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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษา คือ ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลมาเรียบร้อยแลว้ จึงท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และความสอดคลอ้งของค าตอบ น ามาประมวลและวิเคราะห์ผล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for Social Science) 
และใชว้ธีิการทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลใน
ส่วนขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชว้ธีิการ t-test และ F-test ทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA  

ผลการศึกษาพบวา่ ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจา้ง/
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 30,001 บาทข้ึนไป มีหลายสัญชาติ เช่น องักฤษ อเมริกนั 
เยอรมนั ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น จีน เนเธอร์แลนด ์สวสิเซอร์แลนด ์เป็นตน้ อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี พฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยในดา้นผลิตภณัฑมี์ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) โดยให้
ความส าคญัในดา้นคุณภาพของขา้ว (มีความหอม นุ่ม เหนียว) เป็นอนัดบัแรก ดา้นราคา มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.93) โดยเห็นวา่ราคาขา้วในประเทศไทยเป็นราคาท่ีสามารถ
ซ้ือได ้เป็นอนัดบัแรก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    
( X = 3.63) โดยเห็นวา่หา้งสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีจ  าหน่ายขา้วอยูใ่นท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 
สามารถหาไดง่้าย การเดินทางมาซ้ือขา้วมีความสะดวกสบาย เป็นอนัดบัแรก ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.88)  
โดยเห็นวา่การส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม ท าใหต้ดัสินใจซ้ือขา้วง่ายข้ึน  
เป็นอนัดบัแรก 
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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. 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วของ
ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึน
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากร
ท่ีศึกษา คือ ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย โดยใช้การก าหนดขนาดตวัอย่างของกลุ่ม
ตวัอย่างจากสูตรของ Yamane เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 ชุด และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package 
for Social Science) สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
วธีิการ t-test และ F-test ทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA  

วตัถุประสงคข์องการศึกษาในงานวจิยัเพื่อเพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยั        
ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 

สรุปผลการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย” ผูว้จิยั 

ไดเ้ก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด สามารถสรุปผลการวจิยั    
ไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน สัญชาติ และระยะเวลา 
ทีอ่ยู่ในประเทศไทย  

จากผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
57.50 และเพศหญิง ร้อยละ 42.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ    
มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 19.50 อาย ุ41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 19 และอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72.00 รองลงมาเป็นสถานภาพ
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สมรส ร้อยละ 22.00 และสถานภาพหมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู ่นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.00 มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า ร้อยละ 25.50 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 19.70 และระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้/
เทียบเท่า นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.30 ประกอบอาชีพลูกจา้ง/ พนกังานบริษทั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.70 รองลงมาเป็นอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกัร้อง นกัดนตรี เป็นตน้ ร้อยละ 39.00 อาชีพผูป้ระกอบการ/ 
เจา้ของธุรกิจ ร้อยละ 12.30 และรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจร้อยละ 9.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี    
30,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด ร้อยละ 54.40 รองลงมาเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 21.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 14.30 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 
10,001-20,000 บาท นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 10.30 ส่วนใหญ่มีสัญชาติอ่ืน ๆ เช่น องักฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส 
ญ่ีปุ่น จีน เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้ มากท่ีสุด ร้อยละ 76.80 รองลงมาเป็นสัญชาติอเมริกนั ร้อยละ 
12.30 สัญชาติจีน ร้อยละ 6.00 สัญชาติอินเดีย ร้อยละ 3.00 และสัญชาติรัสเซีย นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 
2.00 อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 65.30 รองลงมาอยู่
ในประเทศไทยเป็นเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 18.80 อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 3.10 
และนอ้ยท่ีสุดคืออยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข้าวของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวจิยั พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) โดยผูบ้ริโภคชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัในดา้นคุณภาพของ
ขา้ว (มีความหอม นุ่ม เหนียว) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองคือ การมีพนัธ์ุขา้วใหม่ ๆ อยูเ่สมอ อนัดบั
สามคือ การมีขา้วหลายชนิดใหเ้ลือกรับประทาน และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีขา้วใหเ้ลือกหลายขนาด
และมีบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั 

2.  ดา้นราคา ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นราคาโดยรวม  
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93) โดยผูบ้ริโภคชาวต่างชาติเห็นวา่ราคาขา้วในประเทศไทยเป็นราคาท่ี
สามารถซ้ือได ้เป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองเห็นวา่ขา้วท่ีจ  าหน่ายในประเทศไทยมีราคาต ่ากวา่ขา้ว     
ท่ีจ  าหน่ายในต่างประเทศ และเห็นวา่ขา้วในประเทศไทยมีราคาสมเหตุสมผล เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) โดยผูบ้ริโภคชาวต่างชาติเห็นวา่
หา้งสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีจ  าหน่ายขา้วอยูใ่นท าเลท่ีตั้งเหมาะสม สามารถหาไดง่้าย 
การเดินทางมาซ้ือขา้วมีความสะดวกสบาย เป็นอนัดบัแรก อนัดบัสอง เห็นวา่ ขา้วในประเทศไทย  
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มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย อนัดบัสาม เห็นวา่หา้งสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ี
จ  าหน่ายขา้วมีจ านวนสาขาครอบคลุม และเห็นวา่ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายขา้วมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์     
ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.88) โดยผูบ้ริโภคชาวต่างชาติเห็น
วา่การส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม ท าใหต้ดัสินใจซ้ือขา้วง่ายข้ึน เป็นอนัดบัแรก 
อนัดบัสอง เห็นวา่ การไดรั้บขอ้มูลเร่ืองขา้วจากพนกังานขายท าใหต้ดัสินใจซ้ือขา้วไดง่้ายข้ึน อนัดบั
สาม เห็นวา่ การจดักิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองขา้วท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในการเลือก
รับประทานขา้ว อนัดบัส่ี ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติเลือกรับประทานขา้วเพราะมีผูใ้หค้  าแนะน าให้
รับประทาน และการไดท้ราบขอ้มูลเร่ืองขา้วจากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา และอ่ืน ๆ จึงตดัสินใจเลือกซ้ือและรับประทานขา้ว เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ส่วนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของชาวต่างชาติแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการบริโภคขา้วแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1  เพศแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ี

อยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย พบวา่ ผูบ้ริโภคขา้ว
ชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริโภคขา้วไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2  อายแุตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ี
อยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการบริโภคขา้ว พบวา่ อายแุตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว
ของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นราย
คู่ ดว้ยวธีิการทดสอบของ LSD พบวา่ ชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภค
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่  (1) ชาวต่างชาติท่ีมีอายนุอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคขา้วแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ชาวต่างชาติท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (2) ชาวต่างชาติท่ีมีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีพฤติกรรมการ
บริโภคขา้วแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ชาวต่างชาติท่ีมีอายมุากกวา่ 41         
ปีข้ึนไป (3) ชาวต่างชาติท่ีมีอาย ุ21-30 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคขา้วแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ชาวต่างชาติท่ีมีอายมุากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 
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สมมติฐานท่ี 1.3  สถานภาพการสมรสแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว
ของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคขา้วจ าแนกตามสถานภาพสมรสโดยใช้
สถิติ One-way ANOVA ในการท าสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 ผลการทดสอบ  
มีค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.358 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่ สถานภาพสมรสแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติ      
ท่ีอยูใ่นประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4  ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของ
ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคขา้วจ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชส้ถิติ             
One-way ANOVA ในการท าสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 ผลการทดสอบมีค่า   
P-value มีค่าเท่ากบั 0.054 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ 
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย
ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5  อาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติ  
ท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคขา้วจ าแนกตามอาชีพโดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ในการ
ท าสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.168  
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ อาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.6  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว 
ของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคขา้วจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      
โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ในการท าสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั .95              
ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.221 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ  
สมมติฐานหลกั หมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว
ของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.7  สัญชาติแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติ
ท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคขา้วจ าแนกตามสัญชาติ โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ใน



80 

การท าสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.839 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ สัญชาติแตกต่างกนัส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.8  ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวเิคราะห์
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคขา้วจ าแนกตามระยะเวลาท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ในการท าสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.95 ผลการทดสอบมีค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.334 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั หมายความวา่ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานในการวจิยัพฤติกรรมการบริโภคขา้วของ

ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย สามารถอภิปรายผลและอา้งอิงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน สัญชาติ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วของ
ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย   

1.  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป  
มีหลายสัญชาติอ่ืน ๆ เช่น องักฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น จีน เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้ มีระยะเวลา 
ท่ีอยูใ่นประเทศไทยนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีมีอายุระหวา่ง  
21-30 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคขา้วแตกต่างกบัผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 41 ปีข้ึนไป แสดงใหเ้ห็นวา่ขา้ว
เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูสู้งอายมุากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552)  
ท่ีกล่าวไวว้า่ บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั การ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุประกอบดว้ย ต ่ากวา่ 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี,  35-49 ปี, 50-64 ปี 
และ 65 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งเช่น กลุ่มวยัรุ่น จะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ 
ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 
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2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย    
ในดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามมีทศันคติภาพรวมของผลิตภณัฑอ์ยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย โดยชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยใหค้วามส าคญัในดา้นคุณภาพของขา้ว (มีความ
หอม นุ่ม เหนียว) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัสองคือ การมีพนัธ์ุขา้วใหม่ๆ อยูเ่สมอ อนัดบัสามคือ การมี
ขา้วหลายชนิดใหเ้ลือกรับประทาน และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีขา้วใหเ้ลือกหลายขนาดและมีบรรจุ
ภณัฑท่ี์ทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพากภูมิ พร้อมไวพล (2551) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด และจินตนา เพชรพงศ ์(2552) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขา้วกลอ้งบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑข์องขา้วกลอ้งบรรจุถุงโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ประโยชน์ผลิตภณัฑข์องขา้วกลอ้ง
บรรจุถุงโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์องขา้วกลอ้ง
บรรจุถุงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นบรรจุภณัฑข์องขา้วกลอ้ง
บรรจุถุงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นตราสินคา้ของขา้วกลอ้ง
บรรจุถุงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยท่ีมีต่อ

การบริโภคขา้ว ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะการวิจยัดงัน้ี 
1.  ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย     

มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคขา้วมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 
ดงันั้นในการพฒันาแผนการตลาดควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคชาวต่างชาติกลุ่มน้ี 

2.  จากการศึกษาขอ้มูลทศันคติทางดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติหลายราย          
ท่ีมีทศันคติวา่ขา้วในประเทศไทยเป็นขา้วท่ีมีคุณภาพ (มีความหอม นุ่ม เหนียว) ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการ จึงควรรักษาคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น 
จดัใหมี้การคดัสรรขา้วท่ีมีคุณภาพดีเพิ่มข้ึนอีก หรือจดัใหมี้การเขียนอธิบายท่ีถุงขา้ววา่จะมีวธีิการ
หุงขา้วอยา่งไรให้อร่อย นุ่ม น่ารับประทาน  
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3.  จากการศึกษาขอ้มูลทศันคติทางดา้นราคาของขา้ว ผูป้ระกอบการควรมีการควบคุม
ราคาใหส้มเหตุสมผล ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคเห็นวา่เป็นราคาท่ีสามารถซ้ือได ้โดยเฉพาะการจ าหน่าย
ขา้วคุณภาพดีแต่มีราคาจ าหน่ายในประเทศต ่ากวา่ขา้วท่ีจ  าหน่ายในต่างประเทศ 

4.  จากการศึกษาขอ้มูลทศันคติทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของขา้วผูป้ระกอบการ
ควรมีการอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้มากข้ึน เช่น มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงรถ หรือในวนัหยดุ    
การมาซ้ือขา้วของผูบ้ริโภคมากข้ึนกวา่วนัธรรมดา ผูป้ระกอบการอาจมีการร่วมมือกบั
หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้ต่าง ๆ ในการบริการสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค อาจจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี รปภ. ท่ีคอยช่วยหาท่ีจอดรถใหผู้บ้ริโภคท่ีมาซ้ือขา้ว 

5.  จากผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ ในการพฒันาแผนการตลาด   
ควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกจา้ง/ พนกังานบริษทั และกลุ่มพอ่บา้น/แม่บา้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ แต่ก็ควรท่ีจะใหค้วามสนใจกบักลุ่มขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มใหญ่ ท่ีผูป้ระกอบการจะ
สามารถน ามาปรับปรุงกลยทุธ์และวางแผนการตลาดเพื่อไปดึงกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมาเป็นลูกคา้ของ
กิจการใหม้ากข้ึน และเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดไดใ้นอนาคต  

6.  จากการศึกษาวจิยัปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในเร่ืองของ 
คุณภาพขา้ว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัมาก 
ผูป้ระกอบการจึงควรจะตอ้งสร้างจุดเด่นของผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจนและดีกวา่คู่แข่งเพื่อใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องตนเอง  

7.  หากผูป้ระกอบการสามารถปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความโดดเด่นในทศันะ
ของผูบ้ริโภค ก็จะสามารถช่วยสร้างความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ได ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ควรน าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน    

ในการส่งเสริมการบริโภคขา้วไทย ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการพฒันาการผลิต เพื่อใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อนัจะน าไปสู่การขยายตลาดผูบ้ริโภคขา้วไทยใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1.  เพื่อใหก้ารวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย

กวา้งขวางยิง่ข้ึนควรศึกษากลุ่มเป้าหมายหลาย ๆ พื้นท่ีเพื่อใหง้านวจิยัออกมามีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
2. ควรท าการศึกษาถึงกลุ่มผูบ้ริโภคชาวต่างชาติท่ีไม่เคยบริโภคขา้ว เพื่อน ามาใช้

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดซ่ึงอาจเป็นการเพิ่มยอดขายจากผูบ้ริโภคชาวต่างชาติกลุ่มน้ีดว้ย 
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3. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขา้ว เช่น 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นแนวโนม้ เป็นตน้ 

4. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ทศันคติ อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่าง ๆ 
ท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคขา้วของชาวต่างชาติ 

5. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วท่ีเก่ียวกบัปัญหาโภชนาการ
และมาตรฐานของขา้วไทย เพื่อเป็นประโยชน์ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต 

6. หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งน่าจะท าการวจิยัพฤติกรรมการบริโภคขา้วของคนไทยและ
ทศันะเก่ียวกบัขา้วในประเทศไทยดว้ย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการพฒันาการผลิตและ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศ 

 
 
 


