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The objective of this study was to identify consumer need in terms of
consumer behavior with regard to a rice germ beverage for further product
concept creation. This study used an orthogonal fractional factorial design
and conjoint analysis based on interviewing 400 elderly people in
Prachinburi province. It was found that the majority of the consumers were
female; having an average age of 61–65 years with most also having
a bachelor’s degree. The consumers were retired government officials
with an average monthly income of THB 10,001–15,000. Most of
them consumed rice and rice germ beverage because of the nutritional value
and medicinal properties in the product, with an average of 1–2 servings
per week and they mainly bought the product at supermarkets for
their own consumption. The important factors affecting their
purchase decision of rice germ beverage were taste, texture,
price, nutritional value, and packaging. Product concept creation for
the rice germ beverage in terms of flavor, texture, price, nutritional
values and packaging was carried out. The results revealed that vanilla
flavor with a homogenous texture and nutritional value from the
bioactive raw materials in a beautiful and convenient package at a price of
THB 15/250 milliliters significantly affected the respondents’ preferences.
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าว
เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้ า งแนวคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ ว มกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis) โดยการจัด
สิ่ งทดลองแบบแฟคทอเรี ยลบางส่ วนที่มีการจัดให้เป็ นอิสระ
ต่ อกัน (Orthogonal fractional factorial) ส�ำรวจข้อมู ลกับ
ผูส้ ู งอายุในจังหวัดปราจีนบุรี จ�ำนวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 61–65 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพข้าราชการบ�ำนาญเป็ นส่ วนใหญ่ และ
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001–15,000 บาท โดยเหตุผลในการดื่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่ น�้ำนมข้าวและเครื่องดืม่ จมูกข้าว คือ มีประโยชน์
ต่อสุขภาพและเพือ่ ป้องกันรักษาโรค ส่วนใหญ่บริ โภคผลิตภัณฑ์
1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยซื้อมาบริโภคด้วยตนเอง จากซูเปอร์มาร์เก็ต
ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าว
ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความส�ำคัญในระดับมาก ได้แก่ รสชาติ เนื้อสัมผัส
ราคา คุณค่าทางโภชนาการ และบรรจุภณั ฑ์ ส�ำหรับการสร้างแนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวในคุณลักษณะทางด้านกลิ่นรส
เนื้ อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ ราคา และบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า
องค์ประกอบร่ วมของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าวที่ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสนใจได้แก่ เครื่ องดื่มจมูกข้าวที่มีกลิ่นรสวานิ ลลา มี
เนื้ อสัมผัสเหลวเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน มีคุณค่าทางโภชนาการจาก
สารส�ำคัญทีไ่ ด้จากวัตถุดบิ โดยมีการบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ทสี่ วยงาม
และสะดวกต่อการบริ โภค และมีราคา 15 บาทต่อปริ มาตร 250
มิลลิลิตร
ค�ำส�ำคั ญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม การสร้ างแนวคิ ด
ผลิตภัณฑ์ ผูส้ ู งอายุ เครื่ องดื่มจมูกข้าว

บทน�ำ
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการในเรื่ องของอาหาร
และเครื่ องดืม่ เพือ่ สุขภาพเพิม่ มากขึ้นจนเกิดเป็ นกระแสความนิยม
แพร่ หลายในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ความห่ วงใยในเรื่ องสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคส่งผลให้ตลาดเครื่ องดื่มเพือ่ สุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามความนิยมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่เปลีย่ นไป โดยส่งผลให้
ตลาดเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท
ในปี 2548 เป็ น 2,000 ล้านบาทในปี 2552 (ประจงเวท, 2552)
เครื่ องดืม่ เพือ่ สุขภาพมีหลากหลายชนิดด้วยกัน เช่น นม น�้ำธัญพืช
ธัญชาติ น�้ำสมุนไพร น�้ำผลไม้ ชาเขียว และชาสมุนไพร เป็ นต้น
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ซึ่ งผูบ้ ริ โภคนิ ยมบริ โภคเครื่ องดื่ มเหล่ านี้ เนื่ องจากหลังจาก
ผ่านกระบวนการแปรรู ปแล้วผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มรี สชาติและรู ปแบบ
ที่แปลกใหม่ อีกทั้งยังคงคุณค่าทางสารอาหารที่เป็ นประโยชน์
ต่อร่ างกาย รวมถึงมีการกระตุน้ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มทางการตลาด
ท�ำให้ผบู ้ ริ โภคคนไทยตื่นตัวและให้ความสนใจในการบริ โภค
เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น (สมชาย และ พิมพา, 2548)
ซึ่ งการเลือกบริ โภคอาหารที่เหมาะสมจะส่ งผลต่อสุ ขภาพที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวัยผูส้ ู งอายุที่จำ� เป็ นต้องได้รับสารอาหาร
อย่างเพียงพอต่อการซ่อมแซมส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
จมูกข้าว (Rice germ) เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการ
สี ขา้ วซึ่ งอยู่รวมกับร�ำข้าว (Rice bran) และสามารถแยกส่ วน
ของจมู ก ข้า วออกจากร� ำ ข้า วได้โ ดยการร่ อ นผ่ า นตะแกรง
(Sieving) และการเขย่า (Vibrating) (Kim et al., 2002) ซึ่ งใน
จมูกข้าวประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และสารอาหาร
ที่ จำ� เป็ นต่อร่ างกาย เช่ น วิตามิ นบี วิตามิ นอี เบต้า-แครอที น
แกมมา-ออริ ซานอล และแกมมา-อะมิ โนบิ วทิ ริกแอซิ ดหรื อ
กาบา (Gamma-aminobutyric acid: GABA) (Mori et al., 1999)
จากคุณค่าและสารอาหารดังกล่าว หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพจากจมู กข้าวจึ งเป็ นที่ น่ าสนใจ โดยใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าวนั้น ความต้องการและ
การยอมรั บในแนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์เป็ นปั จจัยส�ำคัญปั จจัยหนึ่ ง
ที่ จ ะน�ำ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปสู่ ค วามส� ำ เร็ จ จึ ง ได้มี ก ารน�ำ เทคนิ ค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis) ซึ่ งเป็ น
เทคนิ คที่ นิยมใช้งานทางด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้
ทราบถึ ง ระดับ และคุ ณ ลัก ษณะที่ ส� ำ คัญ ในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการ โดยเทคนิ คนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
พหุ ต ัว แปร (Multivariate analysis) บนพื้ น ฐานของผล
การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจในการ
ตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยท�ำการเก็บรวมรวมข้อมูลความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคจากการสอบถามเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะ
ต่ างๆ ที่ น่าสนใจของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ และพัฒนาเป็ น
รู ป แบบความชอบในสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการ
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ความต้องการ รวมถึงการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่ องดืม่ จมูกข้าว
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมกับผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
(ผูส้ ูงอายุ) ในจังหวัดปราจีนบุรีเพือ่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม จมู ก ข้า วให้ต รงตามความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคเป้าหมายต่อไป
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การตรวจเอกสาร
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการพัฒนา ปรั บปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
หรื อ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ก็ได้ ซึ่ งงานพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์เป็ นเครื่ องมื อ
ที่ ส�ำคัญและมี ความจ�ำเป็ น อาศัยทั้งระบบและกลยุทธ์อนั จะ
ก่ อให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ในเชิ งพาณิ ชย์ (วิชัย, 2550) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็ นหัวใจส�ำคัญในการที่จะท�ำให้บริ ษทั หรื อ
ธุ ร กิ จ มี ก �ำ ไรและด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ไ ด้ (อภิ ญ ญา, 2558) ซึ่ ง
ในกระบวนการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์จ ำ� เป็ นต้อ งตามให้ท ัน ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงของผู บ้ ริ โ ภค โดยการท�ำ ความเข้า ใจถึ ง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เข้าถึ งความต้องการหรื อ
ความพึ ง พอใจของผู บ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ ย่ า งแท้จ ริ ง
ในสถานการณ์ปัจจุบนั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างและการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทดสอบ
แนวคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ นการตัด สิ น ใจพัฒ นาเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์
ต้นแบบ (Product prototype) โดยแนวคิดผลิตภัณฑ์ หมายถึง
สิ่ งซึ่งขยายมาจากความคิดผลิตภัณฑ์ (Product idea) เช่น สิ่งพิมพ์
ภาพ หรื อสิ่ งที่สร้ างขึ้นมาแทน รวมถึงค�ำอธิ บายรายละเอียด
ของผลิ ตภัณฑ์ที่จะพัฒนาต่ อไป ซึ่ งในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
อาหารนั้นจ�ำเป็ นต้องทราบถึงส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่สำ� คัญ
อันประกอบด้วยสี กลิ่น กลิ่นรส ลักษณะเนื้อสัมผัส คุณค่าทาง
โภชนาการ บรรจุภณั ฑ์ ขนาดบรรจุ ราคา ฯลฯ เพือ่ พัฒนาแนวคิด
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค
ให้ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ไ ด้ (อภิ ญ ญา, 2558) โดยการค้น หา
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนั้นจ�ำเป็ นต้องอาศัยเทคนิ คต่างๆ
เช่น เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis)
เทคนิ คคาโน (Kano model) เทคนิ คแฟลชโปรไฟล์ (Flash
profile) เป็ นต้น ซึ่ งการจะเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค ใดนั้ นขึ้ นกับ
ความเหมาะสม ทั้งวัตถุประสงค์ของงาน งบประมาณ และ
ความเชี่ยวชาญของผูด้ ำ� เนินงาน
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis)
เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่ใช้ในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product
concept development) โดยค�ำว่า conjoint มี ความหมายว่า
ค่าของสิ่ งสองสิ่ งหรื อมากกว่า 2 สิ่ งขึ้นไปที่ถูกน�ำมาพิจารณา
ร่ วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมจึ งเป็ นเทคนิ ค
การวิ เ คราะห์ ค วามชอบหรื อความเอนเอี ย งที่ จ ะชอบ
(Preference) ของกลุ่มคน โดยเราอาจสนใจว่าควรมอบคุณค่า
ใดให้ ก ับ ผู ้บ ริ โภคบ้า ง เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค (Kotri, 2006) ซึ่ งการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วม

เป็ นการศึ กษาส่ ว นย่อยของแต่ ละคุ ณลักษณะ (Subset) ที่ มี
การจัดผสม (Combination) ตามแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย เช่น
ความชอบและการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ตามสมมติฐานที่วา่
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ มีผล
เนื่องมาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่างประกอบกัน
มากกว่าคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งเท่านั้น (อนุวตั ร, 2550)
ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะร่ วมกันและเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิด
ความสนใจและต้อ งการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ๆ โดยเทคนิ ค นี้
สามารถใช้ได้ท้ งั ผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ (Tangible product)
และบริ การ (Service) ซึ่ งท�ำให้นกั พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทราบถึง
ข้อมูลที่สำ� คัญเพื่อน�ำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงยังสามารถ
ใช้เทคนิ คนี้ ในการคาดคะเนส่ วนแบ่งตลาด (Market share)
และช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ได้ดว้ ย (Orme, 2010)
ทั้งนี้มงี านวิจยั ทีใ่ ช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
ดังนี้ Annunziata and Vecchio (2013) ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วมในการศึกษาชนิ ดของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ในการเติมโพรไบโอติกส�ำหรับผูบ้ ริ โภคชาวอิตาลี ซึ่ งพบว่า
ผูบ้ ริ โภคชาวอิตาลีชอบให้เติมโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
มากกว่าการเติมโพรไบโอติกในน�้ำส้มหรื อในบิสกิต นอกจากนี้
Bech-Larsen and Grunert (2003) ได้ศึกษาแนวคิดในการเติม
พรี ไ บโอติ ก ได้แ ก่ โอลิ โ กแซคคาไรด์ และโอเมก้า -3 ใน
ผลิตภัณฑ์สเปรด (Spread) น�้ำผลไม้ และโยเกิร์ต พบว่า การเติม
โอลิ โกแซคคาไรด์และโอเมก้า-3 ในผลิ ตภัณฑ์สเปรดได้รับ
การยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากกว่าการเติมในน�้ำผลไม้และในโยเกิร์ต
ศรี เวียง เสาวภาคย์ และ พิสิฏฐ์ (2552) ได้ศึกษาแนวคิด
ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มเกลื อแร่ และผลิ ตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะคล้ายเครื่ องดื่มเกลือแร่ ดว้ ยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่ วม พบว่า ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส�ำคัญกับ
ขนาดบรรจุมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาและฝาปิ ดผลิตภัณฑ์
ตามล�ำดับ โดยผูบ้ ริ โภคเพศชายต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีขนาด
บรรจุ 500 มิลลิลิตร ราคา 15 บาท และชอบฝาฟริ ซ (Frizz cap)
เนื่องจากสะดวกและดูทนั สมัย ส่ วนผูบ้ ริ โภคเพศหญิงต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุและราคาเดี ยวกัน แต่ชอบฝาเกลียว
(Screw cap) เนื่องจากมีพฤติกรรมการดื่มที่สุภาพ
วรรณวิษา และ วิศิษฐ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อน�้ำส้มพร้อมดื่ม
100 เปอร์ เซ็นต์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม พบว่า
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ใบรั บรองคุ ณภาพและมาตรฐานมี ผลต่ อความพึงพอใจและ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมาได้แก่ คุณค่าทาง
โภชนาการ และราคา ตามล�ำดับ ส่ วนปั จจัยด้านชนิ ดของส้ม
และบรรจุ ภณ
ั ฑ์มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคไม่มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ

วิธีการวิจยั
ขั้นตอนสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าวโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมมีดงั นี้
1. ก�ำหนดคุณลักษณะที่ ส�ำคัญ (Key element) และ
สร้างอิลิเมนต์ (Creating element) อิลิเมนต์คือระดับ (Level)
หรื อประเภทของคุณลักษณะของแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ใน
การสร้างองค์ประกอบร่ วมของคุณลักษณะทีเ่ ป็ นไปได้ (Pullman,
Moore, & Wardell, 2002) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าว
มีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญ และอิลเิ มนต์ทไี่ ด้จากการส�ำรวจความต้องการ
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ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย และการอภิ ปรายกลุ่ม (Focus group
discussion) ดังตารางที่ 1
2. สร้ า งแนวคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม จมู ก ข้า ว โดย
จ�ำ แนกคุ ณ ลัก ษณะตามผลคู ณ ของอิ ลิ เ มนต์ (Element)
ประมาณ 12–30 รายการ เนื่ อ งจากเป็ นจ�ำ นวนที่ เ หมาะสม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ (Oppewal & Vriens, 2000) จัด
สิ่ งทดลองแบบแฟคทอเรี ยลบางส่ วนที่มีการจัดให้เป็ นอิสระ
ต่อกัน (Orthogonal fractional factorial) โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS® for windows version 18 ซึ่ งโปรแกรม
จะหาแนวคิดที่อิสระหรื อตั้งฉากกัน ด้วยการสร้างเลขสุ่ มขึ้น
แล้วทดสอบและคัดทิ้ง ในที่น้ ีจะได้แนวคิดทั้งหมด 16 แนวคิด
เรี ยกว่า การ์ ดคุณลักษณะร่ วม (Conjoint card) โดยก�ำหนด
ตัวอย่างในการประเมิ นผลลัพธ์ (Hold out sample) เท่ ากับ
3 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความถูกต้องของสมการ (Validation
model) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 คุณลักษณะและอิลิเมนต์ของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าว
คุณลักษณะ
อิลิเมนต์/ระดับ
อิลิเมนต์ที่ 1 (A1): กลิ่นรสโกโก้
คุณลักษณะที่ 1 (A):
กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ (Flavor)
อิลิเมนต์ที่ 2 (A2): กลิ่นรสวานิลลา
อิลิเมนต์ที่ 3 (A3): กลิ่นรสใบเตย
คุณลักษณะที่ 2 (B):
อิลิเมนต์ที่ 1 (B1): เหลวเป็ นเนื้อเดียวกันคล้ายนม
เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Texture)
อิลิเมนต์ที่ 2 (B2): เหลวมีจมูกข้าวบดละเอียดปนอยูด่ ว้ ย
คุณลักษณะที่ 3 (C):
อิลิเมนต์ที่ 1 (C1): มีองค์ประกอบทางเคมี เช่น โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และ
คุณประโยชน์ (Health Benefit)
ใยอาหาร
อิลิเมนต์ที่ 2 (C2): มีสารส�ำคัญอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น กาบา และ
แกมมา-ออริ ซานอล
คุณลักษณะที่ 4 (D):
อิลิเมนต์ที่ 1 (D1): 15 บาท
ราคาของผลิตภัณฑ์ (Price)
อิลิเมนต์ที่ 2 (D2): 20 บาท
ต่อปริ มาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตร
อิลิเมนต์ที่ 3 (D3): 25 บาท
คุณลักษณะที่ 5 (E):
อิลิเมนต์ที่ 1 (E1): บรรจุภณั ฑ์สวยงาม สะดวกต่อการบริ โภค และการเก็บรักษา
บรรจุภณั ฑ์ (Package)
อิลิเมนต์ที่ 2 (E2): มีการแสดงรายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 2 การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ 16 แนวคิด จากการจัดสิ่ งทดลองแบบแฟคทอเรี ยลบางส่ วนที่มีการจัดให้เป็ นอิสระต่อกัน
แนวคิดผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ A
คุณลักษณะ B
คุณลักษณะ C
คุณลักษณะ D
คุณลักษณะ E
1
A1
B1
C1
D2
E3
2
A1
B2
C2
D1
E1
3
A3
B1
C2
D1
E3
4
A1
B1
C1
D1
E2
5
A2
B2
C1
D1
E3
6
A3
B2
C1
D1
E1
7
A2
B2
C1
D2
E1
8
A1
B2
C2
D1
E2
9
A3
B1
C2
D2
E1
10
A1
B2
C2
D2
E1
11
A2
B1
C2
D1
E1
12
A3
B2
C1
D2
E2
13
A1
B1
C1
D2
E1
14
A1
B2
C2
D2
E3
15
A1
B1
C1
D1
E1
16
A2
B1
C2
D2
E2
*
A1
B2
C1
D2
E1
17
A1
B2
C2
D2
E2
18*
*
A3
B2
C2
D2
E3
19

หมายเหตุ* แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ 17–19 คือ hold out sample

3. ท�ำการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค เพือ่ น�ำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
และท�ำความเข้าใจผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย 2) ข้อมูลพฤติกรรมและ
ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภค รวมถึ ง ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการให้ค ะแนนความส�ำ คัญ
ในแต่ละปั จจัย (1 = ส�ำคัญน้อยที่สุด, และ 5 = ส�ำคัญมากที่สุด)
และ 3) ข้อมูลจากการ์ ดคุณลักษณะร่ วม (Conjoint card) เพื่อ
ทดสอบระดับคะแนนความชอบ 9-point hedonic scale (1 = ไม่ชอบ
มากที่สุด, 9 = ชอบมากที่สุด) ในแนวคิดผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหา
คุณลักษณะและระดับของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
4. ทดสอบแบบสอบถามกั บ ผู ้บ ริ โภคเป้ า หมาย

จ�ำนวน 40 ชุด วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธี
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s alpha:
α-Coefficient) ที่ มี ต่ อ ค�ำ ถาม (Robinson, Shaver, &
Wrightsman, 1991) จากนั้นปรับแบบสอบถามให้เหมาะสม
และน�ำไปทดสอบกับผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
5. เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
จมูกข้าวของผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุมากกว่า
60 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบใช้
วิจารณญาณ (Judgemental sampling) และสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ
(Accidental sampling) โดยสุ่ มสอบถามผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องดื่ม
น�้ำนมข้าว ข้าวกล้องงอก หรื อเครื่ องดื่มธัญพืช ธัญชาติ และ/หรื อ
ที่กำ� ลังเลือกซื้ อ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2558
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6. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป
SPSS® for windows version 18 วิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 โดยวิเคราะห์คา่ ระดับความส�ำคัญของแต่ละคุณลักษณะ
(Relative importance) ซึ่ งสามารถแสดงถึงความส�ำคัญของ
แต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะที่ ผูบ้ ริ โ ภคชอบและสนใจ และวิ เ คราะห์
ความถดถอยแบบพหุ (Multiple regression) ใช้วิธีกำ� ลังสอง
น้อยที่สุดในการประมาณค่าของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ซึ่ ง
สามารถแสดงสมการระดับ คุ ณ ค่ า ของแนวคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Utility value) ต่อระดับหรื ออิ ลิเมนต์ของคุณลักษณะต่างๆ
ดังสมการที่ 1 ซึ่ งท�ำให้ทราบถึงความส�ำคัญของแต่ละอิลิเมนต์
ที่มีตอ่ ค่าคะแนนความชอบในแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้ โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ของแต่ละอิลิเมนต์ (ค่า k) ที่ทางการตลาดจะ
เรี ย กค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ นี้ ว่า ค่ า ผลลัพ ธ์ ป ระโยชน์ เ ฉพาะส่ ว น
(Part-worth utility) ถ้ามีค่ามากแสดงว่าอิลิเมนต์น้ นั มีอิทธิ พล
ต่ อค่าคะแนนความสนใจในแนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์มาก (มนตรี ,
2555; Moskowitz, Beckley, & Resurreccion, 2006)
Utility value = k0 + k1(Element 1) +
(k2)(Element 2) …+ (ki)(Element i)

---(สมการที่ 1)

ผลการวิจยั และวิจารณ์
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้บ ริ โ ภคเป้ า หมาย
ได้แก่ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60–75 ปี โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 70.00) มี อายุเฉลี่ ยระหว่าง 61–65 ปี
(ร้อยละ 61.25) กว่าครึ่ งเล็กน้อยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 53.75) รองลงมา คื อ ระดับ อนุ ป ริ ญ ญา
(26.00) เป็ นข้าราชการบ�ำนาญ (ร้อยละ 45.00) รองลงมาคือ
เป็ นแม่บา้ น/พ่อบ้าน (ร้อยละ 30.00) และประกอบธุรกิจส่วนตัว
(ร้อยละ 10.50) โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 บาท
(ร้อยละ 53.25)
จากการส�ำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคไม่เคยบริ โภคเครื่ องดื่มจมูกข้าว
เนื่ องจากไม่มีจำ� หน่ ายในท้องตลาด แต่ผูบ้ ริ โภคทั้งหมดเคย
บริ โภคเครื่ องดื่มน�้ำนมข้าว (ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง) โดยผูบ้ ริ โภค
เกือบครึ่ งหนึ่ งบริ โภคผลิตภัณฑ์สัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง (ร้อยละ
44.75) กว่าครึ่ งเล็กน้อยมีรูปแบบในการบริ โภคโดยหาซื้ อมา
บริ โภคด้วยตนเอง (ร้อยละ 54.75) รองลงมาคือ ลูก หลาน และ
ญาติสนิทซื้อมาให้ (ร้อยละ 28.75) โดยเหตุผลในการดืม่ เครื่ องดืม่
น�้ำนมข้าวของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ ดื่มเนื่ องจากมีประโยชน์
ต่อสุ ขภาพ (ร้อยละ 78.75) รองลงมา คือ ดื่มเนื่ องจากชอบใน
รสชาติ (ร้อยละ 69.50) โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องดื่ม
น�้ำนมข้าวเฉลี่ย 125.12 บาทต่อเดือน
เมื่ อสอบถามถึ งปั จจัยที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องดื่ ม จมู ก ข้า วหากมี เ ครื่ องดื่ ม จมู ก ข้า ว
จ�ำหน่ายในท้องตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความส�ำคัญกับปั จจัย
ด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ ราคา และภาชนะ
บรรจุ ในระดับมาก ดังตารางที่ 3 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ Enneking, Newmann, and Henneberg (2007) ที่พบว่า
ปั จ จัย ภายในและภายนอกของผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น รสชาติ ข อง
ผลิตภัณฑ์และราคา มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โ ภค ดัง นั้น หากจะพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม จมู ก ข้า ว
ควรค�ำนึงถึงปัจจัยเหล่านั้นเป็ นส�ำคัญ

ตารางที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มน�้ำนมข้าวและเครื่ องดื่มจมูกข้าว
ปั จจัย
ค่าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สี และลักษณะปรากฏ
3.31±0.88
รสชาติ
3.93±0.41
เนื้อสัมผัสหรื อความข้นหนืด
3.80±1.07
ราคา
3.86±1.01
คุณค่าทางโภชนาการ
4.13±0.55
ตราสิ นค้า
3.19±0.93
บรรจุภณั ฑ์
3.59±0.74
สถานที่จดั จ�ำหน่าย
2.84±0.96
การส่ งเสริ มการตลาด
3.22±1.14

ระดับความส�ำคัญ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากการศึ กษาความชอบหรื อความสนใจในแนวคิ ด
ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าวโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส�ำ คัญ ในคุ ณ ลัก ษณะด้า นกลิ่ น รส
หรื อ รสชาติ ข องผลิ ต ภัณฑ์มากที่ สุ ด มี ค่ าระดับ ความส�ำคัญ

(Relative importance) ร้อยละ 29.63 รองลงมาคือ ด้านราคา
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ เนื้ อ สั ม ผัส และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ โดยมี
ค่าระดับความส�ำคัญร้อยละ 26.23, 17.14, 13.55 และ 13.45
ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระดับความส�ำคัญของแต่ละคุณลักษณะและผลลัพธ์ประโยชน์เฉพาะส่ วนของแต่ละอิลิเมนต์ของเครื่ องดื่มจมูกข้าว
คุณลักษณะ
อิลิเมนต์/ระดับ
ผลลัพธ์ประโยชน์เฉพาะส่ วน
คุณลักษณะที่ 1 (A):
อิลิเมนต์ที่ 1 (A1): กลิ่นรสโกโก้
-0.254
กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ (Flavor)
อิลิเมนต์ที่ 2 (A2): กลิ่นรสวานิลลา
0.208
อิลิเมนต์ที่ 3 (A3): กลิ่นรสใบเตย
0.045
ระดับความส� ำคัญ (ร้ อยละ)
29.63
คุณลักษณะที่ 2 (B):
อิลิเมนต์ที่ 1 (B1): เหลวเป็ นเนื้อเดียวกันคล้ายนม
0.018
เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Texture) อิลิเมนต์ที่ 2 (B2): เหลวมีจมูกข้าวบดละเอียดปนอยูด่ ว้ ย
-0.018
ระดับความส� ำคัญ (ร้ อยละ)
13.55
คุณลักษณะที่ 3 (C):
อิลิเมนต์ที่ 1 (C1): มีองค์ประกอบทางเคมี เช่น โปรตีน
-0.042
คุณประโยชน์ (Health Benefit)
ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร
อิลิเมนต์ที่ 2 (C2): มีสารส�ำคัญอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
0.042
ร่ างกาย เช่น กาบา และแกมมา-ออริ ซานอล
ระดับความส� ำคัญ (ร้ อยละ)
17.14
คุณลักษณะที่ 4 (D):
ราคาของผลิตภัณฑ์ (Price)
ต่อปริ มาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตร
ระดับความส� ำคัญ (ร้ อยละ)
คุณลักษณะที่ 5 (E):
บรรจุภณั ฑ์ (Package)
ระดับความส� ำคัญ (ร้ อยละ)

อิลิเมนต์ที่ 1 (D1): 15 บาท
อิลิเมนต์ที่ 2 (D2): 20 บาท
อิลิเมนต์ที่ 3 (D3): 25 บาท
อิลิเมนต์ที่ 1 (E1): บรรจุภณั ฑ์สวยงาม สะดวกต่อ
การบริ โภค และการเก็บรักษา
อิลิเมนต์ที่ 2 (E2): มีการแสดงรายละเอียดของ
ฉลากผลิตภัณฑ์

เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ยดของแต่ ล ะอิ ลิเ มนต์ห รื อ
แต่ละระดับของคุณลักษณะ ดังตารางที่ 4 พบว่า กลิน่ รสวานิลลา
และกลิ่นรสใบเตยมีอิทธิ พลท�ำให้ระดับความชอบในแนวคิด
ผลิตภัณฑ์เพิ่มสู งขึ้น โดยกลิ่นรสวานิ ลลามีอิทธิ พลต่อระดับ
ความชอบมากกว่ากลิน่ รสใบเตย เมือ่ เปรี ยบเทียบกับกลิน่ รสโกโก้
โดยกลิ่นรสโกโก้จะท�ำให้ระดับความชอบลดลง คุณลักษณะ
ต่ อ มา คื อ ระดับ ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม จมู ก ข้า วต่ อ

0.072
-0.015
-0.058
26.23
0.067
-0.067
13.45

ปริ มาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตร พบว่า ระดับความชอบจะลดลง
ถ้า ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ร ะดับ ราคาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น 20 และ 25 บาท
ตามล�ำดับ ในขณะที่ ระดับราคา 15 บาท ผูบ้ ริ โภคให้ความ
พึ ง พอใจในระดับ ราคา ส�ำ หรั บ คุ ณ ลัก ษณะทางด้า นคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการนั้น พบว่า การที่ ผลิ ตภัณฑ์มีสารส�ำคัญเป็ น
องค์ประกอบ เช่น กาบา แกมมา-ออริ ซานอล ส่ งผลให้ระดับ
ความชอบสู งขึ้นในขณะที่การมีองค์ประกอบทางเคมีพ้ืนฐาน
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เช่น โปรตีน ไขมัน วิตามิน ฯลฯ ไม่ได้มีผลต่อระดับความชอบ
อาจเนื่องมาจากเป็ นประโยชน์พ้นื ฐานที่ผสู ้ ู งอายุรับรู ้กนั อยูแ่ ล้ว
ในขณะทีส่ ารส�ำคัญตัวอืน่ ๆ เช่น กาบา เป็ นเรื่ องใหม่และก�ำลังเป็ น
ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับประเทศไทย ส่วนคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสนั้น
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจกับแนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจมูกข้าว
ที่เป็ นเนื้อเดียวกันคล้ายกับนม เนื่องจากรับประทานง่าย ไม่มีเศษ
หรื อผงแป้งติดค้างในล�ำคอ นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคยังให้ความสนใจ
ในบรรจุภณั ฑ์ทมี่ กี ารออกแบบสวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน
มากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ที่บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งอาจ
เนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคทราบว่าข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
นั้น ผูผ้ ลิ ต จ�ำ เป็ นต้อ งใส่ ล งบนฉลากบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์อ ยู่แ ล้ว ตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ซึ่ งสามารถเขียนสมการเพื่อพยากรณ์
ความชอบในแนวคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม จมู ก ข้า ว (Y) ดัง
สมการที่ 2
Y = 5.004 – 0.254A1 + 0.208A2 + 0.045A3
		 + 0.018B1 – 0.018B2 – 0.042C1
		 + 0.042C2 + 0.072D1 – 0.015D2
		 – 0.058D3 + 0.067E1 – 0.067E2
---(สมการที่ 2)
จากคุ ณ ลัก ษณะที่ ส� ำ คัญ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องดื่ ม
จมูกข้าวที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจในแต่ละระดับ สามารถน�ำไป
สร้ างและพัฒนาเป็ นแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคต้องการได้
1) คุณลักษณะด้านกลิน่ รส หรื อรสชาติ เป็ นคุณลักษณะทีผ่ บู ้ ริ โภค
ให้ ค วามส�ำ คัญ มากที่ สุ ด โดยกลิ่ น รสที่ ผู บ้ ริ โ ภคชอบหรื อ
ให้ความสนใจมากที่สุดได้แก่ กลิ่นรสวานิลา ซึ่ งสามารถน�ำมา
พัฒ นาและปรุ ง แต่ ง ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องดื่ ม จมู ก ข้า วเป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ นอกจากนี้กลิ่นใบเตยก็เป็ นที่น่าสนใจ
รองลงมา 2) คุณลักษณะด้านราคา ผูบ้ ริ โภคพอใจที่ระดับราคา
15 บาทต่อปริ มาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตร 3) คุณลักษณะด้าน
คุณค่าทางโภชนาการ ผูบ้ ริ โภคชอบหรื อสนใจให้ผลิตภัณฑ์มี
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของสารส�ำคัญต่ างๆ เช่ น กาบา ซึ่ ง มี
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ ดัง นั้น ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วร
เพิ่มสารส�ำคัญต่างๆ ในจมูกข้าวด้วย โดยใช้ความรู ้ ทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์มี คุ ณ ค่ า ตามที่
ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการ ซึ่ ง ควรเป็ นสารส�ำ คัญ จากธรรมชาติ ที่ ไ ด้
จากวัตถุดิบ 4) คุณลักษณะด้านเนื้ อสัมผัส ผูบ้ ริ โภคชอบให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน คล้า ยนม 5) คุ ณ ลัก ษณะด้า น
บรรจุภณั ฑ์ ผูบ้ ริ โภคต้องการให้ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ให้สวยงาม
สะดวกต่อการบริ โภค และการเก็บรักษา นอกจากที่กล่าวมา
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ทั้งหมดนี้อาจพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแง่อื่นๆ เพิม่ เติม เช่น พัฒนาสี
และลักษณะปรากฏ ให้สอดคล้องกับกลิ่ นรสของผลิ ตภัณฑ์
เป็ นต้น

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
คุณลักษณะที่สำ� คัญที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่ วม ในการสร้ างแนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มจมูกข้าว ได้แก่
กลิ่นรส ราคา คุณค่าทางโภชนาการ เนื้อสัมผัส และบรรจุภณั ฑ์
ตามล�ำดับ ซึ่งมีองค์ประกอบร่ วมในแต่ละอิลเิ มนต์ ประกอบด้วย
กลิ่นรสวานิ ลา ราคา 15 บาทต่อปริ มาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตร
มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการจากสารส� ำ คัญ เนื้ อ สั ม ผัส เป็ นเนื้ อ
เดี ยวกัน มี บ รรจุ ภ ณ
ั ฑ์ที่ ส วยงามและสะดวกต่ อ การบริ โ ภค
ซึ่ งจากงานวิ จ ัย นี้ ท�ำ ให้ ค ณะผู ้วิ จ ัย ได้ข ้อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มจมูกข้าว รวมถึง
ผู ้ป ระกอบการที่ มี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ช นิ ด เดี ย วกั น หรื อ
ผลิ ตภัณฑ์ใกล้เคียง สามารถอ้างอิ งลักษณะพื้นฐานที่ ส�ำรวจ
ไว้เบื้องต้นในการศึกษานี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
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