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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาค้นคว้าวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อขา้ว

เพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคหญงิทีเ่คย

ซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพในกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคหญงิทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 30-34 ปี        

มีสถานภาพโสดมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย            

ต่อเดอืนมากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

ผูบ้รโิภคหญิงส่วนใหญ่ให้ระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการตลาด อยู่ในระดบัด ีทุกด้าน เรยีงจาก

มากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

ผูบ้รโิภคหญิงในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพดา้นปรมิาณ

การซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้(กโิลกรมั/ครัง้ )แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน           

มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้(กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ใน

การซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพด้าน

ปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้(กโิลกรมั/ครัง้) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ใน

การซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรมการซือ้ ขา้วเพื่อสขุภาพ ผูบ้รโิภคผูห้ญงิ 

 

 

_________________________ 
1ภาควชิาบรหิารจดัการธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ     
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Abstract 

 

The purpose of this research is to study Marketing Mix Relating to Female consumers’ buying 

behavior on healthy rice in Bangkok Metropolis. The sample in this research is 400 female who have 

bought healthy rice product. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the data.  

The results are analyzed as follows: 

The majority of demographic characteristics of female consumers in this sample group are 

aged between 30-34 years old with single. The level of education was a bachelor's degree, they were 

employees in private companies with average monthly income of above Baht 45,000.  

The most female consumers give the important in term of marketing mix at high level in all 

aspects. The most important factor is price, followed by place, product, and promotion, respectively.  

The results of hypotheses testing are summarized as follows:  

The female consumers with different age affected differences in buying behavior of healthy rice 

in terms of buying quantity per time at statistical significance of 0.05 level.   

The female consumers with different marital status, occupation, and average monthly income 

affected differences in buying behavior of healthy rice in terms of buying quantity per time and buying 

frequency per 3 months at statistical significance of 0.01 and  0.05 levels, respectively.       

Marketing mix in the aspect of product have relationship with buying behavior of healthy rice in 

terms of buying quantity per time at the statistical significance of 0.01 level. The relationship is in the 

same direction at low level. 

Marketing mix in the aspect of price, place, and promotion have relationship with buying 

behavior of healthy rice in terms of buying quantity per time and buying frequency per 3 months at the 

statistical significance of 0.01 level. The relationship is in the same direction at low level. 

 

Keywords: Buying Behavior, Healthy Rice, Female Consumer’s 

 

บทนํา 

สนิค้าข้าวถือว่าเป็นอาหารหลกัของกลุ่มผู้บริโภคของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีข้าว

หลากหลายตราสนิค้า และหลากหลายชนิดมารองรบัความต้องการที่หลากหลายของผู้บรโิภคคนไทยมากมาย            

ซึ่งภายใต้ความหลากหลายดงักล่าวกลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการเลือกรบัประทานข้าวเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เน่ืองจากกระแสของผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพทีม่กีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ืองทําใหข้า้วไม่เพยีงแต่เป็นอาหารในกลุ่ม

ปจัจยั 4 เท่านัน้ แต่ยงัตอ้งเป็นอาหารเพื่อสขุภาพดว้ย 

ตลาดอาหารเพื่อสขุภาพของโลกมคีวามเตบิโตอย่างต่อเน่ืองซึง่หากนับตัง้แต่ปีพ.ศ. 2549 ถงึปจัจุบนัมี

อตัราการเตบิโตถงึ 200% ส่วนในของประเทศไทยมมีูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเพยีง 2,000 ลา้นบาท เท่านัน้

เน่ืองดว้ยตลาดอาหารสขุภาพยงัเป็นเรื่องใหม่ของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่และโดยมากพฤตกิรรมการบรโิภคยงัเน้นความ

อร่อยของรสชาตมิากกว่าประเดน็สขุภาพ อย่างไรกด็แีนวโน้มของสงัคมไทยเริม่ตื่นตวัมากขึน้ต่อการใหค้วามสาํคญั

กบัรปูลกัษณ์ภายนอกสง่ผลใหผู้บ้รโิภคต้องการอยากมรีูปลกัษณ์ทีด่ ีเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัทางสงัคมจงึต้องการ
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ผลติภณัฑท์ี่ช่วยให้ตวัเองดูดเีสมอ แสดงให้เหน็ถึงความนิยมในการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพมคีวามต้องการสูง

มากขึน้ โดยกลุ่มผูบ้รโิภคอาหารเพื่อสขุภาพหลกัในประเทศไทยคอืผูห้ญงิวยัทาํงานอายุ 25-40 ปี  

อาหารประเภทน้ีเป็นทีนิ่ยมสงูขึน้เรื่อยๆ โดยขอ้มลูในปีพ.ศ. 2551 มูลค่าตลาดอาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ

ในประเทศไทยจะมมีูลค่าถงึ 8,000 ลา้นบาท (http://www.grad.chula.ac.th/ download/e-articles/food.pdf : 25 

กพ. 2551) และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง “ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคต่ออาหารสรา้งสุขภาพ” โดย กนิษฐา             

หมู่งูเหลอืมปี 2551 และวฒันธรรมบรโิภคนิยมกบัอาหารเพื่อสุขภาพในบรบิทสงัคมเมอืงโดย ธนภูม ิอติเวทนิ            

ปี 2543 เป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัทีใ่หค้วามสนใจเกีย่วกบัอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย ส่งผลใหเ้กดิการตื่นตวั

และเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอาหารเพื่อสขุภาพ 

ทุกวนัน้ีคนไทยนับล้านหวังพึ่งอาหารอีกรูปแบบหน่ึงเพื่อผลในการบํารุงสุขภาพเรียกรวมๆ ได้ว่า

ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสขุภาพทีห่มายถงึสารอาหารในปรมิาณเขม้ขน้อนัมคีวามสาํคญัและจําเป็นต่อสุขภาพร่างกาย

ส่วนใหญ่มกัจะเป็นอาหารที่สกดัหรอืสงัเคราะห์จากผลติภณัฑ์ทัง้พชืและสตัว์ในธรรมชาติอาหารประเภทน้ีเป็นที่

นิยมสงูขึน้เรื่อยๆ โดยขอ้มูลในปี พ.ศ. 2557 เป็นเรื่องน่าคดิว่าผูบ้รโิภคพากนัใหค้วามสนใจต่ออาหารเพื่อสุขภาพ 

ทีม่หีลกัการว่าผลติหรอืสงัเคราะหม์าจากธรรมชาตซิึง่สือ่นยัถงึความสะอาดบรสิทุธิไ์ม่เป็นอนัตราย 

จากสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ส้นใจศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

กรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครทําการศกึษาถงึองคป์ระกอบต่างๆทีส่่งผล

ต่อปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และ ค่านิยมรกัสุขภาพที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

ขา้วเพื่อสขุภาพ สาเหตุทีเ่ลอืกผูบ้รโิภคผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมฐีานประชากรจํานวนมาก ผูห้ญงิ

เป็นผูบ้รโิภคหลกัสาํหรบัอาหารเพื่อสขุภาพ ซงึผลวจิยัน้ีจะใชเ้ป็นแนวทางพฒันากลยุทธท์างการตลาดดา้น สนิคา้

ราคาสถานทีก่ารสง่เสรมิการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคซึง่จะทําใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์

สงูสุดและเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และรกัษาฐานลูกค้ากลุ่มเดมิของผู้บรโิภค ส่งผลให้สามารถเพิม่ยอดขาย

ใหก้บัธุรกจิได ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั       

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานครจําแนกตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา 

สถานที่จ ัดจําหน่าย ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพของผู้หญิงใน

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุดอาชพี และ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.2 ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคาด้านสถานที่จดัจําหน่ายและด้าน

สง่เสรมิการตลาด 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอืพฤติกรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูห้ญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

http://www.grad.chula.ac.th/%20download/e-articles/food.pdf
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สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคหญงิในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคาด้านสถานที่จดัจําหน่ายดา้นส่งเสรมิการตลาด         

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากแนวคดิและทฤษฎทีีก่ล่าวมา ผูว้จิยัไดนํ้าแนวความคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดมาประยุกต์ใชใ้น

งานวจิยั ในการกําหนดกรอบแนวคดิ การกําหนดขอบเขตการวิจยั การสร้างแบบสอบถาม และใช้เป็นเหตุผล

สนบัสนุนการพสิจูน์สมมุตฐิานในการวจิยัครัง้น้ี ดงัน้ี ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดใ้ชท้ฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์

และคณะ (2538: 41-42) ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่

นิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วย

กําหนดตลาดเป้าหมายของสนิค้าข้าวเพื่อสุขภาพ แต่งานวิจยัน้ีต้องการศกึษาเฉพาะผู้บรโิภคเพศหญิงเท่านัน้

เน่ืองจากเป็นเพศทีม่กีารประกอบอาหารมากกว่าเพศชาย ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาเฉพาะเพศหญงิเป็นหลกั 

ส่วนประสมทางการตลาด ไดใ้ชท้ฤษฏขีอง Kotler (1997: 92-94) ซึง่ประกอบไปด้วย ผลติภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ซึง่เป็นตวัแปรทางการตลาด 

ทีส่ามารถควบคุมได ้และบรษิทัจะมกีารใชต้วัแปรดงักล่าวในการกําหนดกลยุทธเ์พื่อตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายได ้

พฤติกรรมการซื้อ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนัน้ ทางผู้วิจยัได้นํางานวิจยัของ             

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 125-126) เป็น 6W1H ซึง่ประกอบดว้ย 1.WHO (ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย) 2.WHAT 

(ผูบ้รโิภคซื้ออะไร) 3.WHY (ทําไมผู้บรโิภคจงึซื้อ) 4.WHOM (ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ) 5.WHEN 

(ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด) 6.WHERE (ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน) และ HOW (ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร) หรอื 6Ws 1H เพื่อคน้หา

ลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

วิธีดาํเนินการศึกษาวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคอืผูบ้รโิภคหญงิทีเ่คยซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร 

โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัผู้บรโิภคหญิงที่เคยซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร จงึใช้การ

กาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างสาํหรบักรณีทีไ่ม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน (ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์. 2541: 222-223) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนได ้5% จากสตูรผูว้จิยัไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง โดยมวีธิกีารสุม่ตวัอย่างดงัน้ี 

ขัน้ท่ี 1การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนด             

ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้ จะเจาะจงเลอืกเกบ็ที ่ตกึอาคารสาํนักงานและหา้งสรรพสนิคา้ในกรุงเทพมหานคร

เพื่อทาํการศกึษา และ แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูห้ญงิทีซ่ือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ตกึฟอรจ์ูน ทาวเวอร ์หา้ง Big C          

ตกึเมอืงไทยภทัร ตกึทร ูทาวเวอร ์ตกึเลอ คองคอรด์ ซึง่ผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างจากตกึทัง้ 5 ขา้งต้น 

เน่ืองจากเป็นตกึอาคารสํานักงานและห้างสรรพสนิคา้ที่มชีื่อเสยีงในย่านธุรกจิที่สําคญั และ เป็นอาคารที่มบีรษิัท

หลากหลายรวมอยู่ในตกึดงักล่าว  
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ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนอาคารสํานักงานและ

ห้างสรรพสนิค้าละ 80 คน จํานวน 5 อาคารสํานักงาน เท่ากบั 400 คน ด้วยการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ตกึฟอรจ์นู ทาวเวอร ์จาํนวน 70 ชุด หา้ง Big C จาํนวน 100 ชุด ตกึเมอืงไทยภทัร  จํ า น ว น         

70 ชุด ตกึทรทูาวเวอร ์จาํนวน 80 ชุด และตกึเลอ คองคอรด์ จาํนวน 80 ชุด 

ขัน้ท่ี 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผู้ที่ใหค้วาม

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืกใหค้รบตามจาํนวน  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพของผู้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการศกึษาจากเอกสารต่างๆ ทฤษฎ ีแนวความคดิ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง

ในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษาวจิยัโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ อายุ สถานภาพระดบั

การศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่เป็นแบบสอบถามที่มคีําถามใหเ้ลอืกตอบหลายคําตอบ (Multiple 

Choice Questions) จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย

คําถามปลายปิด (Closed end Questionnaire) แบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Questions) จํานวน 5 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ประเภทของขา้วเพื่อสุขภาพทีท่าน บุคคลทีต่ดัสนิใจซือ้ สถานทีซ่ือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ช่วงเวลาในการซือ้ขา้ว

เพื่อสุขภาพ และเหตุผลในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ และคําถามปลายเปิด (Open end Questions) จํานวน 2 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ปรมิาณการซือ้ และความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ รวมทัง้หมด 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซื้อขา้ว 

เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ด้านการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งลกัษณะคําถาม

เป็นแบบอตัราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคําถามออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์จํานวน 8 ขอ้

ดา้นราคา จาํนวน 3 ขอ้ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย จํานวน 5 ข้อ และด้านส่งเสริมการตลาดจํานวน 7 ขอ้ รวม

ทัง้หมดมจีาํนวน 23 ขอ้  

 

การวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะหด้์วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)เพื่อเป็นการอธบิายให้ทราบถึง

ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยสามารถแยกการวเิคราะหต์ามแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน อายุ สถานะภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชส้ถติกิารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา คอื การแสดงผลเป็นการ แจกแจง

ความถี ่(Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิต ิ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การแสดงผลเป็นการ แจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อขา้ว

เพื่อสขุภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถติกิารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา คอื การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใชท้ดสอบสมมติฐาน เพื่อแสดง 

ถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี  1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัใชส้ถติ ิOne-Way Anova  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านส่งเสริม

การตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัใช้

สถติวิเิคราะห์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคหญงิทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุระหว่าง 30-34 ปี 

มสีถานภาพโสดมรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรีอาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

2. ผูบ้รโิภคหญงิสว่นใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัต่อสว่นประสมการตลาด อยู่ในระดบัด ีทุกดา้น เรยีงจาก

มากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

3. ผู้บรโิภคหญิงในกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ ด้าน

ปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ผู้บรโิภคหญิงในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพสมรส อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั           

มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ใน

การซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

5. สว่นประสมทางการตลาดดา้น ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้น

ปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่จ ัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด                 

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ ด้านปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) 

และด้านความถี่ในการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดือน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคหญิงในกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์   ได้แก่ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อขา้วเพื่อ

สขุภาพแตกต่างกนัพบว่า 

ผูบ้ริโภคหญิงท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ด้านปริมาณการซ้ือข้าวเพื่อ

สุขภาพต่อครัง้ (กิโลกรมั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบว่า  

ผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไปมพีฤติกรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ 

(กโิลกรมั/ครัง้) มากทีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีายุน้อยกว่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุสงูขึน้ มกัจะ

ใหค้วามสาํคญั ดูแล และใส่ใจกบัสุขภาพของตนเองมากขึน้ ประกอบกบักระแสรกัสุขภาพในปจัจุบนั ทีม่แีนวโน้ม
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เป็นทีนิ่ยมมากขึน้เรื่อยๆ จงึสง่ผลทําใหผู้บ้รโิภคหญงิทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้น

ปริมาณการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กิโลกรมั/ครัง้) มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ            

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า อายุเป็นปจัจยัที่ทําให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและ

พฤตกิรรม คนที่มอีายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถือการปฏบิตั ิระมดัระวงั มากกว่าคนอายุน้อย และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนาภรณ์ กนัพวง (2556) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์ที่มีอทิธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุ             

มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตรด้านปริมาณการซื้อต่อครัง้ในระดับตํ่ า                    

ในทศิทางลบ โดยมคี่าเท่ากบั 0.093 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพกิา 

หอมจติต ์(2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องสตรวียัทํางาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า อายุมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องสตรี

วยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นปรมิาณในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครัง้ แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ด้านความถ่ีในการซ้ือข้าวเพื่อ

สุขภาพ (ครัง้/ 3 เดือน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ขา้วเพื่อสุขภาพเป็น

สนิค้าทีม่ปีระโยชน์และเหมาะสาํหรบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั ประกอบกบั ขา้วเพื่อสุขภาพจดัว่าเป็นสนิค้าบรโิภค

ประเภทอาหารแหง้ ซึง่มจีาํหน่ายอยู่ทัว่ไปตามช่องทางซเูปอรม์ารเ์กต ในหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นสะดวกซือ้ทัว่ไป 

ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดง้่าย จงึส่งผลทําใหแ้มว้่าผูบ้รโิภคจะมชี่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั กส็ามารถมพีฤตกิรรม

การซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพในดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ อภริด ีนิวฒันสกุล (2557) ศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละการรบัรูข้า่วสารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน้ําของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน้ําในดา้นความถี่

ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนธริา 

ศริภิทัรประวตัิ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อผา้ตราสนิคา้หน่ึงของไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึงของไทย ดา้นความถีใ่น

การซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึงต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ผูบ้ริโภคหญิงท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการ

ซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั จากผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคหญิงทีม่สีถานภาพ 

สมรส/อยู่ด้วยกนั มพีฤตกิรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) 

และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)  มากกว่าผูบ้รโิภคหญงิทีม่สีถานภาพ โสด/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่/หมา้ย เน่ืองจากผูบ้รโิภคหญงิทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั สว่นใหญ่จะมจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั

ทีม่ากกว่า และมโีอกาสประกอบอาหารเองภายในครอบครวัทีม่ากกว่าผู้บรโิภคหญงิทีม่สีถานภาพ โสด/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่/หมา้ย จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคหญงิทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ 

ด้านปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และด้านความถี่ในการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 

เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพกิา หอมจติต์ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

สถานภาพสมรส มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องสตรวียัทํางานในกรุงเทพมหานคร  
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ดา้นปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นแต่ละครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่์อ

สปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิา จนัทมติร (2557) 

ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราเคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 นัน่คอืผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด มคีวามถี่ในการซื้ออาหารเช้าซเีรยีลต่อเดอืนน้อยกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั 

 

ผูบ้ริโภคหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณ

การซื้อข้าวเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กิโลกรมั/ครัง้) และด้านความถี่ในการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดือน)                 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบนั สื่อทางการตลาดมหีลากหลายช่องทาง

และเขา้มามบีทบาทต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ มกีารนําเสนอขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัขา้วเพื่อสุขภาพ ทําใหผู้บ้รโิภคในทุกๆ 

ระดบัการศกึษา สามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัขา้วเพื่อสุขภาพทางดา้นต่างๆ ไดม้ากขึน้ เช่นขอ้มูลเกีย่วกบั

คุณประโยชน์ ชนิดของผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และโปรโมชัน่ต่างๆ ประกอบกบักระแสรกัสขุภาพ

ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้เรื่อยๆ ทําใหผู้บ้รโิภคหนัมาใส่ใจดา้นสุขภาพมากขึน้ ดว้ยเหตุน้ีจงึส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคหญงิที่มี

ระดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ ด้านปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ 

(กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์ (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบาํรุงสมองและความจาํของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบํารุงสมองและความจําดา้นปรมิาณการซือ้ 

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภริด ีนิวฒันสกุล (2557) 

ศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละการรบัรู้ข่าวสารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน

ชนิดผงละลายน้ําของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่าง

กนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน้ําในดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริพิร พงศเ์วธสัชยั (2557) ศกึษา

เรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมกซแ์วลู ดา้นจํานวน

ครัง้ในการซื้อสนิค้า (ครัง้) ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วภิา จนัทมติร (2557) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราเคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มคีวามถี่ในการซื้ออาหารเช้า

ซเีรยีลต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

 ผู้บริโภคหญิงท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพด้านปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อ

สุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และด้านความถี่ในการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

จากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้ว

เพื่อสุขภาพ ด้านปริมาณการซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กิโลกรมั/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ สว่นใหญ่จะทาํงานและเลกิงานเป็นเวลาทีแ่น่นอน 

ทาํใหม้เีวลาว่างในการประกอบอาหารมากกว่ากลุ่มอื่นๆ จงึสง่ผลทาํให ้ผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนกังาน
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รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) มากกว่า

ผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ 

และจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคหญิงทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/ค้าขาย/รบัจา้ง/แม่บา้น มี

พฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ด้านความถ่ีในการซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพ (ครัง้/3 เดือน)  มากกว่าผูบ้รโิภคหญงิ

ที่มีอาชพีอื่นๆ เน่ืองจาก อาชีพธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ/ค้าขาย/รบัจ้าง/แม่บ้าน จะมคีวามอิสระทางด้านเวลา

มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ จงึทําให้เวลาในการไปซื้อขา้วเพื่อสุขภาพมากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ จงึส่งผลทําให้

ผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/คา้ขาย/รบัจา้ง/แม่บา้น มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้น

ความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)  มากกว่าผูบ้รโิภคหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม 

(Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้านปรมิาณการซื้อในแต่ละครัง้ (ขวดต่อครัง้) 

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิา จนัทมติร (2557) ศกึษาเรื่อง

พฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราเคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่

มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นความถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีล

ต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการ

ซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคหญงิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 45,000 

บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้น

ความถี่ในการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) มากกว่าผู้บรโิภคหญิงที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนในระดบัอื่นๆ 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจดัว่าเป็นกลุ่มทีม่รีายไดส้งู จงึทําใหม้กีําลงัการซือ้ไดม้ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่า 

ประกอบกบัผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่ํ่ากว่าจะมกีําลงัการซือ้ทีน้่อยกว่าเน่ืองจากต้องคํานึงถงึความจําเป็นอื่นๆ 

ให้มคีวามเหมาะสมกบัรายได ้และไม่กระทบกบัค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บรโิภคเอง จงึส่งผลทําใหผู้้บรโิภคหญงิที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อ

สขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคหญงิทีม่ี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนในระดบัอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า รายไดข้อง

บุคคลแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิ ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัแสดงถงึการมศีกัยภาพในการดแูลตนเอง บ่งบอกถงึ

อํานาจในการใช้จ่าย ในการบรโิภคข่าวสารและสอดคล้องกบังานวิจยัของ วภิา จนัทมิตร (2557) ศึกษาเรื่อง

พฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราเคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่

มรีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจํานวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหาร

เชา้ซเีรยีลต่อครัง้และดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจําโดยเฉลีย่จํานวนกีก่ล่องต่อครัง้ และดา้นความถี่ในการ

ซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ

ศศธิร สภุาวรรณ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty 

Drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั                  

มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในดา้นปรมิาณการซือ้ในแต่ละครัง้ (ขวดต่อ

ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคหญิงในเขต

กรงุเทพมหานคร  พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ด้าน

ปริมาณการซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กิโลกรัม /ครัง้)อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมทีศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ที่ดี ก็จะทําให้มีพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ ด้านปริมาณการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพต่อครัง้ 

(กโิลกรมั/ครัง้) เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า โดยพบว่าผูบ้รโิภคหญงิสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัคุณประโยชน์ของผลติภณัฑ์

เช่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีสารอาหารเช่นสารต้านอนุมูลอิสระ ไฟเบอร์ มีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกัน

โรคมะเร็ง มีวนัเดือนปีผลิตของสนิค้ามีข้อมูลทางโภชนาการติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ชดัเจนประกอบกบัในปจัจุบนั

กระแสรกัสุขภาพมแีนวโน้มที่สงูขึน้ กลุ่มผลติภณัฑข์า้วเพื่อสุขภาพจงึได้รบัความนิยมจากผู้บรโิภคมากขึน้ และ

ผูป้ระกอบการมกีารนําเสนอขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑม์ากขึน้ เช่นใหข้อ้มูลเกีย่วกบัคุณประโยชน์ สรรพคุณ

ต่างๆ ของผลติภณัฑ ์รวมทัง้มกีารนําเสนอขอ้มลูจากสือ่ต่างๆ เกีย่วกบัขา้วเพื่อสุขภาพมากขึน้ จงึทําใหผู้บ้รโิภคมี

ความเชื่อมัน่ และมัน่ใจในคุณประโยชน์ของขา้วเพื่อสุขภาพมากกว่าเมื่อก่อน  และเมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑท์ีด่ ีกจ็ะสง่ผลทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้ว

เพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) เพิม่ขึน้ดว้ยซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวรตัน์ อรวรรณนุกุล (2547) ศกึษา

เรื่องปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ S&P ของผู้บรโิภคในเขตบางกะปิ ผลการวิจยั            

พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการซื้ออย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ             

ทีร่ะดบั 0.01 

และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ 

ด้านความถ่ีในการซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดือน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากขา้ว         

เพื่อสุขภาพจดัเป็นสนิค้าบริโภคประเภทอาหารแห้ง ซึ่งมีอายุการจดัเก็บที่นานมากกว่ากลุ่มอาหารสด ดงันัน้

ผูบ้รโิภคจงึไม่มคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้าขา้วเพื่อสุขภาพดา้นความถี่ในการซื้อ

ขา้วเพื่อสขุภาพ จงึสง่ผลทาํใหส้ว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขา้ว

เพื่อสขุภาพ ดา้นความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา ประทกัษ์สนิ 

(2557) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูช้ายในกรุงเทพมหานคร

ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการดื่ม (ขวด/สปัดาห์) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ ด้าน

ปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และด้านความถี่ในการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/3 เดอืน)

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถ้า

ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาทีด่ ีกจ็ะทําใหม้พีฤติกรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้น

ปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)

เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า  โดยพบว่าผูบ้รโิภคหญงิส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความเหมาะสมทางดา้นราคาและคุณภาพ

สนิค้า ประกอบกบัในปจัจุบนั ผลติภณัฑ์ขา้วเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่จะมกีารบ่งชี้ถงึคุณประโยชน์ของผลติภณัฑ์ที่

ชดัเจนและเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาที่เหมาะสมของขา้วเพื่อสุขภาพ จงึส่งผลทําให้ผู้บรโิภครบัรู้ถึงความคุ้มค่า

ทางดา้นราคา และเมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาทีด่ ีกจ็ะส่งผลทําใหม้พีฤตกิรรม
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การซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้ว

เพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)เพิม่ขึน้ด้วย ซึง่สอดคลอ้งทฤษฎขีอง Kotler (1997: 92-94) กล่าวว่า ราคา (Price)            

เป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้             

ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูก้ําหนดกลยุทธ์ดา้นราคาต้องคํานึงถึง คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived 

value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรบัของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคา

ผลิตภัณฑ์นัน้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นวรตัน์ อรวรรณนุกุล (2547) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่S&P ของผูบ้รโิภคในเขตบางกะปิ ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคามีความสมัพันธ์กับจํานวนครัง้ของการเลือกซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ              

ทีร่ะดบั 0.01 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าว             

เพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ 

(ครัง้/ 3 เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่ายทีด่ ีกจ็ะทําใหม้พีฤตกิรรมการ

ซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ด้านปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อ

สุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่าโดยพบว่าผูบ้รโิภคหญงิส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสถานทีจ่ําหน่าย           

ขา้วเพื่อสุขภาพในด้าน สถานทีจ่ําหน่ายมคีวามสะอาด ความสะดวกในการเดนิทางไปสถานที่จดัจําหน่าย ง่ายใน

การหาซื้อ ความน่าเชื่อถือของสถานที่จําหน่ายขา้วเพื่อสุขภาพ ประกอบกบัในปจัจุบนั สถานที่จดัจําหน่ายขา้ว          

เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในช่องทางซูเปอร์มาร์เกต ในห้างสรรพสนิค้า เช่น ท๊อป มารเ์กต็ เทสโก้ โลตสั บิ๊กซ ี

ซเูปอรเ์ซต็เตอร ์มากกว่ารา้นสะดวกซือ้ทัว่ไป สนิคา้มกีารจดัเรยีงบนชัน้วางสนิคา้ทีโ่ดดเด่น เหมาะสม สถานทีจ่ดั

จาํหน่ายมคีวามสะอาด และสะดวกในการเดนิทางมาซือ้ จงึส่งผลทําใหห้ากผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นส่วนประสมทาง

การตลาดด้านสถานที่จดัจําหน่ายทีด่ ีกจ็ะทําให้มพีฤตกิรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพ ด้านปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อ

สุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้)และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน)เพิม่ขึน้ดว้ยซึง่สอดคลอ้ง

ทฤษฎขีอง Kotler (1997: 92-94)  กล่าวว่า ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การกระจายสนิคา้ในสถานทีท่ีถู่กต้อง

และในเวลาทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภค ซึง่การกระจายสนิคา้ไปถึงผูบ้รโิภคมหีลายปจัจยัและมลีกัษณะที่แตกต่างกนั 

ไดแ้ก่ 1. ประเภทของตวักลางในการกระจายสนิคา้ 2. ความเพยีงพอของช่องทางในการกระจายสนิคา้ 3. การขนสง่ 

คลงัสนิคา้ และ การควบคุมสนิคา้ ทีจ่ะทาํใหส้นิคา้มเีพยีงพอและง่ายสาํหรบัผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ นวรตัน์ อรวรรณนุกุล (2547) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

S&P ของผู้บรโิภคในเขตบางกะปิ ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มี

ความสมัพนัธก์บัจาํนวนครัง้ของการเลอืกซือ้และค่าใชจ้่ายในการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อ

สขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 

3 เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า กล่าวคอื 

ถา้ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดดา้นสง่เสรมิการตลาดทีด่ ีกจ็ะทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อ

สขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 

3 เดอืน) เพิม่ขึน้ ในระดบัตํ่า โดยพบว่าผูบ้รโิภคหญงิส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั การแจกตวัอย่างสนิคา้ขา้วเพื่อ

สขุภาพใหนํ้าไปทดลองหุงทีบ่า้น มสีื่อประชาสมัพนัธ ์ณ จุดขายทีโ่ดดเด่นชดัเจน สามารถเปลีย่นสนิคา้ไดห้ากไม่

พงึพอใจในการใช้ มพีนักงานให้ขอ้มูลสนิค้า ณ จุดขายที่ชดัเจน มีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่นสื่อ ณ จุดขาย 
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เฟสบุ๊ค เป็นต้น และมรีายการส่งเสรมิการขายต่างๆ ประกอบกบัในปจัจุบนั กระแสรกัสุขภาพมแีนวโน้มที่สงูขึน้ 

และหากทางผู้ประกอบการมีการจัดการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น ก็จะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบ้รโิภค ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในสนิคา้และทําใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพไดง้่ายขึน้ จงึส่งผลทํา

ใหห้ากผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดดา้นสง่เสรมิการตลาดทีด่ ีกจ็ะทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ขา้ว

เพื่อสขุภาพ ดา้นปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้นความถี่ในการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ 

(ครัง้/ 3 เดอืน) เพิม่ขึน้ดว้ยซึ่งสอดคลอ้งทฤษฎขีอง Kotler (1997: 92-94) กล่าวว่าดา้นการส่งเสรมิการตลาด  

(Promotion) เป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การ

ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling) พร้อมทัง้การใช้เครื่องมอื ในการส่งเสริมการขาย (Sales 

promotion) เพื่อเป็นการกระตุ้นผูบ้รโิภค เรยีกว่า การส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่ผูบ้รโิภค (Consumer promotion) ซึง่

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นวรตัน์ อรวรรณนุกุล (2547) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่S&P ของผูบ้รโิภคในเขตบางกะปิ ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนครัง้ของการเลอืกซือ้และค่าใชจ้่ายในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01สอดคล้องกบังานวจิยัของ วชิชุดา ว่องเจรญิพชืผล (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูต่้อปจัจยัดา้นการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีการรบัรู้การส่งเสริมการขาย ได้แก่ กาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพมีการ

ส่งเสรมิการขายเป็นประจํา และมคีวามน่าสนใจเช่น ลด แลก แจก แถม กาแฟลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพมกีารจดัให้

ทดลองสนิคา้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์

ผูป้ระกอบการสามารถนําขอ้มูลที่ได้จากศกึษาครัง้น้ีมาใช้ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน เพื่อ

กาํหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม และเพื่อใหผู้บ้รโิภค

กลุ่มน้ีมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ ์เกดิความประทบัใจ รกั ซื่อสตัย์ ซือ้สนิค้าอย่างสมํ่าเสมอและไม่เปลีย่นใจไปซื้อ

สนิคา้อื่นโดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไปสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั อาชพีขา้ราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิ และรายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพด้านปริมาณ

การซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กิโลกรมั/ครัง้) มากทีส่ดุ 

และผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั อาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/ค้าขาย/รบัจ้าง/แม่บ้าน  

และรายได้เฉลี่ยมากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพด้านความถ่ีในการซ้ือข้าว              

เพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดือน) มากทีส่ดุ 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกบัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน และจากผลการวิจัย 

ผูป้ระกอบการควรเรยีงลําดบัตามระดบัความสาํคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคหญงิ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย  

ผูป้ระกอบการควรเน้นการจดัจาํหน่ายในช่องทางซูเปอรม์ารเ์กต็ และควรมกีารบรหิาร สนิคา้คงคลงัใน

แต่ละช่องทางการจดัจาํหน่ายใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ เพื่อลดความเสีย่งของสนิคา้ขาดสต๊อก เพื่อป้องกนัไม่ให้

ผูป้ระกอบการสญูเสยีโอกาสในการขาย และป้องกนัไม่ใหผู้บ้รโิภคหนัไปซือ้สนิคา้ของคู่แข่งทดแทน และควรมกีาร
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จดัเรยีงสนิค้าที่ช ัน้วางสนิค้าให้มคีวามโดดเด่น สะดุดตา สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อดึงดูดสายตาผู้บรโิภคให้

สามารถมองเหน็สนิคา้ไดง้่าย ซึง่จะช่วยกระตุ้นทําใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ และจากผลการวจิยั

พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกในการเดนิทางไปสถานทีจ่ดัจําหน่าย ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรเพิม่

ช่องทางการจดัจาํหน่ายในเซเว่น อเีลฟเวน้ ซึง่มคีรอบคลุมมากกว่า 7,500 รา้นทัว่ประเทศ โดยจากการศกึษาครัง้น้ี

พบว่า ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่ายทีด่ ีกจ็ะทําใหม้พีฤตกิรรม

การซื้อขา้วเพื่อสุขภาพด้านปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และด้านความถี่ในการซื้อขา้ว

เพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) เพิม่ขึน้ ในระดบัตํ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ผูป้ระกอบการควรเน้น การตัง้ราคาสาํหรบัขา้วเพื่อสขุภาพควรเป็นแบบคุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived Value 

Pricing) โดยผูป้ระกอบการควรจะต้องเน้นถงึคุณประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจากการใชส้นิคา้เป็นหลกั มากกว่า

การลดราคาสนิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรบัรูถ้งึคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้นิคา้เมื่อเทยีบกบัราคา

ของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตอ้งจ่าย  

โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่าถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบัทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ที่ด ี      

กจ็ะทําใหม้พีฤตกิรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพด้านปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) และดา้น

ความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด 

ผูป้ระกอบการควรเน้นการสื่อสารทางดา้นคุณประโยชน์ของสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค โดยผ่านการโฆษณา

ในหลากหลายช่องทาง เช่นทาง Social Media วทิยุในหา้งสรรพสนิค้า หนังสอืพมิพ ์ป้ายโฆษณาชัน้วางสนิค้า  

เป็นต้น พร้อมทัง้ควรจดัให้มพีนักงานแนะนําสนิค้าประจําจุดขายสนิค้า เพื่อคอยให้ขอ้มูลและแนะนําขอ้มูลขา้ว         

เพื่อสขุภาพใหต้รงตามความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัสามารถช่วยแนะนําผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ๆ ใหห้นัมา

บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ควรมีการแจกตัวอย่างสินค้าทัง้ในรูปแบบข้าวสารและจัดชิมข้าว               

เพื่อสุขภาพ ณ จุดขาย และหากทางผูป้ระกอบการมกีารจดัการส่งเสรมิการตลาดมากขึน้ กจ็ะเป็นการกระตุ้นการ

ซือ้ของผูบ้รโิภค  

โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ถ้าผู้บรโิภคมรีะดบัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิ

การตลาดทีด่ ีกจ็ะทําให้มพีฤตกิรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพด้านปรมิาณการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/

ครัง้) และดา้นความถีใ่นการซือ้ขา้วเพื่อสขุภาพ (ครัง้/ 3 เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์ 

ผู้ประกอบการควรเน้น รกัษามาตรฐานคุณภาพของสนิค้าให้คงที่ และควรเน้นรูปแบบวธิีการบรรจุ

สนิคา้ใหไ้ดค้วามสดใหม่ สามารถเกบ็ไดย้าวนานมากยิง่ขึน้ โดยการบรรจุขา้วเพื่อสุขภาพในถุงสญูญากาศ ควรมี

การระบุขอ้มลูทางดา้นคุณประโยชน์ของสนิคา้ใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  ควรออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม้สีสีนัทีโ่ดดเด่น 

สะดุดตา สวยงาม ทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถดงึดดูความสนใจแก่ผูบ้รโิภค อกีทัง้ผูป้ระกอบการควรจะมุ่งเน้นการสรา้ง

ตราสนิคา้ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและมชีื่อเสยีงในกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย และจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่

ซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ ปรมิาณโดยเฉลีย่ 3 กโิลกรมัต่อครัง้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรจะพจิารณาออกผลติภณัฑข์า้ว

เพื่อสขุภาพทีม่ขีนาด 3 กโิลกรมั ออกมาจาํหน่าย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

กจ็ะทําใหม้พีฤติกรรมการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพดา้นปรมิาณการซื้อขา้วเพื่อสุขภาพต่อครัง้ (กโิลกรมั/ครัง้) เพิม่ขึน้             

ในระดบัตํ่า 

 



14 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณาเป็น

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ

ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัครัง้น้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

กนิษฐา หมูง่เูหลอืม. (2551). ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่ออาหารสรา้งสขุภาพ. กรุงเทพฯ:  

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กฤษดา แสวงด ีธรีพร สถริองักรู และเรวด ีศรินิคร. (2539). แนวทางการวางแผนจาํหน่ายผูป้ว่ย. กรุงเทพฯ:  

        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2538). การวเิคราะหส์ถติเิพือ่ธุรกจิ: สถติเิพือ่การตดัสนิใจทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ: 

        โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

---------. (2544). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. ภาควชิาสถติ ิคณะพาณิชศาสตรแ์ละการบญัช ี

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

---------. (2545). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิาํหรบัการบรหิาร. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ:  

        โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

---------. (2546). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิาํหรบัการบรหิาร. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

---------. (2550). การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. พมิพค์รัง้ที1่0. กรุงเทพฯ:  

        โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ.์ (2546). จติวทิยาทัว่ไป. พมิพค์รัง้ที ่11 ฉบบัปรบัปรุง. กรุงเทพฯ: ไทยเจรญิการพมิพ.์ 

ขอ้มลูมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์. สบืคน้เมื่อ 25 กุมภาพนัธ ์2551.  

        จาก http://www.grad.chula.ac.th /download/e-articles/food.pdf 

ฉลองศร ีพมิลสมพงศ.์ (2548). การวางแผนและการพฒันาตลาดการท่องเทีย่ว. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร ์

        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ชนิดา ประทกัษ์สนิ. (2557). ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซื้อเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพของผูช้าย 

        ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: 

        ศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ฐติาภา พรหมสวาสดิ.์ (2555). ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิ 

        อาหารบาํรุงสมองและความจาํของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ).  

        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ธนภูม ิอตเิวทนิ. (2543). วฒันธรรมบรโิภคนิยมกบัอาหารเพือ่สขุภาพในบรบิทสงัคมเมอืง.  

        วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ. สาขาวชิามานุษยวทิยา. คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=กนิษฐา%20หมู่งูเหลือม


15 

 

ธนาภรณ์ กนัพวง. (2556). ความพงึพอใจดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อขา้วหอมมะลบิรรจุถุง 

        ตราฉตัร ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

นวรตัน์ อรวรรณนุกุล. (2547). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี ่S&P ของผูบ้รโิภค 

        ในเขตบางกะปิ. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ปรมะ สตะเวทนิ. (2546). การสือ่สารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ:  

        สาํนกัพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประกาศกระทรวงการคลงัวนัที ่1 มกราคม 2555, จาก www.matichononline.com ผลติภณัฑข์า้วกลอ้งงอก 

        ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Bu Academic Review, 9(1): 99-111 

มนธริา ศริภิทัรประวตั.ิ (2557). ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซื้อผา้ตราสนิคา้หนึง่ของไทย 

        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

มลัลกิา บุญนาค. (2537: 37). สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ยุบล เบญ็จรงคก์จิ. (2542). การวเิคราะหผ์ูร้บัสาร. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วชิชุดา ว่องเจรญิพชืผล. (2554). ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธ ์

        กบัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน้ําหนกัเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม.  

        (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วเิชยีร เกตุสงิห.์ (2541). สถติวิเิคราะหส์าํหรบัการวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

วภิา จนัทมติร. (2557). พฤตกิรรมการซื้ออาหารเชา้ซเีรยีลตราเคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 

        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วรีะพจน์ รตันวาร. (2546). การเปิดรบัขา่วสารทีม่ผีลต่อการบรโิภคขา้วกลอ้ง. กรุงเทพฯ:  

        สถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 

ศศธิร สภุาวรรณ. (2554). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่เพือ่ความงาม (Beauty Drink)  

        ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ศริพิร พงศเ์วธสัชยั. (2557). ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลขูองผูบ้รโิภค 

        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2538). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  

---------. (2550). การจดัการและพฤตกิรรมองคก์ร. กรุงเทพฯ: เพชรจรสัแสงแหง่โลกธุรกจิ. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). กลยุทธก์ารตลาดและการบรหิารการตลาด. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 

---------. ( 2543 ). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 

---------. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 

---------. (2552). การบรหิารตลาดยุคใหม่ ฉบบัปรบัปรุงใหม.่ กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

สภุคั ภกัดโีต. (2556). แรงจงูใจในการบรโิภคขา้วอนิทรยีข์องผูบ้รโิภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล. 

        กรุงเทพฯ: วารสารการเงนิการลงทุนการตลาดและการบรหิารธุรกจิ ปีที ่3 ฉบบัที ่1  

        (มกราคม-มนีาคม 2556).  

สวุสา ชยัสรุตัน์. (2537). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ภูมบิณัฑติการพมิพ.์ 

 

http://www.matichononline.com/


16 

 

อภริด ีนิวฒันสกุล. (2557). ทศันคตแิละการรบัรูข้า่วสารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหาร 

        เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน้ําของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด).  

        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อมัพกิา หอมจติต.์ (2557). ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อและบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องสตรวียัทาํงาน 

        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

Borden, Neil. (2013). The Concept of the Marketing Mix". Suman Thapa. Retrieved 24 April 2013. 

Brad, Eadie. (2013). Consumer Behavior Theories – Purchasing Organic Food. Aarhus University  

        Department of Business Administration April. 

DeFleur, M. L., & Ball-Rokeach, S. J. (1996). Theories of mass communication. London: Longman. 

E. Spranger, Types of Man.Tran. By P.J. Pigors (Halle: Niemeyer, 1928); P.E. Vernon and G.W.  

        Allport.aTest for Personal Values. Journal of Abnormal and Social Psychology. 26 (1931),p. 233-48. 

Engel, James, F., Kollat, David, T., & Blackwell, Roger, D. (1968). Consumer Behavior. New York:  

        Holt, Rinehart and Winston, Inc. 

Etzel, Michael, J., Walker, Bruce, J., & Stanton, William, J. (2007). Marketing. 14th ed.  

        Boston: McGraw – Hill. 

F. E. Harrison. (1981). The Managerial Decision-Making Process. Boston: Houghton Miffin Company.  

Hanna, N. & Wozniak, R. (2001). Consumer Behavior : An applied approach. Upper saddle river,  

        NJ: Prentice Hall. 

Hartung, Joachim. (2001). Testing for Homogeneity in Combining of two-armed trialswith normally  

        distributed responses. The Indian Journal of Statistics. Sankhya. Volume 63, p.300 

Kanuk, Leslie, Lazar, & Schiffman, Leon. (2003). Consumer Behavior. Upper Saddle River.  

        NJ: Prentice Hall. 

Kidd, J., R. (1973). How Adults Learn. Chicago: Association Press. 

Kotler, Philip & Armstrong, Gary. (2009). หลกัการตลาดฉบบัมาตรฐาน. แปลโดยวารุณีตนัตวิงศว์าณิช.  

        กรุงเทพฯ: เพยีรส์นัเอด็ดูเคชัน่อนิโดไชน่า. 

Kotler, Philip & Keller. (2009). Marketing Management. 13th ed. New Jersey: Prentice-Hall. 

Kotler, Philip. (1997). Marketing management: analysis, planning, implementation and control. 9th ed.  

        New Jersey: A simon & Schuster Company. 

---------. (1994). Marketing management : analysis, planning, implementation and control. 8th ed.  

        Englewood Cliffs: Prenticc-Hall, Inc. 

M. Rokeach. (1973). The Nature of Human Values.  New York: Free Press. 

McCarthy, Jerome, E. (1964). Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, IL: Irwin. 

Nielsen, Thailand. (February 2013) (อา้งองิขอ้มลู: The Nielsen เดอืนกุมภาพนัธ ์ปี พ.ศ. 2013) 

R., J. Ebert. & T., R. Mitchell. (1975). Organizational Decision Processes : Concepts and Analysis.  

        New York: Crane, Eessak and Com. 

Schiffman, L., G., & Kanuk, L., L. (1987). Consumer behavior. (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

Stanton, William, J., & Futrell, Charles. (1987). Fundamentals  of marketing. 8th ed. New York: 

        McGraw – Hill, Inc. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:s794cDYCYxAJ:www.commerce.uct.ac.za/managementstudies/Courses/bus2010s/2007/Nicole%2520Frey/Assignments/Borden,%25201984_The%2520concept%2520of%2520marketing.pdf+&hl=en&gl=in&pid=bl&srcid=ADGEESjQD7owLY5RwuEOVer7qeDaZjKIiemGtEMQCTB0amHNizGcuaFQX6t4JMbz2SmtCNc6V3LLp3mAnnZusRcaMpFy-llqtMBHVfMLI26cEVTkx5qFvPIde_At0dNXaIy4Ar0BM6tN&sig=AHIEtbRsrEOiOtAC_eEcBJS0iSRJNlR6Xw

