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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย นี ้ ศึ ก ษาถึ ง องค์ ป ระกอบร่ ว มของคุ ณ ลั ก ษณะข้ า วสารบรรจุ ถ ุ ง ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค และพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงสำหรับเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการค้าข้าวสารรายย่อย โดยสร้างแบบสอบถามที่เหมาะสม และสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
20 ราย เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างตรงประเด็นในการสร้ าง
แบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคข้าวสารบรรจุถุงในจังหวัดนครพนม จำนวน 400 ราย
ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมทำให้สามารถสร้างกลุ่มคุณลักษณะบรรจุภัณฑ์ข้าวสารที่สร้างความ
พึงพอใจของผู้บริโภคสูงสุด จากกลุ่มคุณลักษณะอันประกอบด้วย การบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ,
ตราสินค้ารูปแบบ B, สโลแกนรูปแบบ B, ระบุคุณประโยชน์ และไม่ระบุพื้นที่เพาะปลูกลงในบรรจุภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ข้าวสารให้สามารถดึงดูดใจและสร้างความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งในตลาด พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้ตรงจุด นอกจากนี้
ยังพบว่าข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมมากที่สุด โดยผู้บริโภคนิยมซื้อข้าวสารครั้งละ 5-8 กิโลกรัม จาก
ห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือร้านขายข้าวสาร และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตนเอง
โดยจากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง โดยเน้นการ
ผลิตข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ตั้งจุดจำหน่ายที่ร้านขายข้าวสารโดยเฉพาะ
คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ข้าวสารบรรจุถุง คุณลักษณะสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค
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Abstract
This research has a purpose to perform a conjoint analysis of common attributes
of bagged rice affecting consumer satisfaction and consumer behaviour in purchasing
bagged rice in Nakhon Panom Province for making a marketing plan and developing bagged
rice products by agriculturists or rice retailers. For create the appropriate survey, the feedback
was gathering from 20 people. To selecting the attribution which impact to satisfaction of
customer in the scope of survey creating. The data were collected from 400 consumers of
bagged rice in Nakhon Panom Province. The result of the conjoint analysis revealed the
common attributes of bagged rice contributing to consumers’ highest satisfaction, namely
vacuum packaging, B pattern logo, B pattern slogan, nutrition facts, and unidentified agriculture
sources. This information could serve as a guideline for developing rice packages to be more
attractive and unique compared to those of the competitors in the market and for responding
to the needs of consumers to increase their satisfaction. The results also showed that
the consumers have the highest satisfaction on Jasmine rice. For instance, they always
purchase rice at 5-8 kilograms per time from department stores followed by rice shops.
The most influential factor on purchasing decisions is the consumers themselves. The results
of the study on bagged rice purchasing behaviour can serve as a guideline for planning
a bagged rice business targeting at 5 kg bagged rice sold specifically at rice shops.
Keywords: Conjoint Analysis, Packaged Rice, Product Attributes, Consumer Behavior

1. บทนำ
ข้าว เป็นอาหารของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2565) สืบเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน คนไทยมีวัฒนธรรมการบริโภคข้าวอย่างแพร่หลาย เริ่มจากการปลูกข้าวเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน สู่การมุ่งเน้นเพาะปลูกข้าวให้มีผลผลิตมากขึ้นเพื่อการจำหน่าย ส่งผลให้การปลูกข้าว
กลายเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลักของคนไทยจนถึงปัจจุบัน (สุพัดชา โอทาศรี, 2556)
ในปี 2563 ประเทศไทยส่งออกข้าวรวม 5,734,059 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่ส่งออกข้าว
ทั ้ ง สิ ้ น 7,583,661 ตั น (สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร, 2563) ซึ ่ ง ลดลง 24.39% และในปี 2564
ประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มการส่งออกที่แย่ลง เนื่องจากในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออกข้าว
ได้เพียง 2,167,591 ตัน (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) หรือคิดเป็นเพียง 37.8% ของทั้งปี 2563 ในขณะที่
การผลิตข้าวภายในประเทศมีจำนวนมากขึ้นโดย ปี 2562/63 ไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกทั้งสิ้น 28.61 ล้านตัน
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) และในปี 2563/64 มีโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็น 29.10 ล้านตัน เมื่อในภาพรวม
ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ลดลงในขณะที่ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหา
อุ ป ทานส่ ว นเกิ ด หรื อ ข้ า วล้ น ตลาด อั น เป็ น สาเหตุ ส ำคั ญ ที ่ ท ำให้ ร าคาข้ า วเปลื อ กในไทยตกต่ ำ
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มากที่สุดในรอบ 10 ปี (BBC News Thailand, 2564) ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคา
ข้าวในจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกัน
จากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำอันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลายคนจึงเลือก
แก้ปัญหาโดยการนำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารเพื่อขายบรรจุถุงจำหน่ายเอง เนื่องจากได้ราคาดีกว่าการ
ขายให้โรงสีในท้องที่ (ข่าวสด, 2564) แต่เนื่องด้วยข้าวสารเป็นสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก อีกทั้งใน
ตลาดข้ า วสารมี ผ ู ้ ซ ื ้ อ และผู ้ ข ายเป็ น จำนวนมาก ผู ้ ผ ลิ ต รายใหม่ ๆ สามารถเข้ า มาสู ่ ต ลาดได้ ง่ า ย
ดังเช่น จังหวัดนครพนมที่ได้มีพ่อค้าแม่ค้านำข้าวสารมากรอกใส่ถุงใสขายตามตลาดอยู่จำนวนไม่น้อย
นอกจากนี้ ในจังหวัดนครพนมยังมีตราสินค้าที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวแบรนด์ระดับภูมิภาค เช่น
ตรานกคาบรวงข้าว, ตราดอกฝ้าย และตรานกนางนวล ตลอดจนแบรนด์ดังระดับขึ้นห้างสรรพสินค้า เช่น
ตรามาบุญครอง ตราฉัตร ตราเทสโก้ ตราหงส์ทอง ตราพนมรุ้ง และตราเบญจรงค์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวสารรายย่อยต้องเป็นผู้รับ ราคาตลาด ไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้ (สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์,
2557) ซึ่งหากสถานการณ์ราคาข้าวสารในตลาดตกต่ำ ก็จำต้องขายข้าวในราคาต่ำไปตามตลาด ดังนั้น
หนึ่งในหนทางที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดนครพนมจะสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาราคาข้าว
ตกต่ำได้ คือการทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจ แตกต่ า ง และตอบสนองต้ อ งการขอ งผู ้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งตรงจุ ด
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
โดยเทคนิค Conjoint Analysis เพื่อให้สามารถสร้างข้าวสารบรรจุถุงที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการกำหนดราคาขายที่สูงขึ้นได้ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2560)
ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะข้าวสาร
บรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้วยเทคนิค Conjoint Analysis พฤติกรรมการเลือกซื้อ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภค กรณีศึกษา
จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ในการวางแผนทางการตลาด
และการพัฒนาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงให้สามารถดึงดูดและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถในการกำหนดราคาข้าวสารที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคจังหวัดนครพนม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง
ของผู้บริโภคจังหวัดนครพนม
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2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ว มโดยเทคนิ ค Conjoint Analysis เป็ น เทคนิ คเชิ งสถิ ติ ท ี ่ช่วย
วิเคราะห์กลุ่มคุณลักษณะสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะและระดับ
คุณลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่ างชัดเจน เพื่อปรับปรุงสินค้าเดิมให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค (Dos Reis, Sidharta, & Wiyakusuma, 2022) Conjoint Analysis มาจากแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีอุปสงค์ที่ว่าอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ไม่ได้มาจากตัวสินค้าโดยตรง แต่มาจากคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้าประกอบกัน (กองทอง ตรุษศาสน,
สุวรรณา ประณีตวตกุล และ วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, 2564)
จากการศึกษางานวิจัยที่ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง สรียา อัชฌาสัย และ
ลักคณา วรศิลป์ชัย (2555) พบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อข้าวสารหอมมะลิ บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม เฉลี่ย 1-2
กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยนิยมซื้อที่ห้างสรรพสินค้า แบบเจาะจงยี่ห้อในการเลือกซื้อ และพบว่าเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลื อกซื้อ
วรัญญา ทิพย์มณฑา (2559) พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจต่อการระบุคุณประโยชน์ การระบุฉลากโภชนาการ
รวมถึงการมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม แข็งแรง และความหลากหลายของขนาดข้าวสารบรรจุถุง Chialue,
Moustier, and Manivong (2018) พบว่าบรรจุภัณฑ์ของข้าวสาร รวมถึงการระบุแหละเพาะปลูกข้าว
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Aprilia, Laili, and Sujarwo (2017) พบว่า
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่ระบุรายละเอียดของแบรนด์และข้าวสารมากกว่าการไม่ระบุ
ซึ่งแตกต่างจาก Agbas and Ceballos (2019) ที่พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ระบุ
รายละเอียดข้าวสาร มากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ระบุรายละเอียดของข้าวสารในปริมาณมาก
จากการศึ ก ษางานวิ จ ั ย พบว่ า บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมั ก ใช้ ค ุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆ ของ
บรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบ รูปร่าง สัญลักษณ์ และข้อความ เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค
(Moutaftsi & Kyratsis, 2016) ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมักจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับตัวสินค้า
และคาดหวั งว่า สิ น ค้ าจะสามารถตอบสนองความพึ งพอใจจากการใช้ งานได้ (Waskito, Wedowati,
Rejeki, & Wahyuningtyas, 2022) แต่ ใ นทางกลั บ กั น บางครั ้ งผู ้ บ ริ โ ภคก็ ไ ม่ ไ ด้ ไ ตร่ ต รองถึ งแบรนด์
สินค้าเป้าหมายก่อนที่จะไปถึงร้านค้า ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น ณ ที่ขาย
(Irani & Frankel, 2020) การซื้อจึงถูกชักจูงโดยสิ่งที่สื่อสารกับผู้บริโภค ณ ที่ขาย ทำให้บรรจุภัณฑ์ได้
กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร
ข้อมูลของสินค้าไปสู่ลูกค้าโดยตรงมากที่สุด (Trigui & Abdelmoula, 2019)
เพื่อให้การสื่อสารของบรรจุภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องเข้าใจถึง
พฤติกรรม ความต้องการ และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดสนใจ สื่อสารข้อมูล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้
(Trigui & Abdelmoula, 2019) ด้วยการวิเคราะห์อ งค์ประกอบร่วม โดยเทคนิค Conjoint Analysis
อันมีที่มาจากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีอุปสงค์ที่ว่า อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจจากการบริโภค
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สินค้า ไม่ได้มาจากตัวสินค้าโดยตรง แต่มาจากคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้าประกอบกัน (กองทอง
ตรุษศาสน และคณะ, 2564)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง และบรรจุภัณฑ์
ของข้าวสารบรรจุถุง ทำให้ทราบว่าผู้บริโภคมีลักษณะการบริโภคข้าวที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้ องที่
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของข้าวสาร เป็นปัจจัยสำคัญในสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค จากการทำหน้าที่
สื่อสารข้อมูลและจูงใจผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงที่สามารถดึงดูด และ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด การวิจัยครั้งนี้จึงได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
Conjoint Analysis มาวิเคราะห์กลุ่มคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภค ตลอดจนการศึ กษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครพนม

3. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุง
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ซื้อข้าวสารบรรจุถ ุงซึ่ง
ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น จึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ Krejcie
and Morgan (1970) ที่กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% สำหรับกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 100,000 คน
มีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตอบ
แบบสอบถาม จึงเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ชุด โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) จากผู้บริโภคที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุงทั่วพื้นที่จังหวัดนครพนม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) คำถามลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคำถามปลายปิด
โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้ องเลือกคำตอบเพียงข้ อเดียวที่ตรงกั บคุณลักษณะของตนเท่านั้น 2) คำถาม
ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งเป็นคำถามปลายปิดโดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องเลือก
คำตอบเพียงข้อเดียวที่ตรงกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของตนเท่านั้น และ 3) คำถามด้านคุณลักษณะของ
ข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 6 ขั้นตอน
(ภาคภูมิ พิชญ์หาญณรงค์ และ อภิชาต ดะลุณเพธย์, 2559) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของสินค้าที่ใช้ในการศึกษา โดยเลือก
คุณลักษณะที่เหมาะสมและตรงประเด็น ในการตัดสินใจหรือส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยทำ
การสำรวจคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดนครพนม
ทั้งหมด 20 ท่าน ทำให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะ 5 ประการ ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
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รูปแบบตราสินค้า (รูปแบบ A และ B), รูปแบบการบรรจุ (รูปแบบสุญญากาศและรูปแบบไม่สุญญากาศ),
การระบุพื้นที่เพาะปลูก (ระบุและไม่ระบุ), การระบุคุณประโยชน์ (ระบุและไม่ระบุ) และสโลแกน (รูปแบบ
A และ B) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุง
คุณลักษณะ
ระดับคุณลักษณะ
1
รูปแบบตราสินค้า

2

3

4

5

รูปแบบ A

รูปแบบ B

แบบสุญญากาศ

แบบไม่สุญญากาศ

ระบุพื้นที่เพาะปลูก

ไม่ระบุพื้นที่เพาะปลูก

ระบุคุณประโยชน์
รูปแบบ A :
ข้าวจากท้องนาอีสานอุดมสุข

ไม่ระบุคุณประโยชน์
รูปแบบ B :
ข้าวสวยทุกถุง
หุงอร่อยต้อง (ตราสินค้า)

รูปแบบการบรรจุ

การระบุพื้นที่เพาะปลูก

การระบุคุณประโยชน์

สโลแกน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลุ่มคุณลักษณะของสินค้า จากการนำระดับของคุณลักษณะทั้งหมดที่
เลือกมา นำมาจับกลุ่มสร้างแบบจำลองสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป โดยอยู่บนพื้นฐานว่าสินค้า
ลักษณะนั้น ๆ สามารถทำได้จริง โดยจำนวนชุดคุณลักษณะทั้งหมดสามารถคำนวณได้จากการคูณกันของ
จำนวนและระดับของคุณลักษณะแต่ละอย่างจนครบทุกลักษณะ ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการศึกษา 5 คุณลักษณะ
และในแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะมี 2 ระดั บ ทำให้ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ เ ป็ น ไปได้ ท ั ้ ง หมด 2*2*2*2*2 = 32 ชุ ด
โดยสามารถลดจำนวนชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งหมดด้วย Orthogonal Design บนโปรแกรมทางสถิติ
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(สิริรัญญา อุบาลี , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, และอภิชาต ดะลุณเพธย์ , 2561) เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนชุดของ
กลุ่มคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสมต่อการทำแบบสอบถามทั้งสิ้น 18 ชุด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายละเอียดการจับกลุ่มชุดคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุง
ชุด รูปแบบตราสินค้า รูปแบบการบรรจุ พื้นที่เพาะปลูก
1
รูปแบบ B
สุญญากาศ
ไม่ระบุ
2
รูปแบบ B
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ไม่ระบุ
3
รูปแบบ A
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ไม่ระบุ
4
รูปแบบ A
สุญญากาศ
ระบุ
5
รูปแบบ A
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ระบุ
6
รูปแบบ B
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ระบุ
7
รูปแบบ B
สุญญากาศ
ไม่ระบุ
8
รูปแบบ A
สุญญากาศ
ไม่ระบุ
9
รูปแบบ B
สุญญากาศ
ระบุ
10
รูปแบบ A
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ไม่ระบุ
11
รูปแบบ A
สุญญากาศ
ไม่ระบุ
12
รูปแบบ B
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ระบุ
13
รูปแบบ B
สุญญากาศ
ระบุ
14
รูปแบบ A
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ระบุ
15
รูปแบบ A
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ระบุ
16
รูปแบบ B
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ไม่ระบุ
17
รูปแบบ B
ไม่สญ
ุ ญากาศ
ไม่ระบุ
18
รูปแบบ B
สุญญากาศ
ระบุ

คุณประโยชน์
ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ

สโลแกน
รูปแบบ B
รูปแบบ A
รูปแบบ B
รูปแบบ A
รูปแบบ A
รูปแบบ A
รูปแบบ A
รูปแบบ B
รูปแบบ B
รูปแบบ A
รูปแบบ A
รูปแบบ B
รูปแบบ A
รูปแบบ B
รูปแบบ B
รูปแบบ B
รูปแบบ A
รูปแบบ B
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ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการนำเสนอชุดคุณลักษณะสินค้า โดยชุดคุณลักษณะของสินค้าแต่
ละชุดจะถูกเขียนลงในบัตรรายการ (Index Card) แต่ละใบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 บัตรรายการ (Index Card) แสดงชุดคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุง
รวมชุดคุณลักษณะ 18 ชุด

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ชุดที่ 9

ชุดที่ 10

ชุดที่ 11

ชุดที่ 12

ชุดที่ 13

ชุดที่ 14

ชุดที่ 15

ชุดที่ 16

ชุดที่ 17

ชุดที่ 18

ขั้นตอนที่ 4 การวัดความพึงพอใจ เลือกวัดความพึงพอใจด้วยวิธีการให้คะแนนความพึง
พอใจ (Rating) โดยการให้คะแนน 1-10 เป็นการวัดความพึงพอใจแบบ Metric ที่สามารถบอกระดับความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามในช่องทาง
ออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคข้าวสารบรรจุถุงในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 400 ชุด
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ อันได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่จากหน่วยงานของ
รัฐ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ เพื่อทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและความพึงพอใจของผู้บริโภค มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ข้าวสารบรรจุถุง ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง
ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Pearson Chi-Square Test) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พร้อมใช้ Post-hoc
Multiple Comparison test หรือ Pairwise Comparisons ด้วยวิธี Benjamini-Hochberg Procedure
(Schirmer et al., 2016) เพื่อควบคุมอัตราการค้นพบที่ผิดพลาด (False Discovery Rate: FDR) จาก
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ สำหรับ การทดสอบแบบ Multiple Testing และใช้เทคนิคการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ ว ม (Conjoint Analysis) เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ม ี ต่ อ
คุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุง ในโปรแกรมทางสถิติ เพื่อให้ได้ค่าความพึงพอใจของคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่
รูปแบบตราสินค้า, รูปแบบการบรรจุ, การระบุพื้นที่เพาะปลูก, การระบุคุณประโยชน์ และสโลแกน

5. ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสาร
ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ทำให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีจำนวนผู้ตอบมากที่สุด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนมาก
ข้อมูลส่วนบุคคล
ลักษณะที่มากที่สุด
เพศ
หญิง
อายุ
31–40 ปี
สถานะภาพสมรส
สมรส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001–35,000 บาท
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
5-6 คน

ความถี่
275
162
182
159
106
116
140

ร้อยละ
68.75
40.50
45.50
39.75
26.50
29.00
35.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 275 ราย
มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มากที่สุด ถึงร้อยละ 40.50 ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส ร้อยละ 45.50 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ
26.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001–35,000 บาท ร้อยละ 29.00 และมีจำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนระหว่าง 5-6 คน ร้อยละ 35.00
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงส่วนมาก
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ลักษณะที่มากที่สุด
ความถี่
ชนิดของข้าวที่บริโภคเป็นหลัก
ข้าวหอมมะลิ
139
ปริมาณในการซื้อ/ครั้ง
5-8 กิโลกรัม/ครั้ง
179
ความถี่ในการซื้อข้าวสาร
2 เดือน/ครั้ง
130
สถานที่ซื้อข้าว
ห้างสรรพสินค้า
188
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ตนเอง
112
หมายเหตุ: สถานที่ซื้อข้าวคือคำตอบชนิด Multiple Respond

ร้อยละ
34.75
44.75
32.50
22.79
28.00

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากบริโภคข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ถึงร้อยละ
34.75 มีปริมาณการซื้อ 5-8 กิโลกรัม/ครั้ง ร้อยละ 44.75 มีความถี่ในการซื้อประมาณ 2 เดือน/ครั้ง ร้อยละ
32.50 มักนิยมซื้อข้าวสารที่ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 22.79 โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
มากที่สุด คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 28.00 และเมื่อทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามกับปริมาณในการซื้อข้าวสารต่อครั้งด้วย Pearson Chi-square Test ทำให้ได้ผล
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและปริมาณในการซื้อข้าวสารต่อครั้ง
2
ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เพศ
1.967
อายุ
14.110
สถานภาพสมรส
24.001
ระดับการศึกษา
30.434
อาชีพ
29.486
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25.184
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
13.774
หมายเหตุ: * p ≤ 0.05,

Sig.
0.579
0.118
0.001*
0.002*
0.014*
0.014*
0.131

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลกับปริมาณการซื้อข้าวสารต่อ
ครั้งของผู้บริโภคด้วย Pearson Chi-square Test และ Post-hoc Multiple Comparison test พบว่า
ทั้งปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
การซื้อข้าวสารต่อครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ซึ ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นสถานภาพสมรสมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ปริ ม าณการซื ้ อ ข้ า วสารต่ อ ครั้ ง
(2=24.001, p=0.001) โดยผู้ที่มีสถานะสมรส นิยมซื้อข้าวสารในปริมาณตั้งแต่ 13 กิโลกรัมขึ้นไป/ครั้ง
ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ที่มีสถานะโสด (p=0.000) และหย่าร้าง (p=0.017) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ ปริมาณการซื้อข้าวสารต่ อครั้ง
(2=30.434, p=0.002) โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี นิยมซื้อข้าวสารปริมาณ 9-12 กิโลกรัม/ครั้ง
ในสัดส่วนที่มากกว่าระดับปวช./ปวส. (p=0.037) ในขณะเดียวกันผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็นิยม
ซื้อข้าวสารปริมาณ 1-4 กิโลกรัม/ครั้ง ในสัดส่วนที่มากกว่าระดับปวช./ปวส. (p=0.007) และระดับต่ำกว่า
มัธยม (p=0.004) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพรวมแล้ วจึงสรุ ปได้ ว่า ผู้ที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีปริมาณการซื้อข้าวสารต่อครั้ง มากกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ ในทุกๆ ระดับ
ปริมาณ
ในขณะที่ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อข้าวสารต่อครั้ง (2=29.486,
p=0.014) โดยผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร นิยมซื้อข้าวสารปริมาณ 1-4 กิโลกรัม/ครั้ง ในสัดส่วนที่มากกว่า
ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (p=0.028) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อข้าวสารต่อครัง้
( 2=25.184, p=0.014) โดยผู ้ ที ่มี รายได้เ ฉลี ่ย 25,001-35,000 บาท นิ ย มซื ้อ ข้ าวสารในปริ มาณ 1-4
กิโลกรัม/ครั้ง ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 35,001-45,000 บาท มากที่สุด (p=0.013) รองลงมา
คือ 15,001-25,000 บาท (p=0.025), มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป (p=0.013) และน้อยกว่า 15,001
บาทลงมา ตามลำดับ (p=0.041) จึงสรุปได้ว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 25,001-35,000 บาท นิยมซื้อข้าวสารใน
ปริมาณ 1-4 กิโลกรัม/ครั้ง มากกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อระดับคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุงจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 7 โดยผลค่าความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ ทำให้
สามารถสร้างแบบจำลองความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุง ซึ่ ง เป็ น
แบบจำลองอรรถประโยชน์สูงสุดได้ดังสมการต่อไปนี้
อรรถประโยชน์สูงสุด

= 7.789 + 0.074(LG_B) + 0.060( VC_1) + 0.036( AR_0)
+ 0.125(BN_1) + 0.035(SL_B)

ซึ่งค่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะด้าน การระบุคุณประโยชน์และตราสินค้ารูปแบบ B มากที่สุด เช่นเดียวกับ
ค่าระดับความสำคัญ (Importance Value) ดังตารางที่ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อ
คุณลักษณะด้านการระบุคุณประโยชน์ และรูปแบบตราสินค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.536 และ ร้อยละ
20.394 ตามลำดับ

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 42
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ตารางที่ 7 ค่าความพึงพอใจที่มีต่อระดับคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุง
คุณลักษณะ
ระดับคุณลักษณะ
รูปแบบตรา
รูปแบบ A (LG_A)
สินค้า

รูปแบบการ
บรรจุ

การระบุพื้นที่
เพาะปลูก

การระบุ
คุณประโยชน์

สโลแกน

ค่าความพึงพอใจ
- 0.074

รูปแบบ B (LG_B)

0.074

แบบสุญญากาศ (VC_1)

0.060

แบบไม่สุญญากาศ
(VC_0)

- 0.060

ระบุพื้นที่เพาะปลูก
(AR_1)

- 0.036

ไม่ระบุพื้นที่เพาะปลูก
(AR_0)

0.036

ระบุคณ
ุ ประโยชน์
(BN_1)

0.125

ไม่ระบุคณ
ุ ประโยชน์
(BF_0)

- 0.125

รูปแบบ A (SL_A)
รูปแบบ B (SL_B)
ค่าคงที่

“ข้าวจากท้องนาอีสานอุดมสุข”
“ข้าวสวยทุกถุง
หุงอร่อยต้อง (ตราสินค้า)”

- 0.035
0.035
7.789
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ตารางที่ 8 ระดับการให้ความสำคัญต่อคุณลักษณะจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
คุณลักษณะ
ระดับความสำคัญ (ร้อยละ)
การระบุคุณประโยชน์
20.536
รูปแบบตราสินค้า
20.394
รูปแบบการบรรจุ
20.297
การระบุพื้นที่เพาะปลูก
19.674
สโลแกน
19.099
ดังนั้น จากผลกาวิเคราะห์คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งหมด
สามารถสร้างกลุ่มคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุงที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงสุดจากคุณลักษณะ ได้แก่
การบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ เลือกตราสินค้ารูปแบบ B เลือกสโลแกนรูปแบบ B ระบุคุณประโยชน์
และไม่ ร ะบุ พ ื ้ น ที ่ เ พาะปลู ก ลงในบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ซึ ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะทั ้ ง หมดในข้ า งต้ น จะสามารถสร้ า ง
เป็นคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กลุ่มคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุงที่สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)
ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมทำให้ทราบว่าคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุงที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สุด คือ การระบุคุณประโยชน์ รองลงมาคือ รูปแบบตราสินค้า
ในรูปแบบ B การบรรจุแบบสุญญากาศ การไม่ระบุพื้นที่เพาะปลูก และ สโลแกนในรูปแบบ B ตามลำดับ
ซึ่งจะสังเกตได้ว่า การระบุคุณประโยชน์ของข้าวนั้นส่งผลต่อความความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบัน เทรนด์เรื่องสุขภาพกำลังได้รับความสนใจจากคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมาก (The Standard, 2564) ส่งผลให้ผู้คนหันมาใส่ใจในการบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน
ดังนั้น การระบุคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบ และเป็นข้อมูลว่าจะ
ได้ ร ั บ คุ ณ ประโยชน์ ท ี ่ ด ี ต ่ อ ร่ า งกายจากการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ อ ย่ า งไรบ้ า ง สอดคล้ อ งกั บ วรั ญ ญา
ทิพย์มณฑา (2559) และ ศรีเวียง ทิพกานนท์, รัชนี เจริญ, วรรณทิชา เศวตบวร, และ วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
(2561) และซึ่งพบว่าผู้บริโภคพึงพอใจกับการระบุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายบนผลิตภัณฑ์
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมาก
รูปแบบตราสินค้าเป็นรูปแบบตราสินค้าที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ตราสินค้าในรูปแบบ A มีการออกแบบที่เน้นความน่าเชื่อถือ ผ่านรูปรวงข้าวสีทองและลูกศรแบบดั้งเดิม
ทำให้ได้ตราสินค้ารูปแบบแบบคลาสสิค ที่คงความดั่งเดิมเอาไว้ ซึ่งแตกต่างจากตราสินค้ารูปแบบ B ที่เน้น
การออกแบบแบบร่วมสมัย ผ่านรูปรวงข้าวที่มีความเป็นมินิมอล (Minimal) มากยิ่งขึ้น มีการใช้ฟอนต์ที่ไม่
มีหัว เรียบง่าย สื่อถึงความเป็นสมัยใหม่ และเลือกใช้สีน้ำเงินที่สื่อถึงความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือของ
ตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้เป็นรูปแบบตราสินค้าที่มีความเรียบง่ายและร่วมสมัย ซึ่งจากผลการศึกษาทำให้ทราบว่า
ผู้บริโภคพึงพอใจโก้รูปแบบ B ที่สื่อถึงตัวตนของผลิตภัณฑ์ในด้านของความร่วมสมัย เรียบง่าย และสวยงาม
มากกว่าตราสินค้ารูปแบบ A ในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ Moutaftsi and Kyratsis (2016) ที่พบว่า
การออกแบบตราสินค้าที่ดูร่วมสมัย รูปแบบอักษรกราฟฟิกที่โค้งมนสามารถสร้างความพึ งพอใจให้แก่
ผู้บริโภคได้มากกว่าการออกแบบที่ดั้งเดิม เคร่งขรึม
รูปแบบการบรรจุ คือลักษณะการบรรจุข้าวสารที่มีทั้งแบบธรรมดา โดยไม่มีการดูด
อากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนการปิดผนึกหรือการบรรจุแบบไม่สุญญากาศ ในทางกลับกันหากการดูด
อากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนการปิดผนึก จึ งเป็นการบรรจุแบบสุญญากาศ ซึ่งจากผลการศึกษาทำให้
ทราบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจการบรรจุแ บบสุญญากาศมากกว่า การบรรจุ แบบธรรมดา สอดคล้องกั บ
การศึกษาของ ธนัท ธำรงพิรุณ, อภิชาต ดะลุณเพธย์, และ วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย (2559) และ สิริรัญญา อุ
บาลี และคณะ (2561) เนื่องจากการบรรจุแบบสุญญากาศเป็นรูปแบบการบรรจุที่สามารถคงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า นอกจากนี้ข้าวสารที่มีการบรรจุแบบสุญญากาศจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดูพรีเมี่ยม
และสามารถจัดเรียงได้ง่ายกว่าการบรรจุแบบไม่สุญญากาศอีกด้วย
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การระบุพื้นที่เพาะปลูก เป็นการบอกเล่าถึงแหล่งที่มาของข้าวสารหรือแหล่งเพาะปลูก
ของข้าวสาร เพื่อการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับแหล่งผลิต ทั้งในด้านชื่อเสียง จุดเด่น และคุณภาพอันเป็นผล
จากการอ้างอิงพื้นที่เพาะปลูกนั้นๆ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการไม่ระบุพื้นที่เพาะปลูกของข้าวสาร
สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้มากกว่าการระบุนั่นสื่อถึงการที่ผู้บริโภคที่ยังไม่ให้ความสำคัญใน
ด้านชื่อเสียงของข้าวสารจากในพื้นที่จังหวัดตนเอง ถึงแม้ว่าข้าวที่เพาะปลูกในจังหวัดนครพนมจะมี
คุณภาพดีไม่แพ้ข้าวที่เพาะปลูกจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยก็ตาม ซึ่งแตกต่างจาก Uchida,
Onozaka, Morita, and Managi (2014) ซึ่งพบว่าผู้บริโภคจะพึงพอใจในการระบุแหล่งที่มาของสินค้า
โดยเฉพาะแหล่งผลิตที่มาจากภายในพื้นที่นั้น ๆ อันเป็นผลการความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าจาก
ท้องถิ่นของผู้บริโภคเอง แต่ในขณะเดียวกับผลจากการบริโภคข้าวที่ มีการเพาะปลูกจากท้องถิ่นเป็นปกติ
อยู่แล้ว อาจทำให้การสื่อถึง ‘แหล่งเพาะปลูกในจังหวัดนครพนม’ ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับตัว
ผู้บริโภคในจังหวัดนครพนมเอง หรืออาจเป็นเพราะลักษณะของตราแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม่เข้ากับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยรวม ทำให้เมื่อนำตราแสดงพื้น ที่เพาะปลูกออกจากบรรจุภัณฑ์ส่งผลให้ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
สโลแกน คือ วลีหรือคำขวัญที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำและนึกถึงผลิตภัณฑ์ได้ โดยจาก
ผลการศึกษาพบว่าสโลแกนในแบบ B สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้มากกว่าแบบ A ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสโลแกนแบบ B มีลักษณะที่ดีของสโลแกนมากกว่าแบบ A คือ กระชับ ตรงประเด็น คล้องจอง และ
จดจำได้ ง ่ า ยมากกว่ า ซึ ่ ง แตกต่ า งจาก Nesselhauf, Fleuchaus, and Theuvsen (2020) ซึ ่ ง พบว่ า
สโลแกนของสินค้านั้นไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสาร
จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ เช่นเดียวกับการศึกษาของ
ธนากร ภัทรพูนสิน (2556) และอรพรรณ อิสาร, และ ธวมินทร์ เครือโสม (2563) โดยซื้อครั้งละประมาณ 5-8
กิโลกรัม จากห้างสรรพสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณา สายรวมญาติ (2563) มีความถี่ในการ
ซื้อประมาณ 2 เดือน/ครั้ง แตกต่างจากการศึกษาของสรียา อัชฌาสัย และ ลักคณา วรศิลป์ชัย (2555)
ซึ่งพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อประมาณ 1 เดือน/ครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ
ตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของธนิดา ภูศรี และ ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ (2563) ซึ่งผู้ขายหรือ
พนักงานขายมีมีอิทธิพลในการตัดสิน ใจซื้ อมากที่สุด พฤติกรรมด้านปริมาณการซื้อข้าวสารต่อ ครั้ ง
ของผู้บริโภคพบว่ามีความสัมพันธ์กับทั้งปัจจัยด้านระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับการศึกษาของวรัญญา ทิพย์มณฑา
(2559) ซึ่งพฤติกรรมด้านปริมาณการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ย
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7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนำไปใช้จริง
1) จากผลการศึกษาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งหมด สามารถสร้าง
กลุ่มคุณลักษณะของข้าวสารบรรจุถุงที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด จากการเลือกคุณลักษณะ ได้แก่ การ
บรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ เลือกตราสินค้ารูปแบบ B เลือกสโลแกนรูปแบบ B ระบุคุณประโยชน์ และ
ไม่ ร ะบุพ ื ้น ที่ เพาะปลู กลงในบรรจุ ภัณฑ์ ซึ ่ งคุ ณลั ก ษณะทั ้งหมดในข้ างต้น จะสามารถสร้า งเป็นกลุ่ม
คุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุง ดังภาพที่ 2 ที่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด พร้อมสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตข้าวสารรายอื่นในตลาด
2) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารทั้งหมด สามารถเป็นแนวทางในการ
วางแผนดำเนินธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงของผู้กระกอบการรายย่อยให้ตอบสนองกับ พฤติกรรมผู้บริโภคได้
โดยเน้นการขายข้าวสารหอมมะลิ เลือกตั้งจุดจำหน่ายที่ร้านขายข้าวสาร อันเป็นสถานที่ที่มีสัดส่วน
ความนิยมสูง จากผู้บริโภคเป็นรองเพียงห้างสรรพสินค้า เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำ
ผลิตภัณฑ์เข้าไปวางขายในร้านค้าได้ง่ายกว่าห้างสรรพสินค้า เน้นการผลิตข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5
กิโลกรัมมากที่สุด รองลงมาคือขนาด 1 กิโลกรัม เนื่องจากผู้บริโภคนิยมซื้อข้าวครั้งละ 5-8 กิโลกรัมมาก
ที่สุด รองลงมาคือ 1-4 กิโลกรัม โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี นิยมซื้อข้าวสารในปริมาณ 1-4
กิโลกรัม/ครั้ง ในสัดส่วนที่มากกว่าระดับปวช./ปวส. และระดับต่ำกว่ามัธยม ในขณะที่ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร นิยมซื้อข้าวสารในปริมาณ 1-4 กิโลกรัม/ครั้ง ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
นอกจากนี้ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 25,001-35,000 บาท นิยมซื้อข้าวสารในปริมาณ 1-4 กิโลกรัม/ครั้ง ในสัดส่วน
ที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 35,001-45,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 15,001-25,000 บาท, มากกว่า
45,000 บาทขึ้นไป และน้อยกว่า 15,001 บาทลงมา ตามลำดับ ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ของสินค้า จึงควรเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่มีสถานะสมรสหรือแต่งงานมีครอบครัว โดยการจัดโปรโมชั่น
สินค้าราคาพิเศษให้กับผู้ที่มีครอบครัวแล้ว เช่น สามารถซื้อข้าวสารบรรจุถุงเพิ่มขึ้น ในราคาต่อถุงที่ถูก ลง
เป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จากการใช้บริโภคในขณะนั้นและกักตุนเก็บไว้
เพื่อใช้บริโภคในอนาคต เมื่อลูกค้ายิ่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งตัดโอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า
ของคู่แข่งข้าวสารบรรจุถุงรายอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น ในด้านส่งเสริมการขายนั้น ผู้บริโภคมักเชื่อในข้อมูลจาก
ประสบการณ์การบริโภคข้าวของตนเองที่สุด กล่าวคือผู้บริโภคจะมีความคุ้นเคยและยึดมั่นในผลิตภัณฑ์ตัว
เดิมที่ตนเองเชื่อถืออยู่แล้ว และหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานขายเพื่อส่งเสริมการขาย เนื่องจากพนักงานขาย
หรือแม่ค้าเป็นผู้มีที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดของลูกค้าในเขตจังหวัดนครพนม
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะข้าวสาร
บรรจุถุง อันได้แก่ รูปแบบตราสินค้า รูปแบบการบรรจุ การระบุพื้นที่เพาะปลูก การระบุคุณประโยชน์
และสโลแกน ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาถึงคุณลักษณะอื่นๆ ของข้าวสารบรรจุถุง เช่น วัสดุของ
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บรรจุภัณฑ์ที่ทึบแสงหรือโปร่งใส ที่สามารถมองเห็นเมล็ดข้าวภายในถุงได้ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้เช่นเดียวกัน
2) การวิจัยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครพนม แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้การซื้อขายสินค้าสามารถ
เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคในจังหวัดอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง หรือภูมิภาคอื่นด้วย เพราะบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการเลือกซื้อแตกต่างกันออกไปด้วย
3) การศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ ไ ด้ ใ ช้ ว ิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น (NonProbability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจนำวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) มาใช้ในการศึกษา
เพื่อให้สามารถกำหนดโอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกได้อย่างชัดเจน
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