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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี  และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี 
 การศึกษาเป็นเชิงส ารวจ (Survery Research) กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศยัในจงัหวดั
เพชรบุรีท่ีเคยซ้ือและบริโภคขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัมและมีอ านาจในการซ้ือจ านวน 400 
คน การวิเคราะห์ผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติ T-Test และF-Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่จากลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.50 และร้อยล่ะ 48.50 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่อายุ 50 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
โดยมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว มีจ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป มีพฤติกรรมการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงโดยให้เหตุผลท่ีเลือกซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุงมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะดวก เลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงชนิดขา้วสารธรรมดา ไม่เจาะจง
ยี่ห้อในการเลือกซ้ือ ซ่ึงยี่ห้อท่ีนิยมซ้ือเป็นส่วนใหญ่ คือ ตราฉตัร มาบุญครอง หงษท์อง และเบญจ
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รงค ์โดยมีเหตุผลท่ีนิยมเลือกซ้ือเพราะความสะดวก/หาซ้ือง่าย ความสะอาด/ปลอดภยั และรสชาติ/
บรรจุภณัฑ์ท่ีดี/ราคาเหมาะสม ตามล าดบั โดยมีความถ่ีในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุง 1-3 สัปดาห์ต่อ
คร้ัง โดยเฉล่ียคร้ังละ 1 ถุงเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจากสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น 
บ๊ิกซี โลตสั แม็คโคร โดยมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองและส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั 
 ดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าการให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดใ้ห้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยให้ความส าคญัในเร่ืองการสามารถ
หาซ้ือไดง่้ายและมีจ าหน่ายทัว่ไป รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของเมล็ดขา้วและความสะอาด ปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัในเร่ืองราคามีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ และปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อยสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยในทุกครัวเรือน และขา้วก็ยงัเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจหลกัท่ี
ส าคญัของประเทศ ในปัจจุบนัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปตามวิถี
การด าเนินชีวิตและสภาพของสังคมท่ีมีขนาดของครัวเรือนเล็กลง สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทยไดผ้ลส ารวจขนาดของครัวเรือนโดยเฉล่ีย 3 คนในปี 2556 (จิราภรณ์ แผลงประพนัธ์, 
2557) และจากรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงจากอตีท่ีผา่นมา ท าให้รูปแบบการคา้ขา้วสาร
แบบบรรจุถุงเขา้มีบทบาททดแทนในตลาดการคา้ขา้วสารแบบบรรจุกระสอบ ตวงถงั หรือตกัแบ่ง
ขายซ่ึงเป็นรูปแบบการคา้ขา้วสารท่ีมีมาตั้งแต่ดัง่เดิม และดว้ยขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเล็กลงสะดวกต่อ
การซ้ือและเก็บรักษา โดยขา้วสารบรรจุถุงในปัจจุบนัมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ขนาด 2 กิโลกรัม 
ขนาด 5 กิโลกรัม ขนาด 10 กิโลกรัม เป็นตน้ ทั้งน้ีขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม เป็นขนาด
บรรจุถุงท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด (รวสิสาข ์สุชาโต และคณะ, 2556) ซ่ึงมีส่วนครองตลาดขา้วบรรจุ
ถุงทั้งหมดประมาณร้อยละ 95 เน่ืองจากมีความเหมาะสมกบัขนาดของครอบครัวคนไทยในปัจจุบนั
ซ่ึงมีขนาดเล็กลง โดยเฉล่ียครอบครัวละ 3-5 คน ซ่ึงประมาณว่าจะบริโภคข้าวบรรจุถุงขนาด 5 
กิโลกรัมหมดภายใน 1-2 สัปดาห์ (ขา้วมาบุญครอง: ออนไลน์) การเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจึงเป็น
ทางอีกเลือกหน่ึง ท าให้ตลาดขา้วสารบรรจุถุงมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ทั้งในเร่ืองคุณภาพ ชนิด ราคา 
และขนาดบรรจุภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ในปัจจุบนัการบริโภคขา้วสารของคนในจงัหวดัเพชรบุรีนั้นมีการเลือกซ้ือขา้วสารในหลาย
รูปแบบทั้งจากร้านขายขา้วโดยเฉพาะ รานสะดวกซ้ือ ร้านคา้ปลีก และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้ 
เน่ืองจากลกัษณะการเลือกซ้ือขา้วสารจากเดิมท่ีเป็นการซ้ือแบบแบ่งขายหรือชัง่กิโล และซ้ือเป็น
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กระสอบหรือเป็นถงั เปล่ียนเป็นการซ้ือแบบบรรจุถุงมากข้ึน เน่ืองจากขนาดของครอบครัวของ
สังคมไทยมีขนาดเล็กลงท าให้พฤติกรรมของการเลือกซ้ือขา้วสารมีการเปล่ียนแปลงมานิยมซ้ือใน
ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ถุงมากข้ึน ดังนั้น การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี จะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
ข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้ประกอบการรายเดิมท่ีมีอยู่และ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้สู่ตลาด ท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผนการตลาด 
ปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา   
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี 
 
กรอบทฤษฎหีรือกรอบแนวคิดในการวจัิย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
8. จ านวนสมาชิกใครครอบครัว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ์  
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
    
    
   

พฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุง 
1. ชนิดขา้วสารบรรจุถุง 
2. ยีห่อ้ท่ีนิยมเลือกซ้ือ 
3. เหตุผลท่ีเลือกซ้ือยีห่อ้ดงักล่าว 
4. ปริมาณการซ้ือในแต่ล่ะคร้ัง 
5. ความถ่ีในการซ้ือ 
6. ช่องทางจดัจ าหน่าย 
7. ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
8. ส่ือโฆษณา 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. การศึกษาขา้วสารบรรจุถุงจะเลือกศึกษาเฉพาะ ขนาด 5 กิโลกรัม เน่ืองจากเป็นขนาดบรรจุท่ี
ผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด (ขา้วหอมมะลิบรรจุถุง:การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด , 
2556) 
 2. ศึกษาข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ในจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 8 อ าเภอโดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีงานท าและเคยซ้ือขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัมเท่านั้น โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามในเดือนมีนาคม 2558  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูส้นใจน าขอ้มูลจากการศึกษาไปใช้
ในการวางแผนการตลาดขา้วสารบรรจุถุง 
 2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุ
ถุงในจงัหวดัเพชรบุรี ท าให้ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสามารถปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของขา้วสารบรรจุถุงไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อให้ผูป้ระกอบการ
ไดน้ าไปสร้างกลยทุธ์ในการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ 
การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของ
เขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ
ซ้ือและการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 124) 
 ส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2546; 34-36, 395) หมายถึงตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล 
หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
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  2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงท่ีอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ ์
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้โดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้
จะตดัสินใจซ้ือ 
  3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายไปยงัตลาด 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่ออาจใช้พนกังานขายท าการขาย 
(Personal selling) เคร่ืองเม่ือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated marketing 
communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัได ้
 นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุง
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงใน
กรุงเทพมหานคร ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงกบัปัจจยัส่วนบุคคล และผลของปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัปัจจยัทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุง จาก
การสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีงานท าและเคยซ้ือขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานเอกชน รายได ้10,001 – 20,000 บาท/เดือน มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน บริโภคขา้วสาร
นอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม/สัปดาห์ พฤติกรรมการซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือขา้วหอมมะลิ ยี่ห้อท่ีซ้ือคือ มาบุญครอง 
หงษท์อง และเกษตร โดยเหตุผลเพราะมีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดบัราคา 111 – 130 บาท/
ถุง ความถ่ี 1 ถุง/เดือน โดยซ้ือท่ีดิสเคานตส์โตร์มากท่ีสุด และส่ือโทรทศัน์มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือข้าวสารบรรจุถุง ส่วนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคือ ความสะอาด 
คุณประโยชน์ การรับรองคุณภาพมาตรฐานและความสะดวกในการซ้ือ ตามล าดบัและพบว่าชนิด
ขา้วท่ีซ้ือสัมพนัธ์กับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ราคาขา้วท่ีซ้ือสัมพนัธ์กบัเพศ การศึกษาและ
รายได้ สถานท่ีซ้ือสัมพนัธ์กับการศึกษาและรายได้ ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
และอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนเพศเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
 นนัทวชัร์ สัตโยภาส (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือ
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ขา้วสารบรรจุถุงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูท่ี้เคย
ซ้ือและบริโภคขา้วสารบรรจุถุง จ  านวน 400 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายมุากกวา่ 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีรายได้เฉล่ีย 
6,001 - 9,000บาท/เดือนสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป มีการเลือกซ้ือ
ชนิดของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงมากท่ีสุดรองลงมาคือ ขา้วกลอ้ง ขนาดบรรจุท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ 
ขนาด 5 กิโลกรัม รองลงมาคือ 1 กิโลกรัม ตราสินคา้ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ตราฉัตร รองลงมาคือ ตรา
เบญจรงค ์เหตุผลในการเลือกซ้ือคือ ความสะอาด นิยมซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจาก ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น 
บ๊ิกซี โลตสั แม็คโคร ความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริมการขายต่างๆ คือความสะอาด ปลอดภยั ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ และสถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาดมีผลต่อการซ้ือมากท่ีสุดตามล าดบั ทั้งน้ีพบวา่ปัญหาใน
การซ้ือขา้วสารบรรจุถุงคือ ไม่สามารถต่อรองราคาได ้
  
ระเบียบวธีิวจัิย 
 1.  รูปแบบการวจัิย 
 ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การส ารวจ (Survey Research 
Method) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวม
ขอ้มูลจากประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรี  
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนท่ีอาศยัในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีเคยซ้ือและบริโภคขา้วสาร
บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัมและมีอ านาจซ้ือ นั่นคือเป็นผูท่ี้มีงานท าทั้งท่ีท างานประจ าและผูท่ี้ไม่
ท างานประจ า โดยโครงสร้างประชากรจงัหวดัเพชรบุรีปี 2556 มีประชากร จ านวน 466,967 คน แต่
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือขา้วสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม จึงใชว้ิธีการ
ก าหนดตวัอย่าง 400 ราย โดยก าหนดขนาดของกลุ่มโดยใช้ตารางส าเร็จรูปยามาเน่ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ส่วนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะ
เป็นค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 8 ขอ้ เป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 11 ขอ้ เป็นค าถามแบบปลายปิด 
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 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภค โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
โดยแต่ล่ะขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดย
ค าถามเป็นแบบปลายปิดทั้งหมด จ านวน 21 ขอ้ 

 
การรวบรวมข้อมูล    
 การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ท าการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
สอบถามจากผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคขา้วสารบรรจุถุงในการส ารวจดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภค จงัหวดัเพชรบุรีโดย
กลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคจ านวน 400 คน จดัเก็บตามสัดส่วนจ านวนประชากรแต่ละเขตการ
ปกครองท่ีสุ่มไดต้ามสถานท่ีๆ ท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลบทความ ทฤษฏี และงานวิจยัที
เก่ียวขอ้ง จากหนงัสือส่ิงตีพิมพว์ารสาร เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดขา้วสาร
บรรจุถุง  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล       
 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาประมวลผลขอ้มูล วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม
สถิติ SPSS (Statistical Package for the Social) อธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
อธิบายขอ้มูล และค่าทางสถิติ ประกอบไปดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้สรุปผลการศึกษาวิจยัน าเสนอในรูปลกัษณะของ
การใชต้ารางประกอบ ดงัน้ี  
 1. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็น
ว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวสารบรรจุถุง จากการรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง มาประมวลผลดว้ยโปรแกรมและน าเสนอโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในรูปของการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. การศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในจงัหวดัเพชรบุรีซ่ึง
เป็นวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุง โดยการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง มาประมวลผล
ดว้ยโปรแกรมและน าเสนอโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปของค่าเฉล่ียโดยก าหนดคะแนนของระดบั
ความส าคญัของปัจจยัตามมาตราวดัแบบ Likert (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546:39) มีการก าหนดเกณฑ์
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การจดัระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัโดยอาศยัการเปรียบเทียบระดบัคะแนนเฉล่ียกบัเกณฑ์ท่ี
แบ่งโดยมีความกวา้งแต่ละอนัตรภาคชั้นท่ีเท่ากนั 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ลกัษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 194 48.50 
 หญิง 206 51.50 
อายุ   
 20 – 29 ปี 96 24.00 
 30 – 39 ปี 101 25.25 
 40 – 49 ปี 92 23.00 
 50 ปีข้ึนไป 111 27.75 
ระดับการศึกษา   
 ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 56 14.00 
 มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 142 35.50 
 ปริญญาตรี 177 44.25 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 25 6.25 
อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา 29 7.25 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 88 22.00 
 ธุรกิจส่วนตวั 49 12.25 
 พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง 87 21.75 
 เกษตรกร 48 12.00 
 รับจา้งทัว่ไป 99 24.75 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีข้ึน
ไป สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป มีรายได้ต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 4 คนข้ึน
ไป 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือข้าวสารบรรจุถุง 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือข้าวสารบรรจุถุง จ านวน ร้อยละ 

การเจาะจงเลอืกยีห้่อข้าวสารบรรจุถุง   
 เจาะจง 187 46.75 
 ไม่เจาะจง 213 53.25 
ชนิดของข้าวสารบรรจุถุง   
 ขา้วหอมมะลิ 121 30.25 
 ขา้วชนิดพิเศษ (ขา้วเสริมวิตามิน, ขา้วปลอดสารพิษ) 23 5.75 
 ขา้วสารธรรมดา 211 52.75 
 ขา้วกลอ้ง/ขา้วซอ้มมือ 45 11.25 
ปริมาณการซ้ือข้าวสารบรรจุถุงต่อคร้ัง   
 1 ถุง 201 50.25 
 2 – 3 ถุง 188 47.00 
 ตั้งแต่  4 ถุงข้ึนไป 11 2.75 
สถานทีจั่ดจ าหน่ายทีซ้ื่อข้าวสารบรรจุถุง   
 ร้านขายขา้วสารโดยเฉพาะ 21 5.25 
 ร้านสะดวกซ้ือ 45 11.25 
 ร้านคา้ปลีก 92 23.00 
 ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บ๊ิกซี โลตสั แมค็โคร 221 55.25 
 ร้านของช าในตลาดสด 21 5.25 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุงมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะดวก เลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงชนิดขา้วสารธรรมดา ไม่เจาะจง
ยีห่อ้ในการเลือกซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงตราฉตัร และยี่ห้อท่ีนิยมซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงมากท่ีสุด คือ ตราฉตัร โดยมีเหตุผลท่ีนิยมเลือกซ้ือเพราะความสะดวก/หาซ้ือง่าย มี
ปริมาณการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจ านวน 1 ถุงในแต่ละคร้ังโดยมีความถ่ีในการซ้ือขา้วสารบรรจุ
ถุง 1-3 สัปดาห์ต่อคร้ัง สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บ๊ิกซี 
โลตสั แม็คโคร โดยมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองและส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ 
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ตอนที ่3 ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือข้าวสารบรรจุถุง 

ปัจจัยทางการตลาด ระดับความส าคัญ รวม ค่าเฉลีย่ แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์       4.21 มากท่ีสุด 
 คุณภาพความสมบูรณ์ของเมล็ดขา้ว 217 142 41 0 0 400 4.44 มากท่ีสุด 
 รสชาติ กล่ิน สี 166 173 59 1 1 400 4.26 มากท่ีสุด 
 บรรจุภณัฑมี์มาตรฐาน 182 142 66 10 0 400 4.24 มากท่ีสุด 
 ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้/ยีห่อ้ 170 158 60 12 0 400 4.21 มากท่ีสุด 
 ความสะอาด 225 127 48 0 0 400 4.44 มากท่ีสุด 

 ฉลากระบุวนัผลิต ส่วนผสม ปริมาณ 
และแหล่งผลิต 

134 167 73 26 0 400 4.02 มาก 

 เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 150 140 84 24 2 400 4.03 มาก 
 ขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการ 154 137 81 26 2 400 4.04 มาก 
ปัจจัยด้านราคา       4.08 มาก 
 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 151 185 64 0 0 400 4.22 มากท่ีสุด 
 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 134 207 59 0 0 400 4.19 มาก 
 ราคาถูกเม่ือเทียบกบัตราอ่ืนๆ 116 149 120 12 3 400 3.91 มาก 
 มีป้ายแสดงราคาชดัเจน 124 164 100 11 1 400 4.00 มาก 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       4.28 มากท่ีสุด 
 หาซ้ือไดง่้าย มีจ  าหน่ายทัว่ไป 205 138 57 0 0 400 4.37 มากท่ีสุด 
 มีใหซ้ื้อไดต้ลอดเวลา/ไม่ขาดตลาด 202 139 59 0 0 400 4.36 มากท่ีสุด 
 สถานท่ีอยูใ่กลท่ี้พกั 212 113 68 7 0 400 4.32 มากท่ีสุด 
 สถานท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 127 178 90 4 1 400 4.06 มาก 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด       3.01 ปานกลาง 
 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 37 146 176 36 5 400 3.44 มาก 
 พนกังานขายแนะน าใหข้อ้มูลสินคา้ 20 93 170 83 34 400 2.96 ปานกลาง 
 การลดราคา 54 80 157 72 37 400 3.10 ปานกลาง 
 การแถมสินคา้ 44 73 127 79 77 400 2.82 ปานกลาง 
 การขายตรงโดยตวัแทนจ าหน่าย 26 64 153 93 64 400 2.74 ปานกลาง 
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 จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ
ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยหาซ้ือได้ง่ายมีจ าหน่ายทั่วไป รองลงมาเป็นปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยคุณภาพความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวและความสะอาด ปัจจยัด้านราคาโดยราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ และปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อยสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
 
ตอนที ่4 การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการเลอืกซ้ือข้าวสารบรรจุถุง 
 จากการศึกษาพบว่า ชนิดข้าวสารบรรจุถุง ความนิยมเลือกซ้ือตามยี่ห้อ เหตุผลการเลือกซ้ือ 
จ านวนและความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีจดัจ าหน่าย ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และส่ือโฆษณาท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภค มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุง
แตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และระดบัความส าคญัของปัจจยัทาง
การตลาดท าใหพ้ฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงมีความแตกต่างกนั 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่จากลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.50 และร้อยล่ะ 48.50 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่อายุ 50 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
โดยมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเด่ียว มีจ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป มีพฤติกรรมการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงโดยให้เหตุผลท่ีเลือกซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุงมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะดวก เลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงชนิดขา้วสารธรรมดา ไม่เจาะจง
ยี่ห้อในการเลือกซ้ือ ซ่ึงยี่ห้อท่ีนิยมซ้ือเป็นส่วนใหญ่ คือ ตราฉตัร มาบุญครอง หงษท์อง และเบญจ
รงค ์โดยมีเหตุผลท่ีนิยมเลือกซ้ือเพราะความสะดวก/หาซ้ือง่าย ความสะอาด/ปลอดภยั และรสชาติ/
บรรจุภณัฑ์ท่ีดี/ราคาเหมาะสม ตามล าดบั โดยมีความถ่ีในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุง 1-3 สัปดาห์ต่อ
คร้ัง โดยเฉล่ียคร้ังละ 1 ถุงเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจากสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น 
บ๊ิกซี โลตสั แม็คโคร โดยมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองและส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั 
 ดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าการให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดใ้ห้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยให้ความส าคญัในเร่ืองการสามารถ
หาซ้ือไดง่้ายและมีจ าหน่ายทัว่ไป รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของเมล็ดขา้วและความสะอาด ปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัในเร่ืองราคามีความ
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เหมาะสมกบัคุณภาพ และปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อยสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี
พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคใหเ้หตุผลในการเลือกซ้ือท่ีความสะดวก
เป็นหลกั สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือโดยมากจะเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงท่ีไฮเปอร์มาเก็ต เช่น บ๊ิกซี โลตสั 
แม็คโคร เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสะดวกในการเดินทาง มีสินค้าหลากหลายในผูบ้ริโภคสามารถ
เปรียบเทียบเพื่อเลือกซ้ือตามราคาความเหมาะสม เพราะขา้วสารเป็นสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัและลกัษณะ
คุณสมบติัของขา้วสารไม่มีความแตกต่างกนั จึงเป็นสินคา้ท่ีสามารถทดแทนกนัไดท้  าให้ไม่มีการ
เจาะจงยี่ห้อในการซ้ือบริโภค ในด้านปริมาณความถ่ีในการซ้ือผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซ้ือท่ีต ่า 
เน่ืองจากขา้วสารเป็นสินคา้ท่ีบริโภคท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ผูบ้ริโภคจะท าการซ้ือสินคา้เพิ่มคร้ังต่อไป 
เม่ือมีการบริโภคหมดแล้วจึงจะท าการซ้ือเพิ่มหรือคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมซ้ึง
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การเลือกใชส้อยผลิตภณัฑ์ ซ่ึงคาดวา่จะสนอง
ความตอ้งการของเขาหรือการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือ และมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทวชัร์ สัตโยภาส (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือข้าวสารบรรจุถุงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กับผลการศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษาดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุง
ของผูบ้ริโภคในจังหวดัเพชรบุรี พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงมากท่ีสุดคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคสามารถเดินทางไดส้ะดวกและ
สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูไ่ม่ไกลกบัท่ีพกัอาศยั เน่ืองจากขา้วเป็นสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกั และดา้นผลิตภณัฑ์ 
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการขา้วสารท่ีมีคุณภาพท่ีได้มาตรฐานและความสะอาด รองลงมาดา้นราคา 
ผูบ้ริโภคค านึงถึงราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากคุณสมบติัของขา้วท่ีไม่แตกต่างกนัจึงเป็นสินคา้ท่ี
สามารถทดแทนกนัได ้ราคาจึงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคน ามาเปรียบเทียบในการเลือกซ้ือ และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมากนกัเน่ืองจากขา้วสารเป็นสินคา้ท่ีมีการบริโภค
ในชีวิตประจ าวนั และคุณสมบติัท่ีเหมือนกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) ท่ีกล่าวว่าผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตน
หรือไม่มีตวัตนก็ได้ ซ่ึงจะประกอบด้วย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี กิจกรรม องค์การ หรือ
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บุคคล ในการก าหนด กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนราคา หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงออก
ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ดังนั้ นผูบ้ริโภคจะทาการเปรียบเทียบมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์กบัราคา หากมูลค่าของ ผลิตภณัฑ์มีสูงกวา่ราคา ก็จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น และการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ หรือ
เป็นการเตือนความจาของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการส่งเสริมการตลาด
จะประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ และมีความสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ นนัทวชัร์ สัตโยภาส (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการ
ซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กบัผลการศึกษาของ นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในจงัหวดัเพชรบุรี มี
ขอ้เสนอแนะทั้งดา้นผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูป้ระกอบการ และดา้นผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
 1. ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรมีการจ าหน่ายสินคา้ให้มีหลากหลายยี่ห้อ เพื่อให้เหมาะสมกบักลุ่มบริโภค
หลายๆกลุ่มและให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค 
 2. ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรมีการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้ผูบ้ริโภค
สะดวกในการซ้ือ เช่นการขยายสาขายอ่ย หรือการจดัจ าหน่ายนอกสถานท่ีตามแหล่งชุมชน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการเดินทางหรือเป็นการเพิ่มช่องทางใหผู้บ้ริโภค 
 3. ผูป้ระกอบการควรมีการคดัเลือกสินค้าท่ีได้มาตรฐาน มีความสะอาด มีคุณภาพ ราคา
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ อีกทั้งควรมีราคาท่ีหลากหลายให้เลือกเพื่อเป็นตวัเลือกให้ผูบ้ริโภคได้
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
 4. ผูป้ระกอบการรายใหม่ถ้าตอ้งการให้ประชาชนรู้จกัตราสินคา้หรือยี่ห้อขา้วสารบรรจุถุง 
จ าเป็นท่ีตอ้งมีการโฆษณาเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินคา้หรือยี่ห้อ ส่ือท่ีสามารถเขา้ถึง
ประชาชนได้ดีท่ีสุดคือ ส่ือทางโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันโทรทัศน์นับเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีทุก
ครัวเรือนมีไวเ้พื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆ 
 5. ผูบ้ริโภคควรมีการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุง โดยให้ความส าคญักบัการเปรียบเทียบการเลือก
ซ้ือ เน่ืองจากขา้วสารเป็นสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นผูบ้ริโภคควรค านึงทางด้าน
ราคาใหเ้หมาะสม 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในแต่ละขนาด เพื่อให้ทราบ

ถึงขนาดท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกล
ยทุธ์การตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายไดต่้อไป 

2. ท าการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อขา้วสารบรรจุถุง เพื่อให้ทราบถึง
ระดบัความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อท่ีผูป้ระกอบการจะไดน้ าใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

3. ท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูท่ี้ไม่ซ้ือขา้วสารบรรจุถุง เพื่อใหท้ราบปัจจยัและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว เพื่อใหผู้ป้ระกอบการหาช่องทางในการขยายตลาด 

4. ท าการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วสารบรรจุถุง เพื่อสิทธิประโยชน์
ของผูบ้ริโภค 
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