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บทคัดยอ 
 ผลการศึกษาของปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (Riceberry) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดและ ปจจัยทางกลุมอางอิงที่มีผลตอแนวโนมการเลือกซื้อขาวไรซ พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 40-49 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 18,001บาทขึ้นไป  ผูบริโภคมีความคิดเห็นปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ของขาวไรซเบอร่ีไดแก ประโยชนของผลิตภัณฑ ความนาเชื่อถือของตราสินคา 

บรรจุภัณฑของขาวไรซเบอร่ี  ราคาของขาวไรซเบอรี่ การสงเสริมการตลาดของขาวไรซเบอรี่ โดยรวมจัดอยูใน

ระดับเห็นดวย มีเพียงแตชองทางการจัดจําหนายของขาวไรซเบอร่ี ที่โดยรวมจัดอยูในระดับที่ไมเห็นดวย ผูบริโภค

มีความคิดเห็นปจจัยทางดานกลุมอางอิง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย การทดสอบสมมุติฐานพบวาผูบริโภคที่มี

สถานภาพและระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี  ปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ประโยชนผลิตภัณฑ ความนาเชื่อถือของตราสินคา ลักษณะบรรจุภัณฑ 

ราคาของผลิตภัณฑ และการสงเสริมทางการตลาดที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือก

ซื้อขาวไรซเบอร่ีและปจจัยทางดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี  

 
 

ABSTRACT 
 The main purpose of the study of the demographics of consumers likely to purchase 

Riceberry in the Bangkok are to study its demographical factors, the correlation between marketing 

composition factors and consultative groups influencing on Riceberry selection.  The results showed 

that most consumers are female, between 40 – 49 years old, married, have a bachelor’s degree and 

earn over 18,001 Baht per month. The consumers have commented on Riceberry marketing’s 

components, such as; benefits of product, reliability of trademark, Riceberry package, price and its 

marketing promotion. Consumer satisfaction was generally very high, the only area of concern relates 

to Riceberry’s distribution process.   Mainly of consumer comments about the Riceberry reference 
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group factor that was placed in agreement. The study also presented that the consumers having 

different status and educational level have no result when deciding to purchase the product, resulting 

in a statistical significant of 0.05.  However, the marketing components, such as benefit of product, 

reliability of trademark, packaging and price of product including the discrepancy of marketing 

promotion does have an effect on the decision. Meanwhile, the reference group factor like the 

difference of parents, comrade and the reliable person does correlate with purchase decision.  

E-mail : saranghamnieeda@msn.com 

 

คํานํา 
ขาวเปนอาหารหลักของคนไทยมาวาจะชวงอายุใดๆ ก็ยอมจะตองรับประทานขาวคนไทยซึ่งผูกพัน

กับขาวมายาวนานดังจะเห็นในรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ปจจุบันคนไทยเริ่มใหความสําคัญกับ

การเลือกสรรสิ่งที่ดีมีประโยชนตอสุขภาพอนามัยมากขึ้น การรักษาสุขภาพรางกาย ใหแข็งแรง สมบูรณ 

ปราศจากโรคภัยตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่นับวัน จะมีแนวโนมในการไดรับ

สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเปนสวนผสมหรือการปนเปอนในอาหาร ประกอบกับสุขภาพจิตและ

สุขภาพกายที่ทรุดโทรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอันเปนผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน 

แตเนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการศึกษาที่สูงขึ้น ทําใหมีความพิถีพิถันในการบริโภคอาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของรางกาย ทําใหกอเกิดกระแส “การคํานึงสุขภาพ” หรือ “Health 

Conscious” ซึ่งกลายเปน ความนิยม อยางแพรหลายในผูบริโภคกลุมตางๆจึงเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมา

ใหความสําคัญตอคุณคาทางโภชนาการของอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นจากกระแสความนิยมดังกลาว นับวา

เปนจุดเริ่มตนที่กระตุนใหคนไทยเกิดมีความตี่นตัวในการใสใจในสุขภาพ  

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี ใน

กรุงเทพมหานคร” ซึ่งขาวไรซเบอร่ี ไดเกิดจากการผสมขามพันธุระหวางขาวเจาหอมนิลกับขาวขาวดอกมะลิ 

คุณสมบัติเดนทางดานโภชนาการของขาวไรซเบอร่ี คือมีสารตานอนุมูลอิสระสูง ไดแก เบตาแคโรทีน, แกมมาโอ

ไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง, มีดัชนีน้ําตาลต่ํา-ปานกลาง นอกจากนี้รําขาวและน้ํามันรําขาว 

ยังมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระท่ีดีเหมาะสําหรับใชทําผลิตภัณฑอาหารเชิงบําบัดอีกดวย ซึ่งเหมาะกับคนที่ใสใจ

ในสุขภาพ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้คือ ประชากรที่มีอาย ุ20 ป ขึ้นไปท่ีอยูอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร  
ข้ันตอนในการสุมตัวอยาง  
 ขั้นตอนที่  1 แบงเขตพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร  โดยแบงเขตการปกครองทั้งหมด  50 เขตของ

กรุงเทพมหานครออกเปน 6 กลุม 
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ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุมตัวอยางแบบงายโดยใชวิธีการจับสลากอีก โดยจะทาํการจับสลากภายในกลุมที่

แบงไว โดยจะเก็บกลุมละ 66-67 คน รวมจํานวน 400 คน มีผลดังตอไปน้ี 

 1. กลุมกรุงเทพกลาง ประกอบดวย เขตดินแดง เขตหวยขวาง    

  2. กลุมกรุงเทพใต ประกอบดวย เขตปทุมวัน เขตบางนา เขตประเวศ    

  3. กลุมกรุงเทพเหนือ ประกอบดวย เขตบางซื่อ เขตหลักส่ี เขตบางเขน    

  4. กลุมกรุงเทพตะวันออก ประกอบดวย เขตบางกะป     

  5. กลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด   

  6. กลุมกรุงธนใต ประกอบดวย เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน 

ขั้นตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในแตละเขตที่เลือกไวจาก

ขั้นตอนที่ 2 โดยเจาะจงไปเกบ็ตัวอยางที่หางสรรพสินคา  

ขั้นตอนที่ 4 การสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) การเลือกเก็บตัวอยางโดย

ถามกลุมตัวอยางที่ยินดีและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี ่คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย(Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 สถิติที่ใชหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดแก คาสัมประสิทธิ์ครอนบาค – อัลฟา โดยคาอัลฟา 

 วิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ไดแก สถิติ t-Test  การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA) การวิเคราะห Simple Regression 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (Riceberry) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอแนวโนมการเลือกซื้อขาว

ไรซเบอร่ี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดกับแนวโนมการเลือกซื้อ

ขาวไรซเบอร่ีและ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางดานกลุมอางอิงกับแนวโนมการเลือกซื้อขาวไรซ

เบอร่ีมีผลดังตอไปน้ี 

1. เพศ ลักษณะเพศที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 

0.003) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  พบวาผูตอบแบบสอบสอบสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 79.8 

และเพศชายคิดเปนรอยละ 20.3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเพศหญิงเปนเพศที่มีความเปนแมบานแมเรือนมากกวาจึง

ทําใหใสใจในเรื่องอาหาร ใสใจเรื่องสุขภาพ มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ มีความละเอียดออนประกอบกับ

สังคมไทยผูหญิงยังคงเปนผูที่ตองดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหารการกิน และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว จึงทํา

ใหเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเพศหญิงตองคํานึงถึงผลของการเลือกบริโภคมากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จินตนา เพชรพงศ (2552:127) ที่กลาววาผูหญิงเปนผูดูแลบานและซื้ออาหารสําหรับครอบครัวผูหญิงจึงซื้อ

ขาวมากกวาผูชาย ดังนั้นความแตกตางทางดานเพศจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาว

ไรซเบอร่ี 
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2. อายุ  ชวงอายุที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 0.003) 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 40 – 49 ป คิดเปนรอยละ 30.5 
อาจเปนเพราะวาอายุเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด พฤติกรรมและการตัดสินใจ

ตางๆ  จึงเปนไปตามงานวิจัยของนางสาวณัฐวรรณ พานิชพันธ (2545:96) ที่พบวา กลุมที่มีคนอายุ 40 ปขึ้นไปให

ความสนใจสินคาเพื่อสุขภาพ โดยอาจเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ทําใหสุขภาพรางกายทรุดโทรมลง ดังนั้นจึงเกิดการ

หวงใยสุขภาพของตนเองมากขึ้นหรือผูที่มีอายุมากยอมตองมีประสบการณดานสุขภาพของตนเองมากกวาผูที่มี

อายุนอย ซึ่งยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงเปนผลใหคนที่มีอายุนอยไมสนใจในการดูแลสุขภาพมากนัก ดังนั้นความ

แตกตางทางดานอายุจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

3. สถานภาพ  สถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-

value = 0.183) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวาการเลือกซื้อสินคาหรือการตัดสินใจซื้อเปน

การใชความคิดเห็นสวนบุคคลมากกวา ไมวาจะเปน คนที่โสด สมรส หรือหยาราง ลวนแลวแตก็ตองการดูแลใสใจ

ในสุขภาพของตนเองทั้งนั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนายจักรพงศ วัฒนายิ่งสกุล (2547:129) ที่กลาววา

สถานภาพไมใชปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเลย ทั้งนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคนั้นเกิดขึ้นมานาน

กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสานภาพ และสอดคลองกับผลการวิจัยของรุงฤดี พรอมเพียง(2539:126) ที่วา

สถานภาพทางครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูป ดังนั้นความแตกตาง

ทางดานสถานภาพจึงไมใชปจจัยสําคัญที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

4. ระดับการศึกษา  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอ

ร่ี (P-value = 0.169) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  พบวาผูตอบแบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.3 และระดับการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.5  อาจเปน

เพราะวาไมวาจะเปนคนที่มีระดับการศึกษาระดับใดก็ตามก็ยอมท่ีจะใสใจในสุขภาพ ตองการใหรางกายมีความ

เข็งแรงไมเจ็บปวด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา เพชรพงศ (2552:147) ที่กลาววาขาวคืออาหารหลักและ

มีความจําเปนสําหรับคนไทยรวมถึงคนกรุงเทพเริ่มใหความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ลักษณะประชากรศาสตรใน

เร่ืองการศึกษานั้นจึงไมมีผลตอการเลือกซื้อขาวกลองบรรจุถุง ดังนั้นความแตกตางทางดานระดับการศึกษาจึง

ไมใชปจจัยสําคัญที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

5. อาชีพ  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี(P-value = 0.001)

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจจะเปนเพราวาคนที่มีอาชีพที่แตกตางกันยอมมีความตองการที่แตกตางกัน มี

การมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ มีคานิยมตอส่ิงตางๆที่แตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ(2546:199-204) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาและบริการที่การแตกตางกัน ดังนั้นความแตกตางทางดานอาชีพจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอแนวโนมการ

ตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

6. รายได  รายไดที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี(P-value = 0.017)  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  พบวาผูตอบแบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 18,0014.17 ขึ้น

ไปคิดเปนรอยละ 49อาจเกิดจากรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูซื้อในเรื่องประเภทสินคาที่ซื้อ และวิธี

เลือกตราสินคา ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ DeFleur, M.L. (1996) (Defleur, Melvin, Theories of Mass 
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Communication อางใน พีระ จิรโสภณ ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับผูรับสาร วาอาชีพ รายได และ

สถานภาพทางสังคมของบุคคลที่มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมี

วัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน และสอดคลองกับแนวความคิดของ อดุลย จาตุ

รงคกุล (2541: 38-39) วาการศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาอะไรเกิด

ขึ้นกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งที่สําคัญเพราะแบบแผนการใชจายขึ้นอยูกับรายได ดังนั้นความแตกตาง

ทางดานรายไดจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

7. ประโยชนผลิตภัณฑ ประโยชนผลิตภัณฑที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจ

เลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 0.000)  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  อาจจะเปนเพราะวาผูบริโภคสวนใหญ

จะคํานึงถึงคุณประโยชนหลักของผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญ เชน มีคุณคาทางโภชนาการ มีวิตามินแรธาตุสามารถ

ตานทานโรค ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Kotler, (2003:407) วาประโยชนหลักของผลิตภัณฑ (Core 

benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากสินคาโดยตรงหรือประโยชนหลักของ

ผลิตภัณฑ (Need Family) หมายถึงประโยชนพื้นฐานของตระกูลผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค และสอดคลองกับแนวความคิดของ พิบูล ทีปะปาล (2537: 222) ที่กลาวผลิตภัณฑเปนสิ่งที่นําเสนอ

ขายใหแกตลาด เพื่อใหเกิดความสนใจ ความตองการเปนเจาของ การนําไปใชหรือนําไปบริโภค ซึ่งอาจทําให

ความตองการและความจําเปน (ของผูซื้อ) ไดรับการตอบสนองทําใหไดรับความพอใจ ดังนั้นความแตกตาง

ทางดานประโยชนผลิตภัณฑจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

8. ความนาเชื่อถือของตราสินคาที่ ความนาเชื่อถือของตราสินคาที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอ

แนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 0.000)  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวาผูตอบ

แบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความนาเชื่อถือของตราสินคาอยูในระดับที่เห็นดวย มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.17 อาจจะเปนเพราะวาชื่อเสียงของตราสินคาสามารถจูงใจใหผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑได อาจจะมีความ

นาเชื่อถือหรือตัวสินคาผานการรับรองจากสถาบันตางๆที่นาเชื่อถือ ซึ่งอาจจะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่รองมาจากการ

พิจารณาถึงคุณประโยชนหลักของผลิตภัณฑ จึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Kotler (2000:404) ตราสินคา

เปนสวนสําคัญของผลิตภัณฑ เพราะเกี่ยวของกับความรูสึกทางดานจิตวิทยาของผูซื้อดวย การตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้นขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคาโดยเฉพาะสินคาที่เจาะจงซื้อ 

(Specialty Goods) ซึ่งเปนสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวยเหตุผลทางดานจิตวิทยาไมใชเหตุผลทางดาน

เศรษฐกิจ หรือประโยชนที่ไดรับ เชน ตัดสินใจซื้อเพราะ ตองการเปนที่ยอมรับในสังคม เนื่องจากผลิตภัณฑเปนตัว

ชี้สถานะภาพของผูใช  ดังนั้นความแตกตางทางดานความนาเชื่อถือของตราสินคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่มี

ความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

9. บรรจุภัณฑ  บรรจุภัณฑที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี

(P-value = 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจจะเปนเพราะวาลักษณะบรรจุภัณฑเปนสิ่งแรกที่ทําให

ผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวสินคา ถาบรรจุภัณฑมีลักษณะที่แปลกใหมที่ผูบริโภคไมเคยพบเห็นที่ใดมากอนก็

ยอมจะทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวของสินคามากขึ้นและอาจจะเปนอีกหนึ่งเหตุผลท่ีทําใหผูบริโภค

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชนิดนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Etzel, Walker and Stanton,(1997:10) 

บรรจุภัณฑเปนตัวทําใหเกิดการรับรู คือ การมองเห็นสินคา เมื่อลูกคาเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑก็จะนําไปสู
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การจูงใจใหเกิดความตองการซื้อและเกิดการตัดสินใจในที่สุด บรรจุภัณฑจึงโดดเดน โดยอาจแสดงถึงตําแหนง

ผลิตภัณฑสินคานั้น ดังนั้นความแตกตางทางดานบรรจุภัณฑสินคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอ

แนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

10. ราคา  ราคาที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี(P-value 

= 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  พบวาผูตอบแบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอราคาอยูในระดับ

ที่เห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อาจจะเปนเพราะวาราคาก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญ ผูบริโภคอาจจะ

เลือกซื้อสินคาโดยใชราคาสินคาเปนตัวตัดสินใจก็ได แตไมใชที่วาถาผูบริโภคใชราคาเปนตัวตัดสินใจซื้อ เราจึง

ตองทําการตั้งราคาใหต่ําเพื่อที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาของเรา แตในความเปนจริงแลวถาสินคาของเรามีคุณภาพสูง

ซึ่งเหมาะสมกับราคาที่สูง เมื่อผูบริโภคเห็นวาเหมาะสมกับราคานั้น ผูบริโภคก็สามารถซื้อสินคาชนิดนั้นไดเพราะ

ผูบริโภคเห็นวาสินคามีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Kotler and 

Armstrong,(1999:7) ที่วาราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคาจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งเสดงเปน

มูลคา (Value) ที่ผูบริโภคจาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ ซึ่งราคานั้นจะมีสวน

สําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคดวย การตัดสินใจตั้งราคานั้นตองสอดคลองกับปรัชญา หรือแนวคิด

ทางการตลาด (Marketing Concept) การตัดสินใจดานราคาไมจําเปนจะตองเปนราคาสูง หรือ ราคาต่ํา แตเปน

ราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา คือ ถาผูบริโภคมองเห็นวาสินคามีคุณคา เราสามารถตั้งราคาสูงได และการ

ปรับราคา ขึ้นราคา หรือ ลดราคาจะตองพิจารณาถึงความออนไหวดานราคาของผูบริโภคดวย และแนวความคิด

ของ จินตนา เพชรพงศ (2552:25)ที่กลาววาราคา (Price) หมายถึงส่ิงที่บุคคลจายสําหรับส่ิงที่ไดมาซึ่งแสดงถึง

มูลคาในรูปของเงินตราหรืออาจหมายถึงจํานวนเงินและสิ่งอื่นที่จําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและ

บริการ ลักษณะของผลิตภัณฑและความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ทําใหเกิดมูลคา 

(Value) ในตัวสินคา ดังนั้นความแตกตางทางดานราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอแนวโนมการ

ตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

11. ชองทางการจัดจําหนาย  ชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธตอแนวโนมในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 0.272)ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  อาจจะเปนเพราะวาในยุค

ปจจุบันเรามีการจัดหนายสินคาผานชองทางตางๆไมวาจะเปนการขายตามรานคา  ขายผานเทคโนโลยีตางๆไม

วาจะเปนอินเตอรเน็ต ฯลฯ ทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาที่เราตองการ ผูบริโภคจึงไม

จําเปนตองเดินทางเพื่อไปซื้อสินคาตามรานคาอีกตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของจินตนา เพชรพงศ 

(2552:25) ที่กลาววาชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูก

เปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรม ดังนั้นความแตกตางทางดานชองทางการจัดจําหนายจึงไมใชปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอ

แนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

12. การสงเสริมทางการตลาด   การสงเสริมทางการตลาดที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมใน

การตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวาผูตอบแบสอบถาม

สวนใหญมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการตลาดอยูในระดับที่เห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 อาจจะเปน

เพราะวาการสงเสริมทางดานการตลาดในเรื่องการใหขอมูลขาวสาร การจัดโปรโมชั่นเนื่องในโอกาสตาง การลด
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ราคา การแจกของสมนาคุณ สามารถเปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหผูบริโภคซื้อสินคาของเรา ซึ่งสอดคลองกับ

แนวความคิดของจินตนา เพชรพงศ (2552:25) ที่กลาววาสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการ

ติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมการซื้อ (Buying 

behavior) วัตถุประสงคของการติดตอส่ือสารเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจํา ลูกคาเปาหมายที่

เกี่ยวกับบริษัทและสงเสริมการตลาดเครื่องมือที่ใชสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้(1) การโฆษณา 

(Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal 

Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจตลาด โดยใชบุคคล(3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขาย และการใหขาวและการ

ประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจทดลองใช หรือ การซื้อ (4) การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity 

and Public Relation) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ

ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคกรหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร(5) 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง 

(Response) โดยตรง เชน การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค การขาย

ทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ฉะนั้นสวนประสมการตลาดจึงนับวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภค ดังนั้นความแตกตางทางดานการสงเสริมทางการตลาดจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอแนวโนม

การตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

13. ครอบครัว  ครอบครัวที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี 

(P-value = 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครอบครัวแตละครอบครัวมีการอบรม

เล้ียงดูส่ังสอนที่มีลักษณะที่แตกตางกันจึงทําใหการตัดสินใจเลือกซื้อสินคายอมมีความแตกตางกันดวยและ

ครอบครัว เปนสิ่งพื้นฐานสิ่งแรกที่เราอยูดวยตั้งแตเราเกิดมาก เราจึงไดรับการอบรมการเลี้ยงดูที่เปนพื้นฐานมา

จากครอบครัว นั้นจึงทําใหเราเกิดความคุนชินเมื่อเราซื้อส่ิงของตางๆ เชน พอแมซื้อยาสีฟนยี่หอ ABC ใหเราใช

ตั้งแตเด็ก จนปจจุบันเราก็ยังใชยาสีฟนยี่หอนี้เร่ือยมา ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสิ่งแรกที่ทําใหเราเกิดการรับรูและ

เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ (Cesterline, Montgomery and Clark 1987: 7 อางถึงใน ภัทรธิรา ผล

งาม. 254)  วาครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ ความคิดและคานิยม

ของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การเสนอขายสินคาจึงตองคํานึงถึงลักษณะ

การบริโภค และการดําเนินชีวิตของครอบครัวดวย ดังนั้นความแตกตางทางดานครอบครัวจึงเปนปจจัยสําคัญที่มี

ความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

14. เพื่อน  เพื่อนที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value 

= 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเพื่อนแตละคนมาจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่

แตกตางกัน จึงทําใหการเลือกซื้อสินคายอมมีความแตกตางกัน เชนเพื่อนที่มาจากครอบครัวมีใสใจในสุขภาพมี

รางกายที่แข็งแรงมีความนาเชื่อถือ เมื่อเพื่อนคนนี้มาแนะนําสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆใหก็จะทําใหเราเชื่อใน

คําพูดของเพื่อน เพราะวาเพื่อนเปนคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีความนาเชื่อถือ เพื่อนจึงเปนกลุมอางอิงที่สําคัญ

สําหรับเราได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของJacob Jacoby and George J. Szybillo (1995 : 1-14)ที่กลาววากลุม

อางอิง (Referrence Group) หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือกลุมคนที่ผูอื่นใชเปรียบเทียบหรือใชเปนมาตรฐานในการ
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เกิดคานิยม ทัศนคติ ชนิดทั่วไปหรือชนิดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใชเปนสิ่งชี้นําความประพฤติ ดังนั้นความแตกตางของ

กลุมเพื่อนจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 

15. บุคคลที่นาเชื่อถือ   บุคคลที่นาเชื่อถือ (หมอ นักโภชนาการ เภสัชกร) ที่แตกตางกันมีความสัมพันธ

ตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อขาวไรซเบอร่ี (P-value = 0.000) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวาผูตอบ

แบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอบุคลลที่นาเชื่อถืออยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.10  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคคลเหลานี้ผานการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย การให

คุณประโยชนหรือโทษจากการรับประทานอาหาร หรือการดูแลสุขภาพใหหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บมาโดยตรงจึง

ทําใหผูบริโภคไวใจและเชื่อถือบุคคลเหลานี้เมื่อบุคคลเหลานี้แนะนําผลิตภัณฑตางๆให และพรอมที่จะใชกลุม

บุคคลเหลานี้เปนกลุมอางอิงในการซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 

2539 : 262) ที่กลาวไววาผูเชี่ยวชาญ (Expertise) เปนกลุม บุคคลที่มีความชํานาญในวิชาชีพ มีการฝกอบรม

เฉพาะดานหรือมีประสบการณ จะชวยเหลือผูบริโภคที่เปนเปาหมายในการประเมินผลผลิตภัณฑ ดังนั้นความ

แตกตางของบุคคลที่นาเชื่อถือจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขาวไรซเบอร่ี 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1. จากการศึกษาพบวาการสงเสริมการตลาดที่ดีจะทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไดงาย

ขึ้น เพราะฉะนั้นขาวไรซเบอร่ีควรทําการสงเสริมทางการตลาดในเรื่องการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

เพราะขาวไรซเบอร่ีเปนขาวที่ถูกคิดคนขึ้นมาใหมจึงทําใหผูบริโภคไมรูจักขาวชนิดนี้ เราจึงควรทําการสงเสริมทาง

การตลาดเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขาวไรซเบอร่ีใหเร่ืองของคุณภาพและคุณประโยชน 

 2. การใหขอมูลขาวสารโดยบุคคลที่นาเชื่อถือไมวาจะเปน หมอ เภสัชกร หรือนักโภชนาการ ลวนแลวแต

จะใหผูบริโภคสนใจในสินคาของเรามากยิ่งขึ้น เพราะบุคคลเหลานี้เปนผูที่มีความรูทางดานสุขภาพหรือ

โภชนาการที่ดี ดังนั้นเราจึงควรใหบุคคลที่นาเชื่อถือเปนผูใหขอมูลหรือเปนผูที่แนะนําสินคาใหผูบริโภคไดรับทราบ 
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