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คาสาคัญ: การบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย/ ส่ วนประสมการตลาด
นพวรรณ กลิ่นกระสังข์: พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
(THE CONSUMER BEHAVIOR IN CONSUMING RICE OF FOREIGNERS LIVING IN
THAILAND) อาจารย์ผคู้ วบคุมงานนิพนธ์: สุ ชนนี เมธิโยธิน, บธ.ด. 104 หน้า. ปี พ.ศ. 2556.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ น
ประเทศไทย เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ศึกษา คือ ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรี ยบร้อยแล้ว จึงทาการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และความสอดคล้องของคาตอบ นามาประมวลและวิเคราะห์ผล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for Social Science)
และใช้วธิ ีการทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลใน
ส่ วนข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้วธิ ีการ t-test และ F-test ทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 30,001 บาทขึ้นไป มีหลายสัญชาติ เช่น อังกฤษ อเมริ กนั
เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์ แลนด์ สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นต้น อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลา
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยในด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.82) โดยให้
ความสาคัญในด้านคุณภาพของข้าว (มีความหอม นุ่ม เหนียว) เป็ นอันดับแรก ด้านราคา มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93) โดยเห็นว่าราคาข้าวในประเทศไทยเป็ นราคาที่สามารถ
ซื้ อได้ เป็ นอันดับแรก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.63) โดยเห็นว่าห้างสรรพสิ นค้า หรื อซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตที่จาหน่ายข้าวอยูใ่ นทาเลที่ต้ งั เหมาะสม
สามารถหาได้ง่าย การเดินทางมาซื้ อข้าวมีความสะดวกสบาย เป็ นอันดับแรก ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีความคิดเห็นด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.88)
โดยเห็นว่าการส่ งเสริ มการขายโดยการลด แลก แจก แถม ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อข้าวง่ายขึ้น
เป็ นอันดับแรก
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This research has the objective to study rice consumption behavior of foreigners living in
Thailand. This is a quantitative research, using questionnaire as a tool in collecting the data. The
samples under study are 400 foreigners who live in Bangkok, Thailand. Once data were
collected, questionnaire questions were verified for completeness of the questionnaire and for
consistency of the questionnaire answers. Data were analyzed using SPSS for Windows software
package. Statistics used included descriptive statistics of frequency, percentage, mean, and
standard deviation, and inferential statistics of t-test, and F-test (one-way ANOVA).
This study finds that the samples of foreigners in Thailand are mostly male, 21-30 years old,
single, hold a Bachelor’s degree, are private company employees, earn 30,001 Baht or more per
month, vary in their nationality like British, American, German, French, Japanese, Chinese,
Dutch, Swiss, etc., have been living in Thailand for 1 year or less. Foreigners in Thailand have
high level of rice consumption in overall. They have high opinion towards the product (Mean =
3.82), especially the quality of rice (fragrance, softness, and stickiness). They have high opinion
towards the price in overall (Mean = 3.93), especially they think that Thai rice price is affordable.
The samples have high opinion towards the channel of distribution (Mean = 3.63), especially they
think that department stores and supermarkets that sell rice are conveniently located, and easily
accessible. Lastly, they have moderate opinion towards the marketing promotion (Mean = 2.88),
especially they think that promotions like discounts, premium, and freebies make rice purchasing
decision easier.

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของ
ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี วิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ส ร้ างขึ้ น
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประชากร
ที่ ศึกษา คื อ ชาวต่ างชาติ ที่ อยู่ในประเทศไทย โดยใช้การกาหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่ ม
ตัวอย่างจากสู ตรของ Yamane เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 ชุ ด และ
นาข้อมูล มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ SPSS for Windows (Statistical Package
for Social Science) สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
วิธีการ t-test และ F-test ทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในงานวิจยั เพื่อเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัย
ส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย” ผูว้ จิ ยั
ได้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด สามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน สั ญชาติ และระยะเวลา
ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ
57.50 และเพศหญิง ร้อยละ 42.50 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 19.50 อายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 19 และอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72.00 รองลงมาเป็ นสถานภาพ
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สมรส ร้อยละ 22.00 และสถานภาพหม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่ น้อยที่สุด ร้อยละ 6.00 มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 52.50 รองลงมาเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า ร้อยละ 25.50 ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 19.70 และระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น/
เทียบเท่า น้อยที่สุด ร้อยละ 2.30 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/ พนักงานบริ ษทั มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
39.70 รองลงมาเป็ นอาชีพอื่น ๆ เช่น นักร้อง นักดนตรี เป็ นต้น ร้อยละ 39.00 อาชีพผูป้ ระกอบการ/
เจ้าของธุ รกิจ ร้อยละ 12.30 และรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจร้อยละ 9.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
30,001 บาทขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 54.40 รองลงมาเป็ นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 21.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 14.30 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
10,001-20,000 บาท น้อยที่สุด ร้อยละ 10.30 ส่ วนใหญ่มีสัญชาติอื่น ๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น มากที่สุด ร้อยละ 76.80 รองลงมาเป็ นสัญชาติอเมริ กนั ร้อยละ
12.30 สัญชาติจีน ร้อยละ 6.00 สัญชาติอินเดีย ร้อยละ 3.00 และสัญชาติรัสเซีย น้อยที่สุด ร้อยละ
2.00 อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี มากที่สุด ร้อยละ 65.30 รองลงมาอยู่
ในประเทศไทยเป็ นเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 18.80 อยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลา 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 3.10
และน้อยที่สุดคืออยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลา 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.80 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคข้ าวของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.82) โดยผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติให้ความสาคัญในด้านคุณภาพของ
ข้าว (มีความหอม นุ่ม เหนียว) เป็ นอันดับแรก อันดับสองคือ การมีพนั ธุ์ขา้ วใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ อันดับ
สามคือ การมีขา้ วหลายชนิดให้เลือกรับประทาน และอันดับสุ ดท้าย คือ มีขา้ วให้เลือกหลายขนาด
และมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย
2. ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านราคาโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93) โดยผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติเห็นว่าราคาข้าวในประเทศไทยเป็ นราคาที่
สามารถซื้ อได้ เป็ นอันดับแรก อันดับสองเห็นว่าข้าวที่จาหน่ายในประเทศไทยมีราคาต่ากว่าข้าว
ที่จาหน่ายในต่างประเทศ และเห็นว่าข้าวในประเทศไทยมีราคาสมเหตุสมผล เป็ นอันดับสุ ดท้าย
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) โดยผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติเห็นว่า
ห้างสรรพสิ นค้า หรื อซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตที่จาหน่ายข้าวอยูใ่ นทาเลที่ต้ งั เหมาะสม สามารถหาได้ง่าย
การเดินทางมาซื้ อข้าวมีความสะดวกสบาย เป็ นอันดับแรก อันดับสอง เห็นว่า ข้าวในประเทศไทย
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มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย อันดับสาม เห็นว่าห้างสรรพสิ นค้า หรื อซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตที่
จาหน่ายข้าวมีจานวนสาขาครอบคลุม และเห็นว่าร้านค้าที่จาหน่ายข้าวมีชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
ที่น่าเชื่อถือ เป็ นอันดับสุ ดท้าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.88) โดยผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติเห็น
ว่าการส่ งเสริ มการขายโดยการลด แลก แจก แถม ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อข้าวง่ายขึ้น เป็ นอันดับแรก
อันดับสอง เห็นว่า การได้รับข้อมูลเรื่ องข้าวจากพนักงานขายทาให้ตดั สิ นใจซื้ อข้าวได้ง่ายขึ้น อันดับ
สาม เห็นว่า การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่ องข้าวทาให้เกิดทัศนคติที่ดีในการเลือก
รับประทานข้าว อันดับสี่ ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติเลือกรับประทานข้าวเพราะมีผใู ้ ห้คาแนะนาให้
รับประทาน และการได้ทราบข้อมูลเรื่ องข้าวจากสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิ ตยสาร
หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณา และอื่น ๆ จึงตัดสิ นใจเลือกซื้ อและรับประทานข้าว เป็ นอันดับสุ ดท้าย
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของชาวต่างชาติแตกต่างกัน
พฤติกรรมการบริ โภคข้าวแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่
อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย พบว่า ผูบ้ ริ โภคข้าว
ชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ โภคข้าวไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่
อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการบริ โภคข้าว พบว่า อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าว
ของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นราย
คู่ ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD พบว่า ชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภค
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ (1) ชาวต่างชาติที่มีอายุนอ้ ย
กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรมการบริ โภคข้าวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชาวต่างชาติที่มีอายุ 31-40 ปี (2) ชาวต่างชาติที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรมการ
บริ โภคข้าวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 41
ปี ขึ้นไป (3) ชาวต่างชาติที่มีอายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการบริ โภคข้าวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
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สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพการสมรสแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าว
ของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคข้าวจาแนกตามสถานภาพสมรสโดยใช้
สถิติ One-way ANOVA ในการทาสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 ผลการทดสอบ
มีค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.358 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก
หมายความว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติ
ที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของ
ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคข้าวจาแนกตามระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ
One-way ANOVA ในการทาสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 ผลการทดสอบมีค่า
P-value มีค่าเท่ากับ 0.054 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า
ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติ
ที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคข้าวจาแนกตามอาชี พโดยใช้สถิติ One-way ANOVA ในการ
ทาสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.168
ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า อาชีพแตกต่างกันส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าว
ของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคข้าวจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ในการทาสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95
ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.221 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าว
ของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.7 สัญชาติแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติ
ที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคข้าวจาแนกตามสัญชาติ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ใน
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การทาสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.839
ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า สัญชาติแตกต่างกันส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.8 ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคข้าวจาแนกตามระยะเวลาที่อยูใ่ น
ประเทศไทย โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ในการทาสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ
.95 ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.334 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก หมายความว่า ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของ
ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย สามารถอภิปรายผลและอ้างอิงจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สัญชาติ ระยะเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทย ไม่มีผลกับพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของ
ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศ
ไทย ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
มีหลายสัญชาติอื่น ๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์ แลนด์ เป็ นต้น มีระยะเวลา
ที่อยูใ่ นประเทศไทยน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง
21-30 ปี มีพฤติกรรมการบริ โภคข้าวแตกต่างกับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าข้าว
เป็ นที่นิยมในหมู่ผสู ้ ู งอายุมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552)
ที่กล่าวไว้วา่ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน การ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุ ประกอบด้วย ต่ากว่า 6 ปี , 6-11 ปี , 12-19 ปี , 20-34 ปี , 35-49 ปี , 50-64 ปี
และ 65 ปี ขึ้นไป ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่ น จะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่
ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจสิ นค้าเกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัย เป็ นต้น
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2. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติภาพรวมของผลิตภัณฑ์อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วย โดยชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยให้ความสาคัญในด้านคุณภาพของข้าว (มีความ
หอม นุ่ม เหนียว) เป็ นอันดับแรก อันดับสองคือ การมีพนั ธุ์ขา้ วใหม่ๆ อยูเ่ สมอ อันดับสามคือ การมี
ข้าวหลายชนิดให้เลือกรับประทาน และอันดับสุ ดท้าย คือ มีขา้ วให้เลือกหลายขนาดและมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทนั สมัย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพากภูมิ พร้อมไวพล (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
พฤติกรรมการซื้ อและปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า iPod ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า iPod อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่สุด และจินตนา เพชรพงศ์ (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ข้าวกล้องบรรจุถุงของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ของข้าวกล้องบรรจุถุงโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของข้าวกล้อง
บรรจุถุงโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของข้าวกล้อง
บรรจุถุงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นด้านบรรจุภณั ฑ์ของข้าวกล้อง
บรรจุถุงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นด้านตราสิ นค้าของข้าวกล้อง
บรรจุถุงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยที่มีต่อ
การบริ โภคข้าว ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะการวิจยั ดังนี้
1. ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการบริ โภคข้าวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
ดังนั้นในการพัฒนาแผนการตลาดควรให้ความสาคัญกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติกลุ่มนี้
2. จากการศึกษาข้อมูลทัศนคติทางด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติหลายราย
ที่มีทศั นคติวา่ ข้าวในประเทศไทยเป็ นข้าวที่มีคุณภาพ (มีความหอม นุ่ม เหนียว) ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการ จึงควรรักษาคุณภาพ และปรับปรุ งคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น
จัดให้มีการคัดสรรข้าวที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้นอีก หรื อจัดให้มีการเขียนอธิ บายที่ถุงข้าวว่าจะมีวธิ ี การ
หุ งข้าวอย่างไรให้อร่ อย นุ่ม น่ารับประทาน
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3. จากการศึกษาข้อมูลทัศนคติทางด้านราคาของข้าว ผูป้ ระกอบการควรมีการควบคุม
ราคาให้สมเหตุสมผล ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าเป็ นราคาที่สามารถซื้ อได้ โดยเฉพาะการจาหน่าย
ข้าวคุณภาพดีแต่มีราคาจาหน่ายในประเทศต่ากว่าข้าวที่จาหน่ายในต่างประเทศ
4. จากการศึกษาข้อมูลทัศนคติทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของข้าวผูป้ ระกอบการ
ควรมีการอานวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น เช่น มีบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงรถ หรื อในวันหยุด
การมาซื้ อข้าวของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นกว่าวันธรรมดา ผูป้ ระกอบการอาจมีการร่ วมมือกับ
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าต่าง ๆ ในการบริ การสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่คอยช่วยหาที่จอดรถให้ผบู ้ ริ โภคที่มาซื้ อข้าว
5. จากผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ ในการพัฒนาแผนการตลาด
ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มลูกจ้าง/ พนักงานบริ ษทั และกลุ่มพ่อบ้าน/แม่บา้ น เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มี
พฤติกรรมการเลือกซื้ อข้าวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ แต่ก็ควรที่จะให้ความสนใจกับกลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้วยเช่นกัน เนื่ องจากประชากรกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มใหญ่ ที่ผปู้ ระกอบการจะ
สามารถนามาปรับปรุ งกลยุทธ์และวางแผนการตลาดเพื่อไปดึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มาเป็ นลูกค้าของ
กิจการให้มากขึ้น และเพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดได้ในอนาคต
6. จากการศึกษาวิจยั ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในเรื่ องของ
คุณภาพข้าว มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในทิศทางเดียวกันอยูใ่ นระดับมาก
ผูป้ ระกอบการจึงควรจะต้องสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจนและดีกว่าคู่แข่งเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของตนเอง
7. หากผูป้ ระกอบการสามารถปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นในทัศนะ
ของผูบ้ ริ โภค ก็จะสามารถช่วยสร้างความจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้าได้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการส่ งเสริ มการบริ โภคข้าวไทย ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการพัฒนาการผลิต เพื่อให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภค อันจะนาไปสู่ การขยายตลาดผูบ้ ริ โภคข้าวไทยให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เพื่อให้การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
กว้างขวางยิง่ ขึ้นควรศึกษากลุ่มเป้ าหมายหลาย ๆ พื้นที่เพื่อให้งานวิจยั ออกมามีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2. ควรทาการศึกษาถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติที่ไม่เคยบริ โภคข้าว เพื่อนามาใช้
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่ งอาจเป็ นการเพิ่มยอดขายจากผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติกลุ่มนี้ดว้ ย
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3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคข้าว เช่น
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยด้านแนวโน้ม เป็ นต้น
4. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ทัศนคติ อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่าง ๆ
ที่จะเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคข้าวของชาวต่างชาติ
5. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคข้าวที่เกี่ยวกับปั ญหาโภชนาการ
และมาตรฐานของข้าวไทย เพื่อเป็ นประโยชน์ผบู้ ริ โภคและผูผ้ ลิต
6. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน่าจะทาการวิจยั พฤติกรรมการบริ โภคข้าวของคนไทยและ
ทัศนะเกี่ยวกับข้าวในประเทศไทยด้วย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการพัฒนาการผลิตและ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในประเทศ

