
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมือง
เชียงใหม    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอ
เมืองเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากผูบริโภคท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 
ราย นํามาวิเคราะหขอมูล สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุเฉล่ียจํานวนใกลเคียงกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และตํ่ากวาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 6,001 - 9,000 บาท/เดือน มีสถานภาพ
สมรส รอยละ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ต้ังแต 4 คนข้ึนไป 

  
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะอาด ลักษณะความตองการขาวสารบรรจุถุง คือขาวขัดขาว 100% 
โดยเปนขาวสารบรรจุถุงพันธุขาวหอมมะลิ มียี่หอขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ คือ 
ตราฉัตร โดยมียี่หอขาวสารบรรจุถุงท่ีนิยมมากท่ีสุดซ้ือ คือ ตราฉัตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีเหตุผล      ในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอท่ีนิยมมากท่ีสุดอันดับ 1 คือ คุณภาพตรงตามตองการ 
อันดับ 2 คือคุณภาพขาวสมํ่าเสมอ อันดับ 3 คือ ราคาเหมาะสม อันดับ 4 คือ รูปลักษณของบรรจุ
ภัณฑ และอันดับ 5 คือ โปรโมชั่นตางๆ โดยชอบลักษณะของขาวสารบรรจุถุงยี่หอท่ีนิยมมากท่ีสุด
อันดับ 1 คือ หุงข้ึนหมอ อันดับ 2 คือ ความนุม อันดับ 3 คือ ความหอม  อันดับ 4 คือ ไมมีขาวหักปน 
และอันดับ 5 คือ หุงแลวสามารถเก็บไวไดภายหลังการหุง 1 วันโดยไมบูด โดยตองการลักษณะของ
ขาวสารบรรจุถุงอันดับ 1 คือ หุงข้ึนหมอ อันดับ 2 คือ ความนุม อันดับ 3 คือ ความหอม  อันดับ 4 
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คือ ไมมีขาวหักปน และอันดับ 5 คือ หุงแลวสามารถเก็บไวไดภายหลังการหุง 1วันโดยไมบูด     
โดยซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชนเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากท่ีสุด     

ลักษณะการหุงขาวอันดับ 1 คือหุงขาวขัดขาวลวน อันดับ 2 คือหุงขาวขัดขาวผสมขาว
กลอง และอันดับสุดทาย คือ หุงขาวกลองลวน มีสถานท่ีท่ีนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงอันดับ 1         
คือ ไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร อันดับ 2 คือ รานของชําในตลาดสด  อันดับ 3 คือ 
รานขายขาวสารโดยเฉพาะ อันดับ 4 คือ รานคาปลีกท่ัวไป และอันดับ 5 คือ ซุปเปอรมารเก็ต เชน   
ท็อปส  ริมปง  มีแหลงขอมูลท่ีทราบเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง อันดับ 1 คือ โทรทัศน อันดับ 2 คือ 
หนังสือพิมพ อันดับ 3 คือ นิตยสาร/วารสาร อันดับ 4 คือ วิทยุ และอันดับสุดทาย คือ ปายโฆษณา   

บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงมากท่ีสุด คือ ตัวเอง รองลงมาคือ 
ครอบครัวโดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัมมาก
ท่ีสุด อันดับ 2 คือ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม และถัดมาคือ 0.8กิโลกรัม(1ลิตร)โดยปริมาณการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงในแตละคร้ังมากท่ีสุดคือ 1 ถุงหรือแพ็ค รองลงมาคือ 2 ถุงหรือแพ็คตอคร้ัง           
มีความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงมากท่ีสุดคือ 1 คร้ังตอเดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาขาวสาร
บรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันคือ   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  

มีเหตุผลในการเลือกสถานท่ีเพื่อซ้ือขาวสารบรรจุถุงอันดับ 1 คือ สถานท่ีสะดวก (ใกลบาน 
, ท่ีทํางาน, มีท่ีจอดรถ, มีสินคาอ่ืนใหเลือกซ้ือดวย) อันดับ 2 มียี่หอท่ีซ้ือประจําวางจําหนายเสมอ 
อันดับ 3 จําหนายถูกกวาท่ีอ่ืน อันดับ 4 การสงเสริมการขายของสถานท่ีนั้นๆ (ลดราคา, แจก, แถม)  
และอันดับ 5 คือ สถานท่ีจําหนายมีความสะอาด  
 
สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 3.1 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามเพศ 
 เพศชายสวนใหญนิยมเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอตราฉัตร โดยเหตุผลในการตัดสินใจ
ซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือคุณภาพตรงตามตองการ สวนใหญซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อไปใชบริโภค    
ในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร รับรูแหลงขอมูล
เกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน มีบุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ 
ตัวเอง สวนใหญซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาด 1 ถุงหรือแพ็ค มีความถ่ีในการซื้อขาวสารบรรจุถุง  
1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปน ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
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 จากผลการศึกษาเพศหญิงสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอตราฉัตร โดยเหตุผล      
ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือคุณภาพตรงตามตองการสวนใหญซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อ
ไปใชบริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร รับรู
แหลงขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน มีบุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสาร
บรรจุถุง คือ ตัวเอง สวนใหญซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาด 1 ถุงหรือแพ็ค มีความถ่ีในการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุง 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปน 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 

3.2 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามอายุ 
 กลุมอายุตํ่ากวา 30 ปนิยมขาวตราฉัตร มีเหตุผลในการซ้ือคือคุณภาพตรงตามตองการ 
นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ทราบขอมูล
ขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค    
มีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 กลุมอายุ 31-40 ปนิยมขาวตราฉัตร มีเหตุผลในการซ้ือคือคุณภาพตรงตามตองการ      
นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากรานขายขาวสารโดยเฉพาะ ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุงจาก
โทรทัศน และหนังสือพิมพ ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค มีความถ่ีในการซ้ือ     
1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 กลุมอายุ 41 ปข้ึนไปนิยมขาวตราเบญจรงค มีเหตุผลในการซ้ือคือคุณภาพตรงตามตองการ 
นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ทราบขอมูล
ขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค    
มีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
  
 3.3 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
 กลุมผูท่ีมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี นิยมขาวตราฉัตรและตราเบญจรงคใกลเคียงกัน มีเหตุผล  
ในการเลือกซ้ือ คือคุณภาพตรงตามตองการ นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากรานคาปลีก
ท่ัวไป ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ  ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ัง
ละ 1 ถุงหรือแพ็ค มีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
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 กลุมผูท่ีมีวุฒิปริญญาตรี นิยมขาวตราฉัตร มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือคุณภาพตรงตาม
ตองการ นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ทราบ
ขอมูลขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ  ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือ
แพ็ค มีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 กลุมผูท่ีมีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป นิยมขาวตราเบญจรงค มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือคุณภาพ
ตรงตามตองการ นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร 
ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ  ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ      
1 ถุงหรือแพ็ค มีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 
 3.4 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามอาชีพ 
 อาชีพขาราชการสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราฉัตร ตัดสินใจซ้ือขาวสาร
บรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชนดาน
บริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ทราบขอมูล
เกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือตัวเอง 
ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาดบรรจุ 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ 1 คร้ัง   
ตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราเบญจรงค ตัดสินใจ
ซ้ือขาวสารบรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใช
ประโยชนดานบริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส      
แม็คโคร ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงคือครอบครัว ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาดบรรจุ 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุง คือ 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันคือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
 อาชีพแมบานสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราเบญจรงค ตัดสินใจซ้ือขาวสาร
บรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชนดาน
บริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากรานคาปลีกท่ัวไป ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง
จากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือตัวเอง ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตาม
ขนาดบรรจุ 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวา
ราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน คือ ราคาแพงกวาปริมาณ 
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 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราฉัตร ตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน
ดานบริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร      
ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุงคือตัวเอง ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาดบรรจุ 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
คือ 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน คือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ 
 อาชีพเจาของกิจการสวนตัวสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราเบญจรงค 
ตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใช
ประโยชนดานบริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส      
แม็คโคร ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงคือตัวเอง ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาดบรรจุ 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุง คือ 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันคือ       
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 อาชีพรับจางท่ัวไปสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราฉัตร ตัดสินใจซ้ือขาวสาร
บรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชนดาน
บริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากรานขายขาวสารโดยเฉพาะ ทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซื้อขาวสารบรรจุถุงคือตัวเอง           
ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาดบรรจุ 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือมากกวา         
1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันคือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
 อาชีพนักเรียน - นักศึกษาสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ ตราฉัตร ตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุง ดวยเหตุผลคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน
ดานบริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร      
ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุงคือครอบครัว ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาดบรรจุ 2 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุง  คือ  1  คร้ังตอเดือน  สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุ ถุง ท่ี มีจําหนายในปจจุ บันคือ                
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 



 144

 3.5 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 กลุมผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 6,000 บาท นิยมขาวตราฉัตร มีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือ คือคุณภาพตรงตามตองการ นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากรานคาปลีกท่ัวไป          
ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค            
มีความถ่ีในการซ้ือมากกวา 1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 กลุมผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 6,000 – 9,000 บาท นิยมขาวตราฉัตร มีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือ คือคุณภาพตรงตามตองการ นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากรานคาปลีกท่ัวไป          
ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุงจากหนังสือพิมพ ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค      
มีความถ่ีในการซ้ือ  1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 กลุมผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 9,000 – 12,000 บาท นิยมขาวตราฉัตร ตราหงษทอง และ
ตราเบญจรงคใกลเคียงกัน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือคุณภาพตรงตามตองการ นําไปบริโภค       
ในครัวเรือน นิยมซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุง
จากโทรทัศน ตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค มีความถ่ีในการซ้ือ  1 คร้ังตอเดือน 
และมากกวา 1 คร้ังตอเดือนใกลเคียงกัน และมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

 กลุมผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 12,001 บาท นิยมขาวตราเบญจรงค            
มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือคุณภาพตรงตามตองการ นําไปบริโภคในครัวเรือน นิยมซ้ือจากไฮเปอร
มารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ทราบขอมูลขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน  ตัดสินใจซ้ือ         
ดวยตัวเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงหรือแพ็ค   มีความถ่ีในการซ้ือ  1 คร้ังตอเดือน และมีความคิดเห็นวาราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ 
 
 3.6 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คนสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอตราฉัตร มีเหตุผล
ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อไปใช
บริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงท่ีรานคาปลีกท่ัวไป ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง
จากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือตัวเอง ซ้ือขาวสารบรรจุถุง   
ตามขนาด 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซื้อขาวสารบรรจุถุง 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวาราคา
ขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
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 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คนสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอตราฉัตร มีเหตุผล
ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อไปใช
บริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงท่ีรานขายขาวสารโดยเฉพาะ ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสาร
บรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือตัวเอง ซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงตามขนาด 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 1 คร้ังตอสัปดาห สวนใหญ  
คิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอตราฉัตร มีเหตุผล
ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อไปใช
บริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงท่ีรานขายขาวสารโดยเฉพาะ ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสาร
บรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือตัวเอง ซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงตามขนาด 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 1 คร้ังตอเดือน สวนใหญคิดวา
ราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัวต้ังแต 4 คนข้ึนไปสวนใหญนิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอ    
ตราฉัตร มีเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือคุณภาพตรงตามตองการ ซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุงเพื่อไปใชบริโภคในครัวเรือน ซ้ือขาวสารบรรจุถุงท่ีไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร 
ทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงจากโทรทัศน บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุง คือตัวเอง ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตามขนาด 1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 1 คร้ัง
ตอเดือน สวนใหญคิดวาราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบันเปน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 
สวนท่ี 4   ขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากผลการศึกษาพบวา ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาด            
มีคาเฉล่ีย  อยูในระดับมาก เ รียงลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา  ปจจัยดาน             
ชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวม           

อยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ คุณภาพ ความสะอาด
และความปลอดภัย  รองลงมาคือ  มี เค ร่ืองหมายรับรองคุณภาพ  และสุดทายคือ  มีขอมูล                 
ทางโภชนาการ 
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ปจจัยดานราคา  
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับ

มาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และสุดทายคือ ปจจัยมีปายแสดงราคาชัดเจน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยหาซ้ือ   
ไดงาย มีจําหนายท่ัวไป รองลงมาคือ มีสินคาใหซ้ือไดตลอดเวลา/ไมขาดตลาด และสุดทายคือ 
ปจจัยสถานท่ีจําหนายมีความสะอาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยสงเสริม
การขายโดยวิธีลด แลก แจก แถม รองลงมาคือ การโฆษณาสินคาผานส่ือตางๆ และสุดทายคือ 
ปจจัยพนักงานขายแนะนําและใหขอมูลสินคา 
 
สวนท่ี 5 ขอมูลปญหาในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาในการเลือกซ้ือขาวสาร    
บรรจุถุงโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียปญหาในระดับมาก 2 ปจจัยคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
และปจจัยดานราคา และพบคาเฉล่ียปญหาในระดับปานกลางคือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ระดับปญหาท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยความไมสะอาด
ของขาว      ขาวไมมีคุณภาพ รองลงมาคือ และคุณภาพของขาวไมสมํ่าเสมอ และสุดทายคือ      
ปจจัยปญหาจากมอดและแมลงขาว 

ปจจัยดานราคา  
ระดับปญหาท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวม        

อยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยไมสามารถ
ตอรองราคาได รองลงมาคือ ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ และสุดทายคือ ปจจัยราคาไมเหมาะสม
กับปริมาณ  
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ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ระดับปญหาท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทาง               

การจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ ปจจัยหาซ้ือสินคาไดยาก รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนายไมสะอาด และสุดทายคือ ปจจัยไมมี
ตัวแทนจําหนายสินคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ระดับปญหาท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
ปจจัยโปรโมช่ันไมมีความจูงใจ รองลงมาคือ การสงเสริมการตลาดมีนอยเกินไป และสุดทายคือ 
ปจจัยไมมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมือง
เชียงใหม  ในคร้ังนี้ ไดศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) และ
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 ตามแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อคนหาพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H                
จากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถตอบคําถามเปรียบเทียบกับผลการศึกษาไดดังนี้ 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงคือความสะอาด ลักษณะความตองการขาวสารบรรจุถุงคือขาวขัดขาว 100% และเปน
ขาวสารบรรจุถุงพันธุขาวหอมมะลิ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อขาวสาร   
บรรจุถุงยี่หอท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ คุณภาพตรงตามตองการ โดยตองการลักษณะของขาวสารบรรจุถุง
คือ หุงข้ึนหมอ โดยซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชนเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากท่ีสุด   
ลักษณะการหุงขาวคือหุงขาวขัดขาวลวน มีสถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ ไฮเปอรมารเก็ต เชน   
บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือตัวผูตอบแบบสอบถาม
เอง นิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ปริมาณการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในแตละคร้ังคือ     
1 ถุงหรือแพ็ค ความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือ 1 คร้ังตอเดือน ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคา
ขาวสารบรรจุถุงคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เหตุผลในการเลือกสถานท่ีเพื่อซ้ือ คือ สถานท่ี
สะดวก (ใกลบาน , ท่ีทํางาน, มีท่ีจอดรถ, มีสินคาอ่ืน     ใหเลือกซ้ือดวย)  
 ในการอภิปรายผลคร้ังนี้ บางหัวขอไดทําการอภิปรายผลกับผลการศึกษา ของศุภวัชร       
ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสาร  
บรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550)               
ท่ีทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม       
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง หรือสอดคลองกันพฤติกรรมผูบริโภคขาวสาร 
 
 1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is the target market?) 
 จากผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายคือผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงพบวาผูซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงสวนใหญเปนเพศหญิง มีกลุมอายุตํ่ากวา 30 ป ,31 – 40 ป และ 40 ปข้ึนไป             
มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
เฉล่ียตอเดือน6,001 - 9,000 บาท มีสถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ต้ังแต 4 คนข้ึน
ไป ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม       
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ในเร่ืองเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตไมสอดคลองในเรื่องรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีอยูระหวาง 
15,001 – 20,000 บาท/เดือน 
 2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What dose the consumer buy?) 
 จากผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการขาวสารบรรจุถุงพันธุขาว
หอมมะลิ ยี่หอท่ีนิยมซ้ือคือ ตราฉัตร และเลือกจากลักษณะคือ หุงข้ึนหมอ ซ่ึงสอดคลองกับ          
ผลการศึกษาของศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุดคือ ขาวหอมมะลิ   
 3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 
 จากผลการศึกษาพบวาเหตุผลสวนใหญในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือความสะอาด 
และความสะดวก คุณภาพตรงตามตองการ คุณภาพขาวสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาเหตุผลท่ีซ้ือเนื่องจากความ
สะอาด ความสะดวก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550)  ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีศึกษาพบวา คุณภาพตรงตามความตองการ  
 4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying)  
 จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อขาวสารบรรจุถุง          
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูตัดสินใจหลักคือ ตัวของผูตอบแบบสอบถามเอง ซ่ึงสอดคลองกับ         
ผลการศึกษา        ของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวาบุคคล
ท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือ ตัวเอง และครอบครัว  
 5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)  
 จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือ 1 คร้ังตอเดือน 
รองลงมาคือ มากกวา 1 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช 
(2550)  ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีศึกษาพบวา ผูบริโภคซ้ือขาวเดือนละ 1 คร้ัง และ 2- 3 คร้ัง/เดือน และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ  บิสิเนสไทย (2550) บริษัท นาโน เซิรช จํากัดไดทําการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง   ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูบริโภคสวนใหญ
นิยมเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง ประมาณ  2-3 คร้ังตอเดือน 
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 6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?)  
จากผลการศึกษาพบวา สวนใหญมีสถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ ไฮเปอรมารเก็ต เชน   

บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550)                   
ท่ีได ทําการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง            
จังหวัดเชียงใหม และของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด  
ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ที่ศึกษาพบวา 
ผูบริโภคนิยมซ้ือจากไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัสมากท่ีสุด แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ บิสิเนส
ไทย (2550) บริษัท นาโน เซิรช จํากัดไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาสถานท่ีในการเลือกซ้ือขาวสารของผูบริโภคพบวา     
จะเปนรานท่ีจําหนายขาวสารโดยเฉพาะ 
 7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?)  

จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือขาวสารบรรจุถุง 5 กิโลกรัม มากที่สุด 
รองลงมาคือขนาด 1 กิโลกรัม และปริมาณการซ้ือในแตละคร้ังคือ1 ถุงหรือแพ็ค รองลงมาคือ 2 ถุง
หรือแพ็ค      ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามซ้ือขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม และขนาด 1 กิโลกรัม สอดคลองกับ
บิสิเนสไทย (2550) บริษัท นาโน เซิรช จํากัดไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสาร      
บรรจุถุง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาสวนใหญผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือขาวสาร
ท่ีมีการบรรจุถุงสําเร็จรูป เชน 5 กิโลกรัม สอดคลองกับ ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550)  ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวาผูบริโภคท่ีซ้ือขาวกลองซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ  1 กิโลกรัม 

ผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 0.8 กิโลกรัม(1 ลิตร) เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ 1 ถุง 
มากท่ีสุดและความถ่ีเฉล่ียคร้ังละ 1 คร้ังตอเดือน 

ผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ 1 ถุง มากท่ีสุด
และความถ่ีเฉล่ียคร้ังละมากกวา 1 คร้ังตอเดือน 

ผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ 1 ถุง มากท่ีสุด
และความถ่ีเฉล่ียคร้ังละ1 คร้ังตอเดือน 

ผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 2.5 กิโลกรัม เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ 2 ถุง มากท่ีสุด
และความถ่ีเฉล่ียคร้ังละ1 คร้ังตอเดือน และมากกวา 1 คร้ังตอเดือน เทากัน 
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ผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ 1 ถุง มากท่ีสุด
และความถ่ีเฉล่ียคร้ังละ1 คร้ังตอเดือน 

ผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ 1 ถุง มากท่ีสุด
และความถ่ีเฉล่ียคร้ังละมากกวา 1 คร้ังตอเดือน 

ผูบริโภคท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ 45 กิโลกรัม(1 กระสอบ) เฉล่ียจะซ้ือคร้ังละ      
1 ถุง มากท่ีสุดและความถ่ีเฉล่ียคร้ังละ1 คร้ังตอเดือน 
 จากผลการศึกษาการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม แยกตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
จากการศึกษา พบวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง              

ดานผลิตภัณฑ คือ ปจจัยคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย รองลงมา คือมีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพ มีความสําคัญระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช 
(2550)        ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม        ท่ีพบวาความสะอาด มีผลตอการซ้ือมากท่ีสุด และสอดคลองกับการศึกษา  
ของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
ขาวสารบรรจุ ถุงของผูบริโภคในอํา เภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาปจจัย ท่ี ผูบริโภค                  
ใหความสําคัญมากท่ีสุด ในดานผลิตภัณฑ  คือ ความสะอาดและความปลอดภัย 

ปจจัยดานราคา (Price) 
จากการศึกษา พบวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง       

ดานราคา คือ ปจจัยราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550)  ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภค               
ตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีผล  
ตอการซ้ือมากท่ีสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง
ปจจัย   สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาปจจัยยอยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด  ในดานราคาคือ               
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
จากการศึกษา พบวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง              

ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ปจจัยหาซ้ือไดงาย มีจําหนายท่ัวไป รองลงมา คือมีสินคาใหซ้ือ          
ไดตลอดเวลา /ไมขาดตลาด  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ  (2549)                   
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ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค
ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ หาซ้ืองาย       
มีจําหนาย ท่ัวไป  แตไมสอดคลองกับการผลศึกษาของ  ณรงศักดิ์   ศุพิ รัตนวนิช  (2550)                      
ท่ีได ทําการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง            
จังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาความสะอาดของสถานท่ีจําหนาย มีผลตอการซ้ือมากท่ีสุด  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
จากการศึกษา พบวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง              

ดานการสงเสริมการตลาด คือ ปจจัยสงเสริมการขายโดยวิธีลด แลก แจก แถม รองลงมาคือ         
การโฆษณาสินคาผานส่ือตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภวัชร ยาวิสิทธ์ิ (2549)             
ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค
ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ปจจัยสงเสริม
การขายโดยวิธีลด แลก แจก แถม และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์ ศุพิรัตนวนิช (2550)  
ที่ได ทําการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลองในอําเภอเมือง             
จังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาปจจัยการโฆษณาผานส่ือตางๆ มีความสําคัญมากท่ีสุด 
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5.3  ขอคนพบ ปญหา และขอเสนอแนะ 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม              
ทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือของผูบริโภค และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม          
ทางการตลาดเพื่อใหผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปใชในการกําหนดแผนกลยุทธ           
ทางการตลาด ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ และสามารถสราง        
ความไดเปรียบคูแขงขันในธุรกิจขาวสารบรรจุถุงซ่ึงขอคนพบ ปญหา และขอเสนอแนะมีดังนี้ 
 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง    

1. ขอคนพบ พบวาเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือความสะอาด ความสะดวก 
และราคาเหมาะสมเหตุผลในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอท่ีผูบริโภคนิยม คือคุณภาพตรงตาม
ตองการ คุณภาพขาวสม่ําเสมอ และ ราคาเหมาะสม ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูบริโภคนิยมมาก คือ ขาวขัด
ขาว 100 % พันธุหอมมะลิ มีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม และลักษณะท่ีสําคัญของขาว คือ หุงข้ึนหมอ    
มีความนุม มีความหอม มีคุณภาพตรงตามตองการ คุณภาพขาวสม่ําเสมอ ราคาเหมาะสม           
ความสะอาดและความปลอดภัยของขาวสารบรรจุถุง ซ่ึงปญหาที่พบคือความไมสะอาดของขาว 
ขาวไมมีคุณภาพ และคุณภาพของขาวไมสมํ่าเสมอ มีมอดและแมลง เชน มด ฯลฯ และควร             
มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพของขาวสารบรรจุถุง และควรกําหนดราคาขาวสารบรรจุถุง              
ใหเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณของขาว ดังนั้นผูผลิต และผูจัดจําหนายควรใหความสําคัญ 
เพราะถึงแมวาจะมีการทําการสงเสริมการตลาด มากเพียงใดก็ตาม แตทายท่ีสุดแลวผูบริโภค          
จะใสใจในเร่ืองของคุณภาพขาวสาร การหุงข้ึนหมอ ความหอมของขาว ความสะอาดไมมีแมลงขาว 
มากท่ีสุดในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง   

2. ขอคนพบเกี่ยวกับแหลงขอมูลท่ีส่ือถึงผูบริโภคเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุงไดมากท่ีสุด    
คือ โทรทัศน รองลงมาคือ หนังสือพิมพ อันดับ 3 นิตยสาร/วารสาร ดังนั้นหากตองการทําการตลาด
เกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงตราสินคาและรูปลักษณบรรจุภัณฑ ควรพิจารณา
การเลือกใชส่ือเหลานี้ เพราะเปนส่ือท่ีถึงผูบริโภคไดมากท่ีสุดนั่นเอง 

3. ผูผลิตท่ีตองการหาสถานท่ีจัดจําหนายขาวสารบรรจุถุง ควรคํานึงถึงสถานท่ีจําหนายขาว
บรรจุถุงท่ีผูบริโภคนิยมตัดสินใจเขาไปซ้ือขาวสารบรรจุถุง คือ สถานท่ีสะดวกตอการเดินทางใกล
บาน ท่ีทํางาน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีสินคาอ่ืนใหเลือกซ้ือดวย มีสถานท่ีจัดจําหนายท่ีหาซ้ือไดงาย     
มีสินคาใหซ้ือไดตลอดเวลา และไมขาดตลาด หรือมีการสงเสริมการขายอ่ืนๆ เชน การลดราคา    
การแจกหรือแถมสินคา และควรจัดสถานท่ีจําหนายใหมีความสะอาด 
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4. ขอคนพบ  ท่ีพบวาบทบาทของผู มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง            
ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูตัดสินใจหลัก คือตัวของผูซ้ือเอง ดังนั้นผูประกอบการ     
ควรวางแผนกลยุทธทางการตลาด โดยมุงเนนท่ีตัวของผูซ้ือท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือเปนหลัก 
 
 ดานปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
 ดานผลิตภัณฑ 
 ขอคนพบในปจจัยดานคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ดังนั้นผูประกอบการควรท่ีจะจัดทําระบบการควบคุม
คุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพดานความสะอาดสมํ่าเสมอ ตลอดจนจัดสงตัวอยางผลิตภัณฑ
เพื่อขอการรับรองคุณภาพจากหนวยงานของรัฐ เชน เคร่ืองหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ เชน GMP HACCP ISO 9001:2000 และนําตราสัญลักษณ
มาแสดงบนฉลากผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคไดรับรู และเกิดความมั่นใจในการบริโภค รวมท้ัง        
มีการแสดงขอมูลบงช้ีวาเปนขาวสารบรรจุถุงคุณภาพระดับใด ชนิดใด แบบใด ท้ังนี้เพื่อใหผูบริโภค
รับรู ถึงคุณภาพในการบริโภคขาวสารบรรจุถุงนั้นๆไดอยางถูกตอง  
ในดานของคุณคาทางโภชนาการ สารอาหาร ซ่ึงผูบริโภคใหความสําคัญนั้นผูประกอบการ   ควร
แสดงขอมูลท่ีแทจริงบนฉลากของผลิตภัณฑอยางชัดเจน และเขาใจงาย เพื่อใหไดรับรูขอมูล
โภชนาการที่ถูกตองในการบริโภค ดานรสชาติ ตองรักษามาตรฐานรสชาติใหมากท่ีสุด เพราะ
สุดทายแลวส่ิงท่ีผูบริโภคจะใสใจมากท่ีสุดคือ คุณภาพของขาวสารนั่นเอง และควรมีขอความบง
บอกอยางชัดเจนวาเปนขาวชนิดใด เชน ขาวหอมมะลิเกา100% ขาวหอมมะลิกลางป ขาวหอมมะลิ
ใหม ขาวหอมมะลิ10% ขาวหอมมะลิ5% ขาวกลองและควรมีวิธีการหุงขาวท่ีดีท่ีสุดโดยละเอียด 
โดยเฉพาะอัตราสวนขาวตอน้ํา และพบวาผูบริโภคมีการหุงขาวแบบขาวขาวลวนมากท่ีสุด            
แตมีความนิยมในการการหุงขาวขาวผสมกับขาวกลองมากข้ึน และบางสวนมีการหุงขาวผสม      
กับธัญพืชตางๆ ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะใหผูประกอบการพิจารณาออกผลิตภัณฑขาวขาวผสม
กับขาวกลองบรรจุถุงสําเร็จรูป หรือผสมกับธัญพืชบรรจุถุงสําเร็จรูป เพื่อตอบสนองความตองการ 
ท่ีตรงจุดของผูบริโภคกลุมนี้ได 
 ดานราคา 
 ขอคนพบในปจจัยดานราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก         
ในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ เหมาะสมกับปริมาณ ดังน้ันผูประกอบการควร
กําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของขาวสาร ระดับของขาวสาร และปริมาตรบรรจุของขาว    
ท่ีวางจําหนาย โดยตองคํานึงถึงระดับราคาที่ผูบริโภคพึงพอใจ และควรสํารวจคูแขงขันในกลุม
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ระดับผลิตภัณฑชนิด และระดับเดียวกันท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกัน วา มีการกําหนดราคาอยางไร     
เพื่อนํามาใชประกอบการกําหนดราคาของตนเอง โดยอาจใชการแขงขันทางดานราคา ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันใหแกสินคา และองคกรได 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ขอคนพบในปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ       
ในเร่ือง ปจจัยหาซ้ือไดงาย มีจําหนายท่ัวไป และสถานท่ีท่ีผูบริโภคนิยมไปซ้ือมากท่ีสุดคือ          
ไฮเปอรมารเก็ต เชน บ๊ิกซี โลตัส แม็คโคร ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวมีความสะดวกในการจอดรถ มีการจัด
หมวดหมูสินคาท่ีชัดเจน สามารถคนหาสินคาไดงาย จัดวางสินคาสวยงาม มีสินคาอ่ืนใหเลือกซ้ือ 
ดังนั้นผูประกอบการจึงควรพิจารณาใหความสําคัญในการจัดจําหนายในชองทางดังกลาว           
เพื่อตอบสนองการเขาถึงสินคาของผูบริโภค 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ขอคนพบในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ     
ระดับมากในเร่ือง ปจจัยสงเสริมการขายโดยวิธีลด แลก แจก แถม ดังนั้นหากผูประกอบการ
ตองการกระตุนยอดขายสินคาควรวางกลยุทธ ในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน 
การลดราคาในชวงท่ีสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันถดถอย การแลกถุงขาวโดยใหเปนมูลคาสวนลด      
ในการซ้ือคร้ังตอไป หรือสะสมถุงขาวตามจํานวนท่ีกําหนด เพื่อแลกขาวสารบรรจุถุง การแจก
ตัวอยางสินคาเพื่อใหผูบริโภคทดลองบริโภค หรือการกําหนดปริมาณซ้ือเพื่อแถมสินคา เชน ซ้ือ 10 
แถม 1 เปนตน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


