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การตัดสินใจเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(RICE IN BAG BUYING DECISION MAKING OF 

CONSUMERS IN BANGKOK AREA) 

ไกรสร บูชารัตนชัย 1  ผศ. ( พิเศษ ) ดร. อิทธิกร  ขําเดช  2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีเปาหมาย เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล และ
ความสัมพันธของปจจัยทางการตลาด และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 2554 โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับผูบริโภคท่ีเปนคนไทย
ที่มีอายุระหวาง 20-60 ปและอาศัยหรือทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนผูที่มี
บทบาทในการตัดสินใจซื้อขาวสารบรรจุถุงสําหรับบริโภค จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-Test  F-Test และ  Chi-Square (X2) 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 
31-40 ป  มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวระหวาง 4-5 คน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดทุกดานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 

 

------------------------------------------------------------ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการปจจัยดานการกําหนดราคาท่ีคุมคา
กับคุณภาพท่ีไดรับ  ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งของชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดาน
การโฆษณาผานสื่อตางๆ สําหรับปจจัยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของทุกดานในภาพรวมอยูใน
ระ ดับมาก  โดยใหความสํ า คัญมาก ท่ีสุด กับปจจัยด านการ สื่ อคุณลักษณะ 
คุณประโยชน ความเชื่อ และคุณคาของสินคา ปจจัยดานการซื้อซ้ําโดยไมลังเลและไม
เปลี่ยนไปซื้อตราสินคาอ่ืน และปจจัยดานความไววางใจในตัวผลิตภัณฑ นอกจากน้ี
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงในภาพรวม 
อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานปริมาณการซื้อในแตละ
คร้ัง รวมท้ังการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดในดานตางๆ อีกดวย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดานท่ีแตกตางกัน    มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ เลื อกซื้ อข า วสารบรรจุ ถุ งของ ผู บ ริโภค  ใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ปจจัยทางการตลาด สวนใหญมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน ปจจัย
ดานราคา และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทุกดาน     มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ใหพิจารณาใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดหลาย
ปจจัยผสมผสานกันอยางลงตัวเหมาะสมกับศักยภาพของกิจการ และชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพทางการตลาด รวมท้ังแนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน โดยสามารถนําผลงานวิจัยในคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทาง
การศึกษาเพ่ือการตอยอดการศึกษาในอนาคตได โดยม่ันใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาใชวางแผนการผลิต และการตลาดเชิงกลยุทธไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดรับกับความตองการของผูใชบรกิารไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ขาวสารบรรจุถุง  การตัดสินใจเลือกซื้อ 
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   ABSTRACT 
 

Purposes of this study are to study influence of personal factors and 

relationship of marketing and other relating factors on/ with buying decision of 400 

consumers who have age arrange between 20-60 years, are in Bangkok, and have 

buying roles for rice in bag during July and September 2011 by using questionnaire 

for collecting data with them.  Statistics involve percentage, mean, standard 

deviation and group of t-Test, F-Test and Chi- Square (X2) to test hypothesis. 

Consequently, most of respondents are female and have age range between 

31-40 years.  Mostly, they are single and graduated in bachelor’s degree.  Also, 
most of them are an employee of private firm and have earnings of range between 

10,001-20,000 baht per month. Number of their member family are between 4-5 

persons, mostly.  For their comments on marketing factors, the whole picture of 

every ones are in high levels.  In factor-by-factor of marketing variables, they 

mostly emphasized on nutrition benefits and values, worthiness to match with the 

quality, location of distribution channels, and ad media.   For other relating 

variables, the whole picture of every factors are in high levels also and most 

emphasis consist of product presence in term of benefits, repurchase without 

hesitation and unchanged buying behavior, and trust in the product.    They also 

commented their buying decision for the product in high levels as the whole picture 

and emphasized quantity of each purchase.  Also, they provided recommendations 

about  marketing mix (4Ps). 

In testing hypothesis, the results show that every studied personal factors 

influence the buying decision while most of marketing factors, excluding price 

factor, have relationship with it.  For other relating factors, all of them have 

relationship with it at significance level of 0.05.    
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The researcher recommended to use blending marketing factors in 

appropriate ways to match with a company’s potentials or abilities. Periodic review 
had also been recommended to update data for strategic production and marketing 

plans in responding needs of consumers better. 
KEY WORDS:  RICE IN BAG, BUYING DECISION 
1. บทนํา 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ (2554) ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่
มีความสําคัญของประเทศไทย  ซึ่งในปจจุบัน ขาวเปนที่ตองการของตลาดท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งในดานการบริโภคโดยตรงและแปรรูปเปนอยาง
มาก  โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกขาวเพิ่มข้ึนทุกป จาก 70,064 ลานบาทในป 
2545 มาเปน 119,304 ลานบาทในป 2550 คิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 70.28 โดยเปน
มูลคาของขาวหอมมะลิไทยสูงสุด เทากับ 47,988,991 บาทในป 2550 (ที่มา: ตลาด
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย, 2551) 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 
จังหวัดเชียงใหม (2554)  สําหรับอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทยมีโอกาสทางธุรกิจ
อยางมาก เนื่องจากการมีพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตมีการขยายตัวมากข้ึน  

โดยกรมวิชาการเกษตรไดพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด และ
การมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม (GAP) เพื่อปรับใชสําหรับการผลิตขาวใน
นิเวศนตางๆ ใหไดผลผลิตขาวท่ีดีท้ังปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังขอตกลงทางการคา
ภายใต WTO ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงออกขาวเขาไปตลาดโลกไดมากข้ึน  และ
ผลิตภัณฑจากขาวยังมีโอกาสอีกมากในตลาดโลก  เนื่องจากความตองการใชเปน
อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารสําเร็จรูป และเคร่ืองสําอางที่เพิ่มมากข้ึน  อยางไรก็ตาม 
พันธุขาวท่ีแนะนําใหเกษตรกรปลูก ยังไมสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการปลูกไดอยาง
เหมาะสม  เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม (Good Agriculture Practice : GAP) ยังไม
มีรายละเอียดท่ีจะใชแนะนําเฉพาะพ้ืนท่ีหรือเฉพาะพันธุ  การวิจัยและพัฒนาดานการ
แปรรูปสวนใหญเปนการแปรรูปแบบงายๆ  มีมูลคาเพ่ิมนอย และยังไมสามารถ



66

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

นําไปสูการเปนผูนําในการแปรรูปสูอุตสาหกรรมการสงออก  การประชาสัมพันธและ
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรมีคอนขางนอย และการคาขาวภายใตองคการคา
โลก (WTO) ถูกกีดกันมากขึ้น โดยอางถึงการรักษาสภาพแวดลอม สุขอนามัย และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  

บุริม โอทกานนท (2553) ขาวถือวาเปนสินคาท่ีไมมีความแตกตางกันในทาง
การตลาด แตในปจจุบันตองเปลี่ยนแปลงไป โดยผูผลิตและ /หรือจําหนายตองสราง
ความแตกตางท่ีโดดเดน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและสามารถแขงขันใน
ตลาดได  ซึ่งการบรรจุขาวสารท่ีมีคุณภาพตรงความตองการของผูบริโภคใสบรรจุ
ภัณฑประเภทถุงท่ีเหมาะสม ที่ชวยสรางความนาสนใจและความนาเช่ือถือหรือความ
นาสนใจ โดยมีสวนชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอตราสินคา สรางความไววางใจและ
ความพึงพอใจ และสรางภักดีตอตราสินคา ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อซ้ําและ
แนะนําหรือบอกตอบุคคลรอบขางตอไป 

ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนตางๆ ดังกลาว จึงเลือกศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ เลื อกซื้ อข า วสารบรร จุถุ งของผู บ ริ โภค  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยมุงเนนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาด ปจจัยดานภาพลักษณของตรา
สินคา ความภักดีตอตราสินคา และความไววางใจ กับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภค เพื่อตอยอดและศึกษาทบทวน เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อขาวบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังท่ีจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชน
ตอผูประกอบการผลิตและจําหนายขาวสารบรรจุถุง เพื่อใชวางแผนกลยุทธทางการ
ผลิตและการตลาด รวมท้ังการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ที่
เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป     
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางการตลาด  ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงสถานการณการซื้อ  และการบริโภคขาวสารบรรจุถุงใน 

2.  ทําใหทราบถึงระดับความสัมพันธของปจจัยพ้ืนฐานตางๆ ที่มีตอการ
ปจจุบันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขาวบรรจุถุง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่เปนประโยชนตอผูประกอบการผลิต และจําหนายขาวสารบรรจุถุง 
เพื่อใชวางแผนกลยุทธทางการผลิตและการตลาด รวมท้ังการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
4. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2. ปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. แนวคิด 
ในการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถสรุปได ดังน้ี 

Kurtz, David L. (2008) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมผสาน 4 
กลยุทธ ไดแก ผลิตภัณฑ การแจกจาย การสงเสริมการตลาด และการกําหนดราคา 
เพ่ือกําหนดความตองการและความชื่นชอบในตลาดเปาหมาย 

ธีรพันธ โลหทองคํา, 2547 (อางถึงในสุภาวดี ล้ําสกุลวงศ, 2552)  ความภักดี
ของลูกคา (Customer loyalty) หมายถึง ความเก่ียวของหรือความผูกพันท่ีมีตอตรา
สินคา รานคา ผูผลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ที่อยูบนพ้ืนฐานของทัศนคติที่ชอบพอหรือ

ปจจัยสวนบุคคล  
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ปจจัยทางการตลาด  
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย  
ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
ดานภาพลักษณตราสินคา  
ดานความภักดีตอตราสินคา  
ดานความไววางใจ 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
ขาวสารบรรจุถุง  
ความถี่ในการซื้อ 

ปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง 

ตรายี่หอที่เลือกซื้อ 

ราคาที่ยอมรับได 
ชองทางการจัดจําหนายที่
เหมาะสม 

กิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ี
ชื่นชอบ 

ความพึงพอใจจากการ
ตัดสินใจซื้อ
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การสนองตอบ โดยมีพฤติกรรมการรวมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินคาและการ
ซื้อสินคาซ้ําๆ   

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. (2006) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคนปฏิบัติเมื่อไดรับ บริโภค หรือกําจัด
ผลิตภัณฑและบริการตางๆ โดยกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคมีอิทธิพลทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การตระหนักถึงความ
ตองการ  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือกตางๆ การซื้อ  และการประเมินผล
หลังการ  

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจ
ความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําเสนอเชิงพรรณนา   

กลุมตัวอยางเปาหมายเปนกลุมผูบริโภคคนไทย ที่มีอายุระหวาง 20-60 ป 
และอาศัยหรือทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจ
ซื้อขาวสารบรรจุถุงสําหรับบริโภค ซึ่งกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 5,701,394 คน (ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง, 2553) และ
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนจํานวน 400 รายจากการใชสูตรหาขนาดตัวอยางของ Taro 

Yamane ณ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ณ  0.05  
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชการทดสอบกลุมตัวอยาง
อิสระ (Independent Sample Test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) และ Chi-Square (X2)  ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  
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8. สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.25 มี

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 220 คน 
คิดเปนรอยละ 55.00 มีอาชีพเปนพนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 283 คน คิดเปนรอย
ละ 70.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 24.25 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 4-5 คน จํานวน 207 คน คิด
เปนรอยละ 51.75 

2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ดานปจจัยทางการตลาด   

ผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.681) โดยใหความสําคัญ
มากท่ีสุดกับปจจัยดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ (คาเฉล่ีย 3.963)  

ราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.880) โดยใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับปจจัยดานการกําหนดราคาที่คุมคากับคุณภาพท่ีไดรับ (คาเฉล่ีย 4.163) 

ชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.770) โดยให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานทําเลท่ีตั้งของชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 
3.975) 

การสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.008) โดยให
ความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานการโฆษณาผานสื่อตางๆ (คาเฉล่ีย 4.120) 

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ดานปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   

ภาพลักษณของตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.076) โดย
ใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานการสื่อคุณลักษณะ คุณประโยชน ความเช่ือ และ
คุณคาของสินคา (คาเฉลี่ย 4.295) 
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ความภักดีตอตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.170) โดยให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการซื้อซ้ําโดยไมลังเลและไมเปลี่ยนไปซื้อตรา
สินคาอ่ืน (คาเฉลี่ย 4.316) 

ความไววางใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  4.069) โดยให
ความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความไววางใจในตัวผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.165) 

4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ดานการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.024) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดาน
ปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง (คาเฉลี่ย 4.128) 

5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขอแนะนํา  
ผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานความหลากหลายของบรรจุภัณฑ  

ปจจัยดานการควบคุมความชื้น ปจจัยดานการขยายอายุและการจัดเก็บ รวมทั้งการ
ควบคุมการเกิดแมลงตางๆ ปจจัยดานความสะอาดของผลิตภัณฑ ปจจัยดานความ
หลากหลายของคุณภาพผลิตภัณฑ และปจจัยดานการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ  

ราคา โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานความหลากหลายของระดับราคา และ
ปจจัยดานการควบคุมราคาของรัฐบาล  

ชองทางการจัดจําหนาย โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการเนนการวาง
จําหนายในรานสะดวกซื้อและรานคาท่ัวไปท่ีเขาถึงไดโดยงาย  และปจจัยดานการ
บริการจัดสงตรงจากโรงงาน/บริษัทผูผลิตและ/หรือหาง/รานท่ีจําหนาย  

การสงเสริมการตลาด โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดรายการลด
ราคาสําหรับการสั่งซื้อในปริมาณมากอยางตอเนื่อง  และปจจัยดานการใชสื่อ
ประชาสัมพันธและ/หรือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพที่เขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยาง
กวางขวางและทั่วถึง แตอาจใชตนทุนไมสูง  
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กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในดานตางๆ ดังน้ี 

ภาพลักษณของตราสินคา โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการใชตราสินคาท่ี
แสดงถึงคุณลักษณะและคุณประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑ และปจจัยดานผูผลิต
และตราสินคาท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกที่มากข้ึน และสรางสภาพการแขงขันที่
ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนสูง  

ความภักดีตอตราสินคา โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการใชตราสินคาเปน
คําไทยที่จดจําไดงายข้ึน และปจจัยดานการสรางความไววางใจ ทําใหเกิดซื้อซ้ําและ
การแนะหรือการบอกตอ  

ความไววางใจ โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการรักษามาตรฐานคุณภาพ
ในดานตางๆ ไวอยางตอเน่ือง 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 พบวา 
เพศท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
อายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

การศึกษาท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา 
ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ราคา ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุ
ถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา 
ภาพลักษณของตราสินคา  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร

บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความภักดีตอตราสินคา  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความไววางใจ  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษาของอัญมณี เย็นเปยมและสยาม อรุณศรี
มรกต (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย
ของผูบริโภค พบวา ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายมีผลอยูใน
ระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย และกลุมตัวอยางท่ีเคยซื้อขาวหอม
มะลิอินทรียแตในปจจุบันเลิกซื้อแลว และกลุมตัวอยางท่ีไมเคยซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรียกลับมีความเห็นวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
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การตลาดมีผลอยูในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย แตแตกตางกัน
ที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลอยูในระดับปานกลางตอการตัดสินใจซื้อขาว
หอมมะลิอินทรีย และกลุมตัวอยางท่ีเคยซื้อขาวหอมมะลิอินทรียแตในปจจุบันเลิกซื้อ
แลว และกลุมตัวอยางท่ีไมเคยซื้อขาวหอมมะลิอินทรียมีความคิดเห็นวาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา มีผลอยูในระดับปานกลางตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรีย โดยผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 สอดคลองกับผลงานของวรินทร  
วิไลบัญชา (2553) เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาว
กลองพรอมหุงของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะ
ประชากรศาสตรโดยรวมที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาวกลอง
พรอมหุงของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน   และทุกปจจัย
ทางการตลาด มีผลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาวกลองพรอมหุงของกลุมคนวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตมีความแตกตางจากผลงานของจินตนา  เพชรพงศ  
(2552)  เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวกลองบรรจุถุง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญ ยกเวน อาชีพ มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวกลองบรรจุถุงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลงานของชวาลวิทย ปรีชาหาญ  (2551) ที่พบวา สวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย  ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อขาวสารแบบถุง  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากขาวเปนสินคาจําเปนท่ีผูบริโภคตอง
หามารับประทานอยูแลวและรัฐบาลใหความสําคัญในการควบคุมสินคา จึงทําให
ผูบริโภคเกิดความไววางใจ และตองซื้อหามารับประทานในปริมาณใกลเคียงกันใน
การซื้อแตละคร้ังจากที่ตางๆ ที่ในปจจุบันหาซื้อไดโดยงาย ปจจัยในดานตัวผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคา และสถานท่ีวางจําหนาย  จึงไมแตกตางและไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อในสายตาของผูบริโภคก็ได 
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10. ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะผูประกอบการในกิจการท่ีคลายคลึงกัน โดยพิจารณาใช

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดหลายปจจัยผสมผสานกันใหมีความลงตัว ที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพของกิจการ และสามารถเสริมสรางประสิทธิภาพทางการตลาด
ไดเปนอยางดี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ ใหเนนคุณภาพของผลิตภัณฑในดานประโยชนและคุณคาทาง
โภชนาการ การเพ่ิมมูลคาและความลากหลายของผลิตภัณฑและของบรรจุภัณฑ การ
ควบคุมความสะอาดและความช้ืน และการขยายอายุของผลิตภัณฑ 

ดานราคา ควรกําหนดราคาที่เหมาะสมสอดคลองกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่
มีหลาระดับราคาใหเลือกตามความตองการ ทําใหรูสึกคุมคาในสายตาผูบริโภค โดย
รัฐบาลควรมีบทบาทในการควบคุมราคา ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความสบายใจ 
เน่ืองจากจากขาวเปนผลิตภัณฑจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญดานความสะดวกในการหา
ซื้อ ที่ตั้งของชองทางการจัดจําหนายจึงควรเปนรานสะดวกซื้อและรานคาท่ัวไปที่
เขาถึงไดโดยงาย รวมทั้งควรพิจารณาจัดใหมีบริการสงตรงจากโรงงาน /บริษัทผูผลิต
และ/หรือหาง/รานท่ีจําหนาย   

ดานการสงเสริมการตลาด ควรพิจารณาเลือกประชาสัมพันธและโฆษณาผาน
สื่อที่มีตนทุนต่ํา แตมีประสิทธิภาพสูงอยางเชนอินเทอรเน็ตในการสื่อสารที่เขาถึง
กลุมผูบริโภคไดอยางกวางขวาง และทั่วถึง และใชโปรแกรมสงเสริมดวยการลดราคา
สําหรับการสั่งซื้อในปริมาณมาก เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อในปริมาณมากในแตละ
คร้ัง 

ดานภาพลักษณและความภักดีในตราสินคา ควรใชตราสินคาท่ีสื่อถึง
คุณประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ และจดจํางาย รวมท้ังการจําแนกตราสินคาให
หลากหลายตามคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อมากข้ึน และสราง
สภาพการแขงขันที่ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 
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ดานความไววางใจ ควรรักษามาตรฐานคุณภาพไวเพื่อเกิดความไววางใจ การ
ซื้อซ้ํา และการแนะนําหรือการบอกตอของผูบริโภคอยางตอเน่ือง 

2. ขอเสนอแนะครั้งตอไป 
 ผูวิจัยแนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน โดยสามารถนําผลงานวิจัยในคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทางการศึกษาเพื่อการตอ
ยอด โดยผูวิจัยมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปนประโยชนตอการพิจารณาใชวางแผนการ
ผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับความ
ตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี 

11. เอกสารอางอิง 
กฤชณัฐ  มีสําราญ. ปจจัยในการตัดสินใจซื้อบริการนําเท่ียวตางประเทศจากบริษัท

ทองเท่ียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 

กฤษณะ บุญเกิด.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการคารแคร
ของกลุมลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการศึกษา
คนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัด
เชียงใหม. ขาว, ขอมูลและสถิติการผลิตพืชเศรษฐกิจภาคเหนือ: บทความ
วิชาการ, 2554 

กิตติพันธ คงสวัสดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2552 

เกรียงศักดิ์ เอ่ียมพุทธรักษ. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใน
เขตกรุงเทพมหานคร,  รายงานการศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 
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จินตนา เพชรพงศ. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวกลองบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, สารนิพนธสาขาวิชาการจัดการ, คณะ
บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552   
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