การศึกษาปัจจัยด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่มผี ลต่ อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้ า
อาหารโอทอป (OTOP) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชญาภา ประเสริ ฐสุ ข

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอ
ทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปั จจัยด้านบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ น าไปสู่ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้ า อาหารโอทอป (OTOP) ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษา คือ ประชากรที่อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ มีประสบการณ์ ใ นการซื้ อสิ น ค้าอาหารโอทอป (OTOP) การก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่
เกิ น 5% ได้ข นาดตัว อย่ า ง จ านวน 400 คน และใช้วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยการจับฉลาก 4 เขต จากทั้งหมด 50 เขตในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ห้วยขวาง ดินแดง
มีนบุรี และลาดพร้าว
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และทาการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควส์ (Chi-Square) และใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท (2) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) ประเภทอาหารแปรรู ปกึ่งสาเร็ จรู ป/สาเร็ จรู ป โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการซื้อเพื่อรับประทานเอง และซื้อจากตลาด/แหล่งท่องเที่ยว มีผมู ้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ คือ
ตนเอง โดยภายใน 3 เดื อน ซื้ อ 1-3 ครั้ ง มี ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้ งต่ ากว่า 500 บาท และมี
โฆษณา ณ จุดขาย เป็ นสื่ อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด ในการซื้ อ
สิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) จะพิจารณาจากคุณภาพ รสชาติ หรื อน่าตาอาหารเป็ นลาดับแรก
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จากการวิจยั ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
อาหารโอทอป (OTOP) ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
ระดับมากที่สุดกับด้านการบรรจุและคุม้ ครองปกป้ อง รองลงมาคือ ด้านขนาด และด้านความสะดวก
ในการใช้งาน ตามลาดับ ซึ่งให้ความสาคัญในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า (1) วัตถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ แตกต่ า งกัน ตามอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ (2) ผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกันตามอาชีพ และ
รายได้ (3) ความถี่ ใ นการซื้ อ แตกต่ า งกัน ตามเพศ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ (4)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อแตกต่างกันตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 พบว่ า (1) ปั จ จัย ด้า นสี สั น ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ สถานที่ซ้ื อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อ (2)
ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ือ ผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ และค่าใช้จ่าย
ในการซื้อ (3) ปั จจัยด้านรู ปร่ าง/รู ปทรงและขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ื อ (4) และปั จจัย
ด้านวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ือ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
คาสาคัญ: สิ นค้าอาหารโอทอป, การบรรจุภณ
ั ฑ์, การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์, การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
บรรจุภณ
ั ฑ์, พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP)

บทนา
โอทอป (OTOP) หรื อ โครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (One Tambon One Product)
ริ เริ่ มดาเนิ นการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยมีตวั อย่างความสาเร็ จของโครงการหนึ่ ง
หมู่บา้ นหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OVOP: One Village One Product) ในประเทศญี่ปุ่นเป็ นต้นแบบ เพื่อผลิต
หรื อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ทาให้สามารถจาหน่ายได้ท้ งั ตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ (วรรณพร เจริ ญวนิ ชชากร และคณะ, ม.ป.ป.) เป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่
ดาเนิ นการเพื่อแก้ปัญหาในการผลิตสิ นค้าและบริ การของชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ความรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน (ธันยมัย เจียรกุล, 2557) แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้วมีสินค้าโอทอปเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่สามารถประสบความสาเร็ จได้
โดย
ภาพรวมปั ญหาของ OTOP เกิดจากความไม่เอาจริ งเอาจังในการพัฒนาของคนในกลุ่ม OTOP เอง
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา, คณะวิทยาการจัดการ, 2552 อ้างอิงใน ธันยมัย เจียรกุล, 2557)
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และสิ น ค้า หรื อบริ การที่ มี ค วามเป็ นนวัต กรรมมี จ านวนน้ อ ย ส่ ว นใหญ่ ม ัก จะเกิ ด จากการ
ลอกเลียนแบบกัน นอกจากนั้น ปั ญหาที่สาคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อการส่ งออก คือ ปั ญหาด้านการผลิต ปั ญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั ญหาด้านการตลาด
(ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, 2551 อ้างอิงใน ธันยมัย เจียรกุล, 2557) สิ นค้า OTOP ไม่มีการพัฒนารู ปแบบ
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน (สานักวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถ์และสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์, 2548 อ้างอิงใน ธันยมัย เจียรกุล, 2557) และช่องทาง
การจาหน่ายที่ยงั มีจากัด (พวงเกษร วงค์อนุพรกูล, 2552 อ้างอิงใน ธันยมัย เจียรกุล, 2557)
ปั จจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์มีหน้าที่และบทบาทสาคัญทางการตลาดมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นอีกหนึ่ ง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อยอดขายและยืดอายุการเก็บสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าโอทอปประเภทอาหาร
ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันและมีสินค้าที่ออกสู่ ตลาดค่อนข้างมาก บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความ
ปลอดภัย สวยงามโดดเด่นสะดุดตา หรื อมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสิ นค้าอื่นจะทาให้สินค้านั้นมี
ความได้เปรี ยบในการดึงดูดความสนใจ และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และที่สาคัญ
บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค สามารถรักษาคุณภาพอาหารทั้งในด้านสี กลิ่นและ
รสชาติให้คงอยูต่ ลอดอายุการเก็บ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดของสิ นค้าที่บรรจุไว้ภายใน ดังนั้นการ
ที่ผปู ้ ระกอบการสิ นค้าอาหารโอทอปจะประสบผลสาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืนนั้นการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ให้เหมาะสมกับอาหาร และมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าจึงเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่
ผูใ้ ช้บรรจุภณ
ั ฑ์ควรให้ความใส่ ใจควบคู่กบั การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ (ธวัช นุสนธรา, 2557)
จากประเด็นปั ญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินการ
วิจยั เรื่ อง การศึกษาปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP)
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าออกสู่ ตลาดค่อนข้างมาก
เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP โดยใช้การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าอาหาร ในการสร้างความน่ าเชื่ อถือและ
โอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่
ยอมรับและนาไปสู่ การจาหน่ายที่มากขึ้น สามารถสร้างผลกาไร และเป็ นการสร้างเศรษฐกิจให้กบั
ชุมชนอันนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้ า อาหารโอทอป (OTOP) ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นาไปสู่ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP)
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานของการศึกษา
1. ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ลกั ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ต่า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอ-ทอป
(OTOP) ที่ต่างกัน
2. ปัจจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP)

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นาไปสู่ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอ-ทอป
(OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ส าหรั บใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์สิน ค้า อาหารโอ-ทอป
(OTOP) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคชาวไทยได้ ตลอดจนสามารถสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ขอบเขตของการศึกษา
1. แหล่งที่มาของข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีประสบการณ์ใน
การซื้อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) จานวน 400 คน มีตวั แปรที่ใช้ศึกษา ดังนี้
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1) ตัวแปรอิสระ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) ที่แตกต่าง
กันของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ก.) ลัก ษณะส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึ กษา, อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ข.) ปัจจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ สี สัน, การออกแบบ, รู ปร่ าง/รู ปทรง, ขนาด, วัสดุที่ใช้
ผลิต, ข้อบ่งชี้ /ข้อมูลต่าง ๆ บนฉลาก, ความสะดวกในการใช้งาน และการบรรจุ
และคุม้ ครองป้ องกัน
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2.2) ตัว แปรตาม ได้แ ก่ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป (OTOP) ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง

ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอ
ทอป (OTOP) ของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยพื้นฐาน
ส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าอาหาร
โอทอป (OTOP) ซึ่ งข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างได้ถูกนาไปคานวณโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่มีประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สาเร็ จ รู ปของ Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่ อนไม่ เ กิ น 5% ได้ขนาด
ตัวอย่าง จานวน 400 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลาก 4 เขต จากทั้งหมด 50 เขตในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ห้วยขวาง ดินแดง มีนบุรี และลาดพร้าว
ซึ่ งจากการทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α–Coefficient)
โดยรวมเท่ากับ 0.902
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การทดสอบด้วยค่าไคสแควส์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจยั
ผลการศึกษาการวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
อาหารโอทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปรากฏผลดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อย
ละ 60.8) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 52.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 62.5) มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 60.5) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง (ร้อยละ 33.3) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 34.5)
2. พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP)
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จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
อาหารโอทอป (OTOP) ประเภทอาหารแปรรู ป กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป /ส าเร็ จ รู ป (ร้ อ ยละ 85.8) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อรับประทานเอง (ร้อยละ 54) ซื้อจากตลาด/แหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 34.8)
มีผมู ้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คือ ตนเอง (ร้อยละ 57.8) โดยภายใน 3 เดือน ซื้อ 1-3 ครั้ง (ร้อยละ
57.8) ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่ากว่า 500 บาท (ร้อยละ 40.5) มีสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คือ โฆษณา ณ จุดขาย (ร้อยละ 35.8) และในการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป
(OTOP) จะพิจารณาจากคุณภาพ รสชาติ หรื อน่าตาอาหาร (ร้อยละ 56)
3. ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอ
ทอป (OTOP)
จากการวิจยั ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
อาหารโอทอป (OTOP) ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
ระดับมากที่สุดกับด้านการบรรจุและคุม้ ครองปกป้ อง รองลงมาคือ ด้านขนาด และด้านความสะดวก
ในการใช้งาน ตามลาดับ ซึ่งให้ความสาคัญในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านสี สัน มี ระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์มีสีสันเด่ นชัด
สวยงาม สะดุดตา (ค่าเฉลี่ย 4.02)
ด้านการออกแบบ มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์บ่งบอกถึง
ประวัติความเป็ นมาของแต่ละท้องถิ่นผ่านงานดีไซน์ (ค่าเฉลี่ย 3.76)
ด้านรู ปร่ าง/รู ปทรง มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64) โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปร่ าง/
รู ปทรงตรงกับโอกาส (ค่าเฉลี่ย 3.79)
ด้านขนาด มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์มีหลายขนาดให้
เลือกซื้อ (ค่าเฉลี่ย 4.17)
ด้านวัสดุที่ใช้ผลิต มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ผลิตไม่เป็ น
อันตรายต่อร่ างกาย (ค่าเฉลี่ย 4.32)
ด้านข้อบ่งชี้ /ข้อมูลต่าง ๆ บนฉลาก มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) โดยเฉพาะมี
ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมัน่ (ค่าเฉลี่ย 4.27)
ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) โดยเฉพาะบรรจุ
ภัณฑ์มีความสะดวกในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.09)
และด้า นการบรรจุ แ ละคุ ม้ ครองปกป้ อง มี ร ะดับความสาคัญมากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ ย 4.37)
โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เป็ นอันตรายต่ออาหารที่อยูภ่ ายใน (ค่าเฉลี่ย 4.40)
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4. ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก 2 ข้อ มีดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าอาหาร
โอทอป (OTOP) ที่ต่างกัน พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีความถี่ในการซื้อต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีวตั ถุประสงค์ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันมีวตั ถุประสงค์ในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่างกัน
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ ความถี่ ใ นการซื้ อ และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีผมู ้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่างกัน
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ ผูม้ ี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อ ความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จัย ด้า นบรรจุ ภ ัณ ฑ์มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป
(OTOP) พบว่า
ปั จจัยด้านสี สันของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อวัตถุประสงค์ในการซื้ อ สถานที่ซ้ื อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปั จจัยด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ื อ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปัจจัยด้านรู ปร่ าง/รู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ือ
ปัจจัยด้านขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ือ
ปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อสถานที่ซ้ือ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ส่ วนปัจจัยด้านข้อบ่งชี้/ข้อมูลต่าง ๆ บนฉลาก ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านการ
บรรจุและคุม้ ครองป้ องกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อใดใด

การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป
(OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจนาไปสู่การอภิปราย ดังนี้
1. เพศมี ผ ลต่ อ ความถี่ ใ นการซื้ อสิ น ค้า อาหารโอทอป (OTOP) ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อาจเป็ นเพราะความแตกต่างกันในด้านลักษณะนิ สัย ของเพศชายกับหญิง ซึ่ ง
หมายถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมที่ต่างกัน สอดคล้องกับบทความของ
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ผกามาศ มณี รัตน์ (2556) ที่วา่ ผูซ้ ้ือมีความแตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพของครอบครัว
และอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจัยเหล่านี้ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันออกไป
2. อายุมี ผ ลต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป (OTOP) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจเป็ นเพราะอายุเป็ นตัวบ่งบอกวัยและสถานะทางการเงินได้ ทา
ให้เกิ ดการใช้จ่ายเงิ นในจ านวนที่ ต่างกัน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 (อ้างอิงใน ทัศนา หงส์มา, 2553) ที่ว่า การตัดสิ นใจ
ของผูซ้ ้ื อได้รับ อิ ทธิ พ ลจากลัก ษณะส่ ว นบุ คคลทางด้า นต่ า ง ๆ ได้แ ก่ อายุ ขั้น ตอนวัฏจัก รชี วิ ต
ครอบครั ว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา รู ป แบบการด ารงชี วิ ต บุ ค ลิ ก ภาพ และ
แนวความคิดส่ วนบุคคล
3. ผู ้มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป (OTOP) ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ขึ้นอยูก่ บั อาชีพและรายได้ อาจเป็ นเพราะอาชีพที่ต่างกันทาให้มีสังคมที่ต่างกัน มี
รายได้ที่ต่างกัน ส่ งผลให้เกิดสิ่ งกระตุน้ จากกลุ่มบุคคลอ้างอิงที่ต่างกัน จานวนเงินที่จะสามารถใช้
จ่ายได้กต็ ่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 (อ้างอิงใน ทัศนา หงส์
มา, 2553) ที่ ว่า ปั จ จัย ด้านสังคม (Social Factors) เป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องในชี วิตประจ าวัน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลต่อบุคคลในกลุ่มทางค่านิยม (Value) การเลือก
พฤติกรรม (Behavior) และการดารงชี วิต (Lifestyle) รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และแนวความคิด
ของบุคคล เนื่ องจากบุคคลต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม อาชี พแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความ
จาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
4. กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า อาหารโอทอป
(OTOP) ประเภทอาหารแปรรู ปกึ่งสาเร็ จรู ป/สาเร็ จรู ป อาจเป็ นเพราะสิ นค้าอาหารประเภทดังกล่าว
สามารถหาซื้ อได้ง่ายจากตลาด/แหล่งท่องเที่ยวทัว่ ไป ประกอบกับในปั จจุบนั มีตลาดที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่ากว่า 500 บาท อาจ
เป็ นเพราะในสถานที่ที่เป็ นตลาด/แหล่งท่องเที่ยวนั้น ถ้าขายในราคาที่สูงมากก็จะไม่มีใครซื้อ เพราะ
มีคู่แข่งมาก ราคาในแต่ละร้านจะใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
, 2546 (อ้างอิงใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) ที่ว่า ราคา (Price) เป็ นจานวนเงินซึ่งแสดงเป็ นมูลค่าที่
ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ การตัดสิ นในด้าน
ราคาไม่จาเป็ นต้องเป็ นราคาสู งหรื อต่ า แต่เป็ นราคาที่ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ ในคุณค่า (Perceived
Value)
5. ในการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะ
พิจารณาจากคุณภาพ รสชาติ หรื อน่ าตาอาหาร เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับบทความของ
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อิ น โฟจิ เ นชั่น (2558) ที่ ว่า หี บ ห่ อ และบรรจุ ภ ัณ ฑ์เ ปรี ย บเสมื อ นประตู บ านแรกที่ เ ปิ ดต้อ นรั บ
ผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาหยิบจับและเลือกดูตวั สิ นค้าจนนาไปสู่ ความถูกอกถูกใจและตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้านั้นในที่สุด นัน่ อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีผมู ้ ีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อ คือ ตนเอง และมีวตั ถุประสงค์ในการซื้อเพื่อรับประทานเอง จึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
รู ปแบบหรื อรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์มากนัก
6.
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการบรรจุ
และคุม้ ครองปกป้ องของบรรจุภณ
ั ฑ์ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่จะต้องไม่เป็ นอันตรายต่ออาหารที่อยูภ่ ายใน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภค
หันมาให้ความสาคัญกับความปลอดภัย ทั้งด้านร่ างกายและสุ ขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประชิด ทิณบุตร (2555) ที่ว่า ผูบ้ ริ โภคย่อมไม่ตอ้ งการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารที่เป็ นพิษ
หรื อบาดแผลอันเนื่ องมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ไม่เรี ยบร้อยสมบูรณ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546 (อ้างอิงใน มัทวัน กุศลอภิ บาล, 2555) ที่ ว่า ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งสาคัญที่ธุรกิจต้องเผชิญ และยังเป็ นปั ญหาทางจริ ยธรรมทั้งทางธุรกิจและผูบ้ ริ โภค
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ไ ม่ปลอดภัย ทาให้ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายเกิ ดภาระจากผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นสมรรถภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดการทางานหรื อเป็ นอันตรายสาหรับผูผ้ ลิตที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
7. ปั จจัยด้านสี สันของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อวัตถุประสงค์ สถานที่ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
และค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจเป็ น
เพราะสี สามารถทาให้เกิดอารมณ์ดา้ นจิตวิทยาได้ สี จึงเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิดการซื้อได้ เพราะสี ช่วยให้
เกิดการรับรู ้และสนใจในผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546
(อ้างอิงใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) ที่ว่า บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดการรับรู ้ คือการมองเห็น
สิ นค้า เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดการยอมรับในบรรจุภณ
ั ฑ์กจ็ ะนาไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์
8. ปัจจัยด้านรู ปร่ าง/รู ปทรงและด้านขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ มีผลต่อสถานที่ซ้ือสิ นค้าอาหารโอ
ทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจเป็ นเพราะในแต่ละสถานที่ที่จาหน่ายสิ นค้า
สิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) จะมีสินค้าที่วางขายแตกต่างกันไป เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปใช้
บริ การมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ต่างกัน เช่น ปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา ทาให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าอาหารโอ
ทอป (OTOP) ต้องออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะนาสิ นค้าไปวาง
จาหน่ าย สอดคล้องกับแนวคิดของ นาริ ญจ์ รุ จิพรรณ และคณะ (2558) ที่ว่า ผูป้ ระกอบการต้อง
ทราบว่าสถานที่จดั จาหน่ ายผลิตภัณฑ์น้ ันอยู่ที่ใด มีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความ
เหมาะสมและครอบคลุมถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคในสถานที่ดงั กล่าวนั้นหรื อไม่
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ ระกอบการนาผลวิจยั ไป
วางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดด้า นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ส าหรั บ สิ น ค้า อาหารโอทอป (OTOP) เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค มีรายละเอียดดังนี้
1. ผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารโอทอป (OTOP) ต้องมีการวางแผนเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด โดยต้องคิดเสมอว่า
จะขายสิ นค้าให้กบั ใคร ขายที่ไหน ขายเมื่อไหร่ ขายอย่างไร ขายทาไม และขายเท่าไหร่
2. ผู ้ผ ลิ ต หรื อผู ้ป ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้า อาหารโอทอป ( OTOP) ต้อ งไม่ ลื ม ที่ จ ะ
สอดแทรกความเป็ นเอกลัก ษณ์ บ่ ง บอกถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมาของท้อ งถิ่ น ลงบนสิ น ค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการจดจาและความแตกต่าง
3. นอกจากการพัฒนาคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานแล้ว ยังจาเป็ นต้อง
ให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งด้านการออกแบบให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ด้านความปลอดภัย
และด้านการรักษาคุณภาพของอาหาร ควบคู่กนั ไปทั้งหมด เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้
อย่างมีศกั ยภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรั บการทาวิจยั ครั้งต่อไป เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว ซึ่ งมีขอ้ จากัดสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการวิจยั ที่
ได้รับ ดังนั้น ในการวิจ ัย ครั้ งต่ อไปควรมี ก ารเก็บรวบรวมข้อมูลในลัก ษณะการสัมภาษณ์ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างควบคู่ไปกับการใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการ
เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง และขยายหรื อเปลี่ยนพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทวั่ ถึง
และครอบคลุมมากขึ้น
นอกจากนี้ ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมถึง
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) ด้วย เช่น ด้านคุณภาพอาหาร ด้านภาพลักษณ์
สิ นค้าและตราสิ นค้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการบริ หารงานในแต่ละภาคส่ วน เพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่ อถือและโอกาสทางการตลาด สามารถยกระดับสิ นค้าให้เป็ นที่ยอมรับและนาไปสู่ การ
จาหน่ายที่มากขึ้น อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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