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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยบรโิภคผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นเขตจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างด้วย
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 29-38 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตร ี
สถานภาพโสด อาชพี พนกังาน ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และรายได ้30,001 – 40,000 บาท 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัดมีาก นอกนัน้อยู่ในระดบัด ีประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์และดา้น
ตราสนิคา้ 
 ผลการทดสอบสมตฐิานพบว่า  
 ปัจจยัผลติภณัฑด์า้นคุณภาพผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์และ
ด้านความปลอดภัย มีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ี 
(ด้านการตัดสินใจซื้อ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายได้          
รอ้ยละ 32.5 
 
ค าส าคญั: ผลติภณัฑ ์ตดัสนิใจซือ้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่
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Abstract 
 
 This research aimed to investigate the product factors influencing the consumer purchasing 
decisions regarding Rice berries in Nonthaburi Province. The sample group was satistically selected for 
this study included four hundred actual consumers who have had some experience purchasing process 
Rice berries products in Nonthaburi area with the questionnaire was used as a research instrument for 
data collection. The statistical measures included data analysis such as percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. 
 It was found that most of the respondents were female single, ranging from twenty nine to 
thirty-eight years of age, with a Bachelor's degrees level of education and, work in private companies 
and receive a gross monthly income of between 30,000 to 40,000 Baht.  
 The product factors in terms of safety, value, services, and physical appearances were 
empirically deemed to be at a very good level. Moreover other factors, such as quality and brand marks 
were also considered to be at a good level.  
  The results of the from hypothesis testing revealed that the product factors in terms of quality, 
brand, services, values, and the influence of buying decisions of Rice berries products by consumers in 
the Nonthaburi area with a statistically significant level of 0.5 and 0.1, respectively and explained by 32.5 
percent. 
 
Keywords:  Product, Buy Decision, Rice Berries 

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ประกอบด้วยการผลิตข้าว อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทีใ่ช้ผลติภณัฑ์จากการแปรรูป ประเทศไทยเป็นผู้ผลติขา้วรายใหญ่เป็นอนัดบัที่ 6 ของโลก
รองจากสาธารณรฐัประชาชนจนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี บงักลาเทศ และเวยีดนาม ตามล าดับ ประเทศไทยผลติขา้ว
ไดปี้ละประมาณ 30 – 31ลา้นตนัขา้วเปลอืกหรอืประมาณ 20 ลา้นตนัขา้วสาร ผลผลติขา้วรอ้ยละ 55 ใช้บรโิภค          
ในประเทศ ที่เหลือร้อยละ 45 ส่งออกตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้และน าเงนิตราเข้าประเทศปีละประมาณ 
170,000 – 200,000ลา้นบาท ส่วนการส่งออกของไทยจากที่เคยส่งออกเป็นล าดบัหนึ่งมาโดยตลอด ไดล้ดลงมา
เป็นล าดบัสามโดยมปีรมิาณการส่งออกอยู่ที่จ านวน 6.95 ลา้นตนั ในขณะที่อนิเดยีเป็นผู้ส่งออกล าดบัหนึ่ง และ
เวยีดนามเป็นผูส้่งออกล าดบัสองตามมา แต่อย่างไรกด็อีุตสาหกรรมขา้วของประเทศไทยนัน้กม็คีวามเกีย่วขอ้งกบั
ชาวนามากกว่า 3.7 ล้านคน จากเกษตรกรทัง้ประเทศ 5.6 ล้านครวัเรอืน และคดิเป็นร้อยละ 66 ของครวัเรอืน
เกษตรกรทัง้หมด (ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวจิยั. 2557: ออนไลน์, 20 สงิหาคม 2558) นับว่าอุตสาหกรรม
ขา้วมคีวามส าคญัเชงิเศรษฐกจิและมศีกัยภาพเชงิเศรษฐกจิ รวมทัง้ยงัเป็นอุตสาหกรรมที่สรา้งผลติผลเพื่อความ
มัน่คงทางอาหารในวถิีชวีติคนไทยอย่างต่อเนื่องและตลอดมา อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศไทยเป็นผู้น าการ
สง่ออกขา้ว แต่มขีอ้จ ากดัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ทีพ่บอยู่หลายประการทีท่ ัง้ภาครฐัฯ
และภาคเอกชนต่างใหค้วามร่วมมอืกนัแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้กบัอุตสาหกรรมขา้วอย่างต่อเน่ืองหลายปีทีผ่่านมาแต่ก็
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ยงัมปัีญหาใหเ้หน็อยู่ ซึง่ปัญหาหลกัๆ ทีพ่บคอื ผลผลติขา้วไทยเฉลีย่ต่อไร่ยงัถอืว่าไดผ้ลผลติน้อยอยู่เมื่อเทยีบกบั
หลายประเทศ  
 ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารพฒันาพนัธุข์า้วลกูผสมทีใ่หผ้ลผลติสงูกว่าพนัธุแ์ทร้อ้ยละ 20 จะช่วยใหเ้กษตรกรและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่ความส าเรจ็ในการใช้พนัธุ์ขา้วลูกผสมในประเทศ ขึน้อยู่กบัการพฒันาสายพนัธุใ์ห้
เหมาะสมกบัประเทศไทย ผลผลิตข้าวลูกผสมต้องสูงกว่าพันธ์ข้าวปกติอย่างชดัเจน คุณภาพของขา้วลูกผสม
ใกลเ้คยีงกบัคุณภาพของขา้วไทย และพืน้ทีป่ลูกต้องมรีะบบชลประทานทีด่ ีปัจจุบนัมทีัง้ภาครฐัและภาคเอกชนที่
พฒันาพนัธุข์า้วลูกผสม อาท ิส านักงานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว พฒันาขา้วลกูผสมพนัธุ ์กขผ 1 ขา้วเจา้
ไม่ไวต่อช่วงแสงให้ผลผลติเฉลีย่ 1,006 กโิลกรมัต่อไร่ สงูกว่าปทุมธานี (817 กโิลกรมัต่อไร่) และพนัธุช์ยันาท 1 
749 (กโิลกรมัต่อไร่) คดิเป็นรอ้ยละ 15 และ 25 ตามล าดบั ในงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาพนัธุข์า้วกลอ้ง 
พนัธุ์ไรซ์เบอรร์ี่ มาเป็นเป้าหมายหลกัในการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากขา้วกล้อง พนัธุ์ไรซ์เบอร์รี่ เป็นขา้วกล้องพนั ธุ์
เดยีวทีม่คีุณค่าทางโภชนาการทางอาหารสงูตามลกัษณะพนัธุม์ากทีส่ดุและยงัเป็นพนัธุเ์ดยีวทีส่ามารถเพาะปลกูได้
ทุกฤดูกาลและทุกพืน้ที ่(ศูนยว์ทิยาศาสตรข์า้ว 2557: ออนไลน์, 2 ตุลาคม 2558) ซึ่งแตกต่างจากขา้วกลอ้งพนัธุ์
อื่นๆ ที่ปลูกได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านัน้ดงันัน้หากมีการส่งเสริมทุกภาคส่วนตัง้แต่ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
เพาะปลูกขา้วไรซ์เบอรร์ีจ่นกระทัง่ส่งเสรมิถงึผูบ้รโิภคให้หนัมานิยมบรโิภคขา้วกล้องพนัธุไ์รซ์เบอรร์ีท่ดแทนการ
บรโิภคขา้วขาวทุกชนิดก็จะสามารถลดการเจ็บป่วยของประชากรของโลกได้ในที่สุดและยงัช่วยสร้างรายได้ให้
เกษตรกรผูเ้ป็นเสมอืนสนัหลงัของชาตใิหม้มีากขึน้อกีทัง้ยงัสามารถพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของประเทศไทยใหก้ลบัมามี
มูลค่าทางห่วงโซ่อาหารรวมถงึเป็นการสรา้งคุณค่าการส่งออกขา้วที่มโีภชนาการสงูนี้ทดแทนการบรโิภคขา้วขาว
ของโลกในอนาคตต่อไปได้ ส่วนเหตุผลที่ผู้วจิยัเลือกวิจยัหวัข้อ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีใ่นเขตจงัหวดันนทบุร ีเน่ืองจากจงัหวดันนทบุรมีพีืน้ทีเ่พาะปลกูทางการเกษตรกวา้งขวาง 
มปัีจจยัต่างๆ ทีเ่หมาะแก่การเพาะปลกูขา้วสายพนัธุไ์รซเ์บอรร์ี ่และยงัเป็นเขตจงัหวดัทีเ่ป็นตน้น ้าแหล่งก าเนิดขา้ว
สายพนัธุไ์รซเ์บอรร์ีท่ีถ่อืเป็นจุดศูนยก์ลางทีด่เีหมาะแก่การขนส่ง ผลผลติไปยงัจงัหวดั พืน้ทีอ่ื่นๆ ไดอ้ย่างสะดวก 
อีกทัง้ยังเป็นจงัหวดัที่เป็นที่ตัง้ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่ให้การรณรงค์ส่งเสริมการบริโภค
ผลติภณัฑท์างการเกษตรทีม่าจากภูมปัิญญาของคนไทยซึง่กม็คีวามสอดคลอ้งกบัผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีท่ีเ่ป็น
ขา้วสายพนัธุ์หนึ่งอนัเป็นผลงานที่เกดิจากการคดิค้นวจิยัของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวจิติร กบัทมี
นักวจิยั ศูนยว์ทิยาศาสตรข์า้ว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรด์ว้ยประการนี้ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าแนวโน้มการตอบรบัของ
ผูบ้รโิภคที่ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ีใ่นจงัหวดันนทบุรน่ีาจะเป็นไปได้ด ีจงึน ามาซึ่งการวจิยัในหวัขอ้ 
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุรี 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุรจี าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (คุณภาพของสนิค้าคุณค่าผลิตภัณฑ์ลกัษณะทางกายภาพของ
สนิคา้ตราสนิคา้และการใหบ้รกิาร) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร ี
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1.  ตวัแปรอสิระ(Indepedent Variables) ไดแ้ก่  
  1.1  ขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อาย ุ
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   1.1.3  ระดบัการศกึษา 
   1.1.4  สถานภาพสมรส 
   1.1.5  รายได ้
   1.1.6  อาชพี 
  1.2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย 
   1.2.1  คุณภาพของสนิคา้  
   1.2.2  ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ 
   1.2.3  ตราสนิคา้ 
   1.2.4  การใหบ้รกิาร 
   1.2.5  คุณค่าผลติภณัฑ ์
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ผลภิณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุรี 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได ้และอาชพี
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีใ่นพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรแีตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย คุณภาพของสนิคา้ ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้  
ตราสนิค้า การให้บรกิาร คุณค่าผลติภัณฑ์ และความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์
เบอรร์ีใ่นพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52) ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรนี้เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของ
ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น             
เป็นความเชื่อที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย                      
ซึ่งแนวความคดินี้ตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social CategoriesTheory) ของ Defleur; & Bcll-Rokeaoh (1996)              
ที่อธบิายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรอืลกัษณะทางประชากรซึ่งลกัษณะ
เหล่าน้ีสามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆ ได ้คอื บุคคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลที่
อยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสาร ในแบบเดยีวกนั และทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฎนีี้ไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เรา้
และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน และได้น ามา
ประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่า ผู้รบัสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสาร               
ทีแ่ตกต่างกนั 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-118) ได้อธบิายถึงคุณสมบตัิเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกนัในแต่ละคน 
คุณสมบตัิเหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อผู้รบัสารในการท าการสื่อสาร อย่างไรกต็ามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ           
กนันัน้ จ านวนของผู้รบัสารกม็ีปรมิาณแตกต่างกนัด้วยการวเิคราะห์ผู้รบัสารที่มจี านวนน้อยคนนัน้มกัไม่ค่อยมี
ปัญหา หรอืมปัีญหาน้อยกว่าการวเิคราะห์ผู้รบัสารทีม่จี านวนมาก เน่ืองจากการวเิคราะห์คนทีม่จี านวนน้อย เรา
สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารทุกคนได ้แต่ในการวเิคราะหค์นจ านวนมาก เราไม่สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารแต่ละคนได ้
เพราะมผีูร้บัสารจ านวนมากเกนิไป นอกจากนี้ผูส้ง่สารยงัไม่รูจ้กัผูร้บัสารแต่ละคนดว้ย ดงันัน้ วิธกีารทีด่ทีีส่ดุในการ
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วเิคราะหผ์ูร้บัสารทีป่ระกอบไปดว้ยคนจ านวนมากกค็อื การจ าแนกผูร้บัสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร 
(Demographic Characteristics) ได้แก่  อายุ  เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา 
สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึง่คุณสมบตัเิหล่านี้ลว้นแลว้แต่มผีลต่อการรบัรู ้การตคีวาม และการเขา้ใจในการสื่อสาร
ทัง้สิน้ (กติมิา สรุสนธ.ิ 2541: 15-17) 
 ความหมายของผลิตภณัฑ ์
 ธงชัย สนัติวงษ์ (2537: 271) กล่าวว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) นักการตลาดจะต้อง
ออกแบบผลติภณัฑ์ให้มคีุณลกัษณะที่ดพีรอ้ม และเหนือกว่าคู่แข่งขนั และเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคมากที่สุด 
และไม่เป็นปัญหาในแง่ของการผลติมากนกั 
 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2543: 15 - 25) กล่าวว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การ
พจิารณาถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ทีส่ามารถจงูใจตลาดไดโ้ดยถอืเกณฑค์ุณสมบตั ิ4 องคป์ระกอบผลติภณัฑน์ัน้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผลติภณัฑซ์ึง่จะต้องค านึงถงึคุณสมบตั ิกล่าวคอื ความสามารถของผลติภณัฑ์
ในการจูงใจตลาด ลกัษณะและคุณภาพของผลติภณัฑ์ ส่วนประสมบรกิาร และคุณภาพบรกิาร และขณะเดยีวกนั
การตัง้ราคานัน้ถอืเกณฑค์ุณค่าทีล่กูคา้รบัรู ้(Value – Based Price) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคที่เคยซื้อผลติภณัฑ์ขา้วพนัธุ์ไรซ์เบอรร์ี่ในจงัหวดันนทบุร ี
โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานศึกษาวิจยั คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ในจังหวัด
นนทบุร ีเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนขนาดกลุ่มตวัอย่างจงึไดจ้ากการค านวณโดยใชส้ตูรทีไ่ม่ทราบ
ค่าสัดส่วนประชากร (p) (กัลยา วานิชย์บัญชา 2545:26) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกนิ 5 % ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างอกี 15 คน รวมเป็น
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ซึง่จะสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัก าหนดขอบเขต
ของประชากรคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีใ่นจงัหวดันนทบุร ีเพื่อใหไ้ดต้วัอย่างทีค่รอบคลุมและ
สะดวกในการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามกบัผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีใ่นสถานทีต่่างๆ 
ในจงัหวดันนทบุรไีด้แก่ ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ ตลาด ร้านจ าหน่ายขา้ว (ปิลนัธนา แป้นปลื้ม. 2557: 
ออนไลน์, 2 กุมภาพนัธ ์2559) จากการส ารวจพบว่า 
 มซีุปเปอร์มาร์เกต็ในจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 5 แห่ง คอืเทสโก ้โลตสั สาขารตันาธเิบศธ์ อ าเภอเมอืง
นนทบุร ีเทสโก้โลตัส สาขาบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่            
ทอ็ป ซุปเปอรม์ารเ์กต็ สาขาเซน็ทรลัเวสเกต็ อ าเภอบางใหญ่ ทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์กต็ สาขารตันาธเิบศธ์ อ าเภอเมอืง
นนทบุร ี
  มรีา้นจ าหน่ายขา้วปลกี – ส่ง ในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 1 ที่ที่เป็นตวัแทนรา้นจ าหน่ายขา้วในอ าเภอ
เมอืงนนทบุร ีคอื รา้นแม่ศรเีพญ็คา้ขา้ว อ าเภอเมอืงนนทบุร ี
 มตีลาดขนาดใหญ่ในจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 1 ที่ทีเ่ป็นตวัแทนตลาดในอ าเภอเมอืงนนทบุร ีคอื ตลาด 
อย.กระทรวงสาธารณสขุ อ าเภอเมอืงนนทบุร ี
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 ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละเขตทีสุ่ม่ไดต้ามสดัสว่นจ านวนตวัอย่างทัง้หมดจะไดจ้ านวนตวัอย่างเขตละ 57-58 คน 
 ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเกบ็แบบสอบถามจนครบ
จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 
 
ผลการวิจยั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์             
ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
สถานภาพสมรส อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 56.3 มีช่วงอายุ 29-38 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตร ี
จ านวน 265 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.3 มสีถานภาพโสด จ านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.2 ท างานอยู่ในต าแหน่ง
พนักงาน/ ลูกจ้างบรษิัทเอกชน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ            
เพศชาย 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.7 ตามล าดบั    
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 29-38 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
รองลงมาคือช่วงอายุ 19-28 ปี ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และช่วงอายุ 39-48 ปี จ านวน 74 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และ 49 ปีขึน้ไป จ านวน 58 คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 และต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 18 ปี จ านวน 31 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.7 ตามล าดบั  
 ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และต ่ากว่า
ปรญิญาตร ี53 คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
54.2 รองลงมาคอืสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 139 คน คดิเป็นร้อยละ 34.8 และแยกกนัอยู่/หม้าย/หย่ารา้ง 44 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 ตามล าดบั 
  อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงาน/ ลูกจา้งบรษิทัเอกชน จ านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาพ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
รองลงมาคือข้าราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาคอืประกอบธุรกิจ
สว่นตวั / คา้ขาย จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 ตามล าดบั รองลงมาคอืนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา จ านวน 
56 คนคดิเป็นรอ้ยละ 14 และ อื่นๆ โปรดระบุ เช่นพริต้ตี้ ช่างแต่งหน้า นักออกแบบตกแต่งภายในอสิระ ช่างภาพ
อสิระเป็นตน้ จ านวน 12 คนคดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั 
 รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001-40,000 บาท จ านวน               
97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 รองลงมาคอื 20,001-30,000 บาท จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาคอื 
40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 70 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 และ ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 56 คนคดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ตามล าดบั 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ ดา้นตราสนิคา้ ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นคุณค่าผลติภณัฑแ์ละดา้นความปลอดภยั  
 จากการวเิคราะหพ์บว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัที่มีระดบัความคิดเห็นดมีาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความปลอดภัย 
ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์ดา้นการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.41 4.33 4.32 และ 4.26 และที่มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีคอืดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์และด้านตราสนิค้า 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และ 3.99 ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์
ในรายข้อ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 1 ขอ้คอื ผลติภัณฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รีต่้องมผีลงานการวจิยัอ้างองิสถาบนั              
ทีม่ชีื่อเสยีง เช่นศูนยว์จิยัขา้ว ม.เกษตรศาสตร ์ม.มหดิล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 และม ี3 ขอ้อยู่ในระดบัด ีคอื 
ผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอรร์ีเ่มื่อหุงรอ้นพรอ้มทาน แล้วมรีสชาติทีอ่ร่อย ปลอดภยัและถูกหลกัอนามยัโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.17 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกบัราคา โดยมีค่าเฉลี่ย              
เท่ากับ 4.12 และ ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณภาพดีและสามารถคงความใหม่ของเม็ดข้าวโดยมีค่าเฉลี่ย             
เท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดบั 
ดมีาก 3 ขอ้ คอืผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอร์รีบ่รรจุถุงอดัสูญญากาศที่วางขายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ชัน้น าควรจะบรรจุ  
ขา้วไรซ์เบอรร์ี่ล้วน 100 % โดยไม่ผสมขา้วพนัธุ์อื่นๆ อยู่ในถุงเดยีวกนัโดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.45 รองลงมาคอื 
ผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอรร์ีท่ี่มหีบีห่อบรรจุภณัฑ์ที่สวยงามและมมีาตรฐานที่น่าเชื่อถอืมคีวามส าคญัต่อท่านในการ
ตดัสนิใจซือ้ของท่าน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 รองลงมาคอื ผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ีท่ี่ท่านซือ้มาเมื่อน ามาหุง
แล้วควรจะมเีมด็ขา้วฟูเตม็เมด็และมสีสีนัม่วงแดงน่ารบัประทาน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และมคีวามคดิเห็น             
ในระดบัด ี1 ขอ้ คอืผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีท่ีท่่านซือ้ในปัจจุบนัมลีกัษณะเมด็ขา้วทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้เมด็ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 ตามล าดบั 
 ด้านตราสินค้า พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบั
ความคดิเหน็ด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ตราสนิค้า
ของผลติภณัฑม์คีวามส าคญัทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 รองลงมา 
คอืท่านจะซือ้ตราสนิคา้เดมิแมว้่าจะขึน้ราคา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 รองลงมาคอื ท่านจะเจาะจงซือ้ตราสนิค้า           
ที่มีชื่อเสียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.95 และ ท่านจะเจาะจงซื้อสินค้าเดิมเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ตามล าดบั 
 ด้านการให้บริการ พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บรกิารในรายข้อ             
มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีากทุกขอ้ คอื มชี่องทางการน าเสนอขายผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอรร์ีท่ี่สะดวกและรวดเรว็ 
เช่น จดัให้มชี่องทางการซื้อขายผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่บนช่องทางออนไลน์ และมีบรกิารการจดั – ส่งสนิค้า              
ให้ผู้บรโิภคด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 รองลงมาคอื พนักงานขายควรมคีวามรู้เกี่ยวกบัคุณประโยชน์ของ            
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่ผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีบริการจัด - ส่ง
ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีถ่งึทีอ่ยู่ลกูคา้ไดเ้พื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ในการรบัสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.31 ตามล าดบั 



 8 

 ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดบัดี
มาก 4 ข้อ คือ “สุขภาพร่างกาย” เป็นสิ่งจูงใจให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 
รองลงมาคอื การไดร้บัค าบอกต่อเกีย่วกบัสรรพคุณของผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 รองลงมาคอื หากท่านจะซื้อผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ี่ จะพจิารณาจากประโยชน์ของ
ผลติภณัฑ์ก่อนเป็นอนัดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 รองลงมาคอื ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีม่คีุณค่าต่อการซือ้
เพื่อบริโภคเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 และคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 1 ข้อมีความ              
ท่านคิดว่าพึงพอใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยไม่ค านึงถึงเรื่องราคาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.12 
ตามล าดบั 
 ด้านความปลอดภยั พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยั โดยรวม
อยู่ในระดบัความคดิเหน็ดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์มคีวามสะอาดและปราศจากสารพษิมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 
รองลงมาคอื การแสดงวนัหมดอายุบนฉลากมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 รองลงมา
คอื การทีม่อีงคก์รรบัรองความปลอดภยัของผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 
รองลงมาคอื ความชดัเจนและรายละเอยีดของผลติภณัฑ์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของท่าน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.39 รองลงมา การรบัประทานต่อเนื่องมากกว่า 3 เดอืนแลว้ไม่สะสมสิง่แปลกปลอมตกคา้งในร่างกายจะมผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 และ การรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ลว้ปราศจากผลขา้งเคยีง
จะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่านโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ข้าวไรซ์เบอรร่ี์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี ได้แก่ 
การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ                 
โดยน าเสนอในรปูแบบค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์              
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความส าคญัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีการตัดสินใจซื้อในระดบัความส าคญัมากที่สุดคือ การประเมินผลทางเลือก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 รองลงมาคือพฤติกรรมหลงัการซื้อโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 นอกนัน้มีระดบัการตัดสนิใจ             
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และการรบัรูค้วามตอ้งการโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 
การคน้หาขอ้มลู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ตามล าดบั 
 ด้านการรบัรู้ความต้องการ พบว่า ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี ่           
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการในรายขอ้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 1 ขอ้คอื ท่านต้องการทีจ่ะมสีุขภาพทีด่แีขง็แรง
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมี 3 ข้ออยู่ ในระดับดี คือ ผลิตภัณฑ์                 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.11 รองลงมาคือ ท่านบริโภคสินค้า                
เพื่อสุขภาพเท่านัน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และท่านตอ้งการตามกระแสรกัสุขภาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
ตามล าดบั 
 ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัขอ้มูลด้านการตดัสนิใจซื้อ 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยรวมในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าดา้นการคน้หา
ขอ้มลูในรายขอ้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 1 ขอ้คอื ท่านคน้หาขอ้มลูต่างๆ จากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทศัน์,
วทิยุ,นิตยสาร,หนังสอืพิมพ์ และ Internet โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และมี 3 ขอ้อยู่ในระดบัดี คือ ท่านค้นหา
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ขอ้มูลต่างๆ จากบุคคลใกล้ชดิ ครอบครวั มติรสหาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรอืผู้ที่เคยบรโิภค โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.05 รองลงมาคอื ท่านคน้หาขอ้มลูต่างๆ ณ จุดขาย ผูจ้ดัจ าหน่ายหรอืพนกังานขาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.04 และ ท่านคน้หาขอ้มลูต่างๆ จากบธูแจกชมิฟร ีเพื่อโปรโมทผลติภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 
 ด้านการประเมินผลทางเลือก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลด้านการ
ตดัสนิใจซื้อด้านการประเมนิผลทางเลอืกโดยรวมในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.26 เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า ดา้นการคน้หาขอ้มลูในรายขอ้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 3 ขอ้คอื ท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี่
โดยพจิารณาราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 รองลงมาคอื ท่านจะพจิารณาคุณประโยชน์
ของสนิคา้ที่ไดร้บั ใหต้รงตามความต้องการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 และท่านจะพจิารณาความน่าเชื่อถือของ
ตราสินค้าที่การันตีคุณภาพ หรือมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมี 1 ข้อ                   
อยู่ในระดับดี คือ ท่านจะพิจารณาจากค าชี้แนะ/ค าแนะน า จากบุคคลใกล้ชิดท่านที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์                
ขา้วไรซเ์บอรร์ีม่าก่อนแลว้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
  ด้านการตดัสินใจซ้ือ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัขอ้มูลด้านการตัดสนิใจซื้อ 
ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกโดยรวมในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.14 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าดา้นการ
คน้หาขอ้มูลในรายขอ้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดีมาก 3 ขอ้คอื ท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีโ่ดยพจิารณา
ราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 รองลงมาคอื ท่านจะพิจารณาคุณประโยชน์ของสนิค้า            
ทีไ่ด้รบั ให้ตรงตามความต้องการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 และท่านจะพจิารณาความน่าเชื่อถือของตราสนิค้า             
ทีก่ารนัตีคุณภาพ หรอืมเีครื่องหมายรบัประกนัคุณภาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 และม ี1 ขอ้อยู่ในระดบัด ีคอื 
ท่านจะพจิารณาจากค าชีแ้นะ/ค าแนะน า จากบุคคลใกลช้ดิท่านทีเ่คยบรโิภคผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีม่าก่อนแลว้ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
 ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลด้านการ                
ตดัสนิใจซื้อด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อโดยรวมในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ด้านการคน้หาขอ้มูลในรายขอ้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 2 ขอ้คอื ท่านมคีวามพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 รองลงมาคอื ทีท่่านตดัสนิใจซือ้ ในอนาคตท่านจะกลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีท่ีร่า้นคา้เดมิอกี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี2 ขอ้คอืท่านจะแนะน าผูอ้ืน่
ใหเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และท่านมกัจะสนใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มีอิทธิต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่               
ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน โดยผู้วิจ ัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพียงขัน้ตอนเดียว 
เนื่องจากเป็นขัน้ตอนส าคญัที่ผู้บรโิภคได้ท าการตัดสนิใจซื้อ หลงัจากศกึษาขอ้มูล และประเมินทางเลอืกต่างๆ             
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี  1.1 เพศ  พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี ่                 
ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุรไีม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี  1.2 อายุ  พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี ่                  
ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ              
ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05                
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี  1.5 อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์                   
ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ในเขตจงัหวดันนทบุรไีม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี  1.6 รายได้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์                  
ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ในเขตจงัหวดันนทบุรไีม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ,์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ, 
ด้านตราสินค้า, ด้านการให้บริการ, ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์, ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีโดยผู้วิจยัศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซื้ อ                 
ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว เนื่องจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ หลงัจากศกึษาขอ้มูล และ
ประเมนิทางเลอืกต่างๆ  
 สมมติฐานท่ี  2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่                  
ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีโดยผู้วิจยัศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพียงขัน้ตอนเดยีว 
เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ หลงัจากศกึษาขอ้มลู และประเมนิทางเลอืกต่างๆ  
 ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอร์รีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ี(ดา้นการ
ตดัสนิใจซื้อ) ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ ด้านตราสนิค้า ด้านการให้บรกิาร ด้านคุณค่าผลติภัณฑ ์
และด้านความปลอดภยั สามารถพยากรณ์การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ี่ ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดั
นนทบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จงึเป็นการยอมรบัสมมติฐานรอง H1 และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากับ .126 .160 .110 .213 .260 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัย
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านการให้บริการ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านความ
ปลอดภยั เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ี
ซึง่จากค่าสมัประสทิธิด์งักล่าวสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี  
 ปัจจยัผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ พบว่า  หากผู้บรโิภคตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี ่              
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีจากปัจจยัผลติภณัฑด์า้นคุณภาพผลติภณัฑ ์เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจงัหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้น .126 หน่วย ทัง้นี้ เมื่อก าหนดให้ปัจจัย                
ดา้นผลติภณัฑด์า้นอื่นคงที ่ 
  ปัจจยัผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ พบว่า หากผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี่ ในเขตจงัหวดั
นนทบุร ีจากปัจจยัผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอร์
รีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีเพิม่ขึน้ .160 หน่วย ทัง้นี้เมื่อก าหนดใหปั้จจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นอื่นคงที่ 
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 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านการให้บริการ พบว่า หากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่                 
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีจากปัจจยัผลิตภัณฑ์ด้านการให้บรกิาร เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้การตัดสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้น .110 หน่วย ทัง้นี้เมื่อก าหนดให้ปัจจัย               
ดา้นผลติภณัฑด์า้นอื่นคงที ่
 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ พบว่า หากผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว ไรซ์เบอร์รี ่              
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีจากปัจจยัผลติภณัฑ์ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้น .213 หน่วย ทัง้นี้เมื่อก าหนดให้ปัจจัย               
ดา้นผลติภณัฑด์า้นอื่นคงที ่
 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย พบว่า  หากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่                  
ในเขตจงัหวดันนทบุรจีากปัจจยัผลติภัณฑ์ด้านความปลอดภัย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้การตัดสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจงัหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้น .260 หน่วย ทัง้นี้ เมื่อก าหนดให้ปัจจัย                 
ดา้นผลติภณัฑด์า้นอื่นคงที ่
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจยั “ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ของผู้บรโิภค               
ในเขตจงัหวดันนทบุร”ี อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส 
ต าแหน่งงาน รายได ้ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุรี
แตกต่างกนั โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญั
ทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ หลงัจากศกึษาขอ้มลู และประเมนิทางเลอืกต่างๆ  
  เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ี ่ของผู้บรโิภค 
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในด้านการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองจากผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและหญิงในยุคปัจจุบนัมคีวามสนใจในการดูแล
สขุภาพร่างกายไม่แตกต่างกนั ต้องการมทีีจ่ะมสีขุภาพรูปร่างทีด่คีวามสวยงามสว่นใหญ่เหมอืนๆ กนั จงึท าใหท้ัง้
เพศชายและเพศหญงิมกีารตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐนร ีชูถม (2559) ไดศ้กึษา 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้: อาหารเพื่อสุขภาพ (คลนี ฟู้ดส)์ ของผูบ้รโิภคในเขตนิคมอมตะนครจงัหวดัชลบุร ี
พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้: อาหารเพื่อสุขภาพ (คลนี ฟู้ดส)์ สรุปไดว้่า เพศที่
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้อาหารเพื่อสขุภาพ (คลนีฟ้ดสู)์ ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ในเขต                
จงัหวดันนทบุร ีในดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองจากผูบ้รโิภคหลายๆ ช่วงอายุมจีุดประสงคข์องการทีซ่ือ้อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเหน็ว่า
รบัประทานแลว้มปีระโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย ซึ่งผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ีจ่ดัเป็นผลติภณัฑ์ในกลุ่มอาหาร 
เพื่อสขุภาพเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ ณฐันร ีชถูม (2559) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้: 
อาหารเพื่อสุขภาพ (คลีน ฟู้ดส์) ของผู้บริโภคในเขตนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี  พบว่า อายุที่แตกต่างกัน                 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้: อาหารเพื่อสขุภาพ (คลนี ฟู้ดส)์  
  ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นเขตจงัหวดันนทบุร ีในดา้นการตดัสนิใจซื้อ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองจากจุดประสงคข์องผูบ้รโิภคต้องการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
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ถงึแม้ว่าผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัแต่มจีุดประสงค์ในการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
สว่นใหญ่เหมอืนๆ กนั คอื ต้องการดูแลสุขภาพตวัเองเป็นวตัถุประสงคห์ลกั ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ ณัฐ
นร ีชูถม (2559) ไดศ้กึษา ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ: อาหารเพื่อสุขภาพ (คลนี ฟู้ดส)์ ของผู้บรโิภคในเขต
นิคมอมตะนครจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัที่แตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้: อาหารเพื่อสขุภาพ (คลนี ฟู้ดส)์ 
  สถานภาพสมรส พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์             
ขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นเขตจงัหวดันนทบุร ีในดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องจาก จุดประสงคห์ลกัของผู้บรโิภคต้องการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 
(ผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอรร์ี่) มคีวามต้องการซือ้เพราะเหน็ว่าเป็นอาหารที่ดต่ีอสุขภาพและมปีระโยชน์ต่อร่างกาย             
จึงท าให้ทุกสถานภาพของผู้บริโภคมีการเลือกซื้อที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  อุทัยวรรณ        
สุวรรณพรหม (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่า 
สถานภาพสมรสทีต่่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสขุภาพไม่แตกต่างกนั 
  อาชีพ พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ในเขต
จงัหวดันนทบุร ีในดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องจากในปัจจุบนัด้วยทัง้กระแสการดูแลรกัษาสุขภาพรวมถึงดูแลอาหารก าลงัมาแรง           
ในสงัคม อกีทัง้ในปัจจุบนัมีโรคภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของโลกเกิดขึน้กบัผู้บรโิภคได้แทบทุกเพศ  ทุกวยั             
ทุกอาชพีไม่มแีบ่งแยก ดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 
(ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพร์ว ีทงัสุบุตร (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารสุขภาพเพื่อสรา้งกลยุทธส์ าหรบัธุรกจิอาหารออรแ์กนิก พบว่า 
อาชพีที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการซื้ออาหารสุขภาพของผู้บรโิภคไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รกัษ์เกยีรติ จรินัธร (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าอาชีพที่แตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร
เพื่อสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั 
  รายได้ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมีการตดัสนิใจซื้อผลติภัณฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่  ในเขต
จงัหวดันนทบุร ีในดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่ งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองจาก ถงึแมว้่าผูบ้รโิภคจะมทีีร่ายได/้เดอืนแตกต่างกนัแต่มจีุดประสงคใ์นการรบัประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมือนกนั ซึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่) มีราคาที่ไม่ได้สูงมากเฉลี่ย              
60-100 บาท/1 ถุง/1 กก. ซึง่ไม่ส่งผลกระทบกบัรายไดห้ลกัของผูบ้รโิภคจงึเป็นผลท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายได/้เดอืน
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ (ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี)่ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบักบั
งานวจิยัของ ณัฐนร ีชูถม (2559) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้: อาหารเพื่อสุขภาพ (คลนี ฟู้ดส)์ ของ
ผู้บริโภคในเขตนิคมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี พบว่า รายได้ที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ            
(คลนีฟู้ดส)์ ทีไ่ม่แตกต่างกนั  
 2.  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน              
ตราสนิคา้ ด้านการให้บรกิาร ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ์ ด้านความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ี
  2.1  ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี่ ของผูบ้รโิภคในเขต
จงัหวดันนทบุร ีโดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอน
ส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ หลงัจากศกึษาขอ้มลู และประเมนิทางเลอืกต่างๆ พบว่า 
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    ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่ของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี นัน่คือ 
ผลติภัณฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่มปัีจจยัด้านคุณภาพผลติภณัฑ์โดยรวมที่ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค จงึท าให้
ปัจจยัดา้นคุณภาพผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดั
นนทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2 543: 18) กล่าวว่า คุณภาพผลิตภัณฑ ์
(Product Quality) เป็นการวัดการท างานและวดัความคงทนของผลิตภัณฑ์เกณฑ์ในการวดัคุณภาพถือหลัก            
ความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งถ้าสนิค้าคุณภาพต ่าผู้ซื้อจะไม่ซื้อซ ้า ถ้าสนิค้าคุณภาพ              
สงูเกนิอ านาจซื้อของผูบ้รโิภค สนิคา้กข็ายไม่ไดน้ักการตลาดต้องพจิารณาสนิคา้ควรมคีุณภาพระดบัใดบา้ง และ
ตน้ทุนเท่าใดจงึจะเป็นทีพ่อใจของผูบ้รโิภค รวมทัง้คุณภาพสนิคา้ตอ้งสม ่าเสมอและมมีาตรฐาน เพื่อทีจ่ะสรา้งการ
ยอมรบั ความเชื่อถอืทีม่ต่ีอสนิคา้ทุกครัง้ทีซ่ือ้ ดงันัน้ ผูผ้ลติจงึต้องมกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้ (Quality Control) 
อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติาภาร ์ติยวรกุล (2556) ได้ศกึษา ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารชีวจิตของผู้บรโิภค ในเขตจงัหวดัพิษณุโลก พบว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบรโิภคอาหารชวีจติของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัพิษณุโลก เนื่องจากผู้บรโิภคเห็นถึงคุณภาพของ
อาหารชวีจติทีส่มควรแก่การบรโิภคเพื่อสขุภาพทีด่ ี 
   ด้านตราสินค้า มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บรโิภคในเขต
จงัหวดันนทบุร ีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ปัจจยัด้านตราสนิค้า มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีนัน่คอื ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีม่ปัีจจยั
ดา้นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อถอืและใหค้วามไวว้างใจในการบรโิภค จงึท าใหปั้จจยัด้านตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อของผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รีข่องผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุรซีึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ  Kotler 
and Armstrong. (1966: g.1) กล่าวว่า ตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึ ชื่อ (Name) ค า (Term ) สญัลกัษณ์ (Symbol) 
การออกแบบ (Design) หรอืส่วนประสมของสิง่ดงักล่าวเพื่อระบุถงึสนิคา้และบรกิารของผูข้ายรายใดรายหนึ่งหรอื
กลุ่มของผูข้าย เพื่อแสดงถงึลกัษณะทีแ่ตกต่างจากคู่แข่งขนั ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ ชวลั เอีย่มสกุลรตัน์ 
(2557) ได้ศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ พบว่า ปัจจยัผลิตภัณฑ์ด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ส่งผลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากการที่ร้านอาหารจะสามารถน าเสนอจุดเด่นของร้านอาหาร หรือจุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ                  
ให้เหนือกว่าคู่แข่งได้นัน้ จะต้องอาศยัองค์ประกอบต่างๆ เช่น การที่ร้านอาหารจะต้องมีการคิดชื่อร้านอาหาร             
ที่จ าง่าย มีสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างเด่นชัด แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ              
รา้นอาหารได ้
   ด้านการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บริโภค             
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 หมายความว่า ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อ ผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีนัน่คือ ผลติภัณฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่               
มปัีจจยัด้านการให้บรกิารที่ผูบ้รโิภคพงึพอใจและมคีวามต้องการไดร้บัจากผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย จงึท าใหปั้จจยั
ด้านตราสนิค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อของผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี               
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 18) กล่าวว่า ใหบ้รกิาร (Servicing) การตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค บางครัง้กข็ึน้อยู่กบันโยบายใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของผูข้ายหรอืผูผ้ลติ ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคมกัจะซือ้
สนิค้ากบัร้านค้าที่ให้บรกิารดแีละถูกใจ และมแีนวโน้มจะเรยีกร้องบรกิารจากผู้ขายมากขึ้น เช่น บรกิารส่งของ              
ในการผลิตสินค้าผู้ผลิตอาจให้บริการเอง หรือผ่านคนกลาง โดยค านึงถึง ความสมดุลระหว่างต้นทุนและ                
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การควบคุมระดบัความพอใจทีจ่ะใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ ธนภทัร เรอืงขาน (2558) ไดศ้กึษา 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพผ่านรา้นคา้ออนไลน์ พบว่า ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การใหบ้รกิาร และคุณภาพการบรกิารมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารเพื่อสขุภาพผ่านรา้นคา้ออนไลน์  
   ด้านคุณค่าผลิตภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่ของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 หมายความว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีนัน่คอื ผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอรร์ี่            
มปัีจจยัดา้นคุณค่าผลติภณัฑ์ทีผู่บ้รโิภคเชื่อถอืและใหค้วามไวว้างใจในการบรโิภคและตดัสนิใจซือ้เพราะพจิารณา
แลว้ว่าคุม้ค่ากบัราคาของผลติภณัฑ์ ท าใหปั้จจยัดา้นคุณค่าผลติภณัฑ์มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุรซีึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 
18) กล่าวว่า คุณค่าผลติภณัฑ ์(Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการใชผ้ลติภณัฑ ์
   ซึ่งผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ ์              
ที่สูงกว่าต้นทุน (ราคาสนิค้า) ที่ผู้บรโิภคซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปารชิาต ประภาสยั (2557) ได้ศกึษา 
การรบัรู้ถึงความเสีย่ง และการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ์กบัการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
เพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามคดิว่าหากผลติภณัฑน์ัน้ท าใหผู้บ้รโิภค
ตระหนักรูไ้ดว้่ามคีุณค่ามากกว่าราคาของผลติภณัฑห์รอืถงึแม้จะราคาสงูกว่าผลติภณัฑอ์ื่นๆ แต่หากผูบ้รโิภครบัรู้
ว่าผลติภณัฑน์ัน้มคีุณค่า มคีุณประโยชน์ตรงตามความตอ้งการ ช่วยท าใหร้่างกายแขง็แรง สามารถใชช้วีติไดอ้ย่าง
มคีวามสุข และคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายไปแลว้ ผูบ้รโิภคกย็นิดซีือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิอย่างไม่
ลงัเล ดงันัน้แล้วการที่ผู้บรโิภครบัรูถ้ึงคุณค่าของผลติภณัฑ์อาหารเสรมินัน้จงึมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภค นอกจากนี้ ผลการศึกษายงัมีความสอดคล้องกบัการศึกษาของ ภาวิณี              
ตันติผาติ และ กิตติพันธ์ คงสวสัดิเ์กียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม                 
เพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั 0.05 
    ด้านความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ ผลติภัณฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บรโิภค            
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 หมายความว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยั มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอร์รีข่องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดันนทบุร ีนัน่คอื ผลติภณัฑ์ขา้วไรซเ์บอรร์ี่           
มปัีจจยัดา้นความปลอดภยัทีผู่บ้รโิภคเชื่อถอืและใหค้วามไวว้างใจในการบรโิภคและตดัสนิใจซือ้มาบรโิภค ท าให้
ปัจจยัด้านความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผลติภณัฑ์ขา้วไรซ์เบอรร์ี่ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดั
นนทบุรีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543: 18) กล่าวว่า ความปลอดภัยของ
ผลติภณัฑ ์(Product Safety) และภาระจากผลติภณัฑ ์(Product Liability) ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์(Product 
Safety) เป็นประเดน็ทีส่ าคญัมากทีธุ่รกจิตอ้งเผชญิ และยงัเป็นประเดน็ปัญหาดา้นจรยิธรรมทัง้ธุรกจิและผูบ้รโิภค 
ผลติภณัฑท์ีไ่ม่ปลอดภยัท าใหผู้ผ้ลติหรอืผูข้ายเกดิภาระจากผลติภณัฑ ์(Product Liability) ซึง่เป็นสมรรถภาพของ
ผลติภณัฑ์ที่ท าให้เกดิการท าลายหรอืเป็นอนัตรายส าหรบัผู้ผลติที่ต้องรบัผดิชอบ ซึ่งในประเด็นนี้เป็นสาเหตุให้
ธุรกจิตอ้งมกีารรบัประกนั (Product Warranty) ขึน้สนิคา้บางชนิดความปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญัมาก เช่น รถยนต ์
เครื่องไฟฟ้า เครื่องท าน ้าร้อนเครื่อง เป่าผม ฯลฯ สนิค้าเหล่านี้ถ้าออกแบบไม่ปลอดภัย หรือให้รายละเอียด
วธิกีารใชไ้ม่เพยีงพอจะมอีทิธพิลต่อชื่อเสยีงของบรษิทัผลติ จงึต้องใหค้วามส าคญัต่อการออกแบบและการทดสอบ
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ความปลอดภยัก่อนน าออกจ าหน่าย ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามตื่นตวัในเรื่องนี้มาก เพราะมอีงคก์ารทีใ่หค้วามรูแ้ก่
ผูบ้รโิภค เช่น คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ข่าวสารเตอืนเกีย่วกบัสินคา้และตรา
สนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิธดิา พระยาลอ (2558) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อสนิค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลติภัณฑ์ของผู้บรโิภค ที่ผลติในจงัหวดั
ขอนแก่น พบว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทผลติภณัฑอ์าหาร ในโครงการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลติภณัฑข์องผู้บรโิภค ทีผ่ลติในจงัหวดัขอนแก่น ผลวจิยัพบว่า ปัจจยัทีผู่้บรโิภคใหค้วามส าคญัมาก
ที่สุดในการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหาร ในโครงการหนึ่งต าบล ตือปัจจยัด้านความปลอดภัย ที่ต้องทัง้สะอาด 
ปลอดภยัถูกสขุอนามยัและไดร้บัมาตรฐานทีด่จีากองคก์ารอาหารและยา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  เนื่ องจากในการศึกษาครัง้นี้  เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่                 
ในเขตจงัหวดันนทบุร ีซึง่ในปัจจุบนักลุ่มผลติภณัฑข์า้วไรซเ์บอรร์ี ่มวีางจดัจ าหน่ายอยู่ทัว่ทุกจงัหวดัและทัว่ภูมภิาค
ในประเทศไทย ดงันัน้ผูว้จิยัให้ขอ้เสนอแนะว่าในการวจิยัที่เกีย่วกบัหวัขอ้ดงักล่าวครัง้ต่อไป  จงึควรเป็นการวจิยั           
ทีไ่ม่ไดเ้จาะจงเพยีงแค่กลุ่มผู้บรโิภคในเขตจงัหวดันนทบุรเีพยีงเท่านัน้  แต่ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั            
ทีเ่ป็นวงกวา้งมากขึน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีน่่าเชื่อถอืเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดใหม่มจี านวนมากขึน้และ
เป็นกลุ่มเป้าหมายทีก่วา้งขึน้ 
 2.  ควรมกีารใชต้วัแปรตน้บางตวัเพิม่กว่านี้เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี้มตีวัแปรต้นหลกัๆ คอืปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑแ์ละอกีส่วนคอืขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่ตวัแปรอื่นๆ นอกจากทีผู่ว้จิยัน ามาวจิยัครัง้นี้น่าจะมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ เช่น ปัจจยัดา้นการตลาด กลยุทธก์ารตลาด การจดัการเชงิกลยุทธ ์ปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ค่านิยม 
การสือ่สารแบบปากต่อปาก ซึง่อาจจะใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ 
 3.  ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมีการเก็บขอ้มูล นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดยีว 
โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์กบัผูท้ีม่ปีระสบการณ์หรอืผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑไ์รซเ์บอรร์ี ่เพื่อทีจ่ะได้
น าขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิจากประสบการณ์ตรงต่างๆ ของผู้ประกอบการธุรกจิเกีย่วกบัขา้วไรซ์เบอรร์ี่มาเป็นแนวทาง           
ในการใหผ้ลติภณัฑไ์รซเ์บอรร์ีเ่ป็นผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพทีต่อบโจทยก์บัผูบ้รโิภคไดต้รงจุดมากขึน้  
 4.  ควรมคี าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บรโิภคได้แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัผลติภณัฑ์ที่ผู้บรโิภค 
มองว่ามีส่วนส าคญัที่จะท าให้เกดิการตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ์ขา้วไรซ์เบอร์รี ่เพื่อให้ได้ขอ้มูลเป็นแนวทางในการ
พฒันา และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างสงูจาก รองศาสตราจารย ์ ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์
อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาให้ค าปรกึษา แนะน าแนวทางในการจดัท างานวจิยัทุกขัน้ตอน 
ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการ จนกระทัง่เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์  
เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้            
ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา อาจารย์ ดร.วรินทรา  ศิริสทิธิกุล และ
อาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาค ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมอืในการวจิยั              
ให้สมบูรณ์และเป็นคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะ และแก้ไขข้อบกพร่อง               
ในสว่นต่างๆ ของงานวจิยัครัง้นี้ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ทัง้ในทางทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ดทีีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั รวมถงึขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน           
ทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 สุดท้ายนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วิจ ัยที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม   
พรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณนายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์, น.ส.สุชาดา หนุนภกัด ีนายศริพิงศ ์คนัธา, 
นายรฐักานต์ วิชยัดิษฐ และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ คณะบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  
สาขาการตลาด และสาขาการจดัการ รุ่นที่ 16 ทุกคนที่ให้ก าลังใจ และคอยช่วยเหลือผลกัดันให้วิจัยนี้ส าเร็จ         
รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้             
มสีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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