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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาถงึความคาดหวงั การรบัรู ้ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอน้ํามนัรําขา้วสาํหรบั

ปรุงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยบริโภคน้ํามนัรําข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน             

400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย

ละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ี

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์ถติคิา่ทใีนความแตกต่างรายคู ่ 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

 1.  ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในปริญญาตร ี                     

มสีถานภาพ โสด ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท  

 2.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มคีวามคาดหวงัต่อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ดา้นการรบัประกนั 

ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจภุณัฑ ์และดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 3.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

ดา้นการรบัประกนั และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อผลิตภณัฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหาร ด้าน

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์และดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสําหรบัปรุงอาหาร ด้านตราสนิค้า 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารรบัรูต้่อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสําหรบัปรุงอาหาร 

ดา้นการรบัประกนั แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นตรา

สนิคา้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 5.  ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นความหลากหลาย

ของผลติภณัฑโ์ดยรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจต่อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้ว

สาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คาํสาํคญั: ความคาดหวงั การรบัรู ้ผูบ้รโิภค น้ํามนัราํขา้ว 

 

Abstract 

 

 This research is aimed to study about expectations and perceptions of consumers towards rice 

bran oil for cooking in Bangkok. The sample group is consumer who have ever consumed rice bran oil and 

live in Bangkok in the total number of 400 people. In this research, data collection was conducted by using 

questionnaire as a tool. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard 

deviation. The statistics used to test the hypotheses on the different analysis by using t-test, one-way 

analysis of variance , and Paired t-test.  

  The research findings revealed as follows: 

 1. The majority of the consumers based on classification of demography are female; their age 

range is between 31-40 years. Their educational background is Bachelor degree with the marital status of 

single, working as employees in private companies, and the average monthly income Baht 25,001- 35,000.  

 2. The majority of consumers have high level on the overall expectation towards cooking rice bran 

oil and in each aspect including product quality, variety of products, product guarantees, packaging, branding, 

and product features, respectively.  

 3. The majority of consumers have high level on overall perception towards cooking rice bran oil; 

and in each aspect including product quality, variety of products, product guarantees, packaging, branding, 

and product features respectively.  

 The results of hypotheses testing area as follows: 

  1. Consumers with different education levels have different in perceptions to rice bran oil for 

cooking in the aspect of variety of products and the quality of the products with statistically significant levels 

of 0.05. 

 2. Consumers with different occupations have different in perceptions to rice bran oil for cooking 

in aspect of branding with statistically significant level of 0.05. 

  3. Consumers with different average of monthly income have different in perceptions to rice bran 

oil for cooking in aspect of product guarantees with statistically significant level of 0.05. 

 4. Consumers with different marital status have different in perception of rice bran oil for cooking 

in aspect of product guarantees statistically significant with level of 0.05 

 5. The expectation is different from the perception of cooking rice bran oil product in aspects of 

overall in variety of products with statistically significant level of 0.05. Therefore consumers are unsatisfied on 

rice bran oil for cooking in the aspect of variety of products. 

 

Keywords: Expectations, perceptions, consumer, rice bran oil. 
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บทนํา 

 ปจัจุบนัผู้บรโิภคให้ความสําคญัและสนใจสุขภาพมากยิง่ขึน้ เป็นยุคกระแสคนรกัสุขภาพมาแรง ส่งผลให้

สนิคา้เกีย่วกบัสขุภาพไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ และหน่ึงในผลติภณัฑท์ีน่่าสนใจคอืน้ํามนัราํขา้ว ผลติภณัฑท์ีแ่ปรรปู

ทีส่รา้งมลูคา่เพิม่จากขา้ว ซึง่มคุีณค่าทางโภชนาการสงู จงึม ีแนวโน้มไดร้บัความนิยมทีเ่พิม่มากขึน้  

 ปจัจุบนัการสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัขา้วจงึเป็นสิง่สาํคญั เพื่อทําใหข้า้วไทยมจีุดแขง็ทีแ่ตกต่างกบัขา้วในเวที

โลก ซึง่น้ํามนัราํขา้วจะเป็นหน่ึงในผลติภณัฑแ์ปรรปูทีส่ามารถสรา้งมลูคา่ เพิม่ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา

น้ํามนัราํขา้วเริม่เขา้มามบีทบาทในการเป็นสนิคา้ ส่งออกของไทย คาดว่าในภายภาคหน้าน้ํามนัรําขา้วจะมโีอกาสการ

เตบิโตในทศิทางทีด่ตีามกระแส ผูบ้รโิภคทีห่่วงใยสุขภาพทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทีห่นัมาใชน้ํ้ามนัพรเีมีย่มน้ีใน

ระดบัครวัเรอืน และอุตสาหกรรม 

 น้ํามนัรําขา้วถือเป็นสนิค้าที่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัขา้วได้เป็นอย่างดหีากพจิารณา เปรยีบเทยีบมูลค่าการ

สง่ออกขา้วและน้ํามนัราํขา้วของไทยในปี 2556 จะเหน็ไดว้่าในปรมิาณการส่งออกทีเ่ท่ากนั น้ํามนัรําขา้วสามารถสรา้ง

มลูคา่เพิม่ใหก้บัขา้วไดม้ากกวา่ถงึ 2.7 เทา่ นัน่เอง (Businessplusmag.com ฉบบัวนัเดอืนพฤษภาคม 2557) 

 มหาวทิยาลยันเรศวร (มน.) ร่วมกบัสมาคมน้ํามนัรําขา้วนานาชาต ิจดัการประชุมวชิาการ "ความปลอดภยั

คุณค่าทางโภชนาการ และคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ํามนัรําขา้ว" ในวนัที ่15-17 พ.ค. ทีเ่มอืงอู่ฮ ัน่ ประเทศจนี 

เน่ืองจากมน.ผลกัดนัการทาํวจิยัทีเ่กีย่วกบัน้ํามนัราํขา้วอย่าง หลากหลาย อาท ิงานวจิยัครมีเทยีมผงจากน้ํามนัรําขา้ว 

นวตักรรมน้ําสลดัผงจากน้ํามนัราํขา้ว เป็น ตน้ 

   การจดัประชุมวชิาการครัง้น้ีมเีน้ือหาดา้นการพฒันากระบวนการผลติ การตลาด การวจิยั คุณประโยชน์ต่อ

สุขภาพของน้ํามนัรําข้าว และการประยุกต์ใช้น้ํามนัรําข้าว รวมถึงผลติผลพลอยได้  รูปแบบการประชุมจะเป็นการ

นําเสนอภาคบรรยายโดยนักวชิาการและภาคเอกชน การนําเสนอ ผลงานวจิยัจากนักศกึษา การประกวดผลงานวจิยั

ดเีด่นของนกัศกึษาและภาคอุตสาหกรรม  

 น้ํามนัรําขา้วเป็น 1 ใน 3 ชนิดของน้ํามนัเพื่อสุขภาพทีแ่นะนําโดยองค์การอนามยัโลก ทัง้ มภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต้ยงัเป็นแหล่งปลูกขา้วทีส่าํคญัของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารผลติและ

สง่ออกขา้วสูต่ลาดโลกในลาํดบัตน้ๆ ซึง่ในการแปรรปูขา้วเปลอืกเป็นขา้วสารจะมรีาํขา้วทีเ่ป็นผลพลอยไดป้ระมาณ 8% 

และปจัจุบนัการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมน้ํามนั ขา้วกม็คีวามกา้วหน้า (17 เมษายน 2557 ฉบบัที ่8541 ข่าวสด

รายวนั) 

 “น้ํามนัราํขา้ว” นบัเป็นหน่ึงในผลติภณัฑแ์ปรรปูจากขา้วของไทยทีน่่าจบัตามองและมแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ี

จากความต้องการทีม่รีองรบัทัง้ในและต่างประเทศ ตามกระแสความห่วงใยสุขภาพของผู้บรโิภค โดยเฉพาะในตลาด

ต่างประเทศทีผู่บ้รโิภคมกีาํลงัซือ้สงู เพือ่นําไปใชบ้รโิภคในระดบัครวัเรอืนและในระดบัอุตสาหกรรมต่างๆ อยา่งไรกต็าม 

ไทยยงัคงตอ้งจบัตาปจัจยัทา้ทายทางดา้นคู่แขง่โดยเฉพาะเวยีดนามทีม่ตีน้ทุนดา้นวตัถุดบิราคาถูก ประกอบกบัปจัจุบนั

ในเวยีดนามกม็ผีูป้ระกอบการต่างชาต ิเชน่ ชาวมาเลเซยีเขา้มาลงทนุและทาํตลาดน้ํามนัราํขา้วแลว้ 

 ในระยะต่อไป ไทยควรเร่งยกระดบัผลติภณัฑ์น้ํามนัรําขา้วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ โดยการประชาสมัพนัธถ์ึง

ประโยชน์ของน้ํามนัราํขา้วผนวกกบัเทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ  เพือ่กระตุน้ตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้น้ี ความสาํเรจ็

ของผูป้ระกอบการน้ํามนัราํขา้วไทยไมใ่ชแ่ค่เพยีงกระบวนการผลติเทา่นัน้ แต่อาจตอ้งมอีงคค์วามรู ้และมคีวามสามารถ

ในการทําตลาด รูจ้กัใชช้่องทางต่างๆ ตลอดจนสรา้งตราสนิคา้ให้เป็นทีรู่้จกั เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มต่างๆ ไดด้ขี ึน้ 

ซึง่ในปจัจุบนัช่องทางประชาสมัพนัธผ่์านสื่อโฆษณาสมยัใหม่ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ เครื่อข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นต้น ก็

เป็นช่องทางหน่ึงทีท่ําใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลไดม้ากขึน้ อย่างไรกต็าม ช่องทางการวางจําหน่ายหลกัๆ 

อาจยงัคงอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ และโรงพยาบาล เพื่อสรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ของน้ํามนัพชื

เพื่อสขุภาพระดบัพรเีมีย่ม  (ขอ้มลูจากศนูยว์จิยั กสกิรไทย ฉบบัที ่2479 วนัที ่28 ม.ีค.57) 
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 ตลาดน้ํามนัรําขา้ว ในปจัจุบนัมีการขยายตลาดอย่างต่อเน่ืองอีกทัง้ได้รบัการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

ภาครฐั และเอกชน เป็นการเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตรจากข้าวเป็นน้ํามนัรําข้าว อีกทัง้ยงัมีคุณค่าทางโภชนาการสูง                

มปีระโยชน์ต่อร่างกาย ซึง่องคก์ารอนามยัโลกยอมรบัวา่เป็นน้ํามนัเพือ่สขุภาพอกีดว้ย และมมีลูคา่ตลาด หลายลา้นบาท

ต่อปี  

 จากขอ้มลูดงักล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาทาํวจิยัเรือ่งความคาดหวงั และการรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอน้ํามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลติภณัฑ ์ทีไ่ดท้าํการศกึษาดา้นผลติภณัฑ์

เน่ืองจาก น้ํามนัรําขา้ว กําลงัไดร้บัความนิยม ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีร่กัสุขภาพ อกีทัง้น้ํามนัรําขา้วมสีารอาหารทีน่่าสนใจ

เช่น มสีารโอรซีานอล มคุีณสมบตัิช่วยต้านอนุมูลอสิระ สารไฟโตสเตอรอล ช่วยเรื่องการลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว

(LDL) เป็นต้น โดยนําขอ้มูลทีไ่ดม้าพฒันาดา้นผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้ว เพื่อไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด 

ในดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์คุณภาพของผลติภณัฑ ์คุณสมบตั ิตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์การรบัประกนั เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจทัว่ไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วในเขตกรุงเทพมหานคร

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. เพือ่ศกึษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรบัรูท้ีม่ต่ีอน้ํามนัราํขา้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งออกเป็น 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    -  ชาย 

    -  หญงิ 

   1.1.2 อายุ 

    -  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

    -  21-30 ปี 

    -  31-40 ปี 

    -  41-50 ปี 

    -  ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษา 

    -  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    -  ระดบัปรญิญาตร ี

    -  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4 อาชพี 

    -  นกัเรยีน/ นกัศกึษา 

    -  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    -  พนกังานบรษิทัเอกชน 

    -  ธรุกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ/ คา้ขาย 

    -  แมบ่า้น/พอ่บา้น 
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    -  อืน่ๆโปรดระบ.ุ................. 

   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    -  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

    -  15,001 – 25,000 บาท 

    -  25,001 – 35,000 บาท 

    -  35,001 – 45,000 บาท 

    -  45,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.6  สถานภาพ 

    -  โสด 

    -  แต่งงาน /อยู่ดว้ยกนั 

    -  หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

  2.1  ความคาดหวงัทีม่ต่ีอน้ํามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นผลติภณัฑ ์

   2.1.1  ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

   2.1.2  คุณภาพของผลติภณัฑ ์

   2.1.3 คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

   2.1.4 ตราสนิคา้ 

   2.1.5  บรรจภุณัฑส์นิคา้ของผลติภณัฑ ์

   2.1.6  การรบัประกนัสนิคา้ของผลติภณัฑ ์

  2.2  การรบัรูท้ีม่ต่ีอน้ําทีม่นัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นผลติภณัฑ ์

   2.2.1  ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

   2.2.2 คุณภาพของผลติภณัฑ ์

   2.2.3 คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

   2.2.4 ตราสนิคา้ 

   2.2.5 บรรจภุณัฑส์นิคา้ของผลติภณัฑ ์

   2.2.6 การรบัประกนัสนิคา้ของผลติภณัฑ ์

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนและสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารแตกต่างกนั 

 2.  ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์เกือ้ วงศบ์ญุสนิ (2545:1)[1] กล่าววา่ ประชากรศาสตร ์(Demography) 

เป็นการศกึษาเกีย่วกบัขนาด โครงสรา้ง การกระจายตวั ตลอดจนสาเหตุ และผลกระทบของการเปลีย่นแปลงประชากร 

อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงขนาด โครงสรา้ง และการกระจายตวัของประชากร 

 ความหมายของความคาดหวงั ความคาดหวงัเป็นลกัษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมไิด้จําเพาะเจาะจงที่การ

กระทาํอย่างเดยีวแต่จะรวมไปถงึแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรูส้กึ ทศันคตแิละค่านิยม จากการศกึษา ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

และคณะ (2552: 129)[2] ไดก้ล่าวว่า ความคาดหวงัของลูกคา้ (Consumer expectation) เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการ
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หรอืคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากผลติภณัฑค์วามคาดหวงัเกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูซ้ือ้เช่น จากเพื่อน

จากนกัการตลาดและจากขอ้มลูคูแ่ขง่ขนั เป็นตน้ ถา้ผลการทาํงานของผลติภณัฑต์ํ่ากวา่ความคาดหวงั ลกูคา้กจ็ะไม่พงึ

พอใจ ถ้าผลการทํางานของผลติภณัฑ์เท่ากบัความคาดหวงั ลูกค้ากจ็ะเกดิความพงึพอใจ และถ้าผลการทํางานของ

ผลติภณัฑ์สงูกว่าความคาดหวงัมาก ลูกคา้กจ็ะเกดิความพงึพอใจอย่างมากถ้านักการตลาดนําเสนอข่าวสารเกีย่วกบั

ผลติภณัฑเ์กนิความเป็นจรงิ จะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความคาดหวงัในผลติภณัฑน์ัน้สงูเกนิจรงิ และเมือ่ผูบ้รโิภคพบวา่การ

ทํางานของผลิตภัณฑ์นัน้ตํ่ ากว่าที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดความไม่พอใจ ดังนัน้สิง่ที่สําคัญที่จะทําให้บริษัทประสบ

ความสําเรจ็คอืการนําเสนอผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์จากผลติภณัฑ์หรอืการทํางานของผลติภณัฑ์ที่สอดคล้องกบั

ความคาดหวงัของผูซ้ือ้ โดยยดึหลกัการสรา้งความพงึพอใจรวมสาํหรบัลูกคา้ (Total customer satisfaction) ไม่ควร

สรา้งความคาดหวงัใหก้บัลูกคา้สงูจนเกนิไป แต่ควรหาวธิกีารทีจ่ะทําใหลู้กคา้ประทบัใจพงึพอใจอย่างมาก หรอือย่าง

น้อยทีส่ดุกค็วรทาํใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 

 การกาํหนดความคาดหวงั นวลจนัทร ์เพิม่พูนรตันกุล (2540: 11)[3] กล่าวถงึการกําหนดความคาดหวงั

ตามความคดิของ เดอเชค็โดวา่การกาํหนดความคาดหวงัของบคุคล นอกจากขึน้อยูก่บัระดบัความยากงา่ยของงานแลว้ 

ยงัขึน้อยูก่บัประสบการณ์ทีผ่่านมาในครัง้นัน้ๆ ดว้ย ดงัที ่เดอ เชค็โด ไดก้ล่าวไวว้า่ การทีบุ่คคลเคยประสบความสาํเรจ็

ในการทํางานนัน้ๆมาก่อน ก็จะทําให้การกําหนดความคาดหวังในการทํางานคราวต่อไปสูงขึ้นและใกล้เคียง

ความสามารถจรงิมากขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มระดบัความคาดหวงัตํ่าลงมาเพื่อป้องกนัมใิหต้นเกดิความรูส้กึลม้เหลว 

จากการทีว่างระดบัความคาดหวงัไวส้งูกวา่ความสามารถจรงิ 

 ความหมายของการรบัรู้ วารนิทร ์สายโอบเอือ้ และสุนีย ์ธรีดากร (2522: 37)[4] กล่าวว่า การรบัรูเ้ป็น

กระบวนการทางสมองในการแปลความหมายของขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการสมัผสั ทําใหท้ราบว่าสิง่เรา้ทีเ่ราสมัผสันัน้เป็น

อะไร มลีกัษณะอย่างไร และมคีวามหมายอย่างไร โดยอาศยัประสบการณ์เดมิชว่ยในการแปลความหมายออกมา 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีศ่กึษาในครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภค ทีเ่คยบรโิภคน้ํามนัรําขา้วในกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาในครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค ทีเ่คยบรโิภคน้ํามนัรําขา้วใน เขตกรุงเทพมหานคร จงึใชก้าร

กําหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างสาํหรบักรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (ศริวิรรณ   

เสรรีตัน์. 2541: 222-223) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมให ้ม ีความคลาดเคลื่อนได ้5% จากสตูรผูว้จิยัไดก้ลุม่

ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง โดยจะมกีารเพิม่กลุ่มตวัอย่างไว ้5 % คอื 15 คน ดงันัน้ขณะกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีคอื 

400 คน   

 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามทีก่ําหนด 

ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้ จะเจาะจงเลอืกเกบ็ที ่หา้งสรรพสนิคา้ในกรุงเทพมหานครเพื่อทําการศกึษา และ แจก

แบบสอบถามใหแ้ก่ผูบ้รโิภคน้ํามนัราํขา้วไดแ้ก่  

 1. Tesco Louts  สาขาฟอรจ์นู       

 2. Big C สาขารชัดา       

 3. Topsupermarket สาขาเซน็ทรลัพระรามเกา้   

 4.  Max Valu สาขาสขุมุวทิ    

  5. Home FreshMart สาขาเอม็โพเรยีม     
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 ทัง้น้ีทางผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างจากหา้งสรรพสนิคา้ 5 เน่ืองจากมกีลุม่ผูบ้รโิภคมกีําลงัซื้อ

และเป็นห้างสรรพสนิค้าซึง่เป็นย่านธุรกจิทมีชีื่อเสยีง ขา้งต้น โดยทีห่้างสรรพสนิค้า อยู่ในย่านธุรกจิบนถนนสุขุมวทิ 

และ ถนนรชัดา 

 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนในสถานทีสุ่่มแบบเจาะจง 

ในกรุงเทพมหานคร จนครบจาํนวน 400 คน ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

 Tesco Lotus สาขาฟอรจ์นู      จาํนวน 80 ชุด 

 Big C สาขารชัดา       จาํนวน 80 ชุด 

 Topsupermarket สาขาเซน็ทรลัพระรามเกา้   จาํนวน 80 ชุด 

 Max Valu สาขาสขุมุวทิ     จาํนวน 80 ชุด 

 Home Fresh Mart สาขาเอม็โพเรยีม     จาํนวน 80 ชดุ  

 ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่ให้ความ

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจาํนวน  

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

 1.  ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในปริญญาตรี มี

สถานภาพ โสด ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท  

 2.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มคีวามคาดหวงัต่อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ดา้นการรบัประกนั 

ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจภุณัฑ ์และดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 3.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

ดา้นการรบัประกนั และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อผลิตภณัฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหาร ด้าน

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์และดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 2.  ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อผลติภณัฑ์น้ํามนัรําขา้วสําหรบัปรุงอาหาร ด้านตราสนิค้า 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อผลติภณัฑ์น้ํามนัรําขา้วสําหรบัปรุงอาหาร 

ดา้นการรบัประกนั แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นตรา

สนิคา้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 5.  ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นความหลากหลาย

ของผลติภณัฑโ์ดยรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจต่อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้ว

สาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บรโิภคที่มต่ีอน้ําม้นรําขา้วสําหรบัปรุงอาหารในเขต

กรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงัน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าวสําหรับปรุงอาหาร           

แตกต่างกนั 

 1.  ผู้บรโิภคที่มี เพศ และ อายุ แตกต่างกนั มกีารรบัรู้ต่อผลติภณัฑ์น้ํามนัรําขา้วสําหรบัปรุงอาหารที่ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในทุกดา้นเน่ืองจากในปจัจุบนัทุกเพศและทุกวยัใหค้วามสาํคญักบั

การดูแลสุขภาพตนเองในการหนัมาเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ต่างๆจากธรรมชาติมากขึน้ จงึทําให้มกีารรบัรู้ต่อผลติภณัฑ์

น้ํามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ไมแ่ตกต่างกนั   ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุทยัวรรณ สวุรรณพรหม (2549) ศกึษา

เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ผลการวจิยัพบว่าพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์

เพื่อสขุภาพไมแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอยา่งมนียัสาํคญัทางสติทิีร่ะดบั .05  

 2. ผูบ้รโิภคทีม่ ีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารที่

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์และดา้นคุณภาพของ

ผลติภณัฑ ์ ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าระดบั

ปรญิญาตรมีกีารรบัรูด้า้นความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และดา้นคุณภาพของผลติภณัฑม์ากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาสูง

กว่าปริญญาตรี เน่ืองจาก กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรือเทยีบเท่าระดบัปริญญาตรี มกัจะเป็น

ครวัเรอืนในระดบักลาง เช่น แม่บา้น พ่อบา้น แม่คา้ ซึง่จะปรุงอาหารเองเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้การเลอืกซือ้ผลติภณัฑม์า

ใชเ้อง จงึทาํใหม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึตวัผลติภณัฑท์ีซ่ือ้มาประกอบอาหารมากกว่ากลุ่มคนทํางานทีส่่วนใหญ่จะมี

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีและจะใชบ้รกิารรา้นอาหารมากกวา่การประกอบอาหารปรุงรบัประทานเอง 

 3.  ผูบ้รโิภคทีม่ ีอาชพี แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหารทีไ่ม่แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นตราสนิคา้และดา้นการรบัประกนัแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 และ.01 ตามลาํดบั  

 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิมกีารรบัรูด้า้นตราสนิคา้มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภค

กลุม่น้ีมกัจะใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัตราสนิคา้ ซึง่โดยส่วนมากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจะทํางานและเลกิงานเป็นเวลา ทําให้มี

เวลาทําอาหาร มกีารเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ด้วยตนเอง และมเีวลาศกึษาหาขอ้มูล รายละเอยีดของผลติภณัฑ์ มากกว่า

ผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีอื่นๆ จงึสง่ผลทาํใหอ้าชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิมกีารรบัรูด้า้นตราสนิคา้มากทีส่ดุ  

 และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/ค้าขาย มกีารรบัรู้ด้านการรบัประกนัมากที่สุด เน่ืองจาก 

ผู้บรโิภคกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทํางานที่มีความกล้าได้กล้าเสีย่งในการประกอบอาชพี ส่วนใหญ่จะลงทุนโดย

คาํนึงถงึผลกาํไรและความคุม้ค่าเป็นหลกั เพราะฉะนัน้ในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีกจ็ะใหค้วามสาํคญักบั

การรบัประกนัสนิค้า เพราะจะทําให้ผู้บรโิภคมคีวามมัน่ใจในผลิตภณัฑ์และลดความเสีย่งในการซื้อ  จึงส่งผลทําให้

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธรุกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/คา้ขายมกีารรบัรูด้า้นการรบัประกนัมากกวา่ผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีอืน่ๆ  

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหารไม่

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นการรบัประกนัทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่

ระดบั .05  

  โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบั

ปรุงอาหาร ดา้นการรบัประกนัมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจดัว่ามรีายไดค้่อนขา้งสงู จงึทําใหม้กีําลงัในการซื้อ
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และตัดสนิใจซื้อง่ายกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ตํ่า ผู้บริโภคกลุม่น้ีจึงให้ความสําคญักบัการรับประกนัของผลิตภัณฑ ์              

โดยเชือ่วา่หากสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัประกนัมกัจะเป็นผลติภณัฑท์ีด่ ีมคีณุภาพ สามารถลดความเสีย่งจากการซือ้ รวมทัง้

เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้กับผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ จึงส่งผลทําให้ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                 

35,001 - 45,000 บาท มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นการรบัประกนัมากทีส่ดุ  

 5.  ผู้บริโภคที่มี สถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหาร                

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ยกเว้นด้านตราสนิค้าที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ           

ทีร่ะดบั .05 

  โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด/หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบั

ปรุงอาหาร ดา้นตราสนิคา้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจาก สถานภาพ มผีลต่อการดําเนิน

ชีวิตประจําวนั (Life style) คนโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ มกัจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่สมรสหรือ

แต่งงานแลว้ เพราะไม่มภีาระผกูพนั หรอืไม่มคีนทีต่อ้งอยู่ในความรบัผดิชอบ ทําใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมเีวลาว่างในการหา

ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัตราสนิคา้สาํหรบัเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีส่นใจ จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด/หย่ารา้ง /

หมา้ย/แยกกนัอยู ่มกีารรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นตราสนิคา้มากกวา่ผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น 

 สมมติฐานท่ี 2 ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร 

 1. ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  

  ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหาร ด้านความ

หลากหลายของผลติภณัฑโ์ดยรวม และรายขอ้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั 

ยกเวน้ด้านน้ํามนัรําขา้วมใีห้เลอืกหลากหลายขนาด เช่นขวดใส ป๊ิบ Bag in Box แสดงว่าผู้บรโิภคไม่พงึพอใจต่อ

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์  

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านน้ํามันรําข้าวสําหรับปรุงอาหารมีสูตรของสารอาหารให้เลือก

หลากหลายเช่น โอรซีานอล 2000 ppm. และน้ํามนัรําขา้วสําหรบัปรุงอาหารมหีลากหลายราคาให้เลอืกซื้อ มคีวาม

คาดหวงัมากกว่าการรบัรู ้แสดงว่าผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจในดา้นน้ี เน่ืองจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เขา้ใจว่าการบรโิภคน้ํามนั

ราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารจะมปีระโยชน์ต่อร่างกายมากกวา่การบรโิภคน้ํามนัทัว่ไป ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึเกดิความคาดหวงั

ในตวัผลติภณัฑใ์หม้สีตูรของสารอาหารใหเ้ลอืกหลากหลาย แต่แทท้ีจ่รงิแลว้ ปจัจุบนัในน้ํามนัรําขา้วมสีารอาหารหลกั

อยู่เพยีงตวัเดยีวคอืสารโอรซีานอล ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอสิระ และโดยส่วนใหญ่ทีม่จีําหน่ายในท้องตลาดกจ็ะมี

เพยีง 2 ระดบัความเขม้ขน้ของสารโอรซีานอล คอื 2000 ppm และ 5000 ppm ผลติภณัฑจ์งึมใีหเ้ลอืกไม่มากนัก 

ประกอบกบัน้ํามนัรําขา้วจะมรีาคาที่สงูกว่าน้ํามนัทัว่ไปและราคากจ็ะแปรผนัสูงขึน้ตามระดบัความเขม้ข้นของสาร             

โอรซีานอล ซึง่มเีพยีง 2 ระดบัความเขม้ขน้ จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจในดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์  

 2. ด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ ์  

  ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหาร ด้านความ

คุณภาพของผลติภณัฑโ์ดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้น คุณภาพของวตัถุดบิ

ทีใ่ชใ้นการผลติมคีวามสดใหม ่เทคโนโลยกีารผลติไดม้าตรฐาน GMP, HACCP หรอื Codex Stan มมีาตรฐานการผลติ

จาก อย.รบัรองคุณภาพ ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั  
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  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นคณุภาพของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติมคีวามสดใหม่ และมมีาตรฐาน

การผลติจาก อย.รบัรองคุณภาพ มคีวามคาดหวงัมากกว่าการรบัรู้ แสดงว่าผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจในด้านน้ี เน่ืองจาก 

สาเหตุหลกัของผู้บรโิภคส่วนใหญ่ที่บรโิภคน้ํามนัรําขา้ว เน่ืองจากต้องการดูแลเอาใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ทําให้

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติและมาตรฐานการผลติทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก อย. ประกอบ

กบัปจัจบุนัมกีารสือ่สารการตลาด ผ่านชอ่งทางต่างๆมากมาย วา่การบรโิภคน้ํามนัราํขา้วจะช่วยในเรื่องสุขภาพสาํหรบั

กลุ่มคนที่มปีญัหาด้านสุขภาพ เกี่ยวกบัระบบหลอดเลอืด เพราะในน้ํามนัรําขา้วมสีารอาหารที่สามารถช่วยลดระดบั 

คอเลสเตอรอล (LDL)และเพิม่การไหลเวยีนของโลหติ จงึเหมาะกบัผูบ้รโิภคทีม่ปีญัหาดา้นสุขภาพและอาจเป็นสาเหตุ

ทําให้ผู้บรโิภคเกดิความคาดหวงัไว้สูง แต่เมื่อผูบ้รโิภคไดท้ดลองบรโิภคน้ํามนัรําขา้วและเมื่อเปรยีบเทยีบกบัน้ํามนั

สาํหรบัปรุงอาหารชนิดอื่นๆ ทัว่ไป เช่น น้ํามนัถัว่เหลอืง น้ํามนัปาล์ม ผูบ้รโิภคอาจมองไม่เหน็ถงึความแตกต่างของ

น้ํามนัแต่ละชนิด เน่ืองจากสามารถนํามาปรุงอาหารไดเ้หมอืนๆกนั คณุประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคน้ํามนัราํขา้วก็

จะไมป่รากฏเหน็ผลโดยรวดเรว็ ประกอบกบัน้ํามนัราํขา้วและน้ํามนัชนิดอื่นๆ กม็มีาตรฐาน อย. รบัรองคุณภาพ และมี

วนัเดอืนปีที่ผลติ วนัเดอืนปีหมดอายุ ซึ่งแสดงถึงความสดใหม่ของผลติภณัฑ์ ระบุไว้เหมอืนๆ กนั แต่ผู้บรโิภคจะไม่

สามารถรบัรูว้า่วตัถุดบิทีนํ่ามาใชใ้นการผลตินัน้มคีวามสดใหม่หรอืไม่ จงึส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจดา้นคุณภาพ

ของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติมคีวามสดใหม ่และมมีาตรฐานการผลติจาก อย.รบัรองคณุภาพ 

  และดา้นเทคโนโลยกีารผลติไดม้าตรฐาน GMP, HACCP หรอื Codex Stan มคีวามคาดหวงัน้อยกว่า

การรบัรู ้แสดงว่าผูบ้รโิภคพงึพอใจในดา้นน้ี เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัจะใหค้วามสาํคญักบัเทคโนโลยใีนการผลติที่

ไดม้าตรฐาน เพราะจะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชือ่มัน่ในผลติภณัฑม์ากขึน้ ซึง่ในปจัจบุนัมกีารนําเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้

ในการผลติน้ํามนัราํขา้ว เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานตามทีก่ําหนดไว ้เช่นมาตรฐาน GMP, HACCP, 

Codex Stan และน้ํามนัรําขา้วกเ็ป็นน้ํามนัชนิดเดยีวที่ได้การรบัรองจากมูลนิธหิวัใจแห่งประเทศไทยเพราะว่ามี

ประโยชน์สาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัหลอดเลอืด ทาํใหน้ํ้ามนัราํขา้วมมีาตรฐานทีแ่ตกต่างไปจากน้ํามนัทัว่ๆ ไป 

จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในดา้นน้ี 

 3. ด้านคณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

  ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นคุณสมบตัิ

ของผลติภณัฑโ์ดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้น ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วช่วย

ป้องกนัการเกดิคอเลสเตอรอล ผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วช่วยต้านอนุมูลอสิระ และผลติภณัฑ์น้ํามนัรําขา้วสามารถปรุง

อาหารไดด้ ีทัง้ผดั ทอด อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01ตามลาํดบั 

  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วช่วยป้องกนัการเกดิคอเลสเตอรอล มคีวาม

คาดหวงัมากกว่าการรบัรู ้แสดงว่าผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจในดา้นน้ี เน่ืองจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ที่ใหค้วามสนใจและใส่ใจ

เกี่ยวกบัสุขภาพ มกัจะทราบว่าน้ํามนัรําขา้วมสีาร โอรซีานอล ช่วยป้องกนัการเกดิคอเลสเตอรอลได้ ซึ่งในบางครัง้

ผูบ้รโิภคอาจไดร้บัขอ้มลูทีเ่กนิจรงิ ผ่านการสือ่สารทางการตลาดต่างๆเชน่การโฆษณาทีเ่กนิความเป็นจรงิถงึคุณสมบตัิ

ของน้ํามนัรําขา้ว จงึทําให้ผูบ้รโิภคเกดิความคาดหวงัในเรื่องน้ีมากขึน้ แต่เมื่อผู้บรโิภคได้ทดลองบรโิภคน้ํามนัรําขา้ว 

ผูบ้รโิภคอาจมองไม่เหน็ถงึความแตกต่างของคุณสมบตัขิองน้ํามนัรําขา้วกบัน้ํามนัชนิดอื่นๆ เน่ืองจากคุณประโยชน์ที่

เกิดขึ้นจากการบริโภคน้ํามนัรําขา้ว จะไม่ปรากฏเหน็ผลในระยะเวลาอนัสัน้ ประกอบกบัถ้าหากผู้บริโภคยงัคงมี

พฤตกิรรมการดาํเนินชวีติและการรบัประทานอาหารทีไ่มเ่หมาะสม กจ็ะทาํใหเ้กดิคอเลสเตอรอลและทาํใหผู้บ้รโิภคมอง
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ว่าการบรโิภคน้ํามนัรําขา้วไม่เกดิผลด้านการป้องกนัคอเลสเตอรอล จงึส่งผลทําให้ผูบ้รโิภคเกดิความไม่พอใจในดา้น

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วชว่ยป้องกนัการเกดิคอเลสเตอรอล  

  และดา้นผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วชว่ยตา้นอนุมลูอสิระ และผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสามารถปรุงอาหารไดด้ ี

ทัง้ผดั ทอด มคีวามคาดหวงัน้อยกวา่การรบัรู ้แสดงวา่ผูบ้รโิภคพงึพอใจในดา้นน้ี เน่ืองจาก น้ํามนัราํขา้วมสีารช่วยตา้น

อนุมูลอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหน่ึงสรรพคุณหลักของน้ํามนัรําข้าว เพราะสารช่วยต้านอนุมูลอิสระจะช่วยชลอการ

เสื่อมสภาพของเซลล์ ชลอความแก่ และป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง ซึ่งในปจัจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้

ความสาํคญักบัสขุภาพและความสวยความงามมากขึน้ จงึส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นน้ํามนัรําขา้วมสีาร

ช่วยต้านอนุมูลอสิระ และผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในดา้นผลติภณัฑ์น้ํามนัรําขา้วสามารถปรุงอาหารไดด้ ีทัง้ผดั ทอด 

เน่ืองจากน้ํามนัราํขา้วสามารถปรุงอาหาร ประเภทผดั ทอด ไดด้ ีและมรีสชาตทิีด่ ีประกอบกบัมสีารอาหารทีม่ปีระโยชน์

ต่อร่างกายมากกว่าน้ํามนัน้ํามนัปรุงอาหารชนิดอื่นๆ ผูบ้รโิภคจงึมคีวามรูส้กึเชื่อมัน่ว่าจะช่วยบํารุงสุขภาพ จงึทําให้

ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในดา้นน้ี     

 4. ด้านตราสินค้า 

  ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑน้ํ์ามนัรําขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นตราสนิคา้ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นตราสนิคา้เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป และเจาะจงซือ้

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วเฉพาะตราสนิคา้ทีท่่านรูจ้กัด ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านตราสนิค้าเป็นที่ยอมรบัทัว่ไป มคีวามคาดหวงัน้อยกว่าการรบัรู ้

แสดงว่าผู้บรโิภคพงึพอใจในด้านน้ี เน่ืองจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัจะให้ความสําคญักบัตราสนิค้า เพราะตราสนิค้า

หมายถงึการรวมทุกสิง่ทีผู่บ้รโิภครบัรูเ้กี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ ์ทําใหผู้บ้รโิภครูจ้กัคุณภาพสนิคา้และเหน็ความแตกต่าง

ระหว่างสนิคา้ ซึง่หากตราสนิคา้เป็นที่รูจ้กัและยอมรบัโดยทัว่ไป กจ็ะทําใหผู้้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในตวัสนิคา้ทัง้ดา้น

คณุภาพและมาตรฐานการผลติ จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในดา้นน้ี 

  และดา้นเจาะจงซือ้ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วเฉพาะตราสนิคา้ทีท่า่นรูจ้กัด ีมคีวามคาดหวงัมากกวา่การรบัรู ้

แสดงว่าผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจในดา้นน้ี เน่ืองจาก พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัจะเลอืกซือ้สนิคา้จากตราสนิคา้ที่

ผูบ้รโิภครู้จกัดแีละมกัจะคาดหวงัว่าตราสนิคา้นัน้ๆ จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ แต่ในบางครัง้

ผูบ้รโิภคอาจพบว่าน้ํามนัรําขา้วที่มจีําหน่ายยี่ห้อนัน้ๆ อาจมผีลติภณัฑ์ที่ไม่หลากหลายตรงกบัความต้องการ ทําให้

ผูบ้รโิภคตอ้งซือ้ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วจากตราสนิคา้อืน่ จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจในดา้นน้ี  

 5. ด้านบรรจภุณัฑ ์

  ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นบรรจุภณัฑ ์

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทกุดา้น 

  เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ เหน็วา่ผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหารทีว่างจําหน่ายในทอ้งตลาด 

เป็นสนิคา้บรโิภคทัว่ๆ ไป ซึง่มบีรรจภุณัฑท์ีไ่มแ่ตกต่างจากน้ํามนัชนิดอืน่ๆ ทีว่างขายในทอ้งตลาด จงึทาํใหผู้บ้รโิภคไม่

ค่อยให้ความสําคญัในด้านบรรจุภณัฑ์ เช่นต้องระบุรายละเอยีดส่วนประกอบของผลติภณัฑ์อย่างชดัเจน  ขนาดของ

บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันบอกถึงปริมาณน้ํามนัในขวด บรรจุภัณฑ์ต้องมีการออกแบบให้ดูน่ารบัประทาน มีความ

ทนัสมยั และมีการระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ ไว้ที่บรรจุภัณฑ์อย่างชดัเจน จึงส่งผลทําให้ผู้บริโภคมีระดบัความ

คาดหวงัและการรบัรูต่้อผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วสาํหรบัปรุงอาหาร ดา้นบรรจภุณัฑ ์ไมแ่ตกต่างกนั 
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 6. ด้านการรบัประกนั 

  ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าวสําหรับปรุงอาหาร ด้านการ

รบัประกนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทกุดา้น 

  เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมองว่าผลิตภัณฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหารที่วางจําหน่ายใน

ทอ้งตลาดเป็นสนิคา้บรโิภคทัว่ๆ ไปซึง่มรีาคาไม่สงูมาก จงึทําใหผู้บ้รโิภคไม่ใหค้วามสาํคญัในดา้นการรบัประกนั เช่น

การเปลีย่นสนิคา้ การมเีครือ่งหมายแสดงการรบัประกนัทีช่ดัเจนบนบรรจุภณัฑ ์และการรบัประกนัคุณภาพดว้ยวธิกีาร

สกดัจากธรรมชาตไิมใ่ชส้ารเคม ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคอาจคดิวา่การเปลีย่นคนืสนิคา้มขี ัน้ตอนทียุ่่งยาก ไม่คุม้ค่ากบัเวลาที่

เสยีไป และในปจัจบุนัผลติภณัฑน้ํ์ามนัราํขา้วยงัไมค่อ่ยมกีารระบเุครือ่งหมายการรบัประกนัสนิคา้ไวท้ีบ่รรจภุณัฑ ์จงึทาํ

ใหผู้บ้รโิภคไม่เหน็ถงึความแตกต่างระหวา่งน้ํามนัราํขา้วและน้ํามนัชนิดอื่นๆ ทีว่างจาํหน่ายตามทอ้งตลาด จงึสง่ผลทาํ

ให้ผู้บรโิภคมีระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อผลติภณัฑ์น้ํามนัรําข้าวสําหรบัปรุงอาหาร ด้านการรบัประกนั ไม่

แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น้ํามนัรําขา้ว

ในการปรุงอาหารเปรยีบเทยีบระหวา่งผลติภณัฑข์องไทยและผลติภณัฑนํ์าเขา้เพื่อใหท้ราบถงึ พฤตกิรรมการเลอืกซือ้

ซึง่จะสามารถนําไปวางแผนกลยทุธใ์นการขายได ้

 2. เปลีย่นกลุ่มเป้าหมายประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ีเป็นการสาํรวจเป้าหมายในเฉพาะ

เขตกรุงเทพมหานครซึง่ทาํใหไ้ดข้อ้มลูเพยีงแหล่งเดยีว ขอ้มูลจากแหล่งอื่นจะทําใหเ้ขา้ถงึพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่าง

หรอืเหมอืนกนัอยา่งไรเพือ่เป็นขอ้มลูในการพฒันาและวางแผนกลยทุธท์างการตลาดต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณา ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษา          

สารนิพนธท์ี่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะหเ์ป็นอาจารย์ที่ปรกึษา ใหค้ําแนะนําช่วยเหลอื และตลอดจนตรวจสอบแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ดําเนินการจนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี เพื่อให้สารนิพนธฉ์บบัน้ีมี

ความสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านของ

ผูว้จิยั ทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และท่านอื่นที่อบรมสัง่สอนวชิาความรู้ ตลอดจน

ประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยความเมตตาเสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณา

ใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืและไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อนําไปปรบัปรุง แกไ้ข

ขอ้บกพร่อง อนันํามาซึง่ประโยชน์ต่องานวจิยัฉบบัน้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และเพื่อนร่วมงานของผูว้จิยัทีค่อยเป็นกําลงัใจเสมอมา 

ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี  
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