
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง ในอําเภอเมือง
เชียงใหม  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงไดรวบรวม
เปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1  พฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาวไววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคคําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามท่ีใชในการคนหาพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H  ซ่ึงประกอบดวย  
ใคร(Who?)  อะไร (What?) ทําไม (Why?) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom?) 

เม่ือไหร (When?) ท่ีไหน (Where?)  และอยางไร (How?) เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
ซ่ึงประกอบดวย ลักษณะกลุมเปาหมาย(Occupants) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ(Objects) 
วัตถุประสงคในการซ้ือ(Objectives) บทบาทของกลุมตางๆ(Organizations) โอกาสในการซ้ือ
(Occasions) ชองทางหรือแหลง(Outlets)  และ ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ(Operations) ดัง
ตาราง 
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ตารางแสดงการใช 7 คําถามเพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค    

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
 

1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย (Who is in 

the target market?) 

 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน 
 (1) ประชากรศาสตร 
 (2) ภูมิศาสตร 
 (3) จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห  
 (4) พฤติกรรมศาสตร 

 

กลยุทธการตลาด (4P) 
ประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและการตอบสนอง 
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ได 
 
 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What dose the 

consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑก็คือตองการ
คุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product 

component) และความแตกตางท่ี
เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive 

differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

strategy) ประกอบดวย 
(1) ผลิตภัณฑหลัก 
(2) รูปลักษณผลิตภัณฑ 
ประกอบดวย การบรรจุหีบหอ 
ตราสินคา รูปแบบ บริการ 
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม ฯลฯ 
(3) ผลิตภัณฑควบ 
(4) ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง และ 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ            
ความแตกตางทางการแขงขัน 
(Competitive differentiation) 
ประกอบดวยความแตกตางดาน 
ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และ
ภาพพจน 
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ตาราง (ตอ) 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคา
เพื่อสนองความตองการของเขา
ดวยรางกายและดานจิตวิทยาซ่ึง
ตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือคือ(1) ปจจยั
ภายใน หรือปจจัยทางจิตวิทยา 
(2) ปจจยัทางสังคม และ
วัฒนธรรม 
(3) ปจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ 
(1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product strategies) 
(2) กลยุทธการสงเสริมการขาย 
(Promotion strategies)
ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา  
การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว และ
การประชาสัมพันธ 
(3) กลยุทธดานราคา 
(Price strategies)(4) กลยทุธดาน
ชองทางการจดัจําหนาย 
(Distribution channel 

strategies) 
 

 
4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ (Who 
participates in the 
buying) 

 
บทบาทของกลุมตาง ๆ 
(Organizations) และมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย      
(1) ผูริเร่ิม 
(2) ผูมีอิทธิพล 
(3) ผูตัดสินใจซ้ือ 
(4) ผูซ้ือ 
(5) ผูใช 
 

 
กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณา และ(หรือ) การสงเสริม
การตลาด (Advertising and 

promotion strategies) โดยใช
กลุมอิทธิพล 
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ตาราง (ตอ) 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวง
ฤดูกาลใดของป ชวงวนัใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวนั โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ  

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธ
สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอง
กับโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี
ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานคาสง – ปลีก รานขายของชํา 
ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution channel 

strategies) บริษัทนําผลิตภณัฑสู
ตลาดเปาหมายโดยพจิารณาวาจะ
ผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the 

consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดวย 
(1) การรับรูปญหา 
(2) การคนหาขอมูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) การตัดสินใจซ้ือ 
(5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว
และการประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง เชน พนักงานขายจะ
กําหนดวัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538)  
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อดุลย จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล (2549) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภคเปน 
องคประกอบสําคัญในการศึกษาเก่ียวกับระบบตลาด การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคในเบ้ืองลึกทํา
ใหเกิดการพัฒนาทฤษฎีทางการตลาดตาง ๆ ดวย ในขณะเดียวกันความรูเกี่ยวกับวิธีการที่ผูบริโภค
ทําการตัดสินใจซ้ือและวิธีการบริโภคสินคามีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
(Marketing Strategy) ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือส่ือสารกับกลุมเปาหมาย  การศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุการซ้ือสินคา หรือบริการของผูบริโภค
ดังนั้นพฤติกรรมผูบริโภค จึงเกี่ยวกับกิจกรรมในการจัดหาสินคา (Obtaining) การบริโภค 
(Consuming) และการจัดการสินคาเหลือใช (Disposing) โดยผูบริโภค   เปนผูวางแผนการซ้ือ
สินคาลวงหนา จึงตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงนักการตลาดเห็นวาการตัดสินใจซ้ือ ของผูบริโภคมี 2 ประเภทคือ 
ความสามารถในการซ้ือ (Ability to buy) และความเต็มใจซ้ือ (Willingness to buy) 
  พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2548) กลาวไววา ประชากรไทย ซ้ือผลิตภัณฑและบริการ
จํานวนมากมาย  การพยายามเรียนรูพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑและบริการเหลานี้ ตองวิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ คือ ใครคือผูซ้ือ ซ้ืออะไร ทําไมจึงซ้ือ ใครเกี่ยวของกับการซ้ือ ซ้ืออยางไร  ซ้ือ
เ ม่ือไร  และซ้ือท่ีไหน  นักการตลาดตองรูตอไปว า  ผูบ ริโภคตอบสนองการกระตุน เร า                   
ทางการตลาดตาง ๆ อยางไร ดังนั้นการวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปนการหาคําตอบใหกับ
คําถามท่ีวา ใครเปนลูกคา ความตองการของลูกคาคืออะไร ซ้ืออยางไร ใชผลิตภัณฑอยางไร และ
ปฏิกิริยาของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ    เพราะพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ทําให
รู เกี่ยวกับผูบริโภคมากข้ึน การวิ เคราะหถึงพฤติกรรมผูบริโภคตองอาศัยวิชาแขนงอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณา เชน สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เปนตน องคกรท่ีสามารถเขาใจ
พฤติกรรมผูบริโภคที่ตอบสนองตอขอเสนอทางดานผลิตภัณฑ การเปล่ียนแปลงราคา การโฆษณา 
และการสงเสริมผลิตภัณฑ จึงมีความไดเปรียบคูแขงขัน และสามารถกําหนดนโยบายการตลาด เชน 
นโยบายผลิตภัณฑ นโยบายการโฆษณา นโยบายการตั้งราคา และนโยบายการขายใหกับสินคาได 
 
 2.1.2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 สุรีรัตน ฉัตรศิริกุล (2546) กลาวไววา  สวนประสมทางการตลาด หมายถึง     ปจจัยทางการ 
ตลาดท่ีสามารถควบคุมได และกิจการจําเปนตองใชเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 
ปจจัยทางการตลาด (Marketing Factor) ซ่ึงประกอบดวย 
 1. ผลิตภณัฑ (Product) หมายถึง สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี  ท่ีกจิการเสนอขายเพื่อ
สนองความตองการของผูบริโภคและทําใหผูบริโภคเกิดความพอใจ ดงันั้นผลิตภัณฑจะเปนส่ิงท่ีมี
ตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ซ่ึงตองปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคเสมอ 
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2. ราคา (Price) หมายถึง การกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปแบบของตัวเงิน หรือเปน
ส่ิงท่ีตองจายเพื่อใหไดมา กิจการจะกําหนดราคาของผลิตภัณฑไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ของกิจการ เชน เพื่อตองการกําไร เพื่อขยายสวนครองตลาด และกิจการยังตองใช      กลยุทธในการ
ต้ังราคาเพื่อใหตลาดเปาหมายยอมรับและสามารถตอสูกับคูแขงขันในตลาดได 
 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง           
อันประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากผูผลิตหรือ             
ผูจําหนายไปยังตลาด ซ่ึงประกอบดวย 
  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง ชองทาง         
ท่ีผลิตภัณฑ หรือ กรรมสิทธ์ิผลิตภัณฑเปล่ียนมือไปยังตลาด ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง เชน 
พอคาสง พอคาปลีก ตัวแทน และผูบริโภค  
  3.2 การกระจายตัวผลิตภัณฑ (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมของการ
เคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใช ประกอบดวย การขนสง 
(Transportation), การเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) และ
การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 
  4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูล
ของผลิตภัณฑระหวางผู ซ้ือกับผูขายเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย               
4 ชนิด คือ  
  4.1 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) วิธีนี้พนักงานขาย               
ตองเผชิญหนากับผูซ้ือโดยตรง เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑเปนวิธีหนึ่งท่ีดี  แตมีคาใชจายสูง 
  4.2 การโฆษณา (Advertising) เปนการใชส่ือทางการส่ือสาร เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ ในเสนอขาวสารเกี่ยวกับกิจการ  หรือผลิตภัณฑ  การโฆษณาจะตองมีการจายเงิน 
  4.3  การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ชวยกระตุนให
เกิดความตองการผลิตภัณฑ  การทดลองใช  หรือการซ้ือ เชน การลด แลก แจก แถม การขาย การจัด
ประชุม เปนตน  
  4.4  การประชาสัมพันธ(Publicity and Public Relation)  การประชาสัมพันธ 
หมายถึง การที่กิจการพยายามดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางทัศนคติหรือภาพพจนท่ีดีตอกิจการ เชน      
การใหบริการชุมชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม เนื่องจากความอยูรอดของกิจการสวนหนึ่ง  ข้ึนอยูกับ    
การยอมรับของกลุมผูบริโภคดวย 
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2.2  บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  วรีพร โพธ์ิจีน(2547) ผลการศึกษาแบบจําลองขาว เพื่อศึกษาผลกระทบจากปจจัย
ตางๆ ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานขาว เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห
แนวโนมและคาดคะเน สถานการณดานการผลิต การตลาดและราคาขาวในอนาคต โดยการใช
แบบจําลองระบบ (Simultaneous equations) ซ่ึงผลการวิเคราะหสามารถนําไปใชประกอบการ
วางแผนการผลิต  และการตลาดขาว ท่ี เหมาะสม  ซ่ึงสรุปไดว า  ดานอุปสงคการบริโภค
ภายในประเทศ พบวา รายไดตอหัวของประชากร ราคาสินคาทดแทน และราคาขายปลีกขาวสาร 
เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการบริโภคขาวภายในประเทศอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอปจจัยดังกลาวรอยละ -0.26 0.11 และ -0.06 ตามลําดับ อธิบายไดวาเม่ือ
ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึนก็จะบริโภคขาวนอยลง โดยหันไปบริโภคอาหารประเภทอ่ืนแทน สําหรับ
สินคาทดแทน      ในท่ีนี้คือแปงสาลี เนื่องจากมีการเปล่ียนแบบแผนและรสนิยมการบริโภคใน
ปจจุบันโดยอาหารท่ีทําจาก แปงสาลีเร่ิมเขามามีบทบาทในการบริโภคในชีวิตประจําวันมากข้ึน 
สวนราคาขายปลีกขาว นับวาเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบนอยมากตอการบริโภคขาวเนื่องจากขาวเปน 
สินคาจําเปนตอการบริโภคประจําวัน ราคาจึงไมมีผลกระทบตอความตองการมากนัก อยางไรก็ตาม
ประชากรไทยสวนใหญ     ยังบริโภคขาวเปนอาหารหลัก  ซ่ึงขาวท่ีบริโภคนั้นสามารถหาซื้อไดใน
หลายรูปแบบ โดยรูปแบบท่ีพบมากในปจจุบันคือ ขาวสารบรรจุถุง  
  ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550)  ไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอ   
การเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลอง จากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือขาวกลอง จํานวน 350 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพขาราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ีย 10,001-15,000 บาท/เดือน สถานะเปนโสด 
มีสมาชิกในครอบครัวต้ังแต 4 คนข้ึนไป สวนใหญเลือกซ้ือขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ เพื่อนําไป
รับประทาน เพราะตองการรักษาสุขภาพ ท้ังนี้ผูบริโภคเปนผูสนใจซ้ือเอง และทําการซ้ือเดือนละ      
1 คร้ัง คร้ังละ 1 กิโลกรัม นิยมซ้ือจากรานไฮเปอรมารเก็ต ตามการแนะนําจากบุคคลอ่ืน ปจจัย     
สวนประสม    ทางการตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีความสะอาด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ        
ความสะอาดของชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการซ้ือมากท่ีสุด ในแตละปจจัยเรียงตามลําดับ   
และพบวาปญหาในการซ้ือขาวกลอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีสําคัญคือ มอดและ
แมลง     
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  บิสิเนสไทย (2550) บริษัท นาโน เซิรช จํากัด ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือขาวสารบรรจุถุง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 200 ตัวอยาง พบวา สวน
ใหญผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือขาวสารที่มีการบรรจุถุงสําเร็จรูป เชน 5 กิโลกรัม หรือ 7 กิโลกรัม เปน
ตน คิดเปนรอยละ 72.0 ลําดับรองลงมาคือ เลือกซ้ือขาวสารท่ีช่ังกิโลขาย ( แลวแตจะซ้ือวาตองการ
เลือกซ้ือกี่กิโลกรัม ) รอยละ 27.0 ตามลําดับ   สถานท่ีในการเลือกซ้ือขาวสารของผูบริโภคพบวา จะ
เปนรานขายขาวสารแบงขายโดยเฉพาะ รอยละ 26.5 และรานท่ีมีการจําหนายขาวสารโดยเฉพาะ คิด
เปนรอยละ 26.5 ในสัดสวนท่ีเทากัน ความถ่ีของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุ ถุงนั้นพบวา 
ผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง ประมาณ  2-3 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 65.0 
ลําดับรองลงมาคือ เลือกซ้ือ 4 – 5 คร้ังตอเดือน     รอยละ 17.0 ตามลําดับ  
  ภัทรพร ธัญญาวินิชกุล(2540) ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพขาวสารที่เก็บใน
ถุงขนาด 2 กิโลกรัม ในถุง 4 ชนิด คือ  ถุงพลาสติกสาน, ถุงโพลิเอทีลีน, ถุงไนลอน และถุง
อะลูมิเนียมฟอลย และเก็บในสภาพออกซิเจนตํ่า ปรากฏวาจะพบการเจริญของแมลงในขาวสารท่ี
เก็บบรรจุในทุกชนิดภาชนะบรรจุ ยกเวนการเก็บในสภาพออกซิเจนตํ่า และท่ีอุณหภูมิ 15° ซ. การ
เจริญของแมลงทําใหฝุนขาว รวมท้ังซากลอกคราบของแมลงเกิดมากข้ึนดวยคุณภาพท่ีเกี่ยวกับ สวน
ปริมาณเมล็ดเสียมีคาเพิ่มข้ึน เม่ือระยะเวลาเพิ่มข้ึนในทุกสภาวะการเก็บรักษา สวนผลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสของขาวสุก พบกล่ินสาบมากท่ีสุดท่ีเก็บในถุงพลาสติกสาน และถุงโพลิเอทิลีน 
ท้ังนี้เนื่องจาก        การเจริญของแมลงเปนสําคัญ  คุณภาพเกี่ยวกับระดับความเขมของ ความเล่ือม
มัน การเกาะตัว ความขาว ความนุม และความชอบรวม มีคะแนนลดลงในทุกตัวอยางของการเก็บ
รักษา 
  ศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ (2549)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล 
ตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีเคยซ้ือ  และ
บริโภคขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 ราย พบวาชนิดของขาวสารบรรจุถุง    
ท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุดคือ ขาวหอมมะลิ รองลงมาคือ ขาวกลอง ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ       
มากท่ีสุดคือ ขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 1 กิโลกรัม ตราสินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ตราหงสทอง 
รองลงมาคือ ตรานกคู เหตุผลในการเลือกซ้ือ 3 อันดับแรกคือ ความสะอาด ความเคยชิน และ
รสชาติ โดยส่ิงกระตุนท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากคือ สถานท่ีสะดวกใกลบาน หรือท่ี
ทํางานและพิจารณาวาราคาถูกกวาท่ีอ่ืน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือคือครอบครัว โดยทําการ
ซ้ือทุกเดือนมากท่ีสุด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีสวนสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัย
ยอยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด ในดานผลิตภัณฑคือ ความสะอาดและความปลอดภัย     
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ดานราคาเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานการจัดจําหนายคือ หาซ้ืองาย สวนปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดคือ การซ้ือ 1 แถม 1 มีความสําคัญมากท่ีสุด  

             จากเอกสารดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาในปจจุบันยังขาดในสวนของพฤติกรรม
ผูบริโภคขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหมอยูดังนั้น จึงมีความประสงคจะทําการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหมดังกลาว 

 
 


