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ปัจจัยที่มีผลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่าย 

Factors Affecting Rice Retail Stores in Mueang District Chiang Mai Towards Purchasing 

Rice for Sale 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่ร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ในการเลือก

ซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่าย โดยมีการเก็บข้อมูลจากร้านค้าข้าวสารในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 116 ราย 

และน าข้อมูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ลักษณะธุรกิจร้านค้าข้าวสารเป็นเจ้าของคนเดียว มีการขายสินค้าอื่นๆร่วมด้วย ตั้งอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นง่าย เช่นติดถนน  

มีการเก็บสินค้าไว้ในคลังเพื่อรอการจ าหน่าย ปริมาณการขายต่อเดือนน้อยกว่า 30 ตัน ระยะเวลาการด าเนินงานของ

กิจการมากกว่า 10 ปี โดยซื้อข้าวสารมาเพื่อจ าหน่ายจากผู้ค้ารายอื่นมากกว่า 5 ราย พื้นท่ีท่ีมีการสั่งซื้อข้าวสารคือใน

พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว กข6 โดยการสั่งซื้อแต่ละคร้ัง ต่ ากว่า 50,000 บาท เดือนละ 2-4 คร้ัง  

และข้อมูลท่ีใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการซื้อข้าวสารเพื่อมาจ าหน่ายมาจากลูกค้า 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อข้าวสาร 

เพื่อจ าหน่าย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย และ ปัจจัยด้านราคา ตามล าดับ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ 

ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด 

 ผลการศกึษาตลาดองค์กรท่ีมผีลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมอืง เชยีงใหมต่อ่การเลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหนา่ย 

พบว่า ปัจจัยองค์กรทุกปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยเฉพาะบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยระหว่างบุคคล  

และปัจจัยภายในองค์กร ตามล าดับ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate factors affecting rice retail stores in Mueang Chiang Mai district 

towards purchasing rice for sale. Data were collected from 116 rice retail stores in Mueang Chiang Mai district, and 

analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, and mean.  The findings were summarized as follows.    

The findings indicated that most respondents are rice retailers registered with the Office of Commercial Affairs, 

Chiang Mai Province. The owners are mostly female, aged 31-40 years, with a bachelor’s degree, an individual 

business owner, as well as a seller of other products together with rice. Their business location can be easily noticed, 

such as on a roadside. They keep the goods in the warehouse waiting for the sale. Sales volume per month is less 

than 30 tons and the operation period of the business is over 10 years. They buy rice to sell from more than five 

traders. The area where the rice is purchased is in Chiang Mai province. Type of rice is glutinous rice, korkhor 6, and 

the amount of each purchase is less than 50,000 baht. They order 2-4 times per month, and the information used 

to make a decision to buy rice for sale is from customers. 

The study of marketing mix factors affecting rice retailers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing 

rice for sale found that the market mix factors that are at a high level are product, place, and price, respectively. 

The marketing mix factor that is at a moderate level is promotion. 

 The study of the organizational market factors affecting rice retail stores in Mueang Chiang Mai district 

towards purchasing rice for sale found that all of the factors are at a high level, individual, environmental, 

interpersonal, and organizational factors, respectively. 

บทน า 

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยเฉลี่ยคนไทยบริโภคข้าวประมาณ 300 กรัมต่อวัน ข้าวมีคุณลักษณะเป็น

สินค้าท่ีไม่เน่าเสีย เก็บไว้ได้นาน บริโภคแล้วหมดไป ท าให้ผู้บริโภคต้องมีการซื้อซ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะ

เศรษฐกิจของไทยท่ียังไม่มเีสถียรภาพ ประชาชนจะมุ่งเน้นการประหยัดมากขึ้นโดยพิจารณาการซื้ออาหารท่ีให้พลังงานสูง

และอิ่มท้องได้นาน ข้าวจึงเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ดังกลา่ว (สมพงษ์, 2558: ออนไลน์) 

ธุรกิจเกี่ยวกับข้าวสารพบว่ามีผู้ประกอบการหลักอยู่ 3 ฝ่าย ได้แก่ ชาวนา โรงสี และผู้จัดจ าหน่ายข้าวสาร  

โดยชาวนาถือเป็นผู้ผลิตข้าวเปลือกในขั้นแรกเพื่อขายให้กับผู้รวบรวมในท้องถิ่น สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ และขาย

ตรงให้กับตลาดกลางข้าวเปลือก โดยข้าวท่ีรับซื้อมาจากชาวนาจากท้ัง 3 ช่องทางจะเข้าสู่โรงสีข้าวเพื่อท าการเปลี่ยน

ข้าวเปลือกผ่านกระบวนการสีออกมาเป็นข้าวสารท่ีโรงสี และโรงสีจ าหน่ายข้าวสารไปยังผู้จัดจ าหน่าย ได้ แก่ ร้านค้าส่ง

หรือร้านค้าปลีกภายในประเทศ รวมท้ังจ าหน่ายต่อให้ผู้ส่งออกเพื่อจ าหน่ายไปยังตลาดในต่างประเทศ (ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับการซือ้ขายสินค้าเกษตรล่วงหนา้, 2556: ออนไลน์) 
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ในปี 2556 มูลนธิิเพื่อผู้บริโภค รว่มกับมูลนธิิชีววถิีและศูนยท์ดสอบฉลาดซือ้ได้สุม่ตรวจสารปนเป้ือนในขา้วบรรจุ

ถุงท่ีจ าหน่าย พบว่าข้าวสารร้อยละ 73.9 มีสารปนเป้ือน คือ สารรมควันข้าวเมทิลโบรไมด์ใน ข้าวสารบรรจุถุง จึงเป็น

กระแสท่ีผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวสารตามท้องตลาด (Traditional Trade) ท่ีไม่ได้มีการบรรจุถุงไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงสาร

รมควันเมทิลโบรไมด์ และเชื่อมั่นว่าข้าวสารแบบตักเป็นข้าวสารท่ีสดและใหม่กว่าข้าวสารบรรจุถุงตามท้องตลาดท่ัวไป 

(TCIJ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2554: ออนไลน์) ในปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 

โดยเฉพาะอาหารท่ีมีการบริโภคเข้าไป ทั้งวัตถุดิบ และการปรุงอาหารท่ีเน้นการปลอดสารพษิมากที่สุด จึงท าให้ตลาดข้าว

ตักยังคงเป็นช่องทางหลักส าหรับผู้บริโภคในการท่ีจะเลือกซื้อข้าวสารเพื่อน ามาบริโภค ปัจจุบันการแข่งขันของร้านค้า

ข้าวสารท่ัวไป (ท้ังค้าปลีกและค้าส่ง) ภายในประเทศมกีารแข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีจ านวนร้านค้าข้าวสารท่ีเพิ่ม

มากขึ้นแต่ปริมาณการบริโภคข้าวของของผู้บริโภคกลับลดน้อยลง ท าให้ผู้ค้าข้าวสารตอ้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง

หนักเพื่อกระตุ้นยอดขาย และท าก าไรให้กับร้านค้าในสภาวะที่ต้นทุนของข้าวสารมีราคาแพง และการบริโภคข้าวสารท่ีมี

แนวโนม้วา่จะลดลงทุกป ี

จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าร้านค้าข้าวสารแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ

ผู้บริโภคจะพิจารณาเลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่ายจากปัจจัยใด ซึ่งผลจากการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นแนวทางส าหรับ

ผู้ประกอบการในการก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

อนาคต 

แนวคดิและทฤษฎี 

 ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด และตลาดองคก์รมาใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ซึ่งมีดังนี้  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ ซึ่งธุรกิจจะ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ท่ีรู้จักกันคือ “4 Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place)  

และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (สุพรรณี อนิทร์แกลว้ และคณะ, 2555) 

1. ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถงึ สิ่งท่ีเสนอขายสูต่ลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคท่ี

สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า  

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน ์มีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑส์ามารถขาย  

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกค้า

รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่าย ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  

ของผลิตภัณฑก์ับราคา ของผลิตภัณฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสูงกวา่ราคาผู้บริโภคจะตัดสนิใจซื้อ  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจตอ่สินค้าหรือบริการ 

หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการ

ตดิตอ่สื่อสารเกี่ยวกับขอ้มูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซือ้ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ 
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4. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ

สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีชว่ยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษา

สินค้าคงคลัง 

ตลาดองค์กร คือ ตลาดอุตสาหกรรม หรือ ตลาดคนกลาง มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4 ปัจจัยคือ (สืบชาติ อันทะไชย

,2552) 

1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) เป็นปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น กายภาพ เทคโนโลย ี

เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีอทิธิพลต่อผู้ขายปัจจัยการผลิต คู่แข่งขัน ผู้บริโภค รัฐบาล 

สภาพแรงงาน สมาคมการค้า เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายในองค์การ (Organizational Factors) คือ ทุกองค์กรมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้าน

วัตถุประสงค์ นโยบาย ขั้นตอนโครงสร้างในองค์กรและระบบภายในองค์กร 

3. ปัจจัยระหว่างบุคคล (Interpersonal Factors) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลซึ่งอยู่ในกระบวนการซื้อได้แก่ 

บทบาทของผู้ริเร่ิม ผู้ใช ้ผู้ตัดสนิใจ ผู้มีอิทธิพลผู้ซือ้และผู้ควบคุมรวมถึงทรัพยากรข้อมูลขา่วสารและความช านาญ  

4. ปัจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) โดยพิจารณาถึง อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพบุคลิกลักษณะ 

ทัศนคติ ท่ีมีต่อความเสี่ยงและวัฒนธรรม 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

1. ประชากรในการศึกษาคือ เจ้าของ ผู้จัดการ พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวของร้านค้าข้าวสารในอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ท้ังร้านค้าท่ีขายเฉพาะข้าวสารอย่างเดียว และร้านท่ีขายสินค้าอื่นร่วมด้วย ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีท าการ

ส ารวจด้วยตนเองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 และพบว่าในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีจ านวนร้านค้าข้าวสารท้ังหมด 

116 ราย โดยเป็นร้านค้าท่ีท าการจดทะเบียนกับทางส านักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีเงื่อนไขคือ ผู้ขายข้าวต้องขาย

ข้าวสารไม่น้อยกว่าเดือนละ 30 ตันจ านวน 61 ราย และร้านค้าท่ีไม่ได้ท าการจดทะเบียนกับทางส านักพาณิชย์จังหวัด

เชยีงใหม่จ านวน 55 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น  4 ส่วน

คือ  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกิจการของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ร้านค้าข้าวสาร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่าย ประกอบด้วย 

ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีผลต่อร้านคา้ข้าวสารในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ในการเลอืกซือ้

ข้าวสารเพื่อจ าหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยระหว่างบุคคล ปัจจัยเฉพาะบุคคล และ

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากร้านคา้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้

สถิตเิชงิพรรณนา เป็นค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และตารางแบบไขว้ 
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ผลการศึกษาอภิปราย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

ร้านค้าท่ีได้จดทะเบียนค้าข้าวกับทางส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของกิจการเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว ขายสินค้าอื่นๆร่วมกับการขายข้าวสาร สถานท่ีตั้ง(ท าเล)

ตัง้อยู่ในท าเลท่ีพบเห็นง่าย เชน่ ติดถนนโดย มีการเก็บสต็อกสินค้าไว้ในคลังเพื่อรอการจ าหน่าย ปริมาณการขายต่อเดือน 

น้อยกว่า 30 ตัน ด าเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 10 ปี โดยซื้อข้าวสารมาเพื่อจ าหน่ายจากผู้ค้ารายอื่นๆ มากกว่า 5 ราย 

ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ชนิดข้าวสาร เป็นข้าวเหนียว กข6 โดยมียอดซื้อข้าวสารแต่ละคร้ัง 50,000 – 100,000 

บาท ความถี่ในการส่ังซื้อข้าวสาร เดอืนละ 2-4 ครัง้ และ ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจมาจากลูกค้า 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมอืง เชยีงใหม่ต่อการเลือก

ซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่าย  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการ

เลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่าย ท่ีมีผลอยู่ในระดับมากคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ 

ปัจจัยด้านราคา ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลอืกซื้อ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ คุณภาพท่ีสม่ าเสมอของข้าวสาร รองลงมาคือ น้ าหนักบรรจุครบถ้วน

ตามท่ีระบุไว้ และ ข้าวสารสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลง หิน ข้าวเปลือก หรือข้าวเสีย ตามล าดับ  ปัจจัยด้านราคา 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ไม่มีการเพิ่มค่าบริการ กรณีส่งสินค้าให้ถึงร้านค้า รองลงมาคือ ราคาข้าวสารถูกกว่าแหล่งอื่นๆ 

ในข้าวสารระดับคุณภาพเดียวกัน และ มกีารให้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขปริมาณการสั่งซื้อท่ีก าหนด ตามล าดับ ปัจจัยด้าน

การจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยมผีลตอ่การเลอืกซือ้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.95) โดยปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีบริการส่งข้าวสารให้ถึงร้านค้า รองลงมาคือ มีบริการส่งท่ีตรง

ตามเวลา และ มีการบริการส่งสินค้าฟรีภายในระยะทางท่ีก าหนด และจ านวนท่ีก าหนด ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

3.11) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ขายรับฟังและเข้าใจปัญหาของลูกค้า รองลงมาคือ ผู้ขาย

สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน และ มีการแจกของช าร่วยให้ในโอกาสต่างๆ เช่น ปฏิทิน 

สมุด กระเป๋าผ้า ปากกา 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลตลาดองค์กรที่มีผลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อข้าวสาร

เพื่อจ าหน่าย ปัจจัยตลาดองค์กร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยตลาดองค์กรท่ีมีผลต่อร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่

ต่อการเลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่ายมีผลอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยเฉพาะบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยระหว่ าง

บุคคล และ ปัจจัยภายในองค์กร ตามล าดับ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มมผีลตอ่

การเลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความต้องการซื้อของ
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ผู้บริโภคที่มตี่อขา้วสารชนิดต่างๆ รองลงมาคือ สภาวะการแข่งขันของผู้จ าหน่ายในปัจจุบัน และ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ตามล าดับ ปัจจัยภายในองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยภายในองค์กรมีผลต่อการเลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วัตถุประสงค์และนโยบายการสั่งซื้อขา้วสารของร้านค้า

ของท่าน เช่น เน้นท่ีต้นทุน เน้นท่ีคุณภาพ เน้นท่ีความต้องการของลูกค้า รองลงมาคือ งบประมาณท่ีจะใช้ในการสั่งซื้อ

ข้าวสารแตล่ะคร้ัง และ ความชัดเจนของนโยบายการสั่งซื้อในดา้นจ านวนการเก็บสินค้าคงคลัง ตามล าดับ ปัจจัยระหว่าง

บุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยระหวา่งบุคคลมีผลตอ่การเลือกซื้อ อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) โดยปัจจัยย่อยท่ี

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การท่ีผู้ขายข้าวสารให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ร้านค้าเมื่อมาติดต่อซื้อ  

และการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างร้านค้าและผู้ขายข้าวสาร รองลงมาคือ ผู้ซื้อมีการยอมรับและความชอบในตราสินค้า

นัน้/ผู้ผลิต/กระบวนการผลิต และ อ านาจในการตัดสินใจของผู้ท่ีท าการติดตอ่ซื้อข้าวสาร ตามล าดับ ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยเฉพาะบุคคลมผีลตอ่การเลอืกซื้อ อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวสารของผู้ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ 

ทัศนคติของผู้ซื้อท่ีมีต่อ ตราสินค้า/โรงสี/ร้านค้า และ ต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กรของผู้ท่ีมีอ านาจจัดซื้อหรือ ตัดสินใจซื้อ 

ตามล าดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงใหมต่อ่การเลือกซือ้ขา้วสารเพื่อจ าหน่าย เป็นอันดับแรกคือ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ซึ่งไมส่อดคล้องกับผล

การศึกษาของไพรัช โตววิัฒน์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซื้อข้าวสารของเจ้าของร้านอาหาร

ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้า เป็นอันดับแรกคือ ปัจจัยด้าน

ราคา แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกุลศิริ จงวิวัฒนธรรม (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ตอ่ลูกค้าในจังหวัดเชียงใหมต่่อการซื้อข้าวสารตรามังกร ซึ่งพบวา่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้า เป็นอันดับ

แรกคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์โดย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อ

การเลือกซื้อมากท่ีสุด คือ คุณภาพท่ีสม่ าเสมอของข้าวสาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพรัช โตวิวัฒน์ (2554) 

ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ ความสะอาด และรสชาติ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

กุลศริิ จงวิวัฒนธรรม (2557) ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมผีลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ ความเชื่อถือในตรายี่ห้อข้าวสารตรา

มังกรเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านราคา  จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยยอ่ยด้านราคา ท่ีมผีลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุด คือ  

ไมม่กีารเพิ่มค่าบริการ กรณขีนสง่สินค้าให้ถงึร้านคา้ ซึ่งไมส่อดคลอ้งกับผลการศึกษาของไพรัช โตววิัฒน์ (2554) ซึ่งพบวา่

ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกุลศิริ 

จงวิวัฒนธรรม (2557) ซึ่งพบวา่ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลอืกซือ้มากที่สุดคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ร้านคา้

ทราบก่อน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือมีบริการส่งข้าวสารให้ถึงร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพรัช โตวิวัฒน ์

(2554) ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุดคือ การอ านวยความสะดวกให้กับร้านค้า เชน่การขายผ่านทาง
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โทรศัพท์ บริการจัดส่งโดยไมก่ าหนดจ านวนขั้นต่ าในการสั่งซื้อ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของกุลศริิ จงวิวัฒนธรรม 

(2557) ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายทางโทรศัพท์ได้ง่าย  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ

มากที่สุดคอื ผู้ขายรับฟังและเข้าใจปัญหาของลูกค้า ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของไพรัช โตววิัฒน์ (2554) ซึ่งพบว่า

ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ การจัดให้มีพนักงานขาย มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี มีการจัดเก็บข้อมูลสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กร แตส่อดคล้องกับผลการศกึษาของกุลศิริ จงวิวัฒนธรรม (2557) ซึ่งพบว่าปัจจัยยอ่ยท่ีมผีลต่อ

การเลอืกซือ้มากที่สุดคือผู้ซือ้ พนักงานขายตอบข้อซักถามได้รวดเร็วและครบถ้วน  

 ตลาดองค์กร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยตลาดองค์กรท่ีมีผลต่อร้านค้าข้าวสารในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อข้าวสารเพื่อจ าหน่าย เป็นอันดับแรกคือปัจจัยเฉพาะบุคคล และปัจจัยภายในองค์กรเป็นอันดับ

สุดท้าย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ

ความตอ้งการซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อข้าวสารชนิดตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของไพรัช โตววิัฒน์ (2554) ซึ่งพบว่า

ปัจจัยย่อยท่ีมผีลตอ่การเลอืกซือ้คอืสภาพเศรษฐกิจปัจจัยภายในองค์กร จากการศึกษาพบวา่ ปัจจัยย่อยภายในองคก์รท่ี

มีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือวัตถุประสงค์และนโยบายการสั่งซื้อข้าวสารของร้านค้าของท่าน เช่น เน้นท่ีต้นทุน เน้นท่ี

คุณภาพ เน้นท่ีความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพรัช โตวิวัฒน์ (2554) พบวา่ปัจจัยย่อยท่ีมีผล

ตอ่การเลือกซือ้คือ การแบ่งกลุ่มของข้าวสารออกเป็น กลุ่มๆ เพื่อน าไปใชใ้นการหาโอกาสความนา่จะเป็นของการเลอืกซื้อ

ข้าวสารปัจจัยระหว่างบุคคล  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยระหว่างบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ  

การท่ีผู้ขายข้าวสารให้การอ านวยความสะดวกแก่ร้านค้าเมื่อมาติดต่อซื้อและการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างร้านค้าและ

ผู้ขายข้าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพรัช โตวิวัฒน์ (2554) พบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อคือ  

การลดราคาสินค้า การบริการจัดส่งรวดเร็ว การติดต่อสะดวก ปัจจัยเฉพาะบุคคล จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อย

เฉพาะท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวสารของผู้ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของไพรัช โตวิวัฒน์ (2554) ซึ่งพบวา่ปัจจัยย่อยท่ีมผีลต่อการเลือกซือ้คือ ผู้ท่ีมอี านาจในการ

ตัดสนิใจซื้อข้าวสารเข้ามาในร้านอาหาร 

 ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ร้านค้าข้าวสารให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้าวสารท่ีสม่ าเสมอมาเป็นอันดับแรก

เพื่อให้เป็นท่ีพอใจของผู้บริโภคดังนั้นผู้ผลิตตอ้งมีการท าระบบควบคุมคุณภาพ หรือ QC ก่อนท่ีจะมีการส่งสินค้าออกไปสู่

ร้านค้าข้าวสาร เช่น เคร่ืองวัดความขาวของเมล็ดข้าวสาร ติดตั้งเคร่ืองยิงสี เพื่อควบคุมความสะอาดของข้าวสารและ

ก าจัดสิ่งปลอมปนออกไปสู่ร้านค้าข้าวสารอื่นๆ อีกท้ังควรมีเคร่ืองชั่งท่ีได้รับการควบคุมจากช่างตวงวัด เพื่อให้ข้าวสาร  

ทุกขนาดบรรจุมีการบรรจุน้ าหนักท่ีครบถ้วนแนน่อน 

ปัจจัยด้านราคา ร้านคา้ข้าวสารให้ความส าคญักับการไมค่ิดเพิ่มค่าบริการ กรณสี่งขา้วสารใหถ้ึงร้านคา้การตัง้

ราคาข้าวสารเพื่อจ าหนา่ยควรมกีารบวกตน้ทุนค่าขนส่งเข้าไปด้วย โดยค านงึถึงระดับราคาท่ีผูซ้ื้อพงึพอใจ และสามารถ

น าไปจ าหนา่ยตอ่ได้ และเป็นราคาที่ไมต่า่งกับผู้ผลิตหรือผูจ้ าหนา่ยรายอื่นๆ มาก 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านคา้ข้าวสารให้ความส าคัญกับการให้บริการท่ีสะดวกแก่ร้านคา้ข้าวสาร

ในการจัดสง่ข้าวสารให้ถงึร้านคา้ ผู้คา้หรอืผู้ผลิตจึงควรมรีถไวค้อยบริการส่งสนิค้า และคนงานในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการ

ส่งสินค้าให้ทันทุกค าสั่งซื้อในแต่ละวันอีกท้ังยังต้องมีการควบคุมคนงานในการจัดเรียงข้าวสารให้แก่ร้านค้าท่ีต้องท าการ  

ส่งข้าวสารให้เป็นระเบียบด้วยและพนักงานก็ต้องไดรับการฝึกอบรมท่ีดี กระตือรือร้นในการท างาน ท้ังการส่งสินค้าและ

การจัดเรียงข้าวสาร 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยอันดับสุดท้ายท่ีร้านค้าข้าวสารให้ความส าคัญ โดยร้านค้าข้าวสาร

ต้องการให้ผู้ขายรับฟังและเข้าใจปัญหาของลูกค้า โดยผู้ขายควรมีทัศนคติท่ีดีต่อการขายและมีอัธยาศัยท่ีดีในขณะท่ี

ให้บริการรับฟังและเข้าใจปัญหาของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความตอ้งการ เป็นการสร้าง

ความประทับใจต่อลูกค้า และยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผู้ค้าข้าวสารและร้านคา้ข้าวสาร 
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