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Abstract

 This research aimed to study the behavior of consumers in Bangkok to buy a package 

of healthy rice products by and to study the composition of marketing factors to buy a package 

healthy rice products. The researcher used the method of mixed methods research 1) The 

quantitative study from 400 samples by simple random. The questionnaire was a tool designed for 

the collection of quantitative data. The statistics used in this research consisted of percentages, 

mean, standard deviation, and factor analysis. 2) The qualitative study was collected by the deep 

interview with 10 key informants using purposive sampling. Interviewing format is a tool designed 

for researching and the collection of data for content analysis. The research results consisted of 

1) The results of quantitative research using the factor’s analysis showed that there were 3 groups 

of psychological factors, 3 groups of brand awareness factors, and 2 groups of Marketing Mix 

factors. The variation of variables accounted for 68.615, 72.286 and 50.051 percent. 2) The results 

of qualitative research of the opinion of entrepreneurs about psychological factors showed that 

consumers believed that healthy rice had health benefits. They sought diversity type of rice. Brand 

awareness factors explained that consumers were interested in brand names and recognized the 

brand name. Marketing mix factors showed that consumer focused about rice properties. The price 

must be reasonable for the quality and quantity. Distribution channels must be available throughout, 

not in short supply, along with the marketing promotion such as promotions and booths events.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	ผูวิ้จยัใช้การวิจยัแบบผสม	1)	การศกึษาเชิงปริมาณ	จ�านวนตวัอย่าง	

400	 คน	 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	 คือ	 การวิเคราะห์ปัจจัย	 2)	 การศึกษาเชิงคุณภาพ	 จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	

จ�านวน	10	คน	เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า	1)	จากผลการวิจัยเชิงปริมาณในการวิเคราะห์

ปัจจยัในการซ้ือผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	แสดงให้เหน็ว่า	ปัจจยัทาง

จติวิทยามทีัง้หมด	3	กลุม่	ปัจจยัการรับรู้ด้านตราสนิค้า	มทีัง้หมด	3	กลุม่	และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด

มีทั้งหมด	2	กลุ่ม	สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ทั้งหมดร้อยละ	68.615,	72.286	และ	50.051	

2)	จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้ประกอบการมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา	คือ	ผู้บริโภคมีความเชื่อว่า

ข้าวเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกาย	และมีการแสวงหาความหลากหลายของชนิดข้าว	ปัจจัยด้านการยอมรับ

ตราสินค้า	 คือ	 ผู้บริโภคมีความสนใจในเร่ืองช่ือตราสินค้า	 มีการจดจ�าช่ือตราสินค้า	 ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด	คอื	ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักับเร่ืองคณุสมบตัข้ิาวเพ่ือสุขภาพ	ราคาต้องมคีวามสมเหตสุมผลต่อคณุภาพ

และปริมาณ	การจัดจ�าหน่ายต้องมีจ�าหน่ายตลอดไม่ขาดตลาด	และต้องการให้มีการจัดการส่งเสริมการตลาด	

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการตลาด	พฤติกรรมการซื้อ	ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง	สุขภาพของผู้บริโภค
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บทน�ำ

	 ข้าวเป็นธญัพชืและทรัพยากรอาหารทีส่�าคญัของโลก	โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศแถบภมูภิาคเอเชียและ

ตะวันออกกลาง	รวมถึงทวีปแอฟริกาอกีหลายประเทศนยิมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลกั	เพราะฉะนัน้	ข้าวจงึเป็น

พืชเศรษฐกิจส�าคัญที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชากรโลก	รวมถึงวัฒนธรรมและรสนิยมในการบริโภค

ข้าวของแต่ละภูมิภาคของโลกนั้นมีความแตกต่างกันออกไป	 นอกจากนี้	 ยังมีการคาดการณ์ในระยะยาวว่า

ความต้องการบริโภคข้าวจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น	อีกทั้งความต้องการของตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม	

ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตของสังคมเมืองและชนช้ันกลางท�าให้ความต้องการข้าวคุณภาพสูงขยายตัวเพ่ิมข้ึน	

มีความหลากหลายทั้งทางโภชนาการและความปลอดภัย	 ในขณะที่ความต้องการข้าวคุณภาพต�่าจะมีสัดส่วน

ที่น้อยลงไป	 อนึ่ง	 ประเทศไทยมีประเพณีการปลูกข้าวมาช้านาน	 ซ่ึงข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจ�าชาติที่มี

ต�านานประวัติศาสตร์มายาว	 และข้าวยังเป็นธัญพืชหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย	 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพืช

เศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทยที่สามารถน�ารายได้เข้าสู่ประเทศไทยเกิดความมั่นคงด้านอาหาร	 และข้าว

ยังเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมประเพณีนานาประเทศในซีกโลกตะวันออก	 รวมถึงยังมีการส่ือแทนความหมาย

เดียวกันกับค�าว่า	 “อาหาร”	 อีกด้วย	 นอกจากนี้	 ในส่วนของภาคการเกษตรข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี

การเพาะปลูกมากเป็นที่สองของโลกรองจากข้าวสาลี	 ซ่ึงเอเชียมีการบริโภคข้าวกว่าร้อยละ	 90	 ของผลผลิต

ทั่วโลก	(กรมการค้าต่างประเทศ	[คต],	2562)	

	 ข้าวนอกจากเป็นอาหารหลักของคนไทย	 ยังเป็นอาหารประจ�าชาติไทย	 และข้าวยังมีสารอาหารที่

จ�าเป็นต่อร่างกาย	อย่างไรก็ตาม	จากข้อมลูของการวิจยัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	และงานวิจยัของส�านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั	(สกว.)	พบว่า	ช่วง	10	ปีทีผ่่านมา	คนไทยบริโภคข้าวน้อยลง	จากอตัราเฉลีย่	190	กิโลกรัม

ต่อคนต่อปีเหลือเพียง	106	กิโลกรัมต่อคนต่อปี	หรือลดลง	ร้อยละ	44	ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพของ

คนไทย	 ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้บริโภคบางส่วนต้องการมีรูปร่างที่ดี	 โดยการงดบริโภคข้าว	 ควบคุมน�้าหนัก	 หรือ

ผู้สูงอายุที่หันมาใส่สุขภาพมากข้ึน	 เป็นต้น	 และในปัจจุบันราคาจ�าหน่ายของข้าวในประเทศจะมีแนวโน้มลดลง	

หากยังไม่สามารถช่วยให้เกิดความต้องการในการบริโภคเพ่ิมข้ึนได้	 ดังนั้น	 ภาครัฐจึงมีนโยบายให้หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องเร่งการประชาสมัพันธ์ให้คนไทยบริโภคข้าวมากข้ึน	การสร้างความเข้าใจถึงความส�าคญัของการบริโภค

ข้าว	นอกจากนี้	ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนไทยส่วนใหญ่	แต่จากกระแสรักสุขภาพ	ท�าให้ผู้บริโภคยุคใหม่ของ

ประเทศไทยเร่ิมตระหนักและใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ	 และให้ความส�าคัญของการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์

มากขึ้น	 กอปรกับการที่สังคมเมืองขยายตัวขึ้น	 ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ	 และพฤติกรรม

การบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ของประเทศไทยที่เปลี่ยนไป	 เช่น	 การลดอาหารที่มีแป้งและน�้าตาลให้น้อยลง	

รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเลือกบริโภคมากขึ้น	เน้นอาหารที่ให้คุณค่าในการที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ชนดิต่าง	ๆ 	เช่น	โรคมะเร็ง	หวัใจ	เบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	เป็นต้น	นอกจากนี	้การบริโภคของคนไทยนัน้ได้เน้น

ในเร่ืองของคณุภาพ	ความปลอดภยั	แหล่งทีม่าของวัตถุดบิ	และส่วนผสมทีน่�ามาผลติจะต้องมคีวามเป็นธรรมชาติ

และผ่านการปรุงแต่งน้อย	โดยจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่โดยให้คุณค่าเฉพาะ	เช่น	นมข้าว	กล้องงอก	เพื่อ

ลดความเส่ียงของโรคภูมิแพ้	 หรือแม้แต่ข้าวทางเลือกเพ่ือสุขภาพ	 เป็นต้น	 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,	 2561)	 อนึ่ง
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การที่คนไทยหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพ	 และเลือกการบริโภคข้าวมากข้ึนนั้น	 อีกทั้งประเทศไทยมีหน่วยงาน

ราชการ	 อาทิ	 กรมการข้าว	 มีหน้าที่ศึกษาวิจัยส�าหรับข้าวในประเทศไทย	 และมีพันธุ์ข้าวใหม่	 ๆ	 ที่ดีต่อสุขภาพ

เกิดข้ึนมากมาย	 ดังนั้น	 ข้าวเพ่ือสุขภาพ	 หมายถึง	 ข้าวที่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองส่วนมาก	 มีเฉดสีที่ค่อนข้างเข้ม	

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 (คต,	 2559)	 ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง	 มีปริมาณใยอาหารสูง	 มีค่าการต้านอนุมูล

อิสระ	 ยังรวมถึงข้าวที่ผ่านกรรมวิธีโดยการลดค่าดัชนีน�้าตาลในข้าวลงได้กว่าร้อยละ	 25	 เมื่อเทียบกับข้าวเจ้า	

เช่น	ข้าว	กข43	(กรมการค้าภายใน	[กน],	ม.ป.ป.)	ซึ่งข้าวเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งสะสมสารอาหารและยาป้องกัน

รักษาโรคชั้นเยี่ยมที่มีมากกว่าข้าวขาวประมาณ	2-3	เท่า	โดยในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีประมาณ	6	สายพันธุ์	

ได้แก่	 1)	 ข้าวกล้อง	หรือข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดง	 2)	 ข้าวไรซ์เบอร์รี่	 3)	 ข้าวสังข์หยดพัทลุง	 4)	 ข้าวหอมนิล	

5)	ข้าวหอมมะลิแดง	และ6)	ข้าวกข43	ในปัจจุบันผู้บริโภคจะเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงมากขึ้น	โดยภาพรวมของ

การบริโภคข้าวภายในประเทศไทยปี	2562	เฉลีย่ประมาณ	10-11	ล้านตนั/ปี	(ชัยวัช	โซวเจริญสุข,	2562)	เนือ่งจาก

เป็นสินค้าที่หาซื้อง่ายในเวลาที่เร่งรีบสามารถซื้อได้อย่างสะดวกตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ	และยัง

มีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อ	เช่น	ข้าวกล้อง	ข้าวหอมมะลิเกรดดี	ข้าวธรรมดา	หรือข้าวเหนียว	อีกทั้ง

การเลือกซื้อข้าวบรรจุถุง	ดูดีกว่า	เม็ดเรียวสวย	คัดจนสะอาด	และมีตราท�าให้น่าเชื่อ	โดยปัจจุบันการแข่งขันใน

ตลาดข้าวสารบรรจุถุงรุนแรงขึ้น	ทั้งการแข่งขันในด้านราคา	คุณภาพการเก็บรักษา	และระบบบริหารจัดการใน

ด้านความสะดวก	และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	อนึ่ง	ตลาดข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

มีตลาดที่ค่อนข้างแน่นอนและมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง	 ซ่ึงความนิยมบริโภคข้าวสารบรรจุถุงเพ่ิมข้ึนตาม

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการบรโิภคข้าวสารบรรจุถงุในชมุชนเมือง	ท�าให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่

ธุรกิจนี้เพิ่มข้ึน	 โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงมากกว่า	 150	 ราย	 ที่จดทะเบียนกับสมาคม

ผูป้ระกอบการข้าวถุงไทย	และยังมผู้ีประกอบการรายย่อยในต่างจงัหวัดอกีจ�านวนมากทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนกับสมาคม

ผูป้ระกอบการข้าวถุงไทย	ซ่ึงเป็นการน�าข้าวสารมาบรรจถุุงเพ่ือจ�าหน่ายเองของกลุม่เกษตรกรหรือเกษตร	รวมถึง

ผูป้ระกอบการค้าปลกีสมยัใหม่	เช่น	เอก-ชัย	ดสีทริบวิช่ัน	ซิสเตม็	ตรา	Tesco,	สยามแมค็โคร	ตรา	aro	ทีผ่ลติข้าว

บรรจุถุงเฮ้าส์แบรนด์	 (House	Brand)	 เข้ามาแข่งขันในตลาดข้าวสารบรรจุถุง	 อีกทั้งยังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้	

โดยอาศยักลยทุธ์ด้านราคา	และความได้เปรียบด้านช่องทางการจ�าหน่าย	และในปี	2562	ภาพรวมของการจ�าหน่าย

ข้าวสารบรรจุถุง	มีสัดส่วนร้อยละ	45-50	(ชัยวัช	โซวเจริญสุข,	2562)

	 ดังนั้น	จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น	ผู้บริโภคมีการใส่ใจและดูแลสุขภาพ	โดยการเลือกการบริโภคข้าวเพื่อ

สุขภาพมากข้ึนนั้น	 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า	 การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการซ้ือ

ผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	เป็นโอกาสทางธรุกิจค้าปลกีข้าวสารบรรจุ

ถุงเพ่ือสุขภาพ	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบตลาด	รวมทัง้ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด

ภายในประเทศ	เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ	การก�าหนดกลยุทธ์	การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
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มุกริน สวนขวัญ และ จิรวุฒิ หลอมประโคน

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	เพ่ือศกึษาองค์ประกอบของปัจจยัการตลาดในการซ้ือผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.	เพื่อเสนอแนะแนวทางในการก�าหนดรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจของ

ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎี

	 ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา	เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค	สามารถแบ่งออกได้

เป็น	6	ปัจจัย	ได้แก่	1)	การรับรู้	คือ	การเปิดรับ	หรือให้ความสนใจ	จากนั้นแปลความหมายต่อสิ่งเร้า	หรือข้อมูล

อื่น	ๆ	ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	5	ได้แก่	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	2)	การเรียนรู้	คือ	บุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของตนเอง	 เนื่องจากประสบการณ์ต่าง	ๆ	ที่ได้รับ	3)	ความต้องการและแรงจูงใจ	คือ	สิ่งที่บุคคลมี

ความปรารถนาหรือความต้องการต่อสิ่งนั้น	 ๆ	 และเกิดความพลัง	 หรือการตื่นตัวเพ่ือที่จะกระท�าเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายหรือสิ่งที่ปรารถนา	4)	บุคลิกภาพ	คือ	ลักษณะเฉพาะของบุคคล	เป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นปัจเจกบุคคล	

และก�าหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลได้	 5)	 ทัศนคติ	 คือ	 ผลของ

การประเมนิส่ิงใดส่ิงหน่ึง	เช่น	วัตถุ	บุคคล	ซ่ึงสามารถบอกได้ว่า	ส่ิงนัน้พอใจหรือไม่พอใจ	ส่ิงนัน้ดหีรือไม่ด	ีชอบหรือ

ไม่ชอบ	เป็นต้น	6)	ค่านิยมและวิถีชีวิต	ค่านิยม	คือ	รูปแบบของความเชื่อที่แต่ละบุคคลยึดถือและตัดสินว่าสิ่งใด

ดีหรือไม่ดี	และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล	วิถีชีวิต	คือ	รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาผ่าน

กิจกรรม	ความสนใจ	รวมถึงความคิดเห็น	เป็นต้น	(ชูชัย	สมิทธิไกร,	2561)

	 Nancy	 F.	 Koehn	 นักรวบรวมประวัติความเป็นมาทางธุรกิจได้ให้ค�านิยามของตราสินค้าหรือแบรนด์	

(Brand)	 ว่า	 ตราสินค้า	 หรือช่ือสัญลักษณ์	 หมายถึง	 เคร่ืองหมายที่ตั้งใจท�าให้ข้อเสนอของผู้ขายรายหนึ่งมี

ความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้ตราสินค้าสามารถเกิดข้ึนได้จากข้อความทางการตลาด	 โดยเกิดจาก

การเช่ือมโยงกับข้อเสนอและความคาดหวังที่ซับซ้อนของลูกค้าที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น	

(Koehn,	2001)

	 ส่วนประสมทางการตลาด	 (Marketing	 Mix)	 ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	 4	 ประการ	 คือ	

1)	 ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 หมายถึง	 สินค้าและบริการ	 รวมถึงแนวคิด	 บุคคล	 องค์กร	 และอื่น	 ๆ	 นั้น	 ทั้งนี	้

นักการตลาดมีเป้าหมายมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	2)	ราคา	(Price)	หมายถึง	

การก�าหนดราคาขายให้กับผลติภณัฑ์	จะต้องอยูใ่นระดบัราคาทีต้่องมคีวามเหมาะสมความคุม้ค่า	โดยราคายงัต้อง

สอดคล้องกับภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์	และผูบ้ริโภคต้องเกิดความพึงพอใจและยนิทีจ่ะจบัจ่ายเพ่ือซ้ือผลติภณัฑ์

นั้น	 ๆ	ด้วย	3)	การจัดจ�าหน่าย	 (Place)	หมายถึง	การด�าเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น	 ๆ	 ไปสู่ผู้บริโภคภายใต้

เงื่อนไขด้านเวลา	 และสถานที่ที่เหมาะสม	 สะดวกต่อการซ้ือหา	 และสถานที่จัดจ�าหน่ายก็มีผลต่อความน่าเช่ือ
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องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งในด้านคุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์อีกด้วย	 4)	 การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 หมายถึง	 การส่งเสริม

การตลาด	 คือ	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์	 และการขายด้วยกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพ่ือเป็นการส่ือสารกับลูกค้าเพ่ือ

ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	 และเกิดการกระตุ้นให้เกิดความต้องการของผู้บริโภค	 อีกทั้ง

ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์	(วิทวัส	รุ่งเรืองผล,	2558)

	 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค	 (Consumer	 Behavior	 Model)	 เป็นการศึกษาเหตุจูงใจที่ท�าให้เกิด

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการเกิดกระตุ้นที่ท�าให้เกิดความต้องการ	 ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ	 (Buyer’s	 Black	 Box)	 ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด�าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ

คาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือได้	 ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 แวดล้อมตัวของผู้ซ้ือแล้วจึงมี

การตอบสนอง	(Buyer’s	Response)	หรือการทีผู่ซ้ื้อมกีารตดัสินใจข้ึน	(Buyer’s	Purchase	Decision)	(ก่อเกียรติ	

วิริยะกิจพัฒนา	และวีนัส	อัศวสิทธิถาวร,	2550)

 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 อรศิริ	ลีลายุทธชัย	พีระ	ทองมี	ทวนธง	ครุฑจ้อน	และชลลดา	แสงมณี	ศิริสาธิตกิจ	(2563)	ได้ศึกษา

เร่ือง	 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มวิสาหกิจ

โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน	จากการศึกษา	พบว่า	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด:	ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง	

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากทุกด้าน	 และพิจารณาเป็นรายด้าน	 ให้ความส�าคัญกับด้านราคามาก

ที่สุด	รองลงมา	คือ	ด้านผลิตภัณฑ์	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และการส่งเสริมการตลาด	ตามล�าดับ	ในส่วนของ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ข้าว	กข	43	ควรจะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบถุงสุญญากาศพร้อมสายคาด	

โดยออกแบบเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของพ้ืนที่ต�าบลควนรู	 และมีช่ือตรา	 “สองเล”	 มีลายกราฟิก

อยู่บนบรรจุภัณฑ์	 ทั้งนี้จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าว	 กข43	 แสดงให้เห็นว่า	

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน	 ในส่วนของช่องทางการจัดหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจฯ

ได้แก่	ช่องทางการจดัจ�าหน่ายทางตรงและทางอ้อม	ทัง้นีผู้วิ้จยัได้มกีารพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายผ่านซุเปอร์

มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า	ร้านขายสินค้าเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะ	ร้านขายสินค้าในโรงพยาบาล	รวมถึงร้านอาหาร

ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ที่รักสุขภาพ	มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ

กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

	 สหทันา	ชัยรี	(2560)	ได้ศึกษาเร่ือง	พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑ์

ข้าวหอมมะลขิองผูบ้ริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวัดสงขลา	จากการศึกษา	พบว่า	พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์

ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคส่วนใหญ่	 คือ	 ข้าวหอมมะลิยี่ห้อหงส์ทอง	 เหตุผลที่เลือกซ้ือ	 คือ	 คุณประโยชน์ของ

ข้าวหอมมะลิ	ซื้อที่ปริมาณ	5-10	กิโลกรัม/เดือน	มีความถี่ในการซื้อเดือนละ	1	ครั้ง	บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพล

ในการเลือกซ้ือ	 ซ้ือในราคา	 51-60	 บาท/กิโลกรัม	 จากร้านขายข้าวสารโดยเฉพาะ	 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภค	 โดยระดับความส�าคัญของภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	 ซ่ึงด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 มีระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิโดยรวมแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับที่	0.05

	 สันติ	แสงเลิศไสว	(2560)	ได้ศึกษาเรื่อง	ทัศนคติและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าข้าวบรรจุ

ถุง	 ที่ได้รับการรับรองการค้าที่เป็นธรรมในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย	จากการศึกษา	พบว่า	 ผู้บริโภคไม่ได้

ให้ความส�าคัญกับตรารับรองมาตรฐาน	 เนื่องจากไม่เข้าใจเร่ืองตราสัญลักษณ์	 แต่สนับสนุนแนวคิดเร่ืองการให้

การรับรองการค้าที่เป็นธรรมขึ้นมาในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย	ภายใต้ตรารับรอง	“Fairtrade	Thailand”	

โดยผู้บริโภคมีความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	20	เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง	

ดังนั้น	 จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาตรารับรอง	 “Fairtrade	 Thailand”	 เพราะผู้บริโภคให้การสนับสนุน

เข้าใจ	 ยอมรับ	 และเพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ดี	 รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา	

ซ่ึงต้องมีแนวทางในการเผยแพร่	 ข้อมูลข่าวสาร	 เก่ียวกับตรารับรองดังกล่าว	 รวมถึงตรารับรองสัญลักษณ์

ต่าง	ๆ	ที่มีอยู่แล้วนั้น	โดยหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน	ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานควรจะมี

อิสระออกจากกัน	มุ่งเน้นไปที่กลุ่มสหกรณ์และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	ทราบถึงองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.	เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกข้าวสารบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ	 และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบตลาด	 รวมทั้งส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดภายในประเทศ	 ในการ

วางแผนทางการตลาด	และก�าหนดกลยุทธ์	รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภค
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 เป็นการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	 Methods	 Research)	 โดยใช้

รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยการวิจัยแบบส�ารวจด้วยแบบสอบถาม	 และ

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยเครื่องมือด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล	(In	Deep	

Interview)	 เพ่ือหาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ข้ันตอนที่	 1	 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	ส�าหรับการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่	1	โดยมีกิจกรรมการวิจัย	ดังนี้

	 1)	วิธีวิจัยเชิงปริมาณส�ารวจองค์ประกอบของปัจจัยและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือ

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุ

ถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

องค์ประกอบของปัจจัยกำรตลำดในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ข้ำวบรรจุถุง

เพื่อสุขภำพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P)

-	ผลิตภัณฑ์	(Product)

-	ราคา	(Price)

-	การจัดจ�าหน่าย	(Place)

-	การส่งเสริมการตลาด	(Promotion)

ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ตรำสินค้ำ

-	การรับรู้เรื่องตราสินค้า

-	การรับรู้เรื่องเครื่องหมายการค้า

ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ

-	ความต้องการอยากจะรู้	(แรงจูงใจ)

-	การแสวงหาความหลากหลาย	(การเรียนรู้)

พฤติกรรม

กำรซื้อข้ำวเพื่อสุขภำพ 

➤

➤

➤

➤

➤
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	 2)	วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ในประเด็นแนวทางปัจจัย

การตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

	 ข้ันตอนที่	 2	 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

	 1)	วเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดในการซือ้ผลติภัณฑข้์าวบรรจุถงุเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2)	ผู้วิจัยสรุปผล	และน�าเสนอผลการศึกษา

	 ข้ันตอนที	่3	เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการก�าหนดรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการของธุรกิจ

ของข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

	 1)	ผู้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์ปัจจัยในข้ันตอนที่	 2	 มาร่างแนวทางในการก�าหนดรูปแบบการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจของข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

	 2)	ผู้วิจัยสรุปและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัย	

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 1)	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ:	 ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 เพศชาย

และเพศหญิง	ที่มีอายุ	18	ปี	ขึ้นไป	(กระทรวงแรงงาน	[รง],	ม.ป.ป.)	สามารถเลือกซื้อและเคยซื้อข้าวบรรจุถุง

เพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง	 ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน	 ทั้งนี้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค�านวณ

ของ	Cochran	ในการค�านวณประชากรกลุม่ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ�านวนประชากร	(กัลยา	วาณชิย์บญัชา,	2549)	

ดังนั้น	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ	 385	 คน	 และส�ารองไว้เพ่ือป้องกันการสูญหาย	 หรือไม่ได้รับ

การตอบกลับประมาณ	15	คน	จึงเพิ่มขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็น	400	คน	และกลุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (ประสพชัย	 พสุนนท์,	 2553)	 โดย

การจับฉลากเพื่อเลือกเขตพื้นที่แบ่งเขตตามการปกครองของกรงุเทพมหานคร	ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น	2	พื้นที่	คือ	

พื้นที่เขตพระนคร	และเขตธนบุรี	ซึ่ง	2	พื้นที่แบ่งออกเป็น	6	กลุ่มการปกครอง	(สนิท	จรอนันต์,	2543)	ทั้งนี้	

ผลการสุ่มจับฉลากจาก	6	กลุ่มการปกครอง	ได้กลุ่มบูรพา	9	เขต	ได้แก่	เขตดอนเมือง	หลักสี่	สายไหม	จตุจักร	

บางกะปิ	ลาดพร้าว	บางเขน	บึงกุ่ม	และวังทองหลาง	โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างเขตละ	45	ชุด	โดยสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างที่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพบริเวณป้ายรถเมล์ย่านห้างสรรพสินค้า	 และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่	

ตลาด	แหล่งชุมชน	เนื่องจากผู้บริโภคมีความนิยมซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

	 2)	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงคุณภาพ:	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้	คือ	ผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

ในประเด็นแนวทางปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	ทัง้น้ีกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังนี	้คอื	นกัวิชาการพาณชิย์ช�านาญการ	จ�านวน	1	คน	
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และผู้ประกอบการรายย่อย	ได้แก่	เจ้าของร้านค้าปลีกข้าวเพื่อสุขภาพบรรจุถุง	จ�านวน	9	คน

	 3)	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	

แบบสอบถาม	(Questionnaires)	แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง	ประกอบไปด้วย	6	ส่วน	ดังนี้	1)	ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค	 2)	 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา	 3)	 ปัจจัยทางด้านการรับรู้ตราสินค้า	 4)	 ปัจจัย

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด	 5)	 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	6)	ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	

	 4)	การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์เอกสาร	 และประมวลผล	

ระหว่างเดือนกันยายน	2563	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2564

 กำรตรวจสอบข้อมูล 

	 การวิจยัเชิงคณุภาพ	ผูวิ้จยัใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลูแบบสามเส้า	(Data	Triangulation)	(อรุณี	

อ่อนสวัสดิ์,	2551)	โดยน�าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์

ที่บันทึก	และจากการสังเกตคู่สนทนา	จากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง	ๆ	ที่มีความแตกต่างกัน	ในด้านเวลา	

สถานที่	 และน�าข้อมูลมาสรุป	 เปรียบเทียบความสอดคล้องกันของข้อมูล	 และครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ

วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1)	การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ:	 ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางด้านสถิติ	 (SPSS)	 ได้แก่	 1)	 สถิติเชิงพรรณนาส�าหรับบรรยายลักษณะต่าง	 ๆ	 ของกลุ่มประชากรที่จะท�า

การศกึษา	ซ่ึงประกอบด้วย	การแจกแจงความถ่ี	ค่าเฉลีย่	ค่าร้อยละ	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	2)	สถิตเิชิงอนมุาน	

คือ	 การวิเคราะห์ปัจจัย	 (Factor	 Analysis)	 คือ	 การสร้างตัวแปรใหม่ของกลุ่มตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย

เพ่ือลดจ�านวนตวัแปร	โดยใช้วิธอีงค์ประกอบหลกั	(Principle	Component)	ในการสกัดปัจจยัและหมนุแกนปัจจยั

มุมฉากแบบ	 Varimax	 เพ่ือการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรม	 (Kieffer,	 1998	

อ้างถึงใน	จิรวรรณ	ดีประเสริฐ	และจิรวุฒิ	หลอมประโคน,	2556)

	 2)	การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ:	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	โดยจัดล�าดับ

ความส�าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล	 และเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่างกันของข้อมูล	 จากนั้นน�าข้อมูล

มาเปรียบเทียบข้อมูลทางเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง	 ผลงานทางวิชาการ	 ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่ผ่าน

อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล	และวิเคราะห์

และเรียบเรียงข้อมูลและน�าเสนอแบบพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้
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มุกริน สวนขวัญ และ จิรวุฒิ หลอมประโคน

สรุปผลกำรวิจัย

	 ส่วนที่	1	ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	แสดงให้เห็นว่า	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด	จ�านวน	276	คน	คิดเป็นร้อยละ	69.00	มีอายุอยู่ในช่วง	28-37	ปี	

มากที่สุด	จ�านวน	133	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.25	มีสถานสภาพสมรส	คือ	โสด	มากที่สุด	จ�านวน	251	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	62.75	ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากทีสุ่ด	จ�านวน	226	คน	คดิเป็นร้อยละ	56.50	มอีาชีพเป็น

พนักงานบรษิทัมากที่สดุ	จ�านวน	138	คน	คิดเปน็ร้อยละ	34.50	มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดือนประมาณ	20,001-30,000	

บาท	มากที่สุด	จ�านวน	129	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.00	มีสมาชิกในครอบครัวจ�านวน	3-4	คน	มากที่สุด	จ�านวน	

181	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.25	และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุด	จ�านวน	296	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.00

	 ส่วนที่	2	ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	แสดงให้เหน็ว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(Mean=4.03,	S.D.=0.87)	เมือ่พิจารณา

ข้อค�าถามเป็นรายข้อ	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง

เพ่ือสุขภาพเพราะเช่ือว่ามีส่วนช่วยดูแลสุขภาพตามคุณสมบัติข้าวมากที่สุดเป็นอันดับแรก	 โดยมีระดับ

ความคดิเหน็มากทีสุ่ด	(Mean=4.22,	S.D.=0.79)	ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	คอื	ผูบ้ริโภคมคีวามเช่ือ

เรื่องคุณประโยชน์ของข้าวเพื่อสุขภาพเป็นล�าดับแรก	คือ	เชื่อว่าข้าวเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกาย	ช่วยให้

มีสุขภาพแข็งแรง	

	 ส่วนที่	 3	 ผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้ด้านตราสินค้าในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง

เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (Mean=4.00,	

S.D.=0.89)	 เมื่อพิจารณาข้อค�าถามเป็นรายข้อ	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าช่ือตราสินค้าหรือ

ชื่อยี่ห้อจดจ�าง่ายมากที่สุดเป็นอันดับแรก	โดยมีระดับความคิดเห็นมาก	(Mean=4.11,	S.D.=0.82)	ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	ผู้บริโภคมีความสนใจในเรื่องชื่อตราสินค้าและผู้บริโภคมีการจดจ�าชื่อตราสินค้า	

เนื่องจากเคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพบรรจุถุงนั้นแล้วกลับมาซื้อซ�้าอีก

	 ส่วนที	่4	ผลการวิจยัข้อมลูเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุง

เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	ดังนี้	

	 ด้านผลิตภัณฑ์	 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (Mean=4.13,	 S.D.=0.76)	 เมื่อพิจารณา

ข้อค�าถามเป็นรายข้อ	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก	 คือ	 ผลิตภัณฑ์ข้าว

บรรจุถุงเพ่ือสุขภาพมีความน่าเช่ือถือของตราสินค้า/ยี่ห้อ	 เช่น	 มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่

น่าเชื่อถือ	มีระดับความคิดเห็นมาก	(Mean=4.20,	S.D.=0.78)	ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดย

ผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์อันดับแรก	 คือ	 คุณภาพข้าว

เพื่อสุขภาพเป็นหลัก	โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณสมบัติข้าวเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	

	 ด้านราคา	แสดงให้เห็นว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(Mean=4.14,	S.D.=0.81)	เมื่อพิจารณาข้อค�าถาม

เป็นรายข้อ	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการมีการแสดงป้ายราคาและน�้าหนักอย่าง
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องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชัดเจน	มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก	โดยมรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด	(Mean=4.22,	S.D.=0.80)	ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพมีความคิดเห็นด้านราคา	คือ	ราคา

ต้องมีความสมเหตุสมผลต่อคุณภาพ	และปริมาณ	และราคาต้องคุ้มค่ากับที่จ่าย

	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	แสดงให้เห็นว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(Mean=4.13,	S.D.=0.82)	เมื่อ

พิจารณาข้อค�าถามเป็นรายข้อ	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการมีจ�าหน่ายตลอด

ไม่ขาดตลาดมากที่สุดเป็นอันดับแรก	โดยมีระดับความคิดเห็นมาก	(Mean=4.15,	S.D.=0.82)	ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	ผลิตภัณฑ์ต้องมีจ�าหน่ายตลอดไม่ขาดตลาด

	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	แสดงให้เห็นว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (Mean=4.04,	S.D.=0.90)	 เมื่อ

พิจารณาข้อค�าถามเป็นรายข้อ	แสดงให้เหน็ว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักับการมกีารโฆษณาผ่านส่ือ

ต่าง	ๆ	เช่น	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	โบรชัวร์	Social	Media	มากที่สุดเป็นอันดับแรก	โดยมีระดับความคิดเห็น

มาก	(Mean=4.12,	S.D.=0.86)	ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	โดยผูบ้ริโภคทีซ้ื่อผลติภณัฑ์ข้าวบรรจุ

ถุงเพ่ือสุขภาพมีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาด	 คือ	 ต้องการให้มีการจัดการส่งเสริมการตลาด	 เช่น	

การลดราคาผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ	การออกบูธ	รวมถึงการสร้างรับรู้เรื่องแบรนด์

	 ส่วนที่	 5	 ผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	 แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกผู้ขาย	 (เลือกสถานที่ซื้อ)	 ในการซื้อข้าวบรรจุถุง

เพ่ือสุขภาพ	 คือ	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 มากที่สุด	 จ�านวน	 166	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 41.50	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	โดยผูบ้ริโภคทีซ้ื่อผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพจากร้านขายข้าวโดยเฉพาะเป็นอนัดบั

แรก	มีความถี่ในการซื้อข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพเดือนละ	1	ครั้ง	มากที่สุด	จ�านวน	140	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.00	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 มีความถ่ีในการซ้ือ	 2	 อาทิตย์คร้ังหรือ	 1	 เดือนคร้ัง	 ปริมาณ

การซ้ือ	5	กิโลกรัม/คร้ัง	มากทีสุ่ด	จ�านวน	150	คน	คดิเป็นร้อยละ	37.50	ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	

คือ	ประมาณ	1-5	กิโลกรัม/ครั้ง	เหตุผลหลักในการเลือกซื้อข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ	คือ	มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	

มากทีสุ่ด	จ�านวน	128	คน	คดิเป็นร้อยละ	32.00	ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	คอื	ต้องการรักษาสุขภาพ	

และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ	คือ	ตัวเอง	และอื่น	ๆ	มากที่สุด	

จ�านวน	154	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.50	ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพจากการบอกต่อ	 หรือบุคคลอื่นแนะน�าเป็นล�าดับแรก	 และผู้บริโภคซ้ือข้าวบรรจุถุงเพ่ือ

สุขภาพในระดับราคาที่	61-70	บาท/กิโลกรัม	มากที่สุด	จ�านวน	143	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.75	ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	อยู่ในระดับราคาประมาณ	50-100	บาท/กิโลกรัม

	 ส่วนที่	 6	 ผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง

เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน	มากกว่า	1	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 1)	ผลการวิจัยปัจจัยทางจิตวิทยาในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	สามารถแบ่งองค์ประกอบได้	3	กลุ่ม	ได้แก่	
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	 กลุม่ที	่1:	ด้านการค้นหาข้อมลู	คอื	ซ้ือผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพเพราะต้องการพิสจูน์คณุสมบตัิ

ของข้าวเพ่ือสุขภาพมากที่สุด	 ซ่ึงอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 24.806	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	ผู้บริโภคต้องการพิสูจน์ว่าข้าวเพื่อสุขภาพนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่

	 กลุ่มที่	 2:	 ด้านแสวงหาความหลากหลาย	 คือ	 ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพยี่ห้อต่าง	 ๆ	 เพื่อ

ลดความเบื่อหน่ายมากที่สุด	 ซ่ึงอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 23.604	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	ผู้บริโภคมีการแสวงหาความหลากหลายของชนิดข้าว	เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย

ในการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

	 กลุ่มที่	3:	ด้านคุณสมบัติ	คือ	ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพเพราะเชื่อว่ามีส่วนช่วยดูแลสุขภาพ

ตามคุณสมบัติข้าวมากที่สุด	 ซ่ึงอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 20.205	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	ผู้บริโภคมีความเชื่อว่าข้าวเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกาย	และสุขภาพแข็งแรง

	 2)	ผลการวิจัยปัจจัยการรับรู้ด้านตราสินค้าในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร	สามารถแบ่งองค์ประกอบได้	3	กลุ่ม	ได้แก่	

	 กลุ่มที่	1:	ด้านการรับรู้ตราสินค้า	คือ	เห็นเครื่องหมายการค้าแล้วสามารถระลึกถึงผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุ

ถุงเพ่ือสุขภาพ	 ซ่ึงอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 37.618	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ	 คือ	 ผู้บริโภคมีการจดจ�าช่ือตราสินค้า	 โดยการระลึกถึงช่ือตราสินค้าหรือยี่ห้อนั้น	 ๆ	 จากการกลับมา

ซื้อซ�้าอีกในครั้งต่อไป

	 กลุ่มที่	 2:	 ด้านระดับคุณภาพของตราสินค้า	 คือ	 รับรู้ว่าช่ือตราสินค้าหรือช่ือยี่ห้อสามารถบอกระดับ

คณุภาพได้	ซ่ึงอธิบายความผันแปรของตวัแปรเดมิได้	ร้อยละ	17.361	ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคณุภาพ

คือ	ผู้บริโภคมีการจดจ�าชื่อตราสินค้านั้น	ๆ	และกลับมาซื้อซ�้าอีกในครั้งต่อไป

	 กลุ่มที่	 3:	 ด้านการจดจ�าง่ายของตราสินค้า	 คือ	 รับรู้ว่าช่ือตราสินค้าหรือชื่อยี่ห้อจดจ�าง่าย	 ซึ่งอธิบาย

ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 17.307	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ผู้บริโภคมีการ

จดจ�าชื่อตราสินค้านั้น	ๆ	และกลับมาซื้อซ�้าอีกในครั้งต่อไป

	 3)	ผลการวิจัยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	สามารถแบ่งองค์ประกอบได้	2	กลุ่ม	ได้แก่	

	 กลุม่ที	่1:	ด้านผลติภณัฑ์	คอื	การมกีารแสดงป้ายราคาและน�า้หนกัอย่างชัดเจนบนผลติภณัฑ์	ซ่ึงอธิบาย

ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 27.028	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ราคาต้องมี

ความสมเหตุสมผลต่อคุณภาพ	และปริมาณ

	 กลุ่มที่	2:	ด้านการส่งเสริมการตลาด	คือ	การมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง	ๆ	เช่น	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์

โบรชัวร์	 Social	 Media	 ซ่ึงอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้	 ร้อยละ	 23.024	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	ต้องการให้มีการจัดการส่งเสริมการตลาด	เช่น	การลดราคาผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง

เพื่อสุขภาพ	การออกบูธ	รวมถึงการสร้างรับรู้เรื่องแบรนด์
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องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิปรำยผล

 ส่วนท่ี 1 อภิปรำยผลกำรวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมกำรซื้อผลิตภัณฑ์ข้ำวบรรจุถุงเพ่ือสุขภำพของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร	สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้	ดังนี้

	 1)	ผู้บริโภคข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่	 เลือกผู้ขาย	 คือ	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 แต่ไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	โดยผู้บริโภคทีซ้ื่อผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพจากร้านขายข้าวโดยเฉพาะเป็นอนัดบั

แรก	 ทั้งนี้ผู ้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย	 โดยการเพิ่มสถานที่

จัดจ�าหน่ายที่อื่นนอกจากร้านขายข้าวโดยเฉพาะ	 เช่น	 กลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ต	 เพราะสถานท่ีการจัดจ�าหน่ายมี

ความส�าคัญต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 อรศิริ	 ลีลายุทธชัย	 และคณะ	 (2563)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและ

การพัฒนาช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ข้าวของกลุม่วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน	จากผลการวิจยั

แสดงให้เห็นว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงจากซุเปอร์มาร์เก็ต/ดิสเคาต์สโตร์	มากที่สุด	

	 2)	ผู้บริโภคข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อเดือนละ	1	ครั้งมากที่สุด	ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจยัเชิงคณุภาพ	คอื	2	อาทติย์/คร้ังหรือ	1	เดอืน/คร้ัง	นอกจากนี	้ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ	ธนากร	

ภัทรพูนสิน	 (2556)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 อิทธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารบรรจุถุง	 จากผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่า	ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อข้าวสารบรรจุถุง	คือ	4	สัปดาห์/ครั้ง	หรือเดือนละ	1	ครั้งมากที่สุด

องค์ประกอบของปัจจัย

กำรตลำดในกำรซื้อ

ผลิตภัณฑ์ข้ำวบรรจุถุง

เพื่อสุขภำพของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหำนคร

ภำพที่ 2	องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่มีความส�าคัญในการซื้อผลิตภัณฑ์

ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

ปัจจัยด้าน

จิตวิทยา

การค้นหาข้อมูล

การแสวงหาความหลากหลาย

ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด	(4P)

ปัจจัยด้าน

การรับรู้ตราสินค้า

คุณสมบัติ

การรับรู้ตราสินค้า

ระดับคุณภาพของตราสินค้า

การจดจ�าง่ายของตราสินค้า

การส่งเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ์
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	 3)	ผู้บริโภคข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อ	5	กิโลกรัม/ครั้ง	มากที่สุด	ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ประมาณ	 1-5	 กิโลกรัม/คร้ัง	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สันติ	

แสงไวเลิศ	 (2560)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ทัศนคติและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าข้าวบรรจุถุงที่ได้รับ

การรับรองการค้าทีเ่ป็นธรรมในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย	จากผลการวิจยัแสดงให้เหน็ว่า	ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงครั้งละ	1	ถุง	ขนาดเล็ก	5	กิโลกรัม/ครั้ง

	 4)	ผู้บริโภคข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มีเหตุผลหลักที่เลือกซ้ือข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ	 คือ	 มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 นอกจากนี้

ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ	พิเชษฐ์	เหลาเวียง	(2559)	ได้ศกึษาเร่ือง	ปัจจยัมผีลต่อพฤตกิรรมการซ้ือข้าวกล้อง

ของผูบ้ริโภคในจงัหวัดบงึกาฬ	จากผลการวิจยัแสดงให้เหน็ว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มเีหตผุลทีเ่ลอืกซ้ือผลติภณัฑ์

ข้าวกล้อง	คือ	เพื่อประโยชน์ดูแลสุขภาพ

	 5)	บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค	 คือ	 ตัวเอง	 และอื่น	 ๆ	 มากที่สุด

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพจากการบอกต่อ	

หรือบคุคลอืน่แนะน�า	ทัง้นีผู้้ประกอบการควรให้ความส�าคญักับบคุคลทีม่อีทิธพิลในการซ้ือข้าวบรรจถุุงเพือ่สุขภาพ	

โดยผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง	 รวมถึงเช่ือมโยงกับการส่งเสริมการตลาด

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กริช	 สุปินะเจริญ	 (2556)	 ได้ศึกษา

เรื่อง	ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์	จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค

ข้าวอนิทรีย์ทีอ่ยูใ่นกลุม่ผูท้ีรู้่จกัและซ้ือข้าวอนิทรีย์เป็นประจ�าตนเองเป็นผูม้อี�านาจต่อการตดัสินใจซ้ือข้าวอนิทรีย์

มากที่สุด

	 6)	ผู้บริโภคข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ซื้อข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพในระดับราคาที่	 61-70	 บาท/

กิโลกรัม	 มากที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 อยู่ในระดับราคาที่	 50-100	 บาท/กิโลกรัม	

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ	สหัทนา	ชัยรี	(2560)	ได้ศกึษาเร่ือง	พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือและปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 จากผลการวิจัยแสดง

ให้เหน็ว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกซ้ือข้าวหอมมะลใินราคา	51-60	บาท/กิโลกรัม	ทัง้นีข้้อมลูจากการสมัภาษณ์

เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล	 คือ	 นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ	 ได้มีข้อคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาด	 คือ	

ข้าวเพ่ือสุขภาพบรรจถุุงส่วนใหญ่มรีาคาสูงกว่าข้าวขาวธรรมดา	2-3	เท่าตวั	ซ่ึงข้าวบรรจถุุงเพ่ือสขุภาพมตี�าแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าข้าวทั่วไป	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมชาย	วิรุฬหผล	(2556)	ได้ศึกษาเรื่อง	การศึกษา

ศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและเวียดนามและแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวไทย	 จากผลการวิจัยแสดง

ให้เห็นว่า	ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	หรือพันธุ์ใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	เป็นข้าวที่อยู่ในกลุ่มตลาดข้าวเฉพาะ	(Niche	

Market)	เป็นข้าวทีม่คีณุภาพสูง	ราคาสงูกว่าข้าวในตลาดมวลชน	(Mass	Market)	เช่น	ข้าวขาว	หรือข้าวธรรมดา

ทัว่ไป	ซ่ึงเป็นตลาดข้าวทีม่รีาคาถูก	หาซ้ือได้ง่าย	ซ่ึงมขีีดความสามารถในการแข่งขันต�า่	แต่ในกลุม่ข้าวเพ่ือสขุภาพ

สามารถส่งเสริมมูลค่าเพิ่มขั้นสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้	
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องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 ส่วนท่ี 2 อภิปรำยผลกำรวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบของปัจจัยกำรตลำดในกำรซื้อผลิตภัณฑ์

ข้ำวบรรจุถุงเพื่อสุขภำพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้	ดังนี้

	 1)	ผลการอภิปรายปัจจัยทางจิตวิทยาในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร	ดังนี้

	 กลุ่มที่	 1:	ด้านการค้นหาข้อมูล	ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	3	ตัวแปร	และเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก

ปัจจัย	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพเพราะ

ต้องการพิสูจน์คุณสมบัติของข้าวเพื่อสุขภาพมากที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ผู้บริโภค

ต้องการพิสูจน์ว่าข้าวเพื่อสุขภาพนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่	นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ภัทธิรา	 ธีรสวัสดิ์	 (2556)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ:	 กระบวนการในการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการผูบ้ริโภคในยคุปัจจบัุน	จากผลการวิจยัแสดงให้เหน็ว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารเปิดรับนวัตกรรม

ประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	 มีความเป็นไปได้ที่ท่านจะทดลอง

บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพดูสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาส	

	 กลุ่มที่	 2:	 ด้านแสวงหาความหลากหลาย	ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	 2	ตัวแปร	และเรียงล�าดับตาม

ค่าน�้าหนักปัจจัย	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อ

สุขภาพยี่ห้อต่าง	 ๆ	 เพ่ือลดความเบื่อหน่ายมากท่ีสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ผู้บริโภคมี

การแสวงหาความหลากหลายของชนิดข้าว	เพ่ือไม่ให้เกิดความเบือ่หน่ายในการบริโภคข้าวเพือ่สุขภาพ	นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ภัทธิรา	ธีรสวัสดิ์	(2556)	ได้ศึกษาเรื่อง	ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ:	กระบวนการใน

การพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพด้าน

ความคิดเห็นโดยมีความคิดเห็นว่าการมีผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพรูปแบบต่าง	 ๆ	 เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแล

สุขภาพ	

	 กลุ่มที่	 3:	ด้านคุณสมบัติ	ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	3	ตัวแปร	และเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนักปัจจัย	

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพเพราะเช่ือว่า

มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพตามคุณสมบัติข้าวมากที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ผู้บริโภคมี

ความเช่ือเร่ืองคณุประโยชน์ของข้าวเพ่ือสุขภาพเป็นล�าดบัแรก	คอื	เช่ือว่าข้าวเพ่ือสุขภาพมปีระโยชน์ต่อร่างกาย	

ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จิตราภา	 บุญญานุสนธ์ิ	 (2558)	 ได้ศึกษา

เรื่อง	ความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ตระหนักถึงสุขภาพที่มีต่อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์	คือ	ช่วยให้ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพของตนเอง	และ

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้สกึในการบริโภคอาหารอนิทรีย์ทีม่ต่ีอสนิค้าธัญพืชประเภทข้าวอนิทรีย์	คอื	บริโภค

แล้วท�าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
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มุกริน สวนขวัญ และ จิรวุฒิ หลอมประโคน

	 2)	ผลการอภปิรายปัจจยัการรับรู้ด้านตราสินค้าในการซ้ือผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุุงเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร	ดังนี้

	 กลุ่มที่	1:	ด้านการรับรู้ตราสินค้า	ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	6	ตัวแปร	และเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก

ปัจจัย	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการเห็นเคร่ืองหมายการค้าแล้วสามารถระลึกถึง

ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 คือ	 ผู้บริโภคมีความสนใจในเร่ือง

การจดจ�าช่ือตราสินค้า	เนือ่งจากเคยซ้ือผลติภณัฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพบรรจถุุงแล้วสามารถระลกึถึงผลติภณัฑ์ข้าวบรรจุ

ถุงย่ีห้อนัน้	โดยการกลบัมาซ้ือซ�า้อกีในคร้ังต่อไป	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ	ชัชฎา	อคัรศรีวร	ศรีรัฐ	ภกัดรีณชิต

จารุวัส	 หนูทอง ภัทธิรา	 ธีรสวัสดิ์	 และกฤชณัท	 แสนทวี	 (2554)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 การวิจัยและพัฒนารูปแบบ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคล่ือนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์:	 กรณีศึกษาข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในเรื่องการสร้างตราสินค้าที่เหมาะสม	ควรมีการสื่อสาร

ให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพเป็นสินค้าที่แสดงออกถึงคุณค่าและศักยภาพของตัวสินค้ารวมถึงความจริงใจ	

ในส่วนของเครื่องหมาย	/	Logo	ตราสินค้านั้น	ควรมีความสะดุดตาและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค	

และนึกถึงผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ	

	 กลุ่มที่	 2:	 ด้านระดับคุณภาพของตราสินค้า	 ประกอบด้วยตัวแปรทั้งส้ิน	 1	 ตัวแปร	 แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการรับรู้ว่าช่ือตราสินค้าหรือช่ือยี่ห้อสามารถบอกระดับคุณภาพได้	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้บริโภค

ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพมีความสนใจในเร่ืองช่ือตราสินค้าและผู้บริโภคมีการจดจ�าช่ือตราสินค้า	

เนื่องจากเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพบรรจุถุงนั้นแล้วกลับมาซ้ือซ�้าอีก	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 ชลธิรา	 เอื้อวรคุณนันท์	 (2557)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 การวิเคราะห์โครงสร้าง	 พฤติกรรม	 และผล

การด�าเนินงานของตลาดข้าวหอมมะลิบรรจุถุงในประเทศไทย	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 ความภักดีใน

ตราสินค้าของผู้บริโภคยังเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการรายใหม่	 เนื่องจากในตลาดข้าวหอมมะลิบรรจุถุงนั้น	

มีไม่กี่ตราสินค้าที่ผู้บริโภครู้จัก	หรือได้รับความพึงพอใจ	และยินดีที่จะจ่ายถึงแม้จะมีราคาสูง	เนื่องจากผู้บริโภค

พึงพอใจในเร่ืองความสะอาด	 คุณภาพ	 และความสม�่าเสมอของข้าว	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

สหัทนา	 ชัยรี	 (2560)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 ตราสินค้า

หงส์ทองเป็นตราอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเจาะจงซื้อ	

	 กลุ่มที่	3:	ด้านการจดจ�าง่ายของตราสินค้า	ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	3	ตัวแปร	และเรียงล�าดับตาม

ค่าน�้าหนักปัจจัย	แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการรับรับรู้ว่าชื่อตราสินค้าหรือชื่อยี่ห้อ

จดจ�าง่าย	ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคุณภาพ	คอื	ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักับเร่ืองช่ือตราสนิค้าและผูบ้ริโภค

มีการจดจ�าช่ือตราสินค้า	 เนื่องจากเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพบรรจุถุงแล้วมีการจดจ�าช่ือตราสินค้านั้น	 ๆ	

และกลับมาซื้อซ�้าอีกในครั้งต่อไป	นอกจากนี้	ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธนากร	ภัทรพูนสิน	(2556)	ได้ศึกษา

เรื่อง	 อิทธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารบรรจุถุง	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 จากผลิตภัณฑ์
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องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

มีความแตกต่างและโดดเด่นในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามากกว่ายี่ห้ออื่น	ท�าเกิดการจดจ�าง่าย	ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารบรรจุถุงมากที่สุด

	 3)	ผลการอภิปรายปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	ดังนี้

	 กลุ่มที่	1:	ด้านผลิตภัณฑ์	ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	11	ตัวแปร	และเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนักปัจจัย	

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการมีการแสดงป้ายราคาและน�้าหนักอย่างชัดเจน	 ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงคุณภาพ	ข้อคิดเหน็เก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด	ด้านราคา	ผูบ้ริโภค

ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพมีความคิดเห็นด้านราคา	มีความคิดเห็นด้านราคา	คือ	ราคาต้องมีความ

สมเหตุสมผลต่อคุณภาพ	 และปริมาณ	 และราคาต้องคุ้มค่ากับท่ีจ่ายโดยมีการเปรียบเทียบราคาชนิดเดียวกัน

แต่คนละยี่ห้อ	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อรศิริ	 ลีลายุทธชัย	 และคณะ	 (2563)	 ได้ศึกษาเรื่อง	

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มวิสาหกิจ

โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนต้องการให้มีอยู่บน

บรรจุภัณฑ์	คือ	วันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีหมดอายุ	ปริมาณบรรจุ	และที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	ช่องทาง

การติดต่อผู้ผลิต	

	 กลุ่มที่	 2:	 ด้านการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น	 6	 ตัวแปร	 และเรียงล�าดับตามค่า

น�้าหนักปัจจัย	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการมีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง	 ๆ	 เช่น	

โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 โบรชัวร์	 Social	 Media	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด	ด้านการส่งเสริมการตลาด	ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ

มคีวามคดิเหน็ด้านการส่งเสริมการตลาด	คอื	ต้องการให้มกีารจดัการส่งเสริมการตลาด	เช่น	การลดราคาผลติภณัฑ์

ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ	การออกบูธ	รวมถึงการสร้างรับรู้เรื่องแบรนด์	ซึ่งสังเกตจากการสั่งซื้อ	โดยผู้บริโภคจะ

มกีารสอบถามเร่ืองโปรโมช่ันหรือการต่อรองราคาหากซ้ือในปริมาณมาก	นอกจากนี	้ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ	

สุนันทา	สุขเจริญ	(2558)	ได้ศึกษาเรื่อง	การตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภค	จากผลการวิจัยแสดงให้เห็น

ว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนจากโทรทัศน์มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

 จากผลการวิจัยของพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ข ้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	 และองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่มีความส�าคัญในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือ

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการก�าหนดรูปแบบ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	ดังนี้	
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มุกริน สวนขวัญ และ จิรวุฒิ หลอมประโคน

	 1)	ด้านผลิตภัณฑ์	

	 	 (1)	คุณสมบัติของข้าว:	 จากผลการวิจัยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ซ่ึง

ผูบ้ริโภคมคีวามเช่ือในเร่ืองคุณสมบตัข้ิาวเพ่ือสขุภาพอย่างมากโดยเช่ือว่ามส่ีวนช่วยดแูลสขุภาพ	ผูวิ้จยัเสนอแนะ

ว่าผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพบรรจุถุง	 ควรส่ือสารช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะของข้าวแต่ละสายพันธุ์นั้นเป็นเช่นไร	

มีคุณลักษณะส�าคัญที่สุด	และคุณลักษณะรองลงมา	ซึ่งเป็นจุดขายของข้าวเพื่อสุขภาพ

	 	 (2)	การออกแบบบรรจุภัณฑ์:	 จากผลการวิจัยผู้บริโภคให้ความส�าคัญอย่างมากกับการมีการแสดง

ป้ายราคาและน�้าหนักอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์	 ผู้วิจัยเสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรมีการช้ีแจงรายละเอียด

ของบรรจุภัณฑ์	ดังนี้	

	 	 	 (2.1)	การแสดงราคา	และน�า้หนกั	บนผลติภณัฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพให้ชัดเจน	รวมถึง	ช่ือตราสินค้า

การบอกวันเดอืนปีทีผ่ลติ	และวันหมดอายใุห้ชัดเจนเช่นเดยีวกัน	เพือ่เป็นการช้ีแจงรายละเอยีดให้ผูบ้ริโภคทราบ

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

	 	 	 (2.2)	การแสดงสรรพคุณ	 ประโยชน์	 และคุณค่าทางโภชนาการ	 รวมถึงการแสดงจุดเด่นที่มี

เอกลักษณ์ในแต่ละสายพันธุ์ของข้าวเพ่ือสุขภาพ	 เนื่องจากข้าวเพ่ือสุขภาพเป็นแหล่งสะสมสารอาหารและ

ยาป้องกันรักษาโรคที่มีมากกว่าข้าวขาวราว	 2-3	 เท่า	 ซ่ึงเป็นจุดขายของข้าวเพ่ือสุขภาพ	 จึงควรระบุสรรพคุณ	

ประโยชน์และคณุค่าทางโภชนาการ	การป้องกันโรคต่าง	ๆ 	ของข้าวเพ่ือสขุภาพ	หรือระบสุรรพคณุของผลติภณัฑ์

ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม	 เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคข้าวเพ่ือสุขภาพ

ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค	ส�าหรับการดูแลสุขภาพ

	 	 (3)	การออกแบบตราสินค้า:	จากผลการวิจัยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเครื่องหมายตราสินค้าสินค้า

อย่างมาก	 โดยผู้บริโภคเห็นเคร่ืองหมายการค้าแล้วสามารถระลึกถึงผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ	 ช่ือ

ตราสินค้าหรือช่ือยี่ห้อสามารถบอกระดับคุณภาพได้	 ช่ือตราสินค้าหรือช่ือยี่ห้อจดจ�าง่าย	 ผู้วิจัยเสนอแนะว่า

ผู้ประกอบการควรออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ	 ควรส่ือสารให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพ	

แสดงออกถึง	 “คุณค่าระดับคุณภาพของตัวสินค้า”	 โดยการออกแบบ	 เคร่ืองหมายตราสินค้า/Logo	

ตราสินค้า	 ให้มีความสะดุดตา	 โดดเด่น	 จดจ�าง่าย	 สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค	 ซ่ึงจะช่วยสร้าง

ความภักดีต่อตราสินค้าได้

	 2)	ด้านราคา:	 จากผลการวิจัยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับระดับราคาที่ซ้ือข้าวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ	 คือ	

ราคา	61-70	บาท/กิโลกรัม	อย่างมาก	ผู้วิจัยเสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรจะมีการบริหารจัดการราคาข้าวเพื่อ

สุขภาพไม่ให้มีราคาสูงเกินกว่า	70	บาท/กิโลกรัม	เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อข้าวเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

	 3)	ช่องทางการจัดหน่าย:	 จากผลการวิจัยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับสถานที่จัดจ�าหน่าย	 คือ	 ไฮเปอร์

มาร์เก็ต	 เช่น	 Big	 C,	 Lotus,	 Makro	 อย่างมาก	 ผู้วิจัยเสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงการเพ่ิม

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายและอ�านวยความสะดวก	 เช่น	 การเพิ่มสถานที่จ�าหน่ายไฮเปอร์มาร์เก็ต	
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องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายทางออนไลน์ เช่น ช่องทางการจ�าหน่ายผ่าน Platform ที่มีระบบ 

Shopping Cart หรือ Marketplace อาทิ Lazada หรือ Shopee และการจ�าหน่ายผ่าน Social Platform

(การขายผ่านแชท) อาทิ Line, Facebook, Twitter และ IG รวมถึงการจ�าหน่ายบน Website ของธุรกิจค้าปลีก

ข้าวสารเพื่อสุขภาพบรรจุถุง เพื่อท�าให้ธุรกิจมีให้โอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีมากขึ้น

 4) ด้านส่งเสริมการตลาด 

  (1) การโฆษณา: จากผลการวจิยัผูบ้รโิภคให้ความส�าคญัอย่างมากกบัการมกีารโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ  

เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โบรชัวร์ Social Media ผู้วิจัยเสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรมีการโฆษณาผ่านสื่อ

ต่าง ๆ เช่น การแนะผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media การท�าใบปลิวเพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์

  (2) การสร้างการรับรู้ตราสินค้า: จากผลการวิจัยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเครื่องหมายตราสินค้า

สนิค้าอย่างมาก โดยผู้บรโิภคเหน็เครือ่งหมายการค้าแล้วสามารถระลกึถงึผลติภณัฑ์ข้าวบรรจถุงุเพือ่สขุภาพ รบัรู้

ว่าชื่อตราสินค้าหรือชื่อย่ีห้อสามารถบอกระดับคุณภาพได้ รับรู้ว่าช่ือตราสินค้าหรือช่ือยี่ห้อจดจ�าง่าย ผู้วิจัย

เสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรมีการพิจารณาถึง คุณค่า ระดับคุณภาพของสินค้า รวมถึงความน่าเช่ือถือของ

สินค้า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์และเกิดความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งอาจจะสื่อสารกับกลุ่ม

เป้าหมายผ่าน สร้างความประทับใจแรก โปรโมทจุดเด่นของสินค้า มีกิจกรรม CSR ฯลฯ โดยการสื่อสารกับ

กลุม่เป้าหมายไดท้ราบถงึการสร้างชือ่เสยีงของธรุกจิ ให้สอดคล้องกบัการสร้างคณุค่า และเหน็คณุค่าของสงัคม 

เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรม และองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษา

ดังเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

 2) ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรจะศกึษาผูบ้รโิภคทีน่อกเหนอืจากกรงุเทพมหานคร เนือ่งจากตลาดของข้าว

เพื่อสุขภาพเป็นตลาดท่ัวประเทศ ซึ่งตลาดข้าวเพื่อสุขภาพในจังหวัดอื่น ๆ ก็มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า

กรุงเทพมหานคร

 3) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาพฤตกิรรม และองค์ประกอบของปัจจยัการตลาดในการซือ้ผลติภณัฑ์

ข้าวบรรจุถุงชนิดอื่น ๆ เป็นรายสายพันธุ ์ที่อยู่ในกลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมนิล หอมมะลิแดง ข้าว กข43 เป็นต้น
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