
 
บทท่ี  5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเก็บ
ขอมูลจากผูบริโภคที่เลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม  จํานวน 350 ราย นํามาวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  จากผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
20-30 ป  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายได
เฉล่ีย 10,001-15,000 บาท /เดือน สถานะเปนโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ต้ังแต 4 คนข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวกลอง 

จากผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือขาวกลองโดย     
ไมสนใจยี่หอ  เหตุผลสวนใหญท่ีซ้ือขาวกลอง เพราะตองการนําไปทานเพ่ือรักษาสุขภาพ  ยังไมมี  
ขาวกลองยี่หอใดท่ีไดรับความนิยม ซ้ือมากท่ีสุด  เหตุผลในการซ้ือขาวกลองยี่หอท่ีไดรับความนิยม
มากท่ีสุดคือ คุณภาพตรงตามตองการ ลักษณะของขาวกลองยี่หอท่ีไดรับความนิยมเลือกซ้ือ         
คือ ความนุม  ตัดสินใจเลือกซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  แหลงการรับรูขอมูลขาวสารท่ีมีผล
ตอการซ้ือขาวกลอง  คือ บุคคล    บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือผูตอบแบบสอบถาม
เอง   ความถ่ีในซ้ือสวนใหญซ้ือเดือนละคร้ัง ปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ังสวนใหญซ้ือ           
คร้ังละ 1 กิโลกรัม และผูตอบสอบถามซ้ือขาวกลองตามแตโอกาส  
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สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลอง ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามเพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  3.1 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามเพศ 
  เพศชายเลือกซ้ือผลิตภัณฑซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ  โดยเหตุผลในการซ้ือ
ขาวกลอง คือนําไปรับประทานเพ่ือรักษาสุขภาพ   ซ้ือขาวกลองจากไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส   
รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจาก นิตยสาร/วารสารและบุคคล  บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ      
ขาวกลองคือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง ซ้ือขาวกลองเดือนละคร้ัง มีปริมาณการซ้ือขาวกลอง       
ใน  แตละคร้ัง คือ 1 กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาสอํานวย 
  จากผลการศึกษาพบวา เพศหญิงเลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ เหตุผลใน
การซ้ือขาวกลอง คือนําไปรับประทานเพ่ือรักษาสุขภาพ  ซ้ือขาวกลอง จากไฮเปอรมารเก็ต         
เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจาก บุคคล  บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลอง        
คือ    ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง  ซ้ือขาวกลองเดือนละคร้ัง มีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง           
คือ 1 กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถามซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
 

3.2  ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามอายุ 
  จากผลการศึกษาพบวา กลุมอายุตํ่ากวา 20 ป  เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ 
โดยมี เหตุผลในการเ ลือก ซ้ือข าวกลอง เพราะอยากลอง  เ ลือก ซ้ือข าวกลอง ท่ีตลาดสด                    
รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือโทรทัศน  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ญาติ           
มีความถ่ีในการซ้ือขาวกลอง ซ้ือเดือนละครั้ง โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง             
คือ  1 กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมอายุ 20-30 ป  เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส       
รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ตัวผูตอบ
แบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง คือ  1 กิโลกรัม  
และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาสอํานวย 
  กลุมอายุ 31-40 ป เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส       
รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบ
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แบบสอบถามเอง  ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง คือ 1 กิโลกรัม  และ
พบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมอายุ41-50 ป  เลือกซ้ือขาวกลอง ยี่หอหงสทอง,มาบุญครอง และไมสนใจยี่หอ  
เทากัน โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพ่ือรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลอง     
ท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือหนังสือ มีบุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง   ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลอง
ในแตละคร้ัง คือ  5 กิโลกรัม  และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมอายุ 51 ปข้ึนไป เลือกซ้ือขาวกลอง ยี่หอเกษตร โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส           
รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากนิตยสาร/วารสาร  มีบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลอง          
คือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง             
คือ  2  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
 

3.3  ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
  จากผลการศึกษาพบวากลุมระดับประถมศึกษา เลือกซ้ือขาวกลองยี่หอเกษตรและ
ไมสนใจยี่หอ เทากัน โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพ่ือรักษาสุขภาพ         
เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส   รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจาก แผนปายโฆษณา          
มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง   ซ้ือเดือนละคร้ัง โดยมี
ปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลอง
แลวแตโอกาส 
  กลุมระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลใน
การเลือกซ้ือขาวกลอง  คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ  เลือกซ้ือขาวกลองท่ีตลาดสดและ         
ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากนิตยสาร/วารสารและบุคคล มีบุคคล      
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง  มีความถ่ีในการซ้ือขาวกลอง       
คือซ้ือเดือนละคร้ัง   โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละครั้ง คือ  1 กิโลกรัม และพบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
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  กลุมระดับอนุปริญญา /ปวส. เลือกซ้ือขาวกลองยี่หอมาบุญครอง โดยมีเหตุผลใน
การเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพ่ือรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ซุปเปอรมารเก็ต เชน     
ท็อปส ,ริมปง   รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือโทรทัศน  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ    
ขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง   ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง 
คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
   กลุมระดับปริญญาตรีข้ึนไป เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลใน
การเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน 
โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบ
แบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละครั้ง คือ  1  กิโลกรัม 
และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
 

3.4  ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามระดับการอาชีพ 
  จากผลการศึกษาพบวา กลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เลือกซ้ือขาวกลองยี่หอ
หงสทอง โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลอง  
ท่ี ตลาดสด  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือโทรทัศน  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ          
ขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองใน  แตละ
คร้ังคือ  คร่ึงกิโลกรัมและ 1 กิโลกรัม ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส  
  กลุมอาชีพแมบาน เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพ่ือรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรู
แหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือโทรทัศน และนิตยสาร/วารสาร  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  
ขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง   มีความถ่ีในการซ้ือขาวกลอง คือมากกวา 2 เดือนตอคร้ัง  
โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม         
ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการ
เลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  
รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบ
แบบสอบถามเอง     ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม 
และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
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  กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมี
เหตุผลในการเ ลือกซ้ือข าวกลอง  คือนําไปทานเ พ่ือรักษาสุขภาพ  เ ลือกซ้ือข าวกลอง ท่ี             
ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละ
คร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมอาชีพพนักงานเอกชน  เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลใน
การเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน 
โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือโทรทัศน และนิตยสาร/วารสาร  มีบุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง     ซ้ือเดือนละครั้ง  โดยมีปริมาณการซ้ือ         
ขาวกลองในแตละคร้ัง คือ 1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 

กลุมอาชีพอ่ืนๆ   เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ เปนลําดับแรก โดยมีเหตุผล
ในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพ่ือรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน 
โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากนิตยสาร/วารสาร  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลอง
คือ ผูตอบแบบสอบถามเอง     ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง          
คือ นอยกวาคร่ึงกิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 

 
3.5  ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  จากผลการศึกษาพบวา กลุมรายไดนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท/เดือน  เลือกซ้ือ
ขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ 
เลือกซ้ือขาวกลองท่ี ตลาดสดรับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือโทรทัศน  มีบุคคลซ่ึงมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อขาวกลองคือ ญาติ    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง      
คือ  คร่ึงกิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท/เดือน เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ 
โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี     
ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากนิตยสาร/วารสาร มีบุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลอง
ในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท/เดือน เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจ
ยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลอง        



  86 
 
ท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละ
คร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท/เดือน เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจ
ยี่หอ  โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลอง       
ท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือหนังสือ  มีบุคคลที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลอง
ในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
  กลุมรายไดมากกวา 20,000 บาท/เดือน เลือกซ้ือขาวกลองยี่หอหงสทอง โดยมี
เหตุผลในการเ ลือกซ้ือข าวกลอง  คือนําไปทานเ พ่ือรักษาสุขภาพ  เ ลือกซ้ือข าวกลอง ท่ี              
ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือหนังสือ มีบุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดอืนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลอง
ในแตละคร้ัง คือ  5  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 

 
3.6  ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
จากผลการศึกษาพบวา กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน  เลือกซ้ือขาวกลอง

โดยไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือ
ขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากส่ือหนังสือและนิตยสาร/
วารสาร  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    มีความถ่ีในการ
ซ้ือขาวกลอง โดยซ้ือมากกวา 2 เดือนตอคร้ัง โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง               
คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 

กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ โดยมี
เหตุผลในการเ ลือกซ้ือข าวกลอง  คือนําไปทานเ พ่ือรักษาสุขภาพ  เ ลือกซ้ือข าวกลอง ท่ี              
ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากนิตยสาร/วารสาร  มีบุคคลที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    มีความถ่ีในการซ้ือขาวกลอง โดยซ้ือมากกวา   
2  เดือนตอคร้ัง โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลองในแตละคร้ัง คือ  คร่ึงกิโลกรัมและพบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ซ้ือ ขาวกลองแลวแตโอกาส 
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กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน เลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ      
โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือขาวกลองท่ี     
ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ       
ขาวกลองคือ  ผูตอบแบบสอบถามเอง     ซ้ือเดือนละคร้ัง   โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลอง                
ในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม  ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 

กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว ต้ังแต 4 คนข้ึนไป เลือกซ้ือขาวกลองโดย         
ไมสนใจยี่หอ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวกลอง คือนําไปทานเพื่อรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือ       
ขาวกลองท่ี ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  รับรูแหลงขอมูลขาวกลองจากบุคคล  มีบุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขาวกลองคือ ผูตอบแบบสอบถามเอง    ซ้ือเดือนละคร้ัง  โดยมีปริมาณการซ้ือขาวกลอง
ในแตละคร้ัง คือ  1  กิโลกรัม และพบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส 
 
สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวกลองของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหม  
  จากผลการศึกษาพบวา ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือความสะอาด ปราศจาก
สารพิษ รองลงมาคือ วิตามิน คุณคาทางโภชนาการสูง และอาหารเพื่อสุขภาพ เชน ชวยปองกันโรค
บางชนิดได 

ดานราคา 
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ราคาสมเหตุสมผลกับ
คุณภาพสินคา  รองลงมาคือ มีปายราคาท่ีเห็นไดชัดเจนและราคาตอรองได 

ดานชองทางจัดจําหนาย 
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจัด

จําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก             
คือ  ความสะอาดของสถานที่จําหนาย รองลงมาคือ  หาซ้ือไดสะดวก มีจําหนายท่ัวไปและมีสินคา
ตลอดไมขาดตลาด 
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ดานสงเสริมการตลาด 
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการ
โฆษณาทางส่ือตางๆ  รองลงมาคือ พนักงานขายสุภาพมีอัธยาศัยดี และ มีการใหทดลองชิมฟรี 
 
สวนท่ี 5 ขอมูลปญหา 
  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการซ้ือขาวกลอง 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปญหา
จากมอดและแมลงตางๆ  รองลงมาคือ ความไมสะอาดของผลิตภัณฑ  และ ราคาไมเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
 
5.2  อภิปรายผล 
  การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม      
ในคร้ังนี้ ไดศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) และแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ตามแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อคนหาพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1 H 
จากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถตอบคําถามเปรียบเทียบกับผลการศึกษาไดดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือขาวกลองโดย     
ไมสนใจยี่หอ  เหตุผลสวนใหญท่ีซ้ือขาวกลอง เพราะตองการนําไปทาน เพื่อรักษาสุขภาพ  ยังไมมี
ขาวกลองยี่หอใดไดรับความนิยม ซ้ือมากท่ีสุด เหตุผลในการซ้ือขาวกลองยี่หอท่ีไดรับความนิยม
มากท่ีสุด คือ คุณภาพตรงตามตองการ ลักษณะของขาวกลองยี่หอท่ีไดรับความนิยมเลือกซ้ือ        
คือ  ความนุม  ตัดสินใจเลือกซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  แหลงการรับรูขอมูลขาวสารท่ีมีผล
ตอการซ้ือขาวกลอง   คือ  บุคคล    บุคคลที่ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลอง  คือ   ผูตอบ
แบบสอบถามเอง   ความถ่ีในซ้ือสวนใหญซ้ือเดือนละครั้ง ปริมาณการซ้ือขาวกลองแตละคร้ังสวน
ใหญซ้ือ  คร้ังละ 1 กิโลกรัม ผูตอบสอบถามซ้ือขาวกลองแลวแตโอกาส  

ในการอภิปรายผลคร้ังนี้ บางหัวขอไดทําการอภิปรายผลกับผลการศึกษาของ     
ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และจตุพล  ชูเกียรติขจร (2547)   ท่ีศึกษาเร่ือง
ความพอใจตอคุณลักษณะขาวสารเจาของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตาง หรือสอดคลองกันระหวางพฤติกรรมผูบริโภคขาวกลองกับผูบริโภคขาวสาร 
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  1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is the target market?) 
  จากการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายคือ ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงพบวาผู
ซ้ือขาวกลองสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบ
อาชีพอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ีย 10,001-15,000 บาท/เดือน สถานะเปนโสด    
มีจํ านวนสมาชิกในครอบครัว  ต้ั งแต  4 คนข้ึนไป   ซ่ึ งสอดคลองกับผลการศึกษาของ                
สุนันท  รัตนเมธาโกศล (2546)     ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคขาวกลองของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  ในเร่ืองผูบริโภคขาวกลองหอมมะลิ สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
แตไมสอดคลองในเร่ืองของอายุ ผูบริโภคขาวกลองหอมมะลิสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจ
ยี่หอ เปนลําดับแรกและยังไมมีขาวกลองยี่หอใดไดรับความนิยมเปนพิเศษ  โดยเลือกซ้ือจาก
ลักษณะ ความนุมของขาวกลอง เปนจํานวนมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ความหอม และเคยทานแลว
ทําใหสุขภาพดีท่ีสุด ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวา ตราสินคาขาวสารบรรจุถุงในตลาดเชียงใหมท่ีไดรับความนิยมท่ีสุด 
คือ ตราหงสทอง 
  3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 
  จากการศึกษาพบวา เหตุผลสวนใหญท่ีซ้ือขาวกลอง เพราะตองการนําไปทาน  
เพื่อรักษาสุขภาพซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  อภิเชษฐ  ศรีจันทร (2543) ท่ีศึกษาเร่ือง 
การตลาดอุตสาหกรรมขาวกลองตามทรรศนะของผูบริโภค  ท่ีศึกษาพบวา ส่ิงท่ีคาดหวังจากการ
บริโภค คือใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมสอดคลองกับศุภวัชร ยาวสิิทธ์ิ (2549)ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคใน     อําเภอเมืองจังหวดั
เชียงใหม  ท่ีพบวาเหตุผลท่ีซ้ือเนื่องจากความสะอาด  ความเคยชินและรสชาติของขาว 
  4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 
  จากการศึกษาพบวา บทบาทของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขาวกลองของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ผูตัดสินใจหลักคือตัวของผูซ้ือเอง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวา บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจ
ซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ ครอบครัว 
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 5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคซ้ือผลิตขาวกลองเดือนละคร้ัง มากท่ีสุด  รองลงมา 
ไดแก มากกวา 2 เดือนตอคร้ัง  2-3 คร้ังตอเดือน  2-3 คร้ังตอสัปดาห และสัปดาหละคร้ัง ตามลําดับ   
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ   อภิเชษฐ  ศรีจันทร (2543) ท่ีศึกษาเร่ือง การตลาดอุตสาหกรรม
ขาวกลองตามทรรศนะของผูบริโภค  ท่ีศึกษาพบวา  ผูบริโภคขาวกลองซ้ือเดือนละ 1 คร้ังและ
สอดคลองกับจตุพล  ชูเกียรติขจร (2547)   ท่ีศึกษาเร่ืองความพอใจตอคุณลักษณะขาวสารเจาของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ท่ีพบวาครัวเรือนผูซ้ือขาวสารเจาทําการซ้ือเดอืนละคร้ัง 

 6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 
 จากการ ศึกษาพบว า  ผู บ ริโภคนิ ยม ซ้ือข าวกลองโดยตัด สินใจ ซ้ือจาก            

ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส  มากท่ีสุด  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  อภิเชษฐ  ศรีจันทร 
( 2543 )  ท่ี ศึ กษ า เ ร่ื อ ง  การตลาด อุตสาหกรรมข า วกล อ งต ามทรรศนะของ ผู บ ริ โภค                     
สุนันท รัตนเมธาโกศล (2546)     ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคขาวกลองของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร   จตุพล  ชูเกียรติขจร (2547)   ท่ีศึกษาเร่ืองความพอใจตอคุณลักษณะขาวสาร
เจาของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ท้ังหมดท่ีศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือจาก
รานซุปเปอรมารเก็ต  แตไมสอดคลองกับศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ (2549)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  ท่ีพบวาสถานท่ีสะดวกใกลบานหรือท่ีทํางานมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวกลองของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม  พบวาส่ือหรือแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวกลองของผูบริโภคมากท่ีสุด คือการ
จากรับรูขอมูลโดยการแนะนําของบุคคลอื่น และซ้ือขาวกลองครั้งละ 1 กิโลกรัมตอคร้ัง                
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  อภิเชษฐ  ศรีจันทร (2543) ท่ีศึกษาเร่ือง การตลาดอุตสาหกรรม
ขาวกลองตามทรรศนะของผูบริโภค  พบวา ส่ือหรือแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวกลอง
ของผูบริโภคมากท่ีสุด คือการจากรับรูขอมูลโดยการแนะนําของบุคคลอ่ืน แตไมสอดคลองในเร่ือง 
ท่ีพบวาสวนใหญผูบริโภคขาวกลองนิยมซ้ือ ขาวกลองหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม 
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  จากผลการ ศึกษาการ เ ลือก ซ้ือข า วกลองของ ผู บ ริ โภคใน อํา เภอ เ มือง              
เชียงใหม แยกตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวา 

ดานผลิตภัณฑ  (Product)  
  จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวกลอง
ด านผลิตภัณฑ  คือ  ความสะอาด  ปราศจากสารพิษ   ซ่ึ งสอดคลองกับการ ศึกษาของ                        
ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวาซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือ  คุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย  และสอดคลองกับ            
จตุพล     ชูเกียรติขจร (2547)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพอใจตอคุณลักษณะขาวสารเจาของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ีพบวาพันธุขาว  ลักษณะของเมล็ดและสีของเมล็ด          
ความสะอาดและส่ิงเจือปนในขาว  มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

ดานราคา (Price) 
  จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวกลอง
ดานราคา  คือ มีราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ                     
ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
  ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 
  จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการซ้ือขาวกลอง   
ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ความสะอาดของสถานที่จําหนาย ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ  ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวา ปจจัยดานชองทางการ
จัดหนายท่ีมีผลตอพฤติกรรมเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ หาซ้ืองาย มีจําหนายท่ัวไป 

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)  
  จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการซ้ือขาวกลองดาน
สงเสริมการตลาด  คือ มีการโฆษณาทางส่ือตางๆ ไมสอดคลองกับ สุนันท  รัตนเมธาโกศล (2546)  
ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคขาวกลองของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครพบวา       
ส่ือโฆษณาตลอดจนคําแนะนําจากแพทยมีอิทธิพลตอการบริโภคขาวกลองหอมมะลินอยมาก      
สวนปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคขาวกลองหอมมะลิของผูบริโภคขึ้นอยูกับราคาขาวกลองหอมมะลิและ
ราคาขาวขาว และไมสอดคลองกับการศึกษาของ  ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
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ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ท่ีศึกษาพบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
คือ จัดการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือ 1 แถม 1 
 
5.3  ขอคนพบ 
  จากการศึกษา พฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม 
มีขอคนพบดังนี้ 

ดานพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลอง 
1. ผูบริโภคสวนใหญซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ  
2. ในกลุมผูบริโภคท่ีตรายี่หอมีสวนในการตัดสินใจซ้ือ พบวา ขาวกลองยี่หอ 

หงสทองเปน ผูนําตลาด รองลงไดแกยี่หอ มาบุญครอง ซ่ึงมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค คือมี ความนุม หอม และทานแลวสุขภาพดีท่ีสุด  

3. จากศึกษาพบวา ผูบริโภคขาวกลองซ้ือ เดือนละคร้ัง  คร้ังละ 1 กิโลกรัม  
4. ผูบริโภคขาวกลองสวนใหญมีการรับรูแหลงขอมูลขาวจากการแนะนําโดย

บุคคล 
5. บทบาทของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขาวกลองของผูบริโภคในอําเภอ

เมืองเชียงใหม ผูตัดสินใจหลักคือตัวของผูซ้ือเอง 
  ดานปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑขาวกลอง 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรก  คือ ความสะอาด 
ปราศจากสารพิษ 

2. ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ราคา
สมเหตุสมผลกับคุณภาพสินคา 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรก       
คือ ความสะอาดของสถานท่ีจัดจําหนาย 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรก     
คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ  
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  ปญหาท่ีพบในการซ้ือขาวกลอง  
  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการซ้ือขาวกลอง 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปญหา
จากมอดและแมลงตางๆ รองลงมาคือ ความไมสะอาดของผลิตภัณฑ และ ราคาไมเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

 
5.4  ขอเสนอแนะ 

การศึกษา พฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม  ทํา
ใหทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือของผูบริโภค และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
การตลาด เพื่อใหผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปใชในการกําหนดแผนกลยุทธทาง
การตลาด ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ และสามารถสรางความ
ไดเปรียบคูแขงในธุรกิจขาวกลองบรรจุถุงซ่ึงขอเสนอแนะมี ดังนี้ 
  ดานพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวกลอง 
  1.  จากขอคนพบ  พบวาผูบริโภคสวนใหญซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ            
ซ่ึงแสดงถึงผูบริโภคยังมองไมเห็นขอแตกตาง ของขาวกลองในแตละยี่หอในทองตลาด ดังนั้น
ผูประกอบการควรวางกลยุทธโดยการสรางความแตกตางของตัวสินคา เพื่อใหผูบริโภครับรูถึง
คุณคาของตราสินคาท่ีไดรับ ซ่ึงจะทําใหงายตอการตัดสินใจซ้ือ 

2.  ในกลุมผูบริโภคท่ีตรายี่หอมีสวนในการตัดสินใจซื้อ พบวา ขาวกลองยี่หอ
หงสทองเปนผูนําตลาด รองลงมาไดแก ยี่หอมาบุญครอง ซ่ึงมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค ดังนั้นผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับเร่ือง คุณคาทางอาหารท่ีไดรับจากการทาน
ขาวกลอง  ความนุม  และความหอมของขาวกลอง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละยี่หอ  

3.  เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารจากการแนะนําโดยบุคคล 
อาจเนื่องมาจาก การรับประทานขาวกลองเปนเร่ืองของสุขภาพ และเปนเร่ืองใกลตัว ซ่ึงขอมูล
ขาวสารที่ผูบริโภคไดรับจึงมาจากบุคคลใกลตัวหรือบุคคลท่ีไดการยอมรับ ดังนั้นผูประกอบควรให
มีตัวแทนจําหนายไปใหความรูกับผูบริโภค หรือหาบุคคลท่ีไดรับการยอมรับในแวดวงสุขภาพ     
มาเปนพรีเซ็นเตอรของยี่หอ เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีตอกิจการ 
  4.  จากขอคนพบ ท่ีพบวาบทบาทของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขาวกลองของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูตัดสินใจหลักคือตัวของผูซ้ือเอง      ดังนั้นผูประกอบการควร
วางแผนกลยุทธทางการตลาด โดยมุงเนนท่ีตัวของผูซ้ือท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือเปนหลัก 
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  ดานปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวกลอง 
  1.  ดานผลิตภัณฑ 

1.1 ดานคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย  
จากการศึกษาพบวาในดาน  ความสะอาด ปราศจากสารพิษ ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ผูประกอบการควรท่ีจะจัดทําระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษา
มาตรฐานคุณภาพดานความสะอาดสมํ่าเสมอ ตลอดจนจัดสงตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อขอการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานของรัฐ อยางเชน เคร่ืองหมาย อย . สํานักคณะกรรมการอาหารและ
ยา  กระทรวงสาธารณสุข เคร่ืองหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนําตราสัญลักษณ
มาแสดงบนฉลากผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคไดรับรูและเกิดความม่ันใจในการเลือกบริโภค รวมท้ัง
มีการแสดงขอมูลบงช้ีวาเปนขาวกลองบรรจุถุงคุณภาพระดับใด  และควรมีการพัฒนาควบคุม
กระบวนการผลิตเพื่อลดปญหามอดและแมลงตางๆในขาวกลอง 

1.2  ดานคุณคาทางโภชนาการสูง วิตามิน และ อาหารเพื่อสุขภาพ  
ผูประกอบการควรมีการแสดงขอมูลทางโภชนาการและ ประโยชนท่ีผูบริโภคจะ

ไดรับบนฉลาก  อยางชัดเจนเขาใจงาย เ พื่อใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลโภชนาการที่ถูกตองในการ
บริโภคขาวกลอง 

1.3 ดานรสชาติ 
ผูประกอบการตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตของขาวกลองใหเหมาะสมกับ

ความตองการของผูบริโภค โดยจากการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความนุม          
ความหอม เปนสําคัญ  และควรมีรายละเอียดวิธีการหุงขาวกลอง โดยเฉพาะอัตราสวนขาวกลองตอ
น้ําเพื่อใหขาวกลองท่ีหุงไดมีความนุมตรงตามท่ีผูบริโภคตองการ 

จากขอคนพบ พบวาผูบริโภคขาวกลอง มีพฤติกรรมการบริโภคขาวกลอง โดยการ
นําขาวกลองผสมหุงกับขาวขาว ดังนั้นผูประกอบการอาจมีการออกผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ได เชน ผลิตภัณฑขาวกลองผสมขาวขาวบรรจุถุง เปนตน 

2.  ดานราคา 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองราคาสินคาท่ี          
สมเหตุสมผลกับคุณภาพ มากเปนอันดับแรก ดังนั้นการกําหนดราคาของผูประกอบควรใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับปริมาณและคุณภาพของสินคา โดยตองคํานึงถึงตนทุนในกระบวนการผลิต 
ควรทําการสํารวจคูแขงขันในกลุมสินคาชนิดเดียวกันท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกัน วามีการกําหนดราคา
อยางไร เพื่อนํามาใชประกอบสําหรับการกําหนดราคาของตนเองอีกท้ังยังเปนการเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันใหแกองคกรได 
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  3.  ดานชองทางจัดจําหนาย 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของ
สถานท่ีจําหนายมากเปนอันดับแรก ดังนั้นผูประกอบการควรท่ีจะมีการจัดเรียงสินคา ใหดูเปน
ระเบียบไดมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากท่ีสุด 
  4.  ดานสงเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบสอบถามใหความสําคัญกับการโฆษณาผานทางส่ือ
ตางๆ มากเปนอันดับแรก  ดังนั้นผูประกอบควรเนนในเร่ืองของโฆษณา การใหขาวสาร การให
ความรูและการประชาสัมพันธใหแกผูบริโภคมากข้ึน เนนการโฆษณาและใหความรูในเร่ืองของ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการไดรับประทานขาวกลอง โดยการโฆษณาผานทางส่ือตางๆ               
การแนะนํารายละเอียดคุณคาของสินคาจากพนักงานท่ีมีความสุภาพ อัธยาศัยดี และควรมีการให
ทดลองชิมขาวกลองท่ีหุงแลวฟรี  
 


