
1 
 

 

ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิข้าวเพือ่สุขภาพ ตรา “ข้าวมคุีณ” 

Demand and business operation of healthy rice “Mee Khun Rice” 

อรอุมา มูลตีมา 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศกึษา 1.) ความต้องการของตลาดและพฤตกิรรมการซื้อ

ของผูบ้รโิภคต่อธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพ 2.) ยอดขายและแนวโน้มยอดขายใน 1 ปี 3.) การด าเนินงาน

ของธุรกจิทัง้ดา้นการผลติ ดา้นการตลาด และดา้นการเงนิ  4.) การวางแผนการตลาดการเกบ็ขอ้มลู

จากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศกึษาคอื วยัท างาน กลุ่ม

วยักลางคน ผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยเบาหวาน และผูท้ีด่แูลและรกัสุขภาพทีม่คีวามชื่นชอบในรสชาตขิองขา้ว

เพื่อสุขภาพ ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู และสถติทิีใ่ช ้คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อใชป้ระกอบในการวเิคราะห์

ขอ้มลู 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี ท างานบรษิทัเอกชนเป็น

หลกั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท ทัง้นี้อาจเป็น

เพราะว่า ปจัจุบนับทบาทหน้าทีข่องเพศหญงิเปลีย่นแปลงไป จ านวนเพศหญงิทีท่ างานนอกบา้นมี

ปรมิาณเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ แต่หน้าที่ท างานบ้าน ดูแลครอบครวั ค่าใช้จ่ายค่าอาหารก็ยงัคงเป็น

หน้าทีข่องเพศหญงิ เมือ่เพศหญงิมรีายไดเ้ป็นของตนเองอ านาจในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จงึเป็นของ

เพศหญงิ ซึง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้รายใหญ่ของตลาด  

ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี้ ตลาดมคีวามต้องการบรโิภคข้าวเพื่อสุขภาพที่เพิม่ขึ้นเนื่องจาก

ปจัจุบนัแนวโน้มการเติบโตของตลาดข้าวเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมการบรโิภคที่

เปลี่ยนแปลงไป เทรนด์การบรโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิที่ชอบบรโิภคข้าวขาวหอมมะล ิ

เน่ืองด้วยสงัคมปจัจุบนัคนรกัสุขภาพมากขึน้และมกีารดูแลตวัเองที่ด ีส าหรบัการวเิคราะห์ข้อมูล

ส าหรบัวางแผนการด าเนินงานของธุรกิจ ผู้วจิยัได้เริม่ต้นจากการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมสนิค้าข้าวเพื่อสุขภาพ วเิคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมธุรกิจทัง้  ภายในและ

ภายนอก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทัง้กลุ่มลูกค้า คู่แข่งขนัทัง้
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ทางตรงและทางอ้อม อนัเป็นปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อกจิการ มกีารก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ ระยะ

ยาว และกลยทุธใ์นภาพรวม เพื่อน าขอ้มลูไปวเิคราะหว์างแผนกลยุทธท์างการตลาดต่อไป ส่วนการ

วางแผนการด าเนินงานภายในองคก์ร ไดน้ าความรูเ้ชงิทฤษฎจีากการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิ 

ขา้ว กข.43 มาประกอบกบัประสบการณ์จากภาคปฏบิตัขิองเจา้ของกจิการ เพื่อใหส้ามารถจดัสรร

ทรพัยากรทุกภาคส่วนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้มกีารวางแผนประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูไ้ปยงั

ลูกคา้เป้าหมายดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของผูบ้รโิภค นอกจากนี้ เพื่อใหท้ราบถงึ

ความเป็นไปได้ในการท าธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพจงึต้องมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อประเมนิความ

เสีย่งในสถานการณ์ดา้นต่าง ๆ มกีารก าหนดเป้าหมายทางการเงนิและสมมตฐิานทางการเงนิเพื่อใช้

ประกอบการวเิคราะห ์ซึง่จากการประมาณการพบว่า ในสถานการณ์ปกตกิจิการสามารถบรรลุตาม

เป้าหมายทางการเงินที่ตัง้ไว้ และมีการวางแผนส าหรบัเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เพื่อรองรับ

สถานการณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ จากการวเิคราะหข์อ้มลูและวางแผนการด าเนินงานอย่าง

ครอบคลุมแสดงให้เหน็ถงึ ความน่าสนใจและโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพ ตรา 

“ขา้วมคีุณ”  

ค ำส ำคญั : ขา้วมคีุณ, ขา้วเพื่อสุขภาพ. 

ABSTRACT 

The research’s objective are studying 1.) Market demand and consumer buying 

behavior for healthy rice business 2.) Sales and sales trend for 1 year 3.) Business 

operation including production, marketing and financial 4.) Market planning, data collection 

from target groups of healthy rice business. The target group is working age, middle-aged, 

elderly, diabetic patients. And people who care and love the taste of healthy rice are 20 

years old or more, 200 people using questionnaires to collect data. The statistics used were 

percentage, mean, standard deviation.  

Most of the respondents were female, aged between 31-40 years of age and 

worked mainly in companies, bachelor's degree, average monthly income 15,001 - 30,000 

baht. Due to Nowadays, the role of the female has changed. The number of women 

working outside the home is on the rise, but the work of the household, the care of the 
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family and the food expenses are still female. When the female has her own income, the 

power to make a purchase belongs to the female which is a large buyer of the market 

The results of the research were as follows: The market has an increasing demand 

for healthy rice as the growing trend of the healthy rice market has increased in line with 

changing consumer behavior. The consumption trend has changed from the one who likes 

to consume jasmine rice. Due to today's society, people are more healthy and take good 

care of themselves. For data analysis for planning business operations, the researcher 

started by studying the factors affecting the healthy rice industry. Analyze the situation of 

the entire business environment inside and outside to know the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, including customer groups, direct and indirect competitors which 

is a factor affecting the business short-term, long-term goals and overall strategies are set 

for further analysis and planning of marketing strategies. For the internal operation planning, 

the researcher used the theoretical knowledge from the collection of information related to 

the Kor Khor 43 rice business was combined with the practical experience of the business 

owner. So that resources can be allocated appropriately Including public relations planning 

to create awareness among target customers through various methods that are consistent 

with consumer lifestyle.  In addition, for understand the feasibility of running the healthy rice 

business, a financial planning is required to assess the risks in various situations, financial 

targets and financial assumptions are set up for the analysis. According to estimates, it was 

found that in normal situation, the company is able to achieve its set financial goals and 

setting the plan for unexpected emergencies to support situations that may affect the 

business.  Based on data analysis and operational planning which cover all situations. It 

shows interest and the growth opportunity for healthy rice business under the brand "Me 

Khun".  

Keywords : Mee Khun Rice, Healthy Rice. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผลิตภณัฑข์า้วเพื่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี ภายใตแ้บรนด ์“ขา้วมีคุณ Mee Khun Rice” เป็นธุรกิจ

เล็ก ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีขา้พเจา้เล็งเห็นความส าคญัของบุคคลในครอบครัว ท่ีมีโรคประจ าตวัคือ

โรคเบาหวาน ซ่ึงตอ้งหาซ้ือขา้วท่ีมีน ้าตาลนอ้ยมาเพื่อรับประทาน เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุตร

เห็นคนในครอบครัวต้องสั่งซ้ือข้าวผ่านออนไลน์ จึงมีความคิดว่า ข้าพเจ้าก็ท  างานในสายอาชีพท่ี

เก่ียวกบัการเกษตรอยูแ่ลว้ จึงคิดอยากท าแบรนด์ขา้วเพื่อสุขภาพข้ึนมา เพื่อบุคคลในครอบครัวจะไดรั้บ

ประทานขา้วเพื่อสุขภาพท่ีผลิตข้ึนมาเอง เม่ือมีแบรนดข์องเราเอง บุคคลในครอบครัวก็จะไม่ตอ้งซ้ือขา้ว

ทานเองอีกต่อไป บวกกบัในช่วงเวลา 4-5 ปีท่ีผา่นมา ราคาผลผลิตขา้วขาวหอมมะลิมีราคาตกต ่ามาก 

จากราคา 15,000/ตนั (ประกนัราคา) เหลือราคาเพียง 7,000-7,500 บาท/ตนั ท าใหเ้กษตรกรท านาแลว้เกิด

ปัญหาขาดทุน ไม่มีก าลังใจในการท านา ข้าพเจ้าจึงได้จดัประชุมรวมกลุ่มชาวนาท่ีสนใจอยากเป็น

สมาชิกกบัเรา เพื่อหนัมาปลูกขา้วเพื่อสุขภาพ กข.43 ปลอดสารเคมี โดยปลูกขา้วเพื่อส่งผลผลิตให้กบั

แบรนด ์“ขา้วมีคุณ” ของขา้พเจา้เอง รับซ้ือในราคา12,000 บาท/ตนั(12 บาท/กิโลกรัม) โดยสมาชิก 1 คน 

สามารถปลูกขา้ว กข.43 ไดไ้ม่เกิน  10 ไร่ เน่ืองจากทางแบรนดต์อ้งการใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี ง่ายต่อการดูแล 

เพราะขา้วปลอดสารเคมี การดูแลจะยากกว่าการปลูกขา้วปกติทัว่ไป อีกทั้งยงัมองเห็นโอกาสในการ

เติบโตของตลาด และมุ่งหวงัท่ีจะสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรอนัเป็นรากฐานส าคญัของประเทศให้มีความ

ย ัง่ยนืและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน และในปัจจุบนัแนวโนม้การเติบโตของตลาดขา้วเพื่อสุขภาพไดเ้พิ่มสูงข้ึน

ตามพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากคนส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสนใจกับการดูแล

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม การรับประทานขา้วเพื่อสุขภาพท่ีปลอดภยัจากสารเคมี จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก

ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เช่ือวา่สุขภาพท่ีดีเร่ิมตน้จากการบริโภคอาหารท่ีมี

ประโยชน์ สะอาด และปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สินคา้เกษตรปลอดสารเคมี ท่ีรับรู้โดยทัว่กนัวา่เป็น

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ แต่ดว้ยขอ้จ ากดั ดา้นราคา ปริมาณ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบักระบวนการผลิต จึงยงัท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้เกษตรเพื่อสุขภาพประเภทน้ีไดย้าก 
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ทั้งน้ีเพื่อให้ธุรกิจ ขา้วเพื่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี แบรนด์ “ขา้วมีคุณ” สามารถประสบ

ความส าเร็จไดต้าม วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยเร่ิมตน้

จากการก าหนดรูปแบบกิจการให้เป็นแบบปลอดสารเคมี ท่ีไดม้าตรฐาน ภายใตก้ารประยุกตใ์ชแ้นวคิด 

เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน าเสนอสินคา้ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของลูกคา้

เป้าหมาย ภายใตช่ื้อและตราสินคา้ “ขา้วมีคุณ” ในพื้นท่ีอ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ดว้ยเงินลงทุน

เร่ิมแรกจ านวน 1,500,000 บาท การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชส้ าหรับวางแผนการด าเนินงานของธุรกิจ ได้

เร่ิมตน้จากการศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์แวดลอ้มธุรกิจทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ คู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้ม อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อกิจการ มีการก าหนดเป้าหมายระยะสั้น และกลยุทธ์ในภาพรวมก่อนจะท าวิจยัการตลาด

เพื่อให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ต่อไป รวมทั้งมีการวางแผนประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยงั ลูกคา้เป้าหมายดว้ยวิธีการต่าง ๆท่ี

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจขา้วเพื่อ

สุขภาพ จึงตอ้งมีการวางแผนทางการเงินเพื่อประเมินความเส่ียงในสถานการณ์ดา้นต่าง ๆ มีการก าหนด

เป้าหมาย ทางการเงินและสมมติฐานทางการเงินเพื่อใชป้ระกอบการวิเคราะห์ ซ่ึงจากการประมาณการ

พบว่า ในสถานการณ์ปกติกิจการสามารถบรรลุตามเป้าหมายทางการเงินท่ีตั้งไว ้และมีการวางแผน

ส าหรับเหตุฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิดเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลและวางแผนการด าเนินงานอย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและโอกาสในการ

เติบโตของธุรกิจขา้วเพื่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี ตรา “ขา้วมีคุณ”  

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาดขา้วเพื่อสุขภาพ กข.43 ตรา “ขา้วมคีุณ” 

2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขายใน 1 ปี ของธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพ กข.43 ตรา 

“ขา้วมคีุณ” 

3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพ กข.43 ตรา “ขา้วมคีุณ” 

4. เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิขา้วเพื่อสุขภาพ กข.43 ตรา “ขา้วมคีุณ” เป็น 

ระยะเวลา 1    ปี 
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ขอบเขตการวจิยั 

 ผู้วิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณส าหรบัการศึกษาในครัง้นี้  โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย  

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นผ่านระบบการตอบค าถามในแพลทฟอร์ม Google from ซึ่งได้ก าหนด

ขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี้ คอื 

1. ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรคอืผูท้ีบ่รโิภคขา้วเพื่อสุขภาพในเขตจงัหวดันนทบุร ี

โดยแบ่งเป็นผูบ้รโิภค เพศชาย และเพศหญงิ ทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไป โดยผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายหลกั  

คอื วยักลางคนถงึผูสู้งอายุ (30-60 ปี) ผู้ทีดู่แลและรกัสุขภาพ ใส่ใจคุณค่าทางโภชนาการของขา้ว

เพื่อสุขภาพ กข.43 ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรอง คอื วยัรุ่นที่มอีายุตัง้แต่ 20-29 ปีขึน้ไป อยู่ในวยั

ท างาน ซึง่สามารถเลอืกซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ กข.43 ไดด้ว้ยตวัเอง รวมถงึผูเ้ป็นโรคเบาหวาน และผู้

ทีม่นี ้าหนกัเกนิมาตรฐาน  

พฤติกรรมผู้บริโภควยั 30-39 ปี นัน้ จะเริม่รูแ้ลว้ว่าตวัเองต้องการสนิคา้อะไร มคีวามเป็น

ตวัของตวัเอง รกัแบรนด์ไหน กจ็ะเปลีย่นใจยาก และรกัหลายแบรนด์พรอ้มกนั โดยเฉพาะสนิคา้ที่

เกีย่วขอ้งกบัรา่งกาย จะใส่ใจมากเป็นพเิศษ (ผศ.ดร.ณฐัพล อสัสะรตัน์, 2558) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค วยั 40-55 ปี นัน้ ซึง่มกีารงานทีม่ ัน่คงแลว้ ความสนใจส่วนใหญ่ มุ่งไป

ทีก่ารดูแลสมาชกิในครอบครวั ขณะทีค่วามสนใจสนิคา้ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารต้องเป็นสนิคา้ทีด่ต่ีอ

สุขภาพเท่านัน้ ไตรต่รองอยา่งรอบคอบก่อนซือ้ นอกจากนัน้จะแสวงหาสนิคา้ดต่ีอเนื่อง (ดร.กฤตินี 

พงษธนเลิศ, 2558)  

พฤติกรรมผู้บริโภควยั 20-29 ปี นัน้ จะเป็นกลุ่มวยัเรียนหรือท างานตอนต้น ซึ่งมี

ประสบการณ์การบรโิภคยงัน้อย ยงัไม่มคีวามเป็นตวัของตวัเองนัก โดยใชส้นิคา้ตามกลุ่มเพื่อนหรอื

กระแสสงัคม ทัง้น้ี ปจัจยัทีท่ าใหค้นกลุ่มน้ีตดัสนิใจซือ้สนิคา้ มาจากพฤตกิรรมเด่น คอื ชอบแสวงหา

สิง่แปลกใหมเ่สมอ โดยไดร้บัอทิธพิลจากสื่อสูง โดยเฉพาะโซเชยีลมเีดยี อกีทัง้ชอบของดมีคีุณภาพ 

แต่ยงัไม่ยดึตดิกบัแบรนด์ใหม่แบรนด์หนึ่ง เริม่ใส่ใจสุขภาพตามเทรนด์ ซื้อสนิค้าโดยดูที่ราคาและ

ความคุม้ค่า และยงัมกับรโิภคตามความเคยชนิ (รศ.ม.ล.สาวกิา อุณหนนัท,์ 2558) 

2. ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ ผ่าน Google from จ านวน 200 ชุด 



7 
 

 

3. ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาการเก็บข้อมูลวจิยัเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินายน – 30 

มถุินายน 2563 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

1.รูปแบบการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความตอ้งการและการ

ด าเนินงานเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ (ขา้ว กข.43,ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี,ขา้วกลอ้ง) 

โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.แหล่งขอ้มูลในการวจิยั 

 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ซ้ือและบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ (ขา้ว กข.43, ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี, ขา้วกลอ้ง) ในจงัหวดันนทบุรี เพื่อน าขอ้มูล

ท่ีเก็บรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์ และปรับใชใ้ห้เขา้กบัธุรกิจขา้วเพื่อสุขภาพ ตรา “ขา้วมีคุณ” โดยมี

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563  

3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ด้านประชากรศาสตร์ โดยเป็นค าถามท่ีเลือก

ค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) จ  านวน 6 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และค่าใช้จ่ายในการซ้ือขา้วสารต่อเดือน ส่วนค าถามปลายเปิด 

(Open-Ended Question) มีจ  านวน 1 ขอ้ค าถาม ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นตวัเลข ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกใน

ครอบครัว  
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ในส่วนท่ี 1 น้ี ท  าให้เราทราบขอ้มูล กลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท ท่ีมีความแตกต่างกนัในด้าน

ประชากรศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบั ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคขา้วเพื่อ

สุขภาพ และส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) จ  านวน 9 ขอ้ค าถาม โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด แบบ

ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีมีหลากหลายค าตอบเป็นการวดัข้อมูลประเภท นาม

บญัญติั (Nominal Scale) 

 ในส่วนท่ี 2 น้ีท  าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีท าแบบสอบถาม ไม่

วา่จะเป็น ปัจจยัในการเลือกซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพ,ชนิดของขา้วเพื่อสุขภาพ, เหตุผลในการเลือกบริโภคขา้ว

เพื่อสุขภาพ, การปรับปรุงหรือพฒันาขา้วเพื่อสุขภาพ, ขนาดบรรจุขา้วเพื่อสุขภาพ, บุคคลในครอบครัว

ท่ีบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ, สถานท่ีในการซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพ, รวมถึงวิธีการส่งเสริมการขาย, และการ

ปรับตวัท่ีสูงข้ึนของราคาขา้วเพื่อสุขภาพ 

4.วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่งคือ  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ท าการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

เลือกใช้วิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนผ่านระบบการตอบค าถามในแพลทฟอร์ม Google 

from และรวบรวมขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือ DIGITAL ในการท าแบบสอบถามจ านวน 200 คน ท าการ

ตรวจสอบขอ้มูลใหค้รบถว้น จากนั้นบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลบทความ ทฤษฎี และงานวิจยัที j 

เก่ียวขอ้งจากหนงัสือ ส่ิงตีพิมพ ์วารสารเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ 

ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดขา้วสาร

บรรจุถุง 
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5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาประมวลผล ขอ้มูลวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม 

สถิติ SPSS (Statistical Package for the Social) อธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ

อธิบายขอ้มูล และค่าทางสถิติประกอบไปดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โดย การแจกแจงความถ่ี (Frequencies), และค่าร้อย

ละ (Percentage) จะใชใ้นการอธิบายลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลในแบบสอบถามตามลกัษณะต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคขา้วเพื่อ

สุขภาพ แลว้สรุปผลการศึกษาวจิยัน าเสนอในรูปลกัษณะของการใชต้ารางประกอบ ดงัน้ี  

5.1 ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ,ระดบัการศึกษาสูงสุด,รายได้

เฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว และค่าใชจ่้ายในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงต่อเดือน จะใชส้ถิติ

ทดสอบสมมติฐานในรูปแบบการแจกแจง ความถ่ี (Frequency) โดยคิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

5.2 พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ, ชนิด

ของขา้วเพื่อสุขภาพท่ีบริโภค, เหตุผลในการเลือกซ้ือขา้วสารเพื่อสุขภาพม, ขา้วเพื่อสุขภาพควรไดรั้บ

การปรังปรุงดา้นใด, ขนาดบรรจุขา้วเพื่อสุขภาพ, บุคคลในครอบครัวท่ีบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ, สถานท่ี

ซ้ือข้าวเพื่อสุขภาพบ่อยท่ีสุด, การส่งเสริมการขายรูปแบบท่ีชอบ , ด้านราคา จะใช้สถิติทดสอบ

สมมติฐานในรูปแบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยการวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)  

ผลการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความตอ้งการและการด าเนินงานเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและ
บริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ (ขา้ว กข.43,ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี,ขา้วกลอ้ง กข.43) ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้ว
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีเพชรบุรีพบว่า จากลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.50 และร้อยละ 27.50 ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-40 ปีมีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.0  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยมีระดบั
รายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.2 คน/ครอบครัว มีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพต ่ากวา่ 500 บาท/ครอบครัว และผูบ้ริโภคเลือกคุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัใน
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ประกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด บริโภคขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมากท่ีสุด มีเหตุผลในการบริโภคขา้วเพื่อ
สุขภาพ คือ เพื่อสุขภาพท่ีดีของตนเอง ส่วนการปรับปรุงและพฒันาสินคา้ผูบ้ริโภคเลือกให้ปรับปรุง
ดา้นคุณภาพและมาตรฐานเป็นส าคญั โดยส่วนมากจะซ้ือขา้วบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม โดยทุกคนใน
ครอบครัวบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงเพื่อสุขภาพท่ีซุปเปอร์มาร์
เก็ตในหา้งสรรพสินคา้ เช่น Tops, Big C, ผูบ้ริโภคชอบการส่งเสริมการขายแบบลดราคามาก หากมีการ
ปรับตวัดา้นราคาสูงข้ึนผูบ้ริโภคยงัยนืยนัท่ีจะซ้ือขา้วเพื่อสุขภาพในปริมาณเท่าท่ีเดิม 

อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยั ความตอ้งการและการด าเนินงานเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคขา้วเพื่อ

สุขภาพ (ขา้ว กข.43,ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี,ขา้วกลอ้ง กข.43) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา และระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวเพื่อ

สุขภาพบรรจุถุงของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะวา่ ปัจจุบนับทบาทหนา้ท่ีของเพศหญิงเปล่ียนแปลงไป จ านวนเพศหญิงท่ีท างานนอกบา้นมี

ปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ แต่หนา้ท่ีท างานบา้น ดูแลครอบครัว ค่าใชจ่้ายค่าอาหารก็ยงัคงเป็นหน้าท่ี

ของเพศหญิง เม่ือเพศหญิงมีรายไดเ้ป็นของตนเองอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จึงเป็นของเพศหญิง 

ซ่ึงเป็นกลุ่มผูซ้ื้อรายใหญ่ของตลาด ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงควรให้ความส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ซ่ึงมี

อายุระหว่าง 31-40 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีก าลังการซ้ือท่ีสูง ทั้ งน้ีผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล ( 2552) ท่ีกล่าววา่ ปัจจุบนั จ านวนเพศหญิง ท่ีท างานนอกบา้นมีเพิ่ม

มากข้ึน นกัการตลาดตอ้งค านึงวา่ผูห้ญิงเป็นกลุ่มผูซ้ื้อรายใหญ่ของตลาด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ธนาภรณ์กนัพวง (2556) เร่ืองความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตราฉตัร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ปี มี

การศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าระดบั ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิบูลย ์ เอ่ียมจุฬา (2549) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจ

โดยรวมในการเลือกซ้ือขา้วหอม มะลิบรรจุถุงตรามาบุญครองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากผูห้ญิงเป็นผูดู้แลบา้นและซ้ืออาหารส าหรับครอบครัว 

ผูห้ญิงจึงซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงมากกวา่ผูช้ายความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัว่ไปกบัพฤติกรรมการซ้ือขา้ว

หอมมะลิบรรจุถุงตราฉตัร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วบรรจุถุงประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

เช่น ขา้วหอมนิล ขา้วสังขห์ยด ขา้วหอมแดง ขา้วหอมมะลิ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการ ผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือขา้วประเภทอ่ืน ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ต่อไป  

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในดา้นการใหบ้ริการท่ีส่งเสริมการขาย หรือการขายสินคา้ผา่นช่องทางอ่ืน 

ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของผูบ้ริโภค เช่น การขายออนไลน์ผ่าน e-Marketplace เช่น Lazada Shopee 

รวมถึงบริการส่งตรงถึงบา้น 

 3. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วสารกเพื่อสุขภาพบรรจุถุงของผูบ้ริโภค 

เช่น ทศันคติ ลกัษณะการใชชี้วติ ค่านิยมการบริโภคอาหาร 

 4. ควรศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพบรรจุถุง เพื่อศึกษาถึงความชอบ 

ความตอ้งการ ท่ีมีความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยบริโภคขา้วเพื่อสุขภาพมา

ก่อน สนใจหันมาบริโภคเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงอาจท าให้สามารถเพิ่ม

ยอดขายจากผูบ้ริโภคในกลุ่มใหม่ ๆน้ีได ้ 
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