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การวจิยันีเพือ ศึกษาพฤติกรรมและอิทธิพลของการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ,์ การกาํหนดราคาเชิงกล
ยทุธ์, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความรับผิดชอบขององคก์ร และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั  คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 400 
คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลีย 
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย  

ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง ส่วนใหญ่เลือกซือขา้วสารยหีอ้ขา้วพนัดี สถานทีที
เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงส่วนใหญ่เลือกซือทีร้านคา้ขายขา้วสาร โดยเลือกซือขา้วหอมมะลิมากทีสุด จาํนวนทีซือส่วน
ใหญ่ซือ ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม ความถีในการเลือกซือส่วนใหญ่ซือขา้วสาร 4 สปัดาห์/ครัง บุคคลทีมีส่วนในการ
ตดัสินใจคือครอบครัว อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง จากการศึกษา ในภาพรวมจดัอยูใ่น
ระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นในดา้นการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์มาก
ทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นนอ้ยทีสุดในดา้นความ
รับผิดชอบขององคก์รต่อสงัคม ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง ในภาพรวมจดัอยูใ่น
ระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นในเรืองมีความพอใจในสินคา้ทีซือมาก
ทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรืองการบอกต่อถึงผลิตภณัฑที์ดีใหก้บัคนทีรู้จกัอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็น
นอ้ยทีสุดในเรืองสนใจสินคา้และโปรโมชนัของคู่แข่งนอ้ยลง  จากผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา การสร้าง
คุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  และความรับผิดชอบขององคก์รต่อสงัคมมี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา  ผูป้ระกอบการผลิตขา้วสารบรรจุถุงควรศึกษารายละเอียดในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน  และสามารถผลิต ขา้วสารบรรจุถุง ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยเนน้การ
ป้องกนัและขจดัความเสียงทีอาจจะทาํให้ ขา้วสารบรรจุถุง เป็นพิษเป็นอนัตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภยัแก่
ผูบ้ริโภค  เพือพฒันานาํไปสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต ผูป้ระกอบการควรกาํหนดราคาของขา้วสาร
บรรจุถุงใหไ้ดม้าตรฐานของกระทรวงพาณิชย ์ควรเนน้ใหค้วามสาํคญัในเรืองการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดย
ตอ้งใชก้ลยทุธ์การสร้างความแตกต่างของสินคา้เพือความโดนเด่นของสินคา้ทีไม่เหมือนใครในตลาดประเภท
เดียวกนั และเนน้ใหค้วามสาํคญัในเรืองราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค 
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 This research had the purpose to study behavior and influence of product value 
creation, price strategy, product image, corporate social responsibility and brand loyalty of 
packaged rice. The sample group of this research was consumers purchasing the packaged 
rice at Mueang district, Nakornpathom province all 400 consumers. The tools used for 
collecting data was the questionnaire which the researcher did under the purpose of this 
research for collecting data and analyzing the data by using percentage, mean, standard 
deviation, hypothesis and simple linear regressive  analysis. 
 The result was found that for the behavior of purchasing the packaged rice, mostly 
they purchased the packaged rice considering the good species; the place they purchased 
the rice was the rice shop and most of them purchased the jasmine rice; the amount they 
purchased was 5 kilos; the frequency they purchased mostly was four weeks a time. The 
person who influenced to make a decision was the family. The influence of brand loyalty of 
packaged rice from the research in general was at the high level. When considering each 
side, it was found that people answering the questionnaire had the point of view on the pricing 
strategy the most, the next on the image of the brand, the least on the responsibility the social 
organization. The brand loyalty of packaged rice in general was at the high level. When 
considering each side, it was found that people answering the questionnaire had the point of 
view on the satisfaction on the goods the most, the next on telling about the good products 
other people they known, the least on the interest of the opponents’ the products and the 
promotion. From the result of the hypothesis, to create the product value, the pricing strategy, 
the image of brand, and the responsibility of the social organization positively influenced the 
brand loyalty. 
 The suggestion of this research was that the entrepreneurial of the packaged rice 
should neatly study the detail of improving the manufacturing process to be standard and can 
safely manufacture the packaged rice by emphasizing the protection and defeating the risk 
which might cause the packaged rice to be toxic and dangerous or not safe for consumers so 
that it can be developed and guaranteed the quality. The entrepreneurial should determine 
the price of the packaged rice under the standard of the Ministry of Commerce. They should 
emphasize the brand image by creating the difference of products so that they are highlighted 
and not like others in the same market; and they should emphasize the price to be virtuous for 
consumers.    
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงจาก อาจารย ์ดร .วโิรจน์ 
เจษฎาลกัษณ์ อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ซึงเป็นอาจารยที์ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํที
เป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อผูว้จิยั ทุ่มเทความรู้ดา้นวชิาการและเสียสละเวลาอนัมีค่าใหก้บัผูว้จิยั                       
อยา่งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือย 
 ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร .สวรรยา ธรรมอภิพล ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ
อาจารย ์ดร.พิมพาภรณ์ พึงบุญพานิชย์  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทีไดใ้หค้วามรู้ ใหค้าํแนะนาํ 
ตลอดจนช่วยปรับปรุง แกไ้ขใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีมีความชดัเจนและสมบูรณ์มากยงิขึน 
 ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทุกท่านทีใหค้วาม
ช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาตลอดหลกัสูตรการศึกษา  ขอขอบคุณผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  ทีไดเ้สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ 
บิดา มารดา ญาติพีนอ้ง และเพือนๆ ทีเป็นกาํลงัใจช่วยเหลือเกือกลูแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา รวมถึงผูมี้
พระคุณอีกหลายท่านทีมิไดก้ล่าวนามไวใ้นทีนี  จนทาํใหง้านวจิยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ลงไดใ้นทีสุด 
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