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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ที่มีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก ดวยการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 
คือ ประชาชนผูอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัว 
อยางสวนใหญเปนเพศหญิง (59.9%) มีอายุ 20-29 ป (63.0%) สถานภาพโสด (79.7%) การ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี (72.9%) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง (53.6%) และมีรายได
ตอเดือนมากกวา 30,000 บาท (27.3%) ผูบริโภคใหความสําคัญตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
ดานการมีวิตามิน และมีคุณคาทางโภชนาการสูงมากที่สุด สวนความสําคัญดานสวนประสม
ทางการตลาดที่ผูบริโภคใหอยูในระดับมาก ไดแก ดานราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณ ดานความสะอาดของสถานที่จัดจําหนายและดานการใหทดลองชิมฟรี ผูบริโภค    
ซื้อขาวกลองงอก เพราะอยากทดลองบริโภคและซื้อสะดวกตามรานคาปลีกสมัยใหม การ 
ไดรับทราบขอมูลสวนมากจากสื่อโทรทัศน มีความถี่ในการซื้อเดือนละครั้ง การซื้อตอครั้ง
ประมาณ 1 ช้ิน (ขวด/ถุง)ใชงบประมาณไมเกิน 100 บาท และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัด  
สินใจซื้อ คือ ตัวเอง ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ดานทัศนคติ พบวา เพศและระดับการ 
ศึกษาที่แตกตางกันกันจะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาวกลองงอกไมแตกตางกัน สวนอายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพและรายไดที่แตกตางกันจะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก
แตกตางกัน สมมุติฐานที่ 2 ดานพฤติกรรมการซื้อ พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกที่แตกตางกัน 
ยกเวนรายไดที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกไมแตกตางกัน  
 
ABSTRACT 

The objective of this survey research was to study the consumer’s attitude and 
behavior in purchasing GABA Rice.  384 questionnaires were distributed to sample 
group in the Bangkok Metropolitan area.  The analysis shows that 59.9% of 
respondents are working women whose age ranges from 20-29 (63%).  About 
79.7 % of them are single and 79.2 % have an under-graduate degree.  The result 
shows that 53.6% of them are employed in a private firm earning more than 30,000 
baht per month (27.3%).  Most importantly, the result reveals that respondents seem 
to value GABA Rice for its nutritional value.  Other significant factors include price 
that is suitable with quality and quantity, cleanliness of retail stores, and free 
samples.  With regard to the purchasing behavior, samples purchase GABA Rice 



 

because they want to try out the product.  They buy once a month from modern 
trade, an spend approximately 100 baht per one pack.  Purchase influencer is 
themselves.  Based on the first hypothesis on gender and educational background, 
they do not influence the respondents’ attitude toward the product, except age, 
marital status, occupation, and income.  Based on the second hypothesis on res-
pondents’ behavior,  gender, age, marital status, occupation, and educational back-
ground make a difference, except income level. They receive product information 
mainly from television 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ประเทศไทยถือไดวาเปนผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่ง
ของโลกติดตอกันมากวา 20 ป โดยในป พ.ศ. 2548 มีมูลคา
การสงออกสินคาขาวและผลิตภัณฑแปรรูปมีมูลคาสูงถึง 
98,777 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้เปนการสงออกผลิตภัณฑ
ในรูปของ ขาวสาร ที่ไมไดมีการแปรรูปถึงรอยละ 95 หรือ
คิดเปนมูลคาสูงถึง 92,919 ลานบาทของมูลคาการสงออก
ของผลิตภัณฑขาวทั้งหมด จากขอมูลขางตนนี้พบวา สัด 
สวนการสงออกในรูปของผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวที่มา
จากอุตสาหกรรมขาวไทยมีเพียงรอยละ 5 หรือคิดเปน
มูลคา 5,858 ลานบาทเทานั้น ดังนั้น หากเราสามารถนํา 
“นวัตกรรม” มาใชเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาขาวสาร
ใหกลายมาเปนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับประเทศไดมากกกวาเดิมสัก 1-5 เทา ก็จะ
สงผลใหประเทศมีศักยภาพทางการแขงขันดานอุตสาห-
กรรมขาวไทยในตลาดโลกไดมากยิ่งขึ้น (สํานักงานนวัต-
กรรมแหงชาติ, 2552) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สนอง
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พัฒนาขาวกลอง
งอกที่มีสวนผสมของสารกาบา ชวยปองกันมะเร็ง ชะลอ
ความแก บํารุงสมอง พรอมตอยอดสงออกยังตางประเทศ
ได 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ไดรวมกับ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 
พัฒนาขาวกลองงอกหอมมะลิเพ่ือสุขภาพ “นูทรา กาบา
ไรซ” (NUTRA GABA RICE) เพื่อเปนการสนองพระราช-
ดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงหวงใยประชาชน
ชาวไทยกับการบริโภคขาวไทยมาก โดยพระองคไดทรง
รับสั่งวา การบริโภคขาวไทยเปนอาหารเชาทุกมื้อจะชวย
บํารุงสมองไดเปนอยางดี โดยเฉพาะขาวกลองงอกกาบา 
 

 

ไรซที่ผลิตจากขาวหอมมะลิจะมีสารแกมมา อะมิโน บิวทิว
ริก แอซิค หรือสารกาบาในปริมาณสูงถึง 10-15 เทาของ
ขาวทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติชวยชะลอความชรา บํารุงสมอง 
รักษาโรควิตกกังวล นอนไมหลับ และยังชวยปองกันโรค 
เบาหวาน โรคมะเร็งไดอีกดวย โดยขาวกลองงอกหอมมะลิ
เพื่อสุขภาพ “นูทรา กาบาไรซ” มีการจัดจําหนายในเชิง
พาณิชยแลวในราคา 90 บาท ตอ 450 กรัม หรือประมาณ 
200 บาท ตอกิโลกรัม ทั้งนี้ในอนาคตยังเนนผลิตเพื่อการ
สงออกและขณะนี้มียอดสั่งซื้อจากตางประเทศแลว อาทิ 
สิงคโปร มาเลเซีย และฮองกง ซึ่งจะเปนการชวยกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย (กรมประชา-
สัมพันธ, 2552) 

จากสาเหตุขางตน จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาถึงเรื่อง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอก เพื่อจะไดทราบความคิดเห็นและความ
ตองการซื้อของผูบริโภค โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับผูประกอบการและผู    
ที่มีสวนเกี่ยวของนําไปประยุกตใชปรับแผนการตลาดให
เหมาะสมและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขาวกลองงอก ให
กวางขวางเปนที่นิยมของผูบริโภคตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอก 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาว
กลองงอก 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอก  

4. เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก  

 
 



 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
โดยใชกลุมตัวอยาง 384 ราย ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
เทานั้น และตัวแปรแบงออกเปน  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ดานประชากร 
ศาสตร ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
• ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการ 

ตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด 

• พฤติกรรมการซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ  ขาวกลอง     
งอก ไดแก ความถี่ในการซื้อ งบประมาณในการซื้อตอครั้ง 
ปริมาณในการซื้อตอครั้ง และผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีตอ

ขาวกลองงอกเพื่อที่จะนําขอมูลไปประยุกตใชวิเคราะห
ตลาดเปาหมายใหตรงกับกลุมผูบริโภคเปาหมายใหมาก
ที่สุด 

2. ทําใหทราบถึงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอก เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดไปปรับใชกับ
การกําหนดกลยุทธสวนผสมทางการตลาดไดอยางเหมาะ 
สม 

3. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก เพื่อผูประกอบการสามารถนํา
ขอมูลไปประยุกตใชวางแผนตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของผูบริโภค เพื่อเปนประโยชนตอผูที่ เกี่ยวของและผู 
ประกอบการสามารถนําขอมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑขาว
กลองงอกใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไปใน
อนาคต 

 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
   

                   ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. วุฒิการศึกษา 
 4. อาชีพ 
 5. รายไดตอเดือน 

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอก 
1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. ชองทางการจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ          
ขาวกลองงอก 
1. ความถี่ในการซื้อตอครั้ง 
2. งบประมาณในการซื้อตอครั้ง 
3. ปริมาณในการซื้อตอครั้ง 
4. ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 



 

สมมุติฐานในการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1 ผูบริโภคท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตร

ที่แตกตางกันจะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก
แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 2 ผูบริโภคท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตร
ที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑขาวกลอง 
งอกแตกตางกัน 

 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ขาวกลองงอก (Germinated Brown Rice หรือ “GABA- 
Rice”) คือ การนําขาวกลองมาผานกระบวนการแชน้ํา ควบ 
คุมอุณหภูมิและเวลาอยางเหมาะสมเพื่อทําใหงอกประมาณ 
0.5-1.0 มิลลิเมตร ขาวกลองจะมีสารอาหารอาหารโดย 
เฉพาะ GABA เพิ่มขึ้น  

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การกระทําใดๆ ของผู 
บริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ การใชและการ
จับจายสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เปนตัวนําและกําหนดการกระทําดังกลาวนั้น 

ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับความรู ความรูสึก และพฤติกรรมที่
แสดงออกมาซึ่งมีผลตอการยอมรับผลิตภัณฑขาวกลอง
งอก 

ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่เคยซื้อขาวกลอง
งอกมารับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภค 

ทําการคนหา การคิด การซื้อ การใช กระประเมินผลสินคา
และบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 
(Schiffman & Kanuk, 2007: G-3) หรือเปนขั้นตอนซึ่ง
เกี่ยวกับความคิด ประสบการณ การซื้อ การใชสินคาและ
บรกิารของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความ
พึงพอใจของเขา (Solomon, 2002 หนา 528) หรือหมายถึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อการใชสินคา นักการตลาด 
จึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวย
เหตุหลายประการ กลาวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคมีผล

ตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาด (Marketing Concept) 
คือ การทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้ เราจึงจําเปนตอง
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธ
ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคไดและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะ
ความตองการและพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผู 
บริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัด   
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบ 
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจะมีจุดเริ่มตนจาก    
สิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุน
จะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buying Black 
Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายที่ไม
สามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ
อิทธิพลจากดานวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้นจนเปนที่ยอม 
รับจากคนรุนหนึ่งไปจนถึงอีกรุนหนึ่ง ซึ่งแบงออกเปน
วัฒนธรรมพื้นฐาน เชน ลักษณะนิสัยของคนไทยจะมี
พฤติกรรมรับประทานขาวเปนอาหารหลักที่คลายคลึงกัน 
เปนตน และวัฒนธรรมกลุมยอยที่จะมีลักษณะเฉพาะ    
และแตกตางกัน เชน เช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี และขอหาม
ตางๆ จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค ของกลุม   
สีผิว กลุมอาชีพ กลุมอายุ และกลุมยอยดานเพศ เปนตน 

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคยังขึ้นอยูกับปจจัยที่
เรียกวาช้ันของสังคมที่มีฐานะแตกตางกัน โดยถือเกณฑ
รายได ทรัพยสินและอาชีพเปนตัวกําหนด จึงแบงออกเปน 
3 ระดับ คือ ระดับสูง (Upper Class) ระดับกลาง (Middle 
Class) และระดับต่ํา (Lower Class) ปจจัยประการสุดทาย 
ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ กลุมอางอิงซึ่งเปนบุคคล   
ที่เขามาเกี่ยวของตอความคิดเห็นและคานิยมของคนใน
กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลที่จะทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 
ซึ่งคนกลุมนี้มี จะประกอบดวย กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบ 
ครัว เพื่อนสนิทและเพื่อนบาน กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุม
บุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ เพื่อนรวมสถาบัน 
ดารา นักแสดง และบุคคลที่มีช่ือเสียงทางธุรกิจ ปจจัยตางๆ 
เหลานี้จะมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหพฤติกรรมการซื้อของ 
ผูบริโภคมีความสลับซับซอนและแตกตางกันไปในแต   
ละสวนบุคคลหรือกลุมยอย ดังนั้น การศึกษาถึงพฤติกรรม



 

การซื้อจึงมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะสินคาใหมที่
เพิ่งออกวางในตลาดหรือสินคาที่ยังไมคอยมีคนรูจักและ 
ยังไมไดรับความนิยม เชน ขาวกลองงอก เปนตน 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภค 
ทัศนคติ หมายถึง สภาวะทางจิตของบุคคลที่มีตอ

บุคคล สิ่งของ สถานการณ อันเกิดจากสภาพแวดลอมที่ได 
รับในดานความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ความรูสึกทั้งที่เปน
ประสบการณโดยตรงและการไดรับจากการถายทอดมา   
ที่เกี่ยวกับบุคคล หรือสิ่งของทั้งทางดานบวกหรือดานลบ
โดยผูที่รูสึกสามารถบอกไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ ซึ่งสามารถสรุป
ความหมายไดวา เมื่อผูบริโภคเกิดความเขาใจหรือมีความ
เช่ือเกี่ยวกับขาวสารขอมูล เชน ขาวคือชีวิตของคนไทย ซึ่ง
เปนความเชื่อดานขอมูลที่ไดเก็บสะสมมานาน และเกิดจาก
การมีประสบการณมาจากอดีตเมื่อมาเปรียบเทียบกับขาว
กลองงอกซึ่งเปนประเภทขาวเหมือนกัน ความเชื่อนี้ก็จะ
เปนความเชื่อที่สามารถประเมินไดวาขาวกลองงอกก็นา  
จะดี และมีคุณคาเหมือนกัน เปนตน  

ตอจากนั้นผูบริโภคก็จะเริ่มศึกษาถึงคุณประโยชน
ของขาวกลองงอก ก็จะพบวาสารที่มีอยูในขาวกลองงอก
นั้นสามารถชวยปองกันมะเร็ง โรคอัลไซเมอร ชวยชะลอ
ความแก และซอมแซมอวัยวะสวนที่สึกหลอไดเปนอยางดี 
ดังนั้น ผูบริโภคก็จะเกิดความรูสึกที่ดี ประทับใจ และจะ   
มีอารมณคลอยตาม จึงแสดงออกมาเปนความชอบ ขั้น
สุดทาย คือ ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ได
จากการเรียนรูในสิ่งสนองตอบตางๆ (Learned Responses) 
ที่เก็บสะสมไวในความทรงจําจากประสบการณที่ไดรับ   
มาในอดีต (Past Experience) และปจจุบันจึงกลายเปนการ
มีทัศนคติที่ดีตอขาวกลองงอก ก็จะใหการชมเชยสนับ 
สนุน ใหความชวยเหลือ อุดหนุนชวยซื้อ และยังชวยแนะ 
นํา ใหกับคนอื่นๆ ตอไปอีกดวย 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
สวนประสมทางการตลาด เปนเสมือนกลยุทธทาง

การตลาดสําหรับสินคาทุกประเภทเพราะจะเปนสิ่งกระตุน
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได และมีอิทธิพลในการ
สรางความตองการซื้อ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคา
เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจ เชน ผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
ควรต้ังช่ือและตราสินคาใหโดดเดน จํางาย มีฉลากบอก
คุณสมบัติ และคุณภาพอยางชัดเจนเพื่อปองกันการลอก 
เลียนแบบ ดานราคา (Price) คือ การที่ผูขายกําหนดคุณคา
ผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาจึงเปนตนทุน (Cost) ของ
ลูกคา โดยเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิต-
ภัณฑกับราคา (Price) เชน ผลิตภัณฑขาวกลองงอกนั้นถา
คุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ เปนตน  

ดานการจัดจําหนาย (Distribution) เปนกิจกรรมการ
นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย เชน กรณีขาวกลองงอก
ตองสามารถกระจายตัวและหาชองทางการจัดจําหนายที่   
ดีและทั่วถึง ดานการขนสง (Transportation) ตองสะดวก
และรวดเร็ว ดานการเก็บรักษาสินคา (Storage) ควรอยูใน 
ที่ที่ปลอดภัยปราศจากจากแมลงตางๆ ไดดี และสุดทาย 
การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) ตอง
กระทําอยางมีประสิทธิภาพ ดานการสงเสริมทางการตลาด 
(Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ     
ซึ่งปจจุบันมีการใชเครื่องมือการสื่อสารแบบประสมประ- 
สานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) 
สําหรับองคกรขนาดใหญ แตถาเปนกรณีของขาวกลอง
งอก อาจจะใชแคสวนประสมทางการสงเสริมการตลาด 
(Promotional mix) ก็เพียงพอในระยะแรก คือ ดานการ
โฆษณา (Advertising) ถือวาเปนสื่อสารและการนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาวกลองงอกผานสื่อตางๆ เพื่อ 
ใหผูบริโภคเกิดการรับรูและจดจําตราสินคาใหไดมากที่สุด 
และในขณะเดียวกันอาจจะตองใชการสงเสริมการขาย 
(Sales Promotion) เพื่อกระตุนความตองการของผูบริโภค
ใหตอบสนองการซื้อผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น ดวยกิจกรรม  
การลดราคาพิเศษในชวงแรก การแจกขาวกลองงอกที่หุง
สุกใหชิมฟรี โดยจะทําแคในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น 
เปนตน เมื่อผูบริโภคเริ่มรูจักก็อาจจะตองใชพนักงานขาย 
(Personal Selling) ออกเยี่ยมเยียนผูบริโภคเพื่อทําการ
ชักชวนและจูงใจใหกลุมเปาหมายคลอยตามเห็นถึงคุณ-
ประโยชนของขาวกลองงอกจนเกิดความสนใจและซื้อ
สินคาในที่สุดเพื่อการเพิ่มยอดขาย ในขณะเดียวกันก็ควรมี 



 

การใหขาว (Publicity) เกี่ยวกับขาวกลองงอกผาน
สื่อมวลชนเพื่อเปนการเนนประโยชนที่แทจริงซึ่งปกติ   
คนทั่วไปจะใหน้ําหนักความนาเชื่อถือของขาวมากกวาการ
โฆษณาอยูแลว สุดทายควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ 
(Public Relations) อยางสม่ําเสมอเพราะจะทําใหเกิดภาพ- 
ลักษณที่ดีตอองคกรและจะทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ
ทั้งองคกรและผลิตภัณฑขาวกลองงอกตอไปอยางยั่งยืน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อภิเชษฐ  ศรีจันทร (2543) ศึกษาเรื่องการตลาดอุต- 
สาหกรรมขาวกลองตามทรรศนะของผูบริโภค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคขาวกลอง
และศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผูบริโภคท่ีมีตอสวนผสม
ทางการตลาดขาวกลอง พบวา ขาวกลองที่ผูบริโภคสวน
ใหญซื้อ คือ ขาวกลองหอมมะลิบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม 
โดยซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ซื้อครั้งละ 1 ถุง และสวนใหญจะ 
ซื้อจากรานซุปเปอรมารเก็ต เคยบริโภคขาวกลองมาแลว
เปนเวลานอยกวา 3 ป บริโภคทุกสัปดาหๆ ละ 1-2 ครั้ง 
และมีทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดขาวกลองโดย 
รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

ณรงศักดิ์  ศุพิรัตนวนิช (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซื้อขาวกลองใน  
อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อ
ขาวกลองโดยไมสนใจยี่หอ เพื่อนําไปรับประทาน เพราะ
ตองการรักษาสุขภาพ ทั้งนี้ผูบริโภคเปนผูตัดสินใจซื้อ    
เอง ซึ่งจะทําการซื้อขาวกลองเดือนละครั้งๆ ละ 1 กิโลกรัม 
นิยมซื้อจากรานไฮเปอรมาร เก็ต  ตามการแนะนําจาก  
บุคคลอื่น และยังพบวา ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพ  
และความสะอาดของชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการ
ซื้อมากที่สุด ปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญสูงสุด คือ การเกิดมอด
และแมลงตางๆที่ปะปนมากับขาวกลอง 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยาง
ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 384 ตัวอยาง โดยใช
สูตร Taro Yamane ในการคํานวณ ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และระดับความคลาดเคลื่อน 0.05   

 

การวิจัยแบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 แบบสอบถามปลายปดเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร  
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภค

ที่มีความสําคัญตอผลิตภัณฑขาวกลองงอกในดานสวน
ประสมทางการตลาด  

สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายปดเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อที่มีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก 

สวนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑขาวกลอง
งอก 

การพิจารณาระดับความสําคัญของทัศนคติที่มีตอขาว
กลองงอกโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนแบงเปน 5 ระดับ 
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด คือ 5-4-3-2-1 ตาม 
ลําดับ 

เกณฑเฉลี่ยระดับความสําคัญกําหนด ความกวางของ
อันตรภาคชั้น = 0.8 ดังนี้ 

คะแนนระหวาง 4.21-5.00  หมายถึง  มีระดับความ 
สําคัญมากที่สุด 

คะแนนระหวาง 3.41-4.20  หมายถึง  มีระดับความ 
สําคัญมาก 

คะแนนระหวาง 2.61-3.40  หมายถึง  มีระดับความ 
สําคัญปานกลาง 

คะแนนระหวาง 1.81-2.60  หมายถึง  มีระดับความ 
สําคัญนอย 

คะแนนระหวาง 1.00-0.80  หมายถึง  มีระดับความ 
สําคัญนอยที่สุด 
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 

1.  ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และความนาเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม   
คือ นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก อาจารย 
ที่ปรึกษา  เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช 
(Wording) เพื่อนําไปสอบถามตอไป 

2.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน30 คน 
เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability)  
 



 

ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จะไดเทากับ 
0.910 ถือวามีความเชื่อถือไดสูง  

 
การประมวลผลขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปสวนการทดสอบสมมุติฐาน สถิติ  
ที่ใช คือ Chi-Square, T-Test, F-Test และLSD (Least 
Significant Difference) 
 
ผลการวิจัย 

จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน พบวา ผูตอบ
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 230 คน (59.9%) เพศชาย 
จํานวน 154 คน (40.1%) มีอายุระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 
242 คน (63.0%) รองลงมาคือ อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 
106 คน(27.6%) มีสถานภาพโสด จํานวน 306 คน (79.7%) 
สวนสถานภาพสมรส จํานวน 78 คน (20.3%) การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 280 คน (72.9%) รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาโท จํานวน 81 คน (21.1%) ประกอบอาชีพ
เปนพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 206 คน (53.6%) 
รองลงมาคือ พวกนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 133 คน 
(34.6%) รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท จํานวน 
105 คน (27.3%) รองลงมาคือ รายได 5,000-10,000 บาท 
จํานวน 97 คน (25.3%) 

สวนขอมูลท่ีเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกตามปจจัยการตลาดแตละดาน เรียง
ระดับความสําคัญของภาพรวมจากมากที่สุดไดผลดังนี้ 
อันดับแรก คือ ดานราคา (3.86) โดยจะใหความสําคัญที่
แยกเปนรายยอยสูงสุด คือ ดานราคาตองเหมาะสมกับ
ปริมาณ  (3.86) รองลงมา  คือ  ดานราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ (3.85) อันดับที่สอง คือ ดานผลิตภัณฑ (3.84) โดย
จะใหความสําคัญที่แยกเปนรายยอยสูงสุด คือ ดานการมี
วิตามินและคุณคาทางโภชนาการสูง (4.23) รองลงมาคือ 
การมีฉลากแสดงวันผลิต วันหมดอายุและน้ําหนัก (4.15)  
 

อันดับที่สาม คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (3.68) โดย
จะใหความสําคัญที่แยกเปนรายยอยสูงสุด คือ ดานความ
สะอาดของสถานที่จําหนาย (4.00) รองลงมาคือ ดานการ
หาซื้อไดสะดวกมีจําหนายทั่วไป (3.75) อันดับสุดทายคือ 
ดานการสงเสริมการตลาด (3.27) โดยจะใหความสําคัญที่
แยกเปนรายยอยสูงสุด คือ ดานการทดลองใหชิมฟรี (3.46) 
รองลงมาคือ การมีโฆษณาทางสื่อตางๆ เชนวิทยุ โทรทัศน 
นิตยสาร วารสาร เปนตน(3.31) 

สวนขอมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑขาว
กลองงอกของผูบริโภค ไดผลดังนี้ ดานเหตุผล ระดับสูงสุด
คือ อยากทดลอง จํานวน 282 คน (73.8%) รองลงมาคือ 
เพื่อรักษาสุขภาพ จํานวน 241 คน (63.1%) ดานสถานที่ 
ระดับสูงสุด คือ ซื้อตามรานคาปลีกสมัยใหม เชน Carre-
four, Tesco lotus, Makro, Big C เปนตน จํานวน 194 คน 
(50.5 %) รองลงมาคือ ซื้อตามหางสรรพสินคา เชน Siam 
Paragon, The Mall, Central, Emporium เปนตน ดานการ
รับทราบขอมูล ระดับสูงสุดคือ รับทราบจากสื่อโทรทัศน 
จํานวน 155 คน (41.6%) รองลงมาคือ รับทราบจากบุคคล
ที่ใกลชิด จํานวน 153 คน(41.0%) ดานความถี่ ระดับสูงสุด
คือ จะซื้อเดือนละครั้ง จํานวน 130 คน (33.9%) รองลงมา
จะซื้อมากกวา 2 เดือนตอครั้ง จํานวน 98 คน(25.5%) ดาน
งบประมาณที่ซื้อตอคร้ัง ระดับสูงสุดซื้อดวยงบไมเกิน 100 
บาท จํานวน 157 คน (40.9 %) รองลงมาคือ จะซื้อดวยงบ 
100-200 บาท จํานวน 135 คน (35.2%) ดานปริมาณการซื้อ
ตอคร้ัง ระดับสูงสุดซื้อปริมาณ 1 ช้ิน/ขวด/ถุง จํานวน 179 
คน (46.6%) รองลงมาจะซื้อปริมาณ 2 ช้ิน/ขวด/ถุง จํานวน 
134 คน (34.9%) ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ระดับสูงสุด คือ ตัวเอง จํานวน 232 คน (60.4%) รองลงมา
คือ ญาติ จํานวน 148 คน (38.5%) ดานปญหาและอุปสรรค 
ระดับสูงสุด คือ เรื่องการมีชองทางการจัดจําหนายนอย 
จํานวน 32 คน (36.4%) รองลงมาที่กลุมตัวอยางใหความ 
สําคัญเทากัน 2 ดาน คือ ดานการใหความรูและการประชา-
สัมพันธดานสรรพคุณ คุณคาทางโภชนาการของผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกยังมีนอยเกินไป และปญหาอีกดาน
หนึ่ง คือ เรื่องการรับประทานยาก รสชาติไมอรอย มีกลิ่น
และสีสันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว จํานวน 16 คน (18.2%) 
 



 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ถา
คา Sig. < 0.05 = ปฏิเสธสมมติฐาน แตถาคา Sig. > 0.05 = 
ยอมรับสมมติฐาน) 
 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน  
จะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก แตกตางกัน 

การทดสอบแบงออกเปน ดังนี้ 
1.1  เพศที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาว

กลองงอกในทุกดานไมแตกตางกัน (Sig. = 0.551) คือ การ
ยอมรับสมมติฐาน  

1.2  อายุที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาว
กลองงอกแตกตางกันเฉพาะ 2 ดานนี้เทานั้น คือ ดานผลิต-
ภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig. = 0.049 และ 
0.000) คือ การปฏิเสธสมมติฐาน 

การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของอายุ
เปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) 
ปรากฏผลการวิเคราะหโดยรวมพบความแตกตาง 2 คู ดังนี้ 

1.2.1 พบวา ผูที่มีอายุ 20-29 ป (Sig. = 0.024 และ
ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.15) ใหความสําคัญตอผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกนอยกวาผูที่มีอายุ 30-39 ป  

1.2.2 พบวา ผูที่มีอายุ 20-29 ป (Sig. = 0.005 และ
ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.29) ใหความสําคัญตอผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกนอยกวาผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป  

1.3 สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอก แตกตางกัน เฉพาะ 2 ดานนี้เทานั้น 
คือ ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig. = 0.011 
และ 0.001) คือ การปฏิเสธสมมติฐาน 

1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกในทุกดาน ไมแตกตางกัน (Sig. = 
0.903) คือ การยอมรับสมมติฐาน 

1.5 อาชีพที่แตกตางกันจะมีทัศนคติตอผลิตภัณฑขาว
กลองงอกโดยภาพรวม แตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ การ
ปฏิเสธสมมติฐาน     

การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนราย 
คู โดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการ
วิเคราะหโดยรวมพบความแตกตาง 2 คู ดังนี้ 

1.5.1. พบวา  ผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว(Sig.= 
0.001 และผลตางของคาเฉลี่ย = 0.37) ใหความสําคัญตอ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกมากกวาผูที่เปนนักเรียน/นักศึกษา  

1.5.2. พบวาผูที่เปนนักเรียน/นักศึกษา (Sig. = 
0.000 และผลตางของคาเฉลี่ย = -0.43) ใหความสําคัญตอ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกนอยกวาผูที่เปนพนักงานบริษัท 
เอกชน/รับจาง  

1.6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมีทัศนคติตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน เฉพาะ 3 ดานนี้เทานั้น คือ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัด (Sig. = 
0.001, 0.015 และ 0.000 ตามลําดับ) คือ การปฏิเสธสมมติ-
ฐาน 

การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนราย 
คู โดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการ
วิเคราะหความแตกตางโดยรวมพบความแตกตาง 6 คู ดังนี้ 

1.6.1 พบวาผูที่รายได 5,000-10,000 บาท (Sig. = 
0.000 ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.37) ใหความสําคัญตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกโดยภาพรวมนอยกวาผูที่มีรายได 
15,001-20,000 บาท  

1.6.2 พบวา ผูที่รายได 5,000-10,000 บาท (Sig. = 
0.002 ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.42) ใหความสําคัญตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกโดยภาพรวมนอยกวาผูที่มีรายได 
25,001-30,000 บาท  

1.6.3 พบวา ผูที่รายได 5,000-10,000 บาท (Sig. = 
0.000 ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.35) ใหความสําคัญตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกโดยภาพรวมนอยกวาผูที่มีรายได
มากกวา 30,000 บาท  

1.6.4 พบวา ผูที่รายได 10,000-15,000 บาท (Sig. = 
0.004 ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.31) ใหความสําคัญตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกโดยภาพรวม  นอยกวาผูที่มีรายได 
15,001-20,000 บาท  

1.6.5 พบวา ผูที่รายได 10,001-15,000 บาท (Sig. = 
0.011 ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.36) ใหความสําคัญตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกโดยภาพรวมนอยกวาผูที่มีรายได 
25,001-30,000 บาท  

 
 



 

1.6.6 พบวา ผูที่รายได 10,001-15,000 บาท (Sig. = 
0.001 ผลตางของคาเฉลี่ย = -0.29) ใหความสําคัญตอผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกโดยภาพรวมนอยกวาผูที่มีรายไดมาก 
กวา 30,000 บาท  
 
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกแตกตาง
กัน 

การทดสอบแบงออกเปน ดังนี้ 
2.1 เพศที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ

ขาวกลองงอกไมแตกตางกัน  
(Sig. = 0.133) คือ การยอมรับสมมติฐาน   
2.2 เพศที่แตกตางกันจะใชงบประมาณการซื้อผลิต-

ภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ การ
ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.3 เพศที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก
ในปริมาณที่ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.098) คือ การยอมรับ
สมมติฐาน   

2.4 เพศที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก
เนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหซื้อที่ไม  
แตก ตางกัน (Sig. = 0.233) คือ การยอมรับสมมติฐาน   

2.5 อายุที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการซื้อผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ การ
ปฏิเสธสมมติฐาน     

2.6 อายุที่แตกตางกันจะใชงบประมาณในการซื้อ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกไม แตกตางกัน (Sig. = 0.064) คือ 
การยอมรับสมมติฐาน   

2.7 อายุที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก
ในปริมาณที่แตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ การปฏิเสธ
สมมติฐาน  

2.8 อายุที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก
เนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหซื้อที่แตก 
ตางกัน (Sig. = 0.013) คือ การปฏิเสธสมมติฐาน     

2.9 สถานภาพสมรสที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการ 
ซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ  
การปฏิเสธสมมติฐาน     

2.10  สถานภาพสมรสที่แตกตางกันจะใชงบประมาณ
ในการซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 
0.015) คือ การปฏิเสธสมมติฐาน     

2.11  สถานภาพสมรสที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกในปริมาณที่แตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ 
การปฏิเสธสมมติฐาน     

2.12  สถานภาพสมรสที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกเนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใหซื้อที่ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.382) คือ การยอมรับ
สมมติฐาน   

2.13  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกที่ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.391)       
คือ การยอมรับสมมติฐาน   

2.14  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะใชงบประมาณ
ในการซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกไมแตกตางกัน (Sig. = 
0.103) คือ การยอมรับสมมติฐาน   

2.15  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกในปริมาณที่ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.280) 
คือ การยอมรับสมมติฐาน   

2.16  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกเนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใหซื้อที่ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.629) คือ การยอมรับ
สมมติฐาน   

2.17  อาชีพที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการซื้อผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.003) คือ การ
ปฏิเสธสมมติฐาน     

2.18  อาชีพที่แตกตางกันจะใชงบประมาณในการซื้อ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.008) คือ การ
ปฏิเสธสมมติฐาน     

2.19  อาชีพที่แตกตางกันซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก
ในปริมาณที่แตกตางกัน (Sig. = 0.011) คือ การปฏิเสธ
สมมติฐาน 

2.20  อาชีพที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑขาวกลอง
งอกเนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหซื้อที่  
ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.070) คือ การยอมรับสมมติฐาน 

 



 

2.21  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการ  
ซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ 
การปฏิเสธสมมติฐาน     

2.22  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีงบประมาณใน
การซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกแตกตางกัน (Sig. = 0.000) 
คือ การปฏิเสธสมมติฐาน     

2.23  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑ 
ขาวกลองงอกในปริมาณที่แตกตางกัน (Sig. = 0.000) คือ การ 
ปฏิเสธสมมติฐาน     

2.24  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะซื้อผลิตภัณฑ 
ขาวกลองงอกเนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใหซื้อที่ไมแตกตางกัน (Sig. = 0.162) คือ การยอมรับ
สมมติฐาน   
 
สรุปผลและอภิปรายผล  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-29 ป 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และมีรายไดตอเดือนมาก 

กวา 30,000 บาทโดยใหความสําคัญดานทัศนคติที่มีตอ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกโดยรวมเรียงจากมากไปนอย คือ 
ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ แตถาแยกเปนปจจัย
ยอยกลุมตัวอยางจะใหความสําคัญดานทัศนคติเรียงจาก
มากไปนอย ดังนี้ ดานการมีวิตามินและคุณคาทางโภชนา 
การสูง ดานความสะอาดของสถานที่จําหนาย ดานการมี
ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ และดานการทดลองใหชิมฟรี  

สวนพฤติกรรมการซื้อกลุมตัวอยางมีความตองการ 
ดังนี้ อยากทดลองซื้อขาวกลองงอกมารับประทานดูกอน 
โดยจะหาซื้อตามรานคาปลีกสมัยใหม เชน Carrefour, 
Tesco Lotus, Makro, Big C เปนตน สวนการรับทราบ
ขอมูลสวนใหญมาจากสื่อโทรทัศน และปริมาณการซื้อ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกจะซื้อเดือนละครั้ง ครั้งละไมเกิน 
100 บาท ตอ 1ช้ิน/ขวด/ถุง และพบวาบุคคลที่มีอิทธิพล  
ตอการตัดสินใจซื้อสวนใหญไมมี คือผูบริโภคจะตัดสินใจ
ซื้อดวยตัวเอง 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

 เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส 

ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอ

เดือน 
พฤติกรรมการซื้อ       

ความถี่ในการซื้อ  * *  * * 
งบประมาณในการซื้อ *  *  * * 
ปริมาณการซื้อ  * *  * * 
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ  *     

ปจจัยทางการตลาด       
โดยภาพรวม  * *  * * 
ดานผลิตภัณฑ  *   * * 
ดานราคา   *  * * 
ดานชองทางการจัดจําหนาย  * *  * * 
ดานสงเสริมการตลาด     *  



 

การอภิปรายผล 
จากผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหทัศนคติระดับความ 

สําคัญในดานผลิตภัณฑขาวกลองงอกมีวิตามินและคุณคา
ทางโภชนาการสูงมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ พัชรี  ต้ังตระกูล (2550) ที่วิจัยถึงประโยชนของขาว
กลองงอกวามีสารอาหารที่ เปนประโยชนตอรางกาย
จํานวนมาก อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก (Phytic Acid) กรด 
เฟรูลิก (Ferulic Acid) วิตามินบีและอี และ GABA (กรด
แกมมา อะมิโนบิวทิริก (Amino Butyric Acid) ซึ่งชวย
ปองกันโรคตางๆ ได เชน โรคมะเร็ง เบาหวาน และชวย 
ในการควบคุมน้ําหนัก  

กลุมตัวอยางยังใหระดับความสําคัญมากตอปจจัย 
ดานราคา คือ ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย คือ ดานความสะอาดของสถานที่จัด
จําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการขาย คือ การอยาก
ใหมีการทดลองชิมฟรีกอนการซื้อ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสอด 
คลองและตรงกันกับผลงานวิจัยของ ณรงคศักดิ์  ศุพิรัตน- 
วนิช (2550) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภค
ตอการเลือกซื้อขาวกลองในอําเภอเมืองเชียงใหม  

ดานพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับการอยาก
ทดลองซื้อใชดูกอน โดยจะหาซื้อตามรานคาปลีกสมัย  
ใหม เชน Carrefour, Tesco Lotus, Makro, Big C เปนตน 
สวนมากจะทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาวกลองงอก
จากสื่อโทรทัศนโดยจะซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกเดือน
ละครั้ง คาใชจายไมเกินครั้งละ 100 บาท ตอปริมาณ 1ช้ิน/
ขวด/ถุง และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิต-
ภัณฑขาวกลองงอก คือ ตัวเอง ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อภิเชษฐ  ศรีจันทร (2543) ไดทําการศึกษา
เรื่องการตลาดอุตสาหกรรมขาวกลองตามทรรศนะของ
ผูบริโภค เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคขาวกลองและ
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทาง
การตลาดขาวกลอง บุคคลตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
ผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหา-
นคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ซื้อครั้ง
ละ 1 ถุง และสวนใหญซื้อจากรานซูเปอรมารเก็ต แสดงวา
ถึงเวลาจะผานมานานเกือบ 10 ปก็ไมทําใหพฤติกรรมหลัก
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอกยังเหมือนเดิม 

สวนดานสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันจะไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอก
ทั้งในดานความถี่ งบประมาณ ปริมาณ บุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อและสวนประสมทางการตลาด แสดง 
วาผลิตภัณฑขาวกลองงอกนั้น ทุกคนใหความสําคัญใน
คุณภาพเหมือนกันกับขาวเจาที่เคยรับประทานกันจนเปน
เรื่องปกติตามความเชื่อที่ปฏิบัติตามกันมาซึ่งเปนไปตาม
หลักทฤษฎีของพฤติกรรมผูบริโภค (ธงชัย, 2540) แตจะ
พบวาเพศ อายุ สถานะภาพสมรส อาชีพ และรายไดที่แตก 
ตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเพศ
หญิงจะใชงบประมาณการซื้อมากกวาเพศชาย ดานอายุ
สวนใหญอายุประมาณ 20-29 ป จะมีพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกันในดานความถี่ไมสม่ําเสมอ ปริมาณไมเกิน 1 
ช้ิน/ขวด/ถุง และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ    
คือ ตนเอง สวนอีก 3 ดาน คือ ดานสถานะภาพสมรส สวน
ใหญเปนคนโสด ดานอาชีพ สวนใหญเปนพวกพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจาง และดานรายได สวนใหญเปนพวก   
ที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท จะมีพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกันในดานความถี่ที่ซื้อบอยกวา ดานงบประมาณ 
ใชงบมากกวา 100 บาท และดานปริมาณการซื้อแตละครั้ง
มากกวา 1 ช้ิน/ขวด/ถุง ซึ่งลักษณะเหลานี้จะเนนคานิยม  
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม
ตอสถานะและกําลังซื้อของตนเปนหลัก จึงเปนตามหลัก
ทฤษฎีเรื่องการแบงช้ันทางสังคม (ศิริวรรณ, 2546) 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

1. ผูประกอบการควรออกแบบบรรจุภัณฑขนาด    
เล็กหรือขนาดทดลองออกมาจําหนายเพื่อตอบสนองการ
ทดลองซื้อของผูบริโภคและไดมาตรฐานสามารถเก็บรักษา
ความสดใหมไดนาน   

2. ผูประกอบการควรหาสถานที่จัดจําหนายตามราน 
คาทั่วไป (นอกจากจําหนายตามหางสรรพสินคา หรือ 
Modern Trade) โดยเนนความสะอาดของสถานที่เปน  
หลัก เพื่อผูบริโภคจะไดหาซื้อไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  

3. ผูประกอบการควรมีการรณรงคการโฆษณาผาน 
สื่อโทรทัศนและประชาสัมพันธผานทางสื่อตางๆ เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับประโยชนการรับประทานขาวกลองงอก  
ใหมากขึ้นอยางตอเนื่อง  



 

4. ผูประกอบการควรจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมการ
ขาย โดยการแจกใหทดลองชิมฟรี ทั้งที่เปนขาวสุกธรรมดา
หรือประยุกตเปนหลากหลายเมนู ในระยะแรกๆ ใหครอบ 
คลุมตลาดเปาหมาย เพื่อทําใหเกิดการทดลองซื้อเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาวกลองงอกของผูบริโภค ทั่วทุก
เขตประเทศไทย จะไดเปนประโยชนตอการรณรงคใหผู 
บริโภคหันมารับประทานผลิตภัณฑขาวกลองงอกไดอยาง
ทั่วถึง 
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ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร  วงศณิชชากุล สําเร็จการศึกษา 
M.A. (MARKETING), Webster University. St.Louis, 
Misoury, U.S.A. และ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหาร-
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคยดํารงตําแหนงหัวหนาภาค
วิชาการจัดการและภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ       
มีผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ไดแก 1. ปญหาพื้น 
ฐานทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการขยายตลาดของผู  
ผลิตเครื่องจักสานไมไผและหวายในเขตพื้นที่ทั่วภูมิภาค 
ของประเทศไทย และประเภทตํารา ไดแก 1. การตลาด         
2. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 3. การบริหารการ
สงเสริมการตลาด  
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