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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดีในกลุมผูประกอบการรานอาหาร” 

มีวัตถุประสงคในการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  พฤติกรรมการซ้ือ  ทัศนคติ  แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ 
ขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหาร  และศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูประกอบการมีความสัมพันธ  กับ
ทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดี  ศึกษาทัศนคติของผูประกอบการมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี  
       ผลการศึกษาพบวา  ผูประกอบการรานอาหารสวนมากจะเปนเพศหญิง  ระยะเวลาการดําเนินกิจการ

สวนใหญดําเนินการไมนอยกวา 6 ป  ท่ีตั้งของรานอาหารสวนใหญตั้งอยูในเขตตางจังหวัดมากกวาเขตกรุงเทพฯ  

และปริมณฑล  พฤติกรรมการซ้ือขาวสารสวนใหญเลือกใชขาวพันดีเพราะราคาและคุณภาพดี   โดยเฉพาะขาว

หอมมะลิ 100% จะไดรับความนิยมมาก  รองลงมาเปนขาวผสมและขาวขาวตามลําดับ   สําหรับความถ่ีในการ

สั่งซ้ือขาวพันดีผูประกอบการสั่งซ้ือเฉลี่ย  8 ครั้งตอเดือน   มีปริมาณการซ้ือขาวพันดีประเภทถุงบรรจุ 5 กก.  

เฉลี่ย  33 ถุงตอครั้ง  ในการสั่งซ้ือขาวพันดีของผูประกอบการสวนใหญสั่งซ้ือจากเอเยนตประจําทองถ่ิน

 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับขาวพันดีพบวา ผูประกอบการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนมาก

ท่ีสุด รองลงมาเปนสื่อวิทยุและนิตยสารหรือหนังสือพิมพ  การเปดรับจะรับทราบขาวสารเก่ียวกับขาวพันดีในเรื่อง

กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมการขาย   นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาการผูประกอบการเปดรับขาวสารผานพนักงาน

ขายขาวพันดี  โดยการพูดคุยกับพนักงานในเรื่องการอธิบายแนะนําคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑท้ังดานคุณภาพ

และราคา  ในสวนทัศนคติของผูประกอบการเก่ียวกับขาวพันดี พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในเชิงบวกตอขาว

พันดีทุกดาน  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด    

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี พบวา ผูประกอบการมีแนวแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีในระดับสูง  

รองลงมาจะซ้ือผลิตภัณฑใหมๆ ของขาวพันดี 
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ขอเสนอแนะ บริษัทฯ ควรเอาใจใสดานการผลิตและรักษาคุณภาพขาวใหสมํ่าเสมอ  ดานชองทางการจัด

จําหนายพบปญหาสินคาขาดแคลนบอยหรือสงของไมตรงเวลา  บริษัทฯ  ควรหาแนวทางปรับปรุง   และดาน

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดบริษัทควรจัดโปรโมชั่นดานราคาๆ  บอยๆ หรือเพ่ิมของแถมและเพ่ิมรางวัลชิงโชคไป

เท่ียวตางประเทศ  นอกจากนี้  ควรสรางมาตรฐานการบริการท่ีดีใหกับพนักงานขายทุกคน 

 

Abstract. 

 The study. “Media Exposure and Attitude towards“ PUNDEE ” Rice among Restaurant’s 

Entrepreneurs” The objectives of the study exposure. Purchasing behavior, attitudes, trends, buying 

behavior of households Thousand Rice Restaurant and study the behavior of the operator exposure is 

associated with attitudes toward rice wrapped well. Attitude of the operator associated with the trend and 

buy thousands of good behavior. 

The results showed that Most restaurant operators are female. Period of operation is mainly 

carried out not less than six years, most of the restaurants located in Bangkok and the provinces, 

rather than buying habits milled rice using thousands mainly because price and good quality. In 

particular, jasmine rice 100%, will be very popular. Minor mix rice and white rice, respectively. For 

frequencies in the order of thousands of poor rice households purchased 8 times per month. There 

are thousands of great quantities of rice bags 5kg average 33 bags of rice at a time in the order of a 

thousand households, most purchased from a local agent. Behavior on exposure to thousands of great 

food finds. The exposure of media as possible. Minor, radio and magazines or newspapers. Exposure to 

a few thousand well-informed about the activities for the promotion. In addition, the study found that 

the exposure through thousands of salespeople rice well. By talking with staff about the 

recommended features. Both product quality and price. Attitude on the part of the operator found 

that a few thousand very positive attitude in all of the thousands of rice. Product pricing and 

distribution channels and marketing communications tools. Thousand grain purchasing behavior trends 

that entrepreneurs are the likely behavior of rice wrapped in a high level. Minor to purchase new 

products of rice wrapped well. 

Company should heed the recommendation to produce and maintain a consistent quality of 

rice. The distribution channel often experience shortages of products or delivery is not timely, the 

company should find ways to improve. Marketing and communication tools should be more frequent 

price promotions or sweepstakes prize giveaway and add to the country should create a better 

standard of service to all employees 
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บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

 ขาวพันดี เปนขาวสารบรรจุถุงเพ่ือจําหนาย ซ่ึงเปนหนึ่งในผลิตภัณฑใหมท่ี สิงห คอรเปอเรชั่น มองเห็น

โอกาสในการทําตลาดท้ังนี้เพราะเชื่อวาขาวเปนอาหารหลักของคนไทยท่ีตองบริโภคทุกวันและถึงแมจะตองลงแขง

ในสนามท่ีมีคูแขงจํานวนมากมายหลายแบรนดและอยูในตลาดขาวมานานแตสิงหคอรเปอเรชั่น ก็ม่ันใจในศักยภาพ

ของทีมงานโดยเฉพาะระบบการจัดจําหนายท่ีแข็งแกรง จึงมุงม่ันตั้งใจท่ีจะใหขาวพันดีเปนธุรกิจหลักอีกอยางหนึ่ง

ในอนาคตเพ่ือสรางรายไดใหกลุมธุรกิจ Non Alcohol  ถึงเปาหมายท่ีวางไว 

 

 ขาวพันดีเริ่มออกสูตลาดครั้งแรกเม่ือกลางป พ.ศ. 2553 ท่ีผานมาโดยการรวมทุนระหวาง สิงห คอรเปอ

เรชั่น กับบริษัทเอเซียโกลเดนไรซ จํากัด ผูสงออกขาวรายใหญของประเทศ จดทะเบียนชื่อบริษัท มหาสาน เอ็น

เตอรไพรส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ในสัดสวน 50:50 เปอรเซ็นตเบื้องตนใชงบประมาณสราง

โรงสีมูลคา 300 ลานบาทบนพ้ืนท่ี 30 ไรท่ี  ต.ทาสะอาน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา มีกําลังการผลิตวันละ 1,000 

ตัน  
 โดยครั้งนั้นขาวพันดีถูกผลิตออกมาเพียง 2 ชนิดคือขาวขาว 100% คัดพิเศษ (ถุงสีน้ําเงิน) ขายปลีกถุงละ 

120 บาท และขาวหอมมะลิ 100% คัดพิเศษ (ถุงสีชมพู) ขายปลีกถุงละ 170 บาท แตในปจจุบันไดถูกผลิตออกมา

ตอบสนองครบทุกความตองการของตลาดไมวาจะเปนขาวขาว ขาวผสม ขาวหอมมะลิ  โดยทุกชนิดมีท้ังขนาด

บรรจุ 5 กิโลกรัมและ 48 กิโลกรัม  ทางดานระบบการจัดจําหนายในชวงแรกนั้น สิงห คอรเปอเรชั่น กําหนด

สัดสวนการขายขาวพันดีผานชองทางเทรดดิชั่นแนลเทรด 70% โมเดิรนเทรด 30% โดยชองทาง         เทรดดิชั่น

แนลเทรดนั้นบริษัทฯไดกระจายสินคาผานผูแทนจําหนายท่ีเปนเอเยนตเบียรของบริษัทฯท่ีมีอยูท่ัวประเทศกวา 

250 ราย 

 สําหรับแผนการตลาดขาวพันดีนั้น เม่ือป พ.ศ.2553 คุณภูริต  ภิรมยภักดี กรรมการและผูอํานวยการกลุม

การตลาดนอนแอลกอฮอล บริษัทสิงห คอรเปอเรชั่น จํากัดไดกําหนดเปาหมายภายใน 3 ปขางหนาวา ขาวพันดี

จะตองมีมารเก็ตแชรในตลาดขาวถุง 10% ของมูลคาตลาดรวม 20,000 ลานบาทและเปนอันดับ 3 รองจากผูนํา

ตลาดอยางขาวตราฉัตรและขาวตรามาบุญครอง 

 กลุมลูกคาหลักของขาวพันดีถูกกําหนดใหเปนกลุมแมบานท่ีมีอายุ 30 ปข้ึนไปเปนเปาหมายหลักโดยมี
รานอาหารท่ัวประเทศเปนเปาหมายรอง  ขาวพันดีวางโพซิชันนิ่งเปนขาวสารถุงคุณภาพสูงสุดของไทย ปแรกใชงบ
การตลาด 150 ลานบาทดวยกลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับสื่อโฆษณาตางๆโดยถูกกําหนดให
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สื่อสาร 3 ดานเทานั้นคือ แหลงการผลิตดี การผลิตดี และสายพันธขาวท่ีดี ขณะเดียวกันใหเนนทําการตลาดแบบ
บีโลวเดอะไลนผานกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพ่ือใหกลุมผูบริโภคเปาหมายไดมีโอกาสลองชิม   

 และนับจากวันท่ีขาวพันดีออกสูตลาดราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เปน

เวลากวา 2 ปครึ่งแผนงานตางๆท่ีวางไวไดถูกดําเนินการอยางเต็มกําลังสงผลใหยอดจําหนายขาวพันดีมีอัตราเติบโต

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนี้  
 1. ป 2553  ( มิถุนายน  - ธันวาคม ) ยอดจําหนาย  5,130 ตันคิดเปนมูลคา   133 ลานบาท 

 2. ป 2554   ยอดจําหนาย    18,300  ตันคิดเปนมูลคา   503 ลานบาท 

 3. ป 2555   ยอดจําหนาย    24,500  ตันคิดเปนมูลคา  750 ลานบาท  คิดเปน 7% ของรายไดรวมใน

กลุมธุรกิจนอนแอลกอฮอลหรือเปนอันดับ.3...รองจากโซดาสิงหและน้ําสิงห  

 สําหรับยอดขายในป พ.ศ. 2555 ท่ีมีมูลคาสูงถึง 24,500 ตัน หากจําแนกใหเห็นถึงท่ีมาจะพบวาเปนตัว

เลขท่ีไดจากชองทางตัวแทนจําหนายของสิงหคอรเปอเรชั่นท่ัวประเทศกวา 250 รายเปนจํานวน 10,000 ตัน   

จากชองทางโมเดิรนเทรด 5,000 ตัน จากชองทางรานอาหาร 7,000 ตันและอ่ืนๆอีก 2,500 ตัน 

 จะเห็นไดวาตัวเลขดังกลาวขางตนเปนยอดขายท่ีไดมาจากหลายชองทางโดยจะพบวายอดขายท่ีไดจาก

ชองทางรานอาหารซ่ึงถูกกําหนดใหเปนกลุมเปาหมายรองนั้นมีตัวเลขรายไดท่ีนาสนใจเพราะมีปริมาณท่ีคอนขางสูง

และเติบโตอยางตอเนื่องท้ังนี้เพราะ ขาวพันดีใหความสําคัญในเรื่องสวนประสมทางการตลาดทุกดานไมวาจะเปน 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตองคัดสรรอยางดีท่ีสุด  ดานราคาท่ีตองแขงขันในตลาดได     ดานชองทางการจัด

จําหนายท่ีตองครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  และดานการสงเสริมการขายท่ีเนนหนักเรื่องการสรางการรับรูและสรางความ

ประทับใจในตัวผลิตภัณฑตลอดจนการเปนคูคาท่ียั่งยืน  ปจจัยท้ัง 4 ดานนี้ ขาวพันดี เนนใชกลยุทธการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการไปยังกลุมผูประกอบการรานอาหาร ท้ัง อเบิฟเดอะไลนและบีโลวเดอะไลน ควบคูกันไป

พรอมกันโดยสื่อโฆษณาตางๆถูกกําหนดใหสื่อสาร 3 ดานเทานั้นคือ  สายพันธขาวท่ีดี แหลงเพาะปลูกดี และการ

ผลิตท่ีดี  

 

 เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลัก ท่ีขาวพันดีใชกับชองทางรานอาหารสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การโฆษณา ( Advertising )  ผานสื่อโฆษณาตางๆโดยมีการกําหนดใหสื่อสาร 3 ดานเทานั้นคือ 

แหลงการผลิตดี การผลิตดี และสายพันธขาวท่ีดี  

2. การจัดกิจกรรม ( Event Marketing & Sponsorship ) ไดแก การสนับสนุนจัดกิจกรรมประชุม

ชมรมรานอาหารในแตละจังหวัดท่ัวประเทศ โดยใชชองทางนี้เปนชองทางในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารกิจกรรมตางๆท่ีบริษัทฯจัดข้ึน 
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3. การใหความรูโดยใชพนักงานขาย ( Personal Selling ) ไดแก การจัดทีมสาธิตการหุงขาวพันดีให

อรอยโดยตระเวณแนะนําใหความรูแกรานอาหารท่ีใชขาวพันดีท่ัวประเทศ 

4. การสงเสริมการขาย ณ จุดขายและตกแตงจุดขาย ( Sales Promotion & Display )  โดยจัดใหมี

กิจกรรมลุนโชคหลายรายการ   กิจกรรมสงเสริมการขายดานราคา รวมถึงจัดทีมงานตกแตง

รานอาหารอยูทุกภาคท่ัวประเทศ 

 อยางไรก็ตาม  การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของทุกสินคาไมอาจหยุดนิ่งเฉยได  จะดวยเพราะการท่ี

ตองแขงขันกับคูแขงอีกหลายรายในตลาดหรือแมแตจะตองแขงขันกับตัวเองเพ่ือพิชิตเปาหมายท่ีกําหนดไว  ดวย

เหตุนี้ผูศึกษาจึงคิดวาการศึกษาวิจัยดานตางๆของขาวพันดีเปนสิ่งจําเปนท่ีตองทําอยางตอเนื่องทุกสองหรือสามป

เพ่ือทราบความเปนจริงในดานตางๆของสถานการณปจจุบันดังการวิจัยครั้งนี้ท่ีผูศึกษาตองการศึกษาวากลุม

ผูประกอบการรานอาหารท่ีมีภูมิหลังแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีอยางไร มีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารอยางไร  ขอดี ขอเสียของปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดบางท่ีมีผลตอการเกิดทัศนคติท่ีดีและไมดีตอ

ขาวพันดีของกลุมผูประกอบการรานอาหารเพราะจะมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีใน

อนาคต  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีผูศึกษาจะตองพยายามใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตองท้ังในดาน

ความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับทัศนคติมีตอขาวพันดีและแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี

ของกลุมผูประกอบการรานอาหาร ท้ังนี้เพ่ือนําคําตอบไปใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานดาน

ตางๆของขาวพันดีเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแกลูกคาใหมากข้ึนซ่ึงเชื่อวาจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทใน

ท่ีสุด 

 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหาร 

2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีในกลุมผูประกอบการรานอาหาร 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหาร 

4. เพ่ือศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหาร 

5. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูประกอบการรานอาหารมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอขาว

พันดี 

6. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูประกอบการรานอาหารมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี  

วิธีการวิจัย 
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 การศึกษาเรื่อง“การเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดีในกลุมผูประกอบการรานอาหาร” เปน

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการสํารวจ (Survey) แบบการศึกษาภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnair) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และให

กลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมา

อภิปรายถึงความสัมพันธของลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการซ้ือ  พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความคิดเห็น

เก่ียวกับขาวพันดี และแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี ของผูประกอบการรานอาหาร    

 สําหรับประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ เจาของธุรกิจรานอาหารท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

และตางจังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 876 ราย ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งซ้ือวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหารจําหนาย

ในรานอาหารและใชขาวพันดีอยูในปจจุบัน   สวนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชสูตร

การคํานวณของทาโร ยามาเน   โดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95%  และคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05  ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชขนาดกลุมตัวอยางท่ี 300   คน  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบผสม (Mixed 

Method) ซ่ึงใชความนาจะเปน (Probability Sampling) และไมใชความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling)  สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึกษาจัดทํา

แบบสอบถามออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  เปนคําถามปลายเปด (Open-Ended Questions) และเปนคําถาม

ปลายปด (Closed-Ended Questions) 

 นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม

กอน นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงซ่ึงการทดสอบความเชื่อถือพบวาคาอัลฟามีคามากกวา 0.7  จึงถือไดวา

แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือเพียงพอท่ีจะใชในการเก็บขอมูลตอไป  และเม่ือเก็บขอมูลพรอมรวบรวม

แบบสอบถามแลว ผูศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามท้ังหมดเพ่ือคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีมีคําตอบสมบูรณใชในการประมวลผล จากนั้นจึงลงรหัส (Coding) และนํามาประมวลผลขอมูล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสถิติสําเร็จรูปเพ่ือแปลความหมายขอมูล และจัดทํา

รายงานผลการศึกษาตอไป 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษานํามาใชวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานใน

การศึกษาครั้งนี้  มี  2  ประเภท  ดังนี้   1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  2)  สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic)  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 และ 2  ในเรื่องคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  โดยวิธี t - test    

ผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปทางประชากร 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คือ172 คน คิดเปนรอยละ57.3 มีอายุ 41– 
50 ป มีจํานวนมากท่ีสุด คือ102 คน คิดเปนรอยละ34 โดยสวนใหญมีความยาวนานในการประกอบธุรกิจ
รานอาหารเทากับ 5 ปข้ึนไปมีจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 71 ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งรานอาหารในเขตตางจังหวัดคือ 
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มีจํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 88 ประกอบกับมีขนาดรานอาหารขนาดกลาง (จํานวนโตะ 10 - 30 โตะ) มี
จํานวนมากท่ีสุดคือ109 คน คิดเปนรอยละ 36.3 ท้ังนี้มีประเภทกิจการรานอาหารมีจํานวนมากท่ีสุดคือ138 คน 
คิดเปนรอยละ 46  
 
สวนท่ี 2  พฤติกรรมการซ้ือขาวสารยี่หอพันดีเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชในปจจุบันคือ ขาวพันดี จํานวน 300 คน คิดเปน
รอยละ 100  โดยทําการเลือกยี่หอของขาวคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีจํานวนมากท่ีสุดคือ249 คน คิดเปน
รอยละ 83 และเลือกใชขาวพันดีประเภทขาวหอมมะลิ 100% คือ มีจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ67.7 โดยมี
ความถ่ีในการสั่งขาวพันดีเทากับ 7.86 ครั้งตอเดือน โดยกลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการสั่งขาวพันดี 1 – 5 ครั้งตอ
เดือนมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 139 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ท้ังนี้มีปริมาณการซ้ือขาวพันดีเทากับ 32.72 ถุงตอครั้ง 
สวนกลุมตัวอยางท่ีซ้ือขาวพันดีเปนกระสอบ มีคาเฉลี่ยปริมาณการซ้ือขาวพันดีเทากับ 4.80 กระสอบตอครั้ง โดย
กลุมตัวอยางท่ีมีปริมาณการซ้ือขาวพันดี 1 – 10 ถุงตอครั้ง มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 100 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ซ่ึง
สวนใหญมีชองทางในการซ้ือขาวพันดีจากเอเยนตประจําทองถ่ินมาสงคือ มีจํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 81.3 
 
สวนท่ี 3  การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหาร 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดเคยเปดรับขาวสารเก่ียวกับขาวพันดี ท้ังหมดจํานวน 300 
คน คิดเปนรอยละ 100 จากโทรทัศนมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางมีปริมาณการเปดรับโฆษณาเก่ียวกับขาวพันดี
จากสื่อโทรทัศนเทากับ 5.27 ครั้งตอเดือน หรือประมาณ 5 ครั้งตอเดือน โดยกลุมตัวอยางมีปริมาณการเปดรับ
โฆษณาเก่ียวกับขาวพันดีจากสื่อโทรทัศนจํานวน  4 ครั้งตอเดือนมากท่ีสุด มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26 
และมีปริมาณการเปดรับโฆษณาเก่ียวกับขาวพันดีจากสื่อวิทยุเทากับ 3.38ครั้งตอเดือน หรือประมาณ 3 ครั้งตอ
เดือน โดยกลุมตัวอยางมีปริมาณการเปดรับโฆษณาเก่ียวกับขาวพันดีจากสื่อวิทยุจํานวน 2ครั้งตอเดือนมากท่ีสุด มี
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 32.3 ท้ังนี้มีปริมาณการเปดรับโฆษณาเก่ียวกับขาวพันดีจากสื่อนิตยสาร,
หนังสือพิมพเทากับ 1.57 ครั้งตอเดือน หรือประมาณ 2 ครั้งตอเดือน โดยกลุมตัวอยางมีปริมาณการเปดรับโฆษณา
เก่ียวกับขาวพันดีจากสื่อนิตยสาร,หนังสือพิมพจํานวน 1 ครั้งตอเดือนมากท่ีสุด มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 
56.2 ซ่ึงสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับขาวพันดีในเรื่องโฆษณาเพ่ือการสงเสริมการขาย เชน ชิงโชครางวัล
ทองคํา 1,000 รางวัล มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 58 รวมถึงเคยทราบขาวสารการจัดกิจกรรมของขาวพันดี 
มีจํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 98.3 และในสวนของกิจกรรมของขาวพันดีท่ีกลุมตัวอยางรับทราบมากท่ีสุดคือ
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายชิงรางวัลทองคํา1,000 รางวัลมูลคารวมกวา 6 ลานบาทมีจํานวน 257 คน คิดเปนรอย
ละ 85.7 โดยสื่อท่ีกลุมตัวอยางใชเปดรับขาวสารการจัดกิจกรรมของขาวพันดีมากท่ีสุดคือเจาหนาท่ีสงเสริม
การตลาดของบริษัทฯมีจํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 82 และกลุมตัวอยางสวนใหญเคยพบปะพูดคุยกับพนักงาน
ขายขาวพันดี มีจํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 97 และมักพูดคุยกับพนักงานขายของขาวพันดีมากท่ีสุดคือการ
อธิบายแนะนําคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑท้ังดานคุณภาพและราคา มีจํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 84.3 
 
สวนท่ี 4  ทัศนคติของผูประกอบการรานอาหารเก่ียวกับขาวพันดี 
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 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในเชิงบวกตอขาวพันดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ
4.05 โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดดีท่ีสุด รองลงมาคือ ทัศนคติดานราคา รองลงมาคือทัศนคติดานผลิตภัณฑ และอันดับสุดทายคือ 
ทัศนคติดานชองทางจําหนาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.28, 4.03, 3.92 และ 3.90 ตามลําดับ  
 
สวนท่ี 5  แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี 
 จากการศึกษาพบวา มีแนวแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมของ
คะแนนเทากับ 3.84 โดยเม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีของการตั้งใจจะซ้ือขาวพันดีในครั้งตอไปสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือตั้งใจจะซ้ือผลิตภัณฑ
ใหมๆของขาวพันดีอยูในระดับสูง และอันดับสุดทายคือ ตั้งใจท่ีจะแนะนําหรือบอกตอใหบุคคลอ่ืนมาซ้ือขาวพันดี
อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.32, 3.77และ 3.42 ตามลําดับ  
 
สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ือใชในการปรับปรุงขาวพันดีใหเปนท่ีพอใจ 
 จากการศึกษาพบวา ดานผลิตภัณฑ ควรรักษาคุณภาพขาวใหสมํ่าเสมอ เพราะมีการพบมอดในขาว
และขาวแข็งในบางครั้ง ในสวนของดานชองทางการจําหนาย พบปญหาของขาดบอยหรือสงของไมตรงเวลา จึงควร
หาแนวทางปรับปรุงเชน เพ่ิมจํานวนพนักงานสงของ และดานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ลดราคาๆบอยๆ หรือ
เพ่ิมของแถมใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมรางวัลชิงโชคไปเท่ียวตางประเทศ นอกจากนี้ พนักงานขายบางคน
ยังขาดการบริการท่ีดีพอ จึงควรสรางมาตรฐานการบริการท่ีดีใหกับพนักงานขายทุกคน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดีในกลุมผูประกอบการ
รานอาหาร” สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับทัศนคติ ท่ีมีตอ
องคประกอบทางดานสวนประสมทางการตลาดของขาวพันดีในกลุมผูประกอบการรานอาหาร
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 พฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 1 
(โทรทัศน) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอองคประกอบทางดานสวนประสมทางการตลาดของขาวพันดีในกลุม
ผูประกอบการรานอาหาร  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวา มีเพียงสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.2 และสมมติฐาน
การวิจัยท่ี 1.1.4 เทานั้นท่ีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนมีความสัมพันธกับทัศนคติ ของ
ผูประกอบการรานอาหาร  สวนสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.1 และสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.3 พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารจากสื่อโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการรานอาหาร ซ่ึงสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.2 พฤติกรรมความถ่ี(ครั้ง/เดือน)ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 1 
(โทรทัศน) มีความสัมพันธกับทัศนคติดานราคา เนื่องจากสื่อโทรทัศนลวนมีรูปแบบและการนําเสนอคุณประโยชน
และลักษณะของขาวพันดีซ่ึงทําใหเกิดการกระตุนใหผูประกอบการใหเกิดการจับจายซ้ือขาวพันดี ซ่ึงแนนอนวา
ผูประกอบการสวนใหญมักใหความสําคัญเปนพิเศษในการใชจายซ้ือขาวพันดีโดยเฉลี่ยตอครั้งเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
บทบาทของสื่อโทรทัศนท่ีมีสวนกระตุนใหเกิดการซ้ือขาวพันดีมากข้ึนจากการแนะนําผลิตภัณฑขาวพันดี ท่ี
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นอกเหนือจากผลิตภัณฑขาวแบบเดิมๆ ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการเกิดการสนใจและอาจซ้ือผลิตภัณฑขาวพันดี
เพ่ิมเติมดวย อีกท้ังขาวพันดีนั้นมีการพัฒนาจนไดรับมาตรฐาน สามารถสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจใน
ระดับหนึ่งแกผูประกอบการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกณฑการเลือกสื่อของ ยุพา สุภากุล, 2534, น.124-125) ท่ี
กลาววา ในการเปดรับขาวสารจากสื่อไมเพียงแตบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารเฉพาะเรื่องท่ีตนใหความสนใจเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเองเทานั้น แตบุคคลยังเลือกเปดรับประเภทของสื่อท่ีตองการอีกดวย ซ่ึงผูรับสาร
จะเปดรับสื่อประเภทใด ข้ึนอยูกับ 1) เลือกสื่อท่ีสามารถจัดหามาได (Availability) ผูรับสารจะเลือกรับสื่อท่ีไมตอง
ใชความพยายามมากเชน ประชาชนในชนบทมักจะเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร และสื่อ
บุคคลเปนตน 2) เลือกสื่อท่ีตนสะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผูรับสารสามารถเลือกสื่อได
ตามท่ีตนเองสะดวกท้ังดานหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร และสื่อบุคคล เปนตน 3)เลือก
สื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนไมคอยเปลี่ยนแปลงการเปดรับสื่อท่ีตนเองเคยรับอยู เชน 
บุคคลท่ีอายุมากเคยฟงวิทยุกระจายเสียงเปนประจําก็มักจะไมคอยสนใจสื่อชนิดอ่ืน 4) เลือกสื่อตามลักษณะเฉพาะ
ของสื่อ (Characteristic of Media) คุณลักษณะเฉพาะของสื่อมีผลตอการเลือกสื่อของผูรับสาร เชน ลักษณะเดน
ของสื่อหนังสือพิมพ คือ สามารถใหขาวสารในรายละเอียดไดดีกวา และสามารถนําติดตัวไปไดในทุกหนทุกแหง 
เปนตน และ 5) เลือกสื่อท่ีสอดคลองกับตน (Consistency) ผูรับสารจะเลือกสื่อท่ีสอดคลองกับความรู คานิยม 
ความเชื่อ และทัศนคติของตน  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.4 พฤติกรรมความถ่ี(ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 1 
(โทรทัศน) มีความสัมพันธกับทัศนคติดานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด  เนื่องจากการแจงโปรโมชั่นและการ
นําเสนอผลิตภัณฑขาวพันดีโดยผานชองการเปดรับขาวสารรูปแบบตางๆ ทําใหผูประกอบการนํามาเปนปจจัยท่ีใช
พิจารณาการเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑขาวพันดีท่ีถูกนําเสนอ หรือสรางความเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับ
รายละเอียดของการจัดโปรโมชั่นหรือการสงเสริมการขายของผลิตภัณฑขาวพันดีท่ีนําเสนอออกมาผานสื่อโทรทัศน
ในชวงเวลาขณะนั้น  อีกท้ังการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาด และโปรโมชั่นท่ีนําเสนอใหแกผูบริโภคในขณะนั้น
อาจตรงกับความตองการของผูบริโภค สวนการกําหนดการสื่อสารการตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธในดานตางๆ ท่ี
สงไปยังกลุมผูบริโภคนั้น ทําใหผูบริโภคทราบและไดรับสิทธิพิเศษตางๆ จึงทําใหมีการติดตามการสื่อสารการตลาด
ตางๆของผลิตภัณฑขาวพันดีอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับหลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของ
เสรี วงษมณฑา (2547, น.99-102.) กลาวคือ 1) แบงตามพฤติกรรมของผูบริโภค (Behavior  Segmentation) 
พฤติกรรมของผูบริโภคถือเปนสิ่งสําคัญมากในการวางแผนจากภายนอกสูภายใน ในการแบงสวนตลาดตาม
ลักษณะกลุมเปาหมาย  (Consumer Profile) จะมองไปไกลกวาลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) 
และลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic) ท่ัวไป อีกท้ังยังตองกาวตอไปถึงคานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Values and Lifestyles) หรือ VALS ดวย 2) วางวัตถุประสงค เนนถึงพฤติกรรมท่ีตองการ (Behavioral 
Objective) มากกวาท่ีจะใชเพียงการรับรู (Awareness) และการยอมรับ (Acceptance) และ 3) วางกลยุทธการ
สื่อสาร (Communication Strategy ) โดยจะเนนการไดพบเห็นตราสินคา (Brand contact) มากกวาพิจารณา
ประสิทธิภาพในการใชสื่อเพราะการสื่อสารการตลาดจะใหความสําคัญท้ังกิจกรรมการสื่อสารท่ีใชสื่อ (Media 
Activity) และกิจกรรมท่ีไมใชสื่อ (Non-media Activity)  
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 สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.1 และ1.1.3 นั้นท่ีพบวาพฤติกรรมความถ่ี(ครั้ง/
เดือน)ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 1 (โทรทัศน) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑและดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (ตามลําดับ)    เนื่องจากผลการศึกษา (จากตารางท่ี 4.17)  ชี้ชัดวาขาวสารท่ีเก่ียวของ
กับขาวพันดีท่ีผูประกอบการรานอาหารเปดรับผานสื่อโทรทัศนมากท่ีสุดเปนขาวสารท่ีมีเนื้อหาเพ่ือการสงเสริมการ
ขายมากกวาเนื้อหาขาวสารดานคุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ เชน โฆษณาชิงโชครางวัลทองคํา 1000 รางวัล ท่ีมี
การเผยแพรออกอากาศดวยความถ่ี (ครั้ง/เดือน)สูงมากในชวงท่ีมีการจัดแคมเปญดังกลาว ดวยเหตุนี้จึงสามารถ
สรางการรับรูกระตุนความสนใจใหผูประกอบการเกิดความจดจําและติดตามรายละเอียดในขาวสารนั้น ซ่ึงนําไปสู
การเกิดทัศนคติท่ีดีตอขาวพันดีในดานการสงเสริมการขายหากแตมิใชดานผลิตภัณฑ  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ผ ล ก า ร
สํารวจในการศึกษาเรื่องนี้พบวาสถิติการเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหารท่ีมาก
ท่ีสุดไดแก การเปดรับขาวสารจากชองทางพนักงานขาย (จากตารางท่ี 4.22) เพราะ พนักงานขายจัดเปนสื่อบุคคล
ท่ีมีประสิทธิภาพสื่อหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรวรรณ แสงทอง 
(2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถกระบะของผูใชรถยนตใน
กรุงเทพมหานคร”  โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบตัดขวางอยางงาย จํานวนตัวอยาง 400 
ตัวอยาง พบวา สื่อท่ีกลุมเปาหมายเปดรับมากท่ีสุดคือโทรทัศน และวิธีการติดตอพนักงานขายท่ีพบมากท่ีสุดคือท่ี
โชวรูมรถยนต โดยเพศชายและเพศหญิงมีการติดตอพนักงานขายท่ีแตกตางกัน โดยเพศชายมีการติดตอพนักงาน
ขายถึงจํานวนรอยละ 49.0 มากกวาเพศหญิง ซ่ึงมีเพียงจํานวนรอยละ 20.0 จํานวนสื่อท่ีเปดรับจํานวนการติดตอ
นั้น กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับครบทุกสื่อ ทุกวิธีการติดตอ การเปดรับเนื้อหาขอมูลการโฆษณา เนื้อหาขาวสาร
ประชาสัมพันธ เนื้อหาขอมูลจากพนักงานขายท่ีกลุมตัวอยางใหความสนใจมากท่ีสุด คือเนื้อหาดานผลิตภัณฑ สวน
เนื้อหาขอมูลรายการสงเสริมการขายจะเปนเรื่องสวนลดพิเศษ และพบวาการโฆษณาเปนเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดท่ีทําใหกลุมตัวอยางรับทราบขอมูลเก่ียวกับรถกระบะมากท่ีสุด รองลงมาคือ การติดตอพนักงานขาย    
  อยางไรก็ดี เหตุผลสนับสนุนอีกประการท่ีอธิบายถึงผลการศึกษาท่ีวาเหตุใดพฤติกรรมในการเปดรับ
ขาวสารจากสื่อโทรทัศนของผูประกอบการรานอาหาร จึงไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย
คือ   เนื้อหาภาพยนตรโฆษณาขาวพันดีท่ีเผยแพรผานทางโทรทัศนตลอด 2 ปท่ีผานมามีเพียง 2 เรื่องไดแก เรื่องท่ี
มีเนื้อหาเก่ียวกับคุณสมบัติเดนของขาวพันดี 3 ประการและเรื่องการจัดชิงโชคทองคํา 1000 รางวัล เทานั้น ไมมี
เนื้อหาของภาพยนตรโฆษณาขาวพันดีเรื่องใดเลยท่ีสื่อสารถึงเรื่องชองทางการจัดจําหนาย  อาทิ บริการสงสินคาฟรี 
หาซ้ืองาย ท่ีตั้งไมไกลจากราน เปนตน จึงกลาวไดวา เม่ือไมมีการสื่อสารก็ไมมีการรับรูและเม่ือไมมีการรับรู 
ทัศนคติจะเกิดไดอยางไร เรื่องนี้สอดคลองกับแนวคิดของ เรนนิส ลิเคิรท (อางถึงในธิติมา พุฒตาล , 2551) ไดระบุวา 
ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูจากแหลงทัศนคติตางๆ ท่ีมีอยูมากมาย อาทิ ประสบการณ การติดตอสื่อสารจาก
บุคคลอ่ืน  สิ่งท่ีเปนแบบอยาง และความเก่ียวของกับสถาบัน  ซ่ึงแหลงการเรียนรูท่ีแตกตางกันของบุคคลยอมเปน
แหลงท่ีมาและสนับสนุนใหเกิดทัศนคติท่ีตางกันออกไป  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 พฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 2 
(วิทยุ) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอองคประกอบทางดานสวนประสมทางการตลาดของขาวพันดีในกลุม
ผูประกอบการรานอาหาร  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3 และ 1.2.4  พบวา พฤติกรรม
ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 2 (วิทยุ) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ
องคประกอบดานสวนประสมทางการตลาด ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
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และดานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด  ท้ังนี้เพราะมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายดาน อาทิ ดานประสิทธิภาพของสื่อ
วิทยุซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศนแลวยิ่งพบวาสื่อวิทยุมีประสิทธิภาพดานขอจํากัดในการสรางการรับรูท่ีดอย
กวาสื่อโทรทัศนท่ีมีท้ังภาพและเนื้อหาของภาพยนตรโฆษณาขาวพันดีซ่ึงสามารถโนมนาวใหผูประกอบการเกิด
ทัศนคติท่ีดีไดมากกวา และนอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของแตละบุคคลก็มีความแตกตางกันทาง
สถานภาพสวนบุคคลซ่ึงจะมีผลตอการเปดรับขาวสารโดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ี
แตกตางกันดังแนวคิดของ  โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ท่ีกลาวไววา กระบวนการเลือก
รับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 พฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 3 
(นิตยสาร,หนังสือพิมพ) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอองคประกอบทางดานสวนประสมทางการตลาดของขาว
พันดีในกลุมผูประกอบการรานอาหาร  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3.1 , 1.3.2 , 1.3.3 และ 1.3.4  พบวา 
พฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 3 (นิตยสาร,หนังสือพิมพ) ไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอองคประกอบดานสวนประสมทางการตลาด ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนายและดานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด  ท้ังนี้สาเหตุมาจากดาน เนื้อหาของขาวสารท่ีเผยแพรผาน
สื่อ นิตยสารและหนังสือพิมพนั้นเปนเนื้อหาดานการจัดกิจจกรรมสงเสริมการขายขาวพันดีเปนสวนใหญซ่ึงหากดู
รายงานผลการสํารวจ(จากตารางท่ี 4.20 ) พบวาสื่อ นิตยสารและหนังสือพิมพ เปนสื่ออันดับท่ี 4 ท่ีผูประกอบการ
รานอาหารเลือกเปดรับขาวสารดานกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆของขาวพันดี จึงเปนไปไดท่ีทางผูประกอบการไม
เคยไดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ ดานราคา หรือดานชองทางการจัดจําหนายผานสื่อดังกลาวแตอยางใด ดวยเหตุนี้
จึงสงผลการเปดรับขาวสารจาก นิตยสาร,หนังสือพิมพไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการแตประการ
ใด 

 สําหรับเรื่องของวัตถุประสงคของการเลือกรับขาวสาร หรือการบริโภคขาวสารของผูรับสารนั้น สุรพงษ 
โสธนะเสถียร ก็ไดจําแนกวัตถุประสงคของการเลือกเปดรับขาวสารไว 4 ประการ คือ (สุรพงษ โสธนะเสถียร
,2533:40-44)  1) เพ่ือการรับรู (Cognition) คือผูรับสารตองการสารสนเทศ (Information) เพ่ือสนองตอความ
ตองการและความอยากรู 2)เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เชน การเปดรับสื่อเพ่ือแสวงหาความ เราใจ 
ตื่นเตน สนุกสนาน รวมท้ังการพักผอน  3) เพ่ืออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility)หมายถึง การตองการ
สรางความคุนเคยหรือการเปนสวนหนึ่งของสังคม เชนการใชภาษารวมสมัย เพ่ือหลีกเลี่ยงงานประจําหรือหลีกเลี่ยง
คนรอบขาง 4) การผละสังคม (Withdrawal) เปนการเปดรับสื่อหรือเขาหาสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงงานประจําหรือ
หลีกเลี่ยงคนรอบขาง 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  ทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาว
พันดีของผูประกอบการรานอาหาร  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานขอนี้พบวาทัศนคติของผูประกอบการรานอาหาร
ท่ีมีตอของขาวพันดีโดยเฉพาะดานองคประกอบทางดานสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 2.1. ทัศนคติดานผลิตภัณฑ  มีความสัมพันธ กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีของ
ผูประกอบการรานอาหาร เนื่องจากขาวพันดีเปนขาวท่ีหุงข้ึนหมอ มีกลิ่นหอมและมีหลายขนาดใหเลือกท้ัง รวมถึง
การผานกรรมวิธีการผลิตท่ีดีเหมาะในการประกอบอาหารขาย และมีหีบหอขาวพันดี มีสีสันสวยงาม ไมขาดงาย



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 12 
 

เหมาะในการเก็บรักษา ทําใหผูประกอบการเกิดความเชื่อม่ันในการซ้ือขาวพันดีและม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ
ขาวพันดี จึงทําใหผูประกอบการมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑของเอ็ตเซล วอลคเกอร; และ สแตนตัน (2001: 9) ท่ีมีปจจัยดังตอไปนี้ ไดแก ความ
แตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive 
Differentiation) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน 
รูปลักษณคุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ  
 2.2 ทัศนคติดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีของผูประกอบการ
รานอาหาร เนื่องจากขาวพันดีมีการใหเครดิตจากผูแทนจําหนายซ่ึงสะดวกตอการสั่งซ้ือ อีกท้ังยังมีราคาท่ีเหมาะสม
กับคุณภาพสินคาถึงแมจะมีราคาท่ีสูงกวายี่หออ่ืนในระดับคุณภาพเดียวกัน ทําใหผูประกอบการเกิดความความ
สนใจและพิจารณาเก่ียวกับดานราคามากยิ่งข้ึนและซ้ือขาวพันดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับคุณสมบัติท่ีสําคัญของ
ราคาของ kotler (1997:611-630) ท่ีกลาวไววา การใหระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ
(Payment Period and Credit Term) คือการใหระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูท่ีซ้ือสินคาหรือบริการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวดังนั้น ราคาจึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดเชนถาผูบริโภคคิดวา
คอนโดเนียมมีคุณคาในดานการใชงานและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการแลวก็มีแนวโนมท่ีผูบริโภคจะยอมรับ
ราคาของคอนโดมิเนียมหากมีราคาสูงกวาคอนโดมิเนียมอ่ืนๆท่ัวไป  
 
 2.3 ทัศนคติดานชองทางการจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีของ
ผูประกอบการรานอาหาร เนื่องจากขาวพันดีมีบริการจัดสงสินคาฟรี ทําใหมีความสะดวกในการซ้ือขาวพันดี อาทิ
เชน หาซ้ืองาย หรือ ท่ีตั้งไมไกลจากราน ประกอบกับการซ้ือขาวพันดีนั้นเปนเพราะวามีการติดตอซ้ือขายกับ
ตัวแทนจําหนายมาเปนเวลายาวนาน สงผลใหผูประกอบการมีพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดการกระจายตัวสินคาหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical Distribution หรือ 
Market logistics) ของคอตเลอร; และอารมสตรอง (2003: 5) ท่ีกลาวไววาเปนงานท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการ
ปฏิบัติการตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตและสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยัง
จุดสุดทายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญ 
ไดแก การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) และการ
บริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) เปนตน 
 
 2.4 ทัศนคติดานเครื่องมือการส่ือสารการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือขาวพัน
ดีของผูประกอบการรานอาหาร เนื่องจากขาวพันดีมีรายการสงเสริมการขายดานกิจกรรมลุนโชคท่ีนาสนใจจนเกิด
ความอยากซ้ือ อาทิเชน รายการชิงโชคทองคํา 1000 รางวัล หรือกิจกรรมลุนโชคไปดูฟุตบอล ณ ประเทศอังกฤษ 
การลดราคาโดยตัดชิ้นสวนถุงขาวมาใชเปนสวนลดมูลคาถุงละ 10 บาทในการซ้ือครั้งตอไป โครงการโรดโชวขาว
พันดีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  ภายในงานมีการเชิญรานอาหารเขามารวมงานและสามารถซ้ือขาวพันดีในราคาพิเศษ
สุดสุด พรอมของแถมและลุนโชคมากมาย รวมถึงการจัดกิจกรรมสนับสนุนอาทิเชน สนับสนุนการจัดประชุมชม
รานอาหารในทุกจังหวัด  รวมถึงการประชาสัมพันธโดยการโฆษณาขาวพันดี ทําใหมีความนาสนใจ จนเกิดความ
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อยากซ้ือมาหุงเพ่ือจําหนายในรานอาหาร ถือเปนการสรางฐานลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรานอาหาร ท่ีมีการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม และการสรางความสัมพันธ ท่ีดีกับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรานอาหาร และใหสิทธิ
พิเศษตางๆแบบไมไดเจาะจง ซ่ึงอาจทําใหสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดีของผูประกอบการรานอาหารท่ีตรง
กับความตองการของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) ของเบลช (2001: 
GL 11)ท่ีกลาวไววาเปนสิ่งจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุนหนวยงาน (Sales Force) ผูจัดจําหนาย (Distributors) 
หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดการขายในทันทีทันใด  
 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีมีตอขาวพันดีในกลุมผูประกอบการ
รานอาหาร” ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41– 50 ป ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรานอาหาร
เทากับ 5 ปข้ึนไป มีสถานท่ีตั้งรานอาหารในเขตตางจังหวัด ประกอบกับมีขนาดรานอาหารขนาดกลาง (จํานวนโตะ 
10 - 30 โตะ) และเปนประเภทกิจการรานอาหาร ดังนั้นในการพัฒนาแผนการตลาดควรใหความสําคัญกับกลุม
ผูประกอบการเปาหมายกลุมนี้ 
  2. จากการศึกษาขอมูลทัศนคติดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการขาวพันดีควรพัฒนาผลิตภัณฑขาวพันดี
ใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ การออกสินคาตัวใหมเปนขาวเหนียวบรรจุถุงตราพันดี เพราะปจจุบันธุรกิจ
รานอาหารอีสานมีการขยายตัวสูงมาก  รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบรรจุภัณฑ โดยขณะเดียวกันตอง
พยามหาวิธีสื่อสารใหลูกคาทราบวาการท่ีขาวพันดีเม่ือเก็บไวนานอาจจะพบมอดไดเพราะขาวพันดีไมมีการรม
สารเคมีกันมอดลูกคาจึงม่ันใจไดเรื่องความสะอาด ปลอดภัยไมตองซาวน้ํากอนหุง 
 3. จากการศึกษาขอมูลทัศนคติดานราคา ผูประกอบการขาวพันดีควรพิจารณาราคาของขาวพันดีใหมี
ความเหมาะสมกับคุณคาของสินคามากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ควรพิจารณาราคาของขาวยี่หออ่ืนๆ เปนหลัก เพ่ือกําหนดราคา
ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 4. จากการศึกษาขอมูลทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีการอํานวยความ
สะดวกใหลูกคามากข้ึน เนื่องจากผูประกอบการรานอาหารเปนกลุมลูกคาท่ีสําคัญมียอดการสั่งซ้ือในปริมาณมาก 
เชน การขยายเวลาการจัดสงเพราะบางวันลูกคาอาจจะขายดีมากเปนพิเศษจนขาวท่ีรานหมดสตอก หรือ มีบริการ
สงสินคาดวนเปนกรณีพิเศษเปนตน และอีกประการท่ีสําคัญคือ ตัวแทนจําหนายตองการวางแผนบริหารสินคา
คงเหลือไมใหสินคาขาดแคลน เพราะ หากวางแผนไมดีสินคาขาดแคลนบอยลูกคาอาจเปลี่ยนใจไปใชยี่หออ่ืนได 
เพราะขาวเปนสินคาทดแทนกันได  
 5. จากการศึกษาขอมูลทัศนคติดานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผูประกอบการขาวพันดีควรชิง
พ้ืนท่ีในการทําประโยชนใหแกสังคม เพราะประเด็นดังกลาวมีแนวโนมท่ีดีในการสรางความนาชื่นชมแก
ผูประกอบการ สงผลดีตอแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือขาวพันดี 
 6. ควรมีการพิจารณาการประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับขาวพันดีตอไปในอนาคต ซ่ึงในการวาง
แผนการประชาสัมพันธ จะตองวิเคราะหถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือขาวพันดี ไดแก ชองทางการ
สื่อสาร เนื้อหา รายละเอียด สื่อท่ีใช โดยจะตองมีการประชาสัมพันธแตละประเภทเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
เพราะกิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหผูประกอบการรานอาหาร ท่ีมีการเปดรับขาวสาร ไดรับขาวสารถ่ีข้ึนเปน
การตอกย้ําใหกลุมเปาหมายมีความรูสึกในทางท่ีดี เกิดการจดจํา และจะนึกถึงเม่ือมีการซ้ือผลิตภัณฑขาว  
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางท่ีใชขาวยี่หออ่ืนประกอบในการศึกษา เพ่ือทราบ
ปจจัยท่ีมีผลกับทัศนคติตอขาวยี่หอนั้นๆของผูประกอบการรานอาหาร  นอกจากนี้ยังทําใหทราบวาอะไรคือปจจัย
สําคัญท่ีทําใหผูประกอบการรานอาหารตัดสินใจซ้ือขาวยี่หอนั้นๆ  ท้ังนี้เพ่ือนําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะห 
เปรียบเทียบ พรอมท้ังวางแผนกลยุทธทางการตลาด ในภาวะท่ีมีการแขงขันสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเปลี่ยนกลุมตัวอยางไปเปนธุรกิจรูปแบบอ่ืนท่ีไมใชธุรกิจรานอาหาร 
อาทิ รานคาปลีก รานคาสง เปนตน ท้ังนี้เพ่ือวางแผนกลยุทธทางการตลาดในการผลักดันขาวพันดีผานพอคาคน
กลางใหมากข้ึน 

 3. ควรศึกษาตัวแปรแทรกอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือขาวของผูประกอบการรานอาหาร 
เชน ภาพลักษณองคกร ความจงรักภักดี อัตลักษณตราสินคา แรงจูงใจ ความคาดหวังเปนตน 
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