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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการดําเนินชวีติ และพฤติกรรมการ

บรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีเ่คยรบัประทาน

ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

คอื ค่ารอ้ยละ ค่าความถี ่ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยใชส้ถติกิารทดสอบโดยใช้

การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ระหว่าง26-33 ปี ระดบัการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ10,001– 30,000 บาทมรีปูแบบ

การดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัทํากจิกรรมบ่อยครัง้ ด้านความสนใจเกี่ยวกบั

เรื่องสขุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และดา้นความความคดิเหน็เกีย่วกบัสุขภาพทีด่โีดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ยู่ในระดบัมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก  

 ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ี ่1 - 2 

ครัง้ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและจะรบัประทานในมือ้เยน็ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีผู่ต้อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่จะเปลีย่นมารบัประทานทานขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ละจะแนะนําบอกต่อใหค้นรูจ้กัมารบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ยู่ใน

ระดบัมผีลมากสว่นใหญ่รูจ้กัขา้วไรซเ์บอรร์ีจ่ากเพื่อนหรอืคนในครอบครวัแนะนํา เหตุผลหลกัทีจ่ะบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ี่

คอืเพื่อบาํรุงสขุภาพ และเหตุผลหลกัทีจ่ะไม่บรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีเ่น่ืองจากขา้วไรซเ์บอรร์ีม่รีาคาแพง 

 ดา้นความแตกต่างของพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีจ่าํแนกตามเพศ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้านพฤติกรรมด้านการรบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต และด้าน

พฤตกิรรมดา้นการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

และ 0.01 ตามลาํดบั 
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 ดา้นความสมัพนัธ ์พบว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และด้านความคดิเหน็ 

และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีด่า้นประโยชน์ของขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ละดา้นความรูท้ ัว่ไปของขา้วไรซเ์บอรร์ี่

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครด้านพฤติกรรมด้านการ

รบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคต และดา้นพฤตกิรรมดา้นการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 0.05 และ 0.01 ตามลําดบัโดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั  

 

คาํสาํคญั: ความเขา้ใจ ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 This research aims to study cognition, lifestyle, and consumption behavior on Riceberry rice of 

consumers in Bangkok metropolitan area.  The sample of this research is 400 consumers in the metropolis. A 

questionnaire is the tool for data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, and standard 

deviation. Statistics for difference analysis are Independent sample t-test and One - way analysis of variance. 

Statistic for relation analysis is Pearson product moment correlation coefficient.  

 The majority of respondents are female, aged between 26-33 years old, holding Bachelor's degree, 

working as private company employee, having lifestyle related to the health issues as follows: joining health 

activities frequently, paying the most attention to health, strongly agreed with good health issues. They have 

a good understanding about general knowledge and health benefits of Riceberry rice. 

 The respondents' consumption behavior on Riceberry rice during the past six months showed that 

they consumed Riceberry rice 1-2 times for their dinner. In the future, they are very likely to switch to 

Riceberry rice and they are willing to recommend their associates to consume Riceberry rice. They learned 

about Riceberry rice from friends and family members. The respondents' main reason to consume Riceberry 

rice is the health benefits and their main reason for being unwilling to consume Riceberry rice is because of 

its high price. 

 The difference between consumption behavior of Riceberry rice in the future and recommendation 

for consumption of Riceberry rice to associates separated by gender found at statistical significancelevel of 

0.05 and 0.01 respectively. 

 On relation, lifestyles: activities, interests and opinions andknowledge and understanding of 

Riceberry rice: general knowledge and benefit of Riceberry rice have positive slightly low related to 

consumer's behavior in Bangkok area and behavior in consumption of Riceberry rice in the future and 

recommendation for consumption of Riceberry rice to associates at the statistical significance level of 0.01 

0.05 and 0.01 respectively. 

 

Keywords: Understanding, Riceberry Rice, Consumers 
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บทนํา 

 ขา้วเป็นพชืเศรษฐกจิทีม่คีวามสาํคญัต่อประเทศไทยมาโดยตลอดเน่ืองจากเป็นอาหารหลกัของคนไทยและ

ยงัเป็นอาชพีหลกัของเกษตรกรในหลายพืน้ที่ โดยที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมพีื้นทีป่ลูกขา้วคดิเป็น 45% ของพืน้ที่

ปลูกทัง้ประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลก รองลงมาคือ ภาคกลางและ

ภาคเหนือ ทีพ่ืน้ทีเ่พาะปลูกเท่ากนัประมาณ 25%และเน่ืองจากขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยประชากรไทยมากกว่า

รอ้ยละ 80 บรโิภคขา้วเพื่อยงัชพี หรอืประมาณคนละ 144 กโิลกรมัต่อปี ตลาดขา้วภายในประเทศจงึมคีวามสาํคญัเป็น

อย่างยิง่กบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการต่างๆ อกีทัง้พฤตกิรรมในการบรโิภคของคนไทยกม็กีารเปลีย่นแปลงตามยุค

สมยั จากเดมิขา้วซึง่เป็นสนิคา้ทีไ่ม่มคีวามแตกต่าง ซึง่มขีายทัว่ไปในรปูแบบต่างๆ ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค แต่

ในปจัจุบนัพฤตกิรรมผู้บรโิภคโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เริม่คํานึงถงึสุขภาพ ความ

สะดวก ความสะอาด และคุณภาพที่ดีมากขึ้น จะเห็นได้จากส่วนแบ่งตลาดข้าวนัน้จะแบ่งเป็นข้าวทัว่ไปและ                 

ขา้วประเภทพรเีมีย่ม (ขา้วกลอ้ง ขา้วหอมมะล ิและขา้วออแกรนิ์คต่างๆ) และการบรโิภคขา้วของผูบ้รโิภคกม็ปีรมิาณ

เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี ดงันัน้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้จงึมผีลกระทบต่อแนวโน้มในตลาดในปจัจุบนัดว้ย 

 กระแสรกัสุขภาพกเ็ป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้หลายคนหนัมาตื่นตวั ปรบัวธิีการรบัประทานอาหารและการ

ดําเนินชวีติทีด่มีากขึน้ แต่กย็งัมปีระเดน็ทีย่งัเขา้ใจการรกัษาสุขภาพแบบผดิๆ โดยเฉพาะวยัรุ่นทีไ่ม่รบัประทานขา้ว

เพราะเขา้ใจผดิคดิว่าขา้วทาํใหอ้ว้น แต่หนัไปรบัประทานขนมปงั หรอืพาสต้าจากขา้วสาลแีทน ขณะทีช่าวต่างประเทศ

หนัมารบัประทานขา้วมากขึน้เพราะขา้วไม่มโีปรตนีทีท่ําใหเ้กดิอาการแพเ้หมอืนขา้วสาล ีไม่มโีคเลสเตอรอล แถมยงัมี

ไขมนัตํ่า ขา้วจงึไดช้ื่อว่าเป็นสดุยอดอาหารธญัพชื โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วกลอ้งทีม่คีุณค่าอาหารอนัเป็นประโยชน์ตาม

ธรรมชาต ิซึง่สารอาหารมหศัจรรยใ์นขา้วกลอ้งดกีว่าขา้วขาวทัง้ในเรื่องของ โปรตนี แป้ง วติามนิและเกลอืแร่ ใยอาหาร 

และสารตา้นอนุมลูอสิระ 

 “ขา้วไรซ์เบอรร์ี่ (Rice Berry)” เป็นพนัธุ์ขา้วที่ได้จากการผสมขา้มพนัธุร์ะหว่าง “ขา้วเจ้าหอมนิล” กบั                

“ขา้วขาวดอกมะล ิ105” จงึไม่เป็นสดีํา แต่มลีกัษณะเป็น สเีหมอืนลูกเบอรร์ี ่(ลูกหม่อน) ทีสุ่กแลว้ การแพร่หลายของ

ขา้วไรซเ์บอรร์ีน้ี่มทีีม่าจากการทีม่ลูนิธอิาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก มโีครงการหา พนัธุพ์ชืทีส่ามารถสรา้งอนาคตให้

ชาวนาผูป้ระสบอุทกภยั และพบว่ามพีนัธุข์า้วทีพ่ฒันาและขึน้ทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่โดยคนไทยพนัธุห์น่ึงทีต่รง

ตามจุดประสงคโ์ครงการ นัน่คอื “ขา้วไรซเ์บอรร์ี”่ ซึง่ปรบัปรุงพนัธุข์ ึน้โดยศูนยว์ทิยาศาสตรข์า้ว โดยความร่วมมอืจาก

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และไดย้ื่นจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่ตัง้แต่ปี 2550 

จากนัน้ก็มีการศึกษาการเพาะปลูก และส่งเสริมการเพาะปลูก ข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถจะเพาะปลูกได้ตลอดทัง้ปี 

สามารถตา้นทานโรคไหมไ้ดด้มีาก อกีทัง้ยงัเป็นพนัธุข์า้วทีท่นทานต่อสภาพธาตุเหลก็เป็นพษิในดนิได ้ซึง่ขา้วพนัธุน้ี์มี

ลกัษณะรปูร่างเมลด็เรยีวยาว เมื่อหุงสกุแลว้จะมลีกัษณะเป็นสมี่วงเขม้ มคีวามนุ่มนวล ยดืหยุ่น รสชาตอิมหวาน มกีลิน่

หอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ การหุงกส็ามารถปรบัปรมิาณการใสน้ํ่าไดต้ามความชอบว่าชอบรบัประทานขา้วแบบใด หรอืจะทาํ

เป็นขา้วตม้กไ็ด ้

 คุณสมบตัพิเิศษของขา้วไรซเ์บอรร์ีน่ัน้มมีากมายทีช่่วยต่อต้านอนุมูลอสิระ อาท ิเบต้าแคโรทนี แกมมาโอไร

ซานอล วติามนิอ ีแทนนิน สงักะส ีและโฟเลตสงู มดีชันีน้ําตาลตํ่า-ปานกลาง อกีทัง้น้ํามนัรําขา้วทีไ่ดจ้ากการปลูกขา้ว

พนัธุผ์สมชนิดน้ียงัช่วยใหผู้ท้ีบ่รโิภคอย่างต่อเน่ืองเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ใีนระยะยาว ป้องกนัและช่วยยบัยัง้ความเสีย่ง

ต่อการเป็นโรคมะเรง็ รวมไปถงึการนําน้ํามนัราํขา้วน้ีไปเป็นสว่นผสมสาํคญัของการรกัษาโรคแผนแพทยท์างเลอืกอย่าง

โภชนาการบําบดัอีกด้วย นอกเหนือจากน้ีแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่ยงัมีสารอาหารที่สําคญัมากมาย เช่น โอเมก้า 3 ซึ่ง

สามารถช่วยลดระดบัคลอเลสเตอรอล และมกีรดไขมนัทีจ่าํเป็นต่อการพฒันาสมองและระบบประสาท และสาํหรบัสาวๆ 

ทีต่อ้งการดแูลผวิพรรณใหเ้ต่งตงึและเปล่งปลัง่อยู่เสมอนัน้ ขา้วไรซเ์บอรร์ีย่งัเป็นตวัช่วยทีส่าํคญัอกีดว้ยเพราะประกอบ

ไปดว้ยโปรตนีซึง่ทาํหน้าทีใ่นการช่วยสงัเคราะหค์อลลาเจนต่อไป 
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 นอกจากจะมปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภคนานปัการแลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ีย่งัเป็นการสง่เสรมิการทาํเกษตรอนิทรยีช์ ัน้

เยีย่มอกีหนทางหน่ึงดว้ย ในปจัจุบนัเกษตรกรและชาวไร่ ชาวสวนจํานวนมากหนัมาปลูกพชืโดยยดึวถิเีกษตรอนิทรยี์

เป็นหลกั เพราะนอกจากจะให้ผลผลติที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภคแล้วยงัเป็นการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมอกีด้วย ซึ่งการทํา

เกษตรอนิทรยี์น้ีจะไม่ทิง้สารเคมตีกคา้งหรอืปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม และไม่มกีารใชส้ารเคมสีงัเคราะห์ในขัน้ตอนการ

ปลกู การทาํเกษตรอนิทรยีน์ัน้เป็นหน่ึงหนทางดีๆ  ทีส่ามารถคนืสมดุลใหก้บัระบบนิเวศน์อกีดว้ย 

 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ว่าขา้วไรซเ์บอรร์ีเ่ป็นสิง่ทีน่่าสนใจในการทีจ่ะนํามาศกึษาเกีย่วกบั

ความรูค้วามเขา้ใจ รปูแบบการดาํเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครซึง่

ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญของตลาดข้าวพรีเมี่ยมโดยหวังว่าผลจากการศึกษาในครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีโ่ดยสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนตลาด การกําหนดกลยุทธ ์และการ

ปรบัปรุงผลติผลให้มคีุณภาพและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายได้อย่างถูกต้องใน

อนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้

สถานภาพ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการดําเนินชวีติและพฤติกรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอร์รี่ของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ละพฤตกิรรมการบรโิภคขา้ว

ไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เพศ ซึง่แบ่งออกเป็น 

    - เพศชาย 

    - เพศหญงิ 

   1.1.2  อายุ ซึง่แบ่งออกเป็น 

    - อายุ 18 - 25ปี 

    - อายุ 26 - 33 ปี 

    - อายุ 34 - 41 ปี 

    - อายุ 42 - 49ปี 

    - อายุ 50 ปี ขึน้ไป 

   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ ซึง่แบ่งออกเป็น 

    - ตํ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 

    - มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. หรอืเทยีบเท่า 

    - อนุปรญิญา / ปวส.หรอืเทยีบเท่า 

    - ปรญิญาตร ี

    - สงูกว่าปรญิญาตร ี
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   1.1.4  อาชพี ซึง่แบ่งออกเป็น 

    - นกัเรยีน / นกัศกึษา 

    - ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    - พนกังานบรษิทัเอกชน 

    - ประกอบธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ  

    - คา้ขาย / รบัจา้ง 

    - อื่นๆ  

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่แบ่งออกเป็น 

    - ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

    - 10,001 - 30,000 บาท 

    - 30,001 - 50,000 บาท 

    - มากกว่า 50,000บาทขึน้ไป 

  1.2 รปูแบบการดาํเนินชวีติแบ่งออกเป็น 3ดา้น ดงัน้ี 

   1.2.1  ดา้นกจิกรรม 

   1.2.2  ดา้นความสนใจ 

   1.2.3  ดา้นความคดิเหน็ 

  1.3 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่

   1.3.1  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่

   1.3.2 ประโยชน์ของขา้วไรซเ์บอรร์ี ่

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอร์รี่ของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีท่ ีแ่ตกต่างกนั 

 2. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 3. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอร์รีข่อง

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ประชากรศาสตร ์หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบัประชากร ทัง้น้ี

เพราะคาํว่า “Demo” นัน้หมายถงึ “People” ซึง่แปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” ส่วนคําว่า “Graphy” นัน้หมายถงึ 

“Writing Up”หรอื “Description” ซึ่งแปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้ เมื่อแยกพจิารณาจากรากศพัท์ด้วยวธิกีารดงักล่าว     

แลว้ “Demography” กน่็าจะมคีวามหมายตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น คอื วชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ 

ปญัจพงศ;์ และณรงค ์เทยีนสง่. 2521: 2)   

 ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ ขนาดครอบครวั 

และวงจรชวีิตครอบครวั เป็นวิธกีารแบ่งส่วนตลาดที่ช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดที่สําคญั เน่ืองจากความต้องการของ
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ผูบ้รโิภคหรอือตัราการใชจ้ะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์และสามารถวดัไดง้่ายกว่าตวัแปรอื่น ส่วน

ใหญ่จะใชต้วัแปรหลายดา้นมาประกอบกนัในการแบ่งสว่นตลาด (ฉตัยาพร เสมอใจ; และ ฐตินินัท ์วารวีนิช. 2551: 70) 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 145) กล่าวว่ารูปแบบการ

ใชช้วีติคอืแบบแผนของการดํารงชวีติของบุคคลที่แสดงออกในทางกจิกรรม (วธิกีารใช้เวลาของบุคคล) ความสนใจ 

(อะไรทีบุ่คคลรูส้กึชื่นใจทีจ่ะทําได)้ และความคดิเหน็ (บุคคลถงึบุคคลสถานทีแ่ละสิง่ของอย่างไร) รูปแบบของการใช้

ชวีติแสดงออกมาในรปู Psychographics หรอืเทคนิคในการวดัรปูแบบของการใชช้วีติและใชจ้ําแนกรูปแบบของการใช้

ชวีติดว้ย  สว่นดารา ทปีะปาล (2542: 169) ไดก้ล่าวว่า นกัการตลาดจงึใชก้ารวเิคราะหล์กัษณะจติวทิยาทางสงัคมของ

ผูบ้รโิภคเป็นเกณฑใ์นการแบ่งรูปการดํารงชวีติของผูบ้รโิภค ลกัษณะจติวทิยาทางสงัคม(Psychographics) เป็นคําที่

นํามาใชเ้พื่อประเมนิแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภคดว้ยการวเิคราะหก์จิกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: 

I) และความคดิเหน็ (Opinions: O) โดยจะวเิคราะหว์่าผูบ้รโิภคใชเ้วลาและทรพัยากรต่างๆ ของเขาอย่างไรในแต่ละวนั 

อะไรในสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาสนใจและถอืว่ามคีวามสาํคญั และเขาคดิเกีย่วกบัตนเอง และคดิถงึโลกรอบๆ ตวัเขาอย่างไร 

การวเิคราะหต์ามลกัษณะดงักล่าว บางครัง้เรยีกสัน้ๆ ว่า AIO เพื่อการอา้งองิ 

 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ ชวาล แพรตักุล (2516: 11) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า 

หมายถงึขอ้เทจ็จรงิและ รายละเอยีดของเรื่องราวและการกระทาํใดๆ ทีบุ่คคลไดส้ะสมและถ่ายทอดกนัต่อๆ มาตัง้แต่ใน

อดตี และบุคคลสามารถรบัทราบสิง่เหล่าน้ีได ้  จํานง พรายแยม้แข (2531: 44) ใหค้วามหมายไวว้่า ความรู ้หมายถงึ 

ความสามารถในการทรงรกัษาไว ้ซึง่เรื่องราวทัง้ปวงของประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมสิง่ทีส่มัพนัธก์นักบัประสบการณ์

นัน้ๆ ดว้ย  ส่วนประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 10-11) กล่าวว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ตอน ซึง่ผูเ้รยีนเพยีง แต่จําได้

แต่อาจจะโดยการฝึก หรือโดยการมองเหน็ ความรู้ข ัน้น้ี ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัคําจํากดัความ ความหมายทฤษฏี

ขอ้เทจ็จรงิ กฎโครงสรา้ง และวธิกีารแกป้ญัหาเหล่าน้ี 

 ความหมายของพฤติกรรม คําว่า พฤตกิรรม (Behavior) ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านดงัน้ี  ศรยีา 

นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม (2519: 15) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของพฤตกิรรมหมายถงึการแสดงออกใดๆ ทีผู่อ้ ื่น

สามารถสงัเกตไดห้รอือาจสงัเกตไดจ้ากเครื่องมอืทีน่กัทดลองนํามาใช ้ ไพบลูย ์เทวรกัษ์ (2523: 1) ไดใ้หค้วามหมายไว้

ว่าพฤตกิรรมหมายถงึอากปักริยิาทัง้มวลของบุคคลทีเ่ราสามารถสงัเกตไดด้ว้ยประสาทสมัผสัโดยตรงหรอืโดยออ้มทัง้ที่

รู้ตวัและไม่รู้ตวัได้แก่การนัง่ เดิน นอนอารมณ์โกรธเกลยีดรกัและฝนั เป็นต้น และชุดา จติพทิกัษ์ (2525: 6) ให้

ความหมายไวว้่าพฤตกิรรมหมายถงึการกระทาํของบุคคลไม่เฉพาะสิง่ทีแ่สดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านัน้แต่รวมถงึ

สิง่ทีอ่ยู่ภายในจติใจของบุคคลสงัเกตเหน็ไม่ไดโ้ดยตรงเช่นคุณค่าเจตคตคิวามคดิเหน็ความเชื่อค่านิยมเป็นตน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ประชากรในกรุงเทพมหานครทีเ่คยรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ทัง้เพศ

ชายและเพศหญงิ 

 2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่เคยรบัประทานข้าว            

ไรซ์เบอร์รี่ ทัง้เพศชายและเพศหญิงซึ่งผู้วิจยัไม่ทราบจํานวนประชากร จึงคํานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

คาํนวณหาตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 74) ระดบัความเชื่อมัน่95% และ

ความผดิพลาดสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิ 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่างและเพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวม

จาํนวนตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
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  การสุ่มตวัอย่างครัง้น้ีผูว้จิยัใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ซึง่ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากจากเขตปกครอง 50 เขต จะไดท้ัง้สิน้ 5เขต และวธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดขนาดของตวัอย่างแต่ละเขตเท่าๆ กนั และวธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจงไปในแต่ละเขตโดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในแต่ละเขตจนครบจาํนวนทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ รปูแบบการดําเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ี่

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาวจิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา

สงูสดุ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีํานวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.75 รองลงมาเป็น

เพศชาย มจีาํนวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.25 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 26–33 ปี มจีาํนวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมาคอื

กลุ่มทีม่อีายุ 34–41 ปี มจีาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.25 กลุ่มทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

20.50 กลุ่มทีม่อีายุ 42–49 ปี มจีํานวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 และกลุ่มทีม่อีายุ 18–25 ปี มจีํานวน 26 คนคดิ

เป็นรอ้ยละ 6.50 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีมจีํานวน 253 คน คดิเป็น

ร้อยละ 63.20 รองลงมาคอืระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี มีจํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และระดบั

การศกึษาตํ่ากว่าระดบัอนุปรญิญา / ปวส.หรอืเทยีบเท่า มจีาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.30 

 ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มจีํานวน 212 คน คดิเป็นร้อยละ 

53.00 รองลงมาคอือาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั / อาชพีอสิระ มจีํานวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 อาชพีอื่นๆ มี

จํานวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 11.00 อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจีํานวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 

อาชพีคา้ขาย / รบัจา้งมจีํานวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 และอาชพีนักเรยีน / นักศกึษา มจีํานวน 23 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 5.75 

 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ 10,001–30,000 บาท มจีํานวน 189 คน คดิเป็นร้อยละ 

47.25 รองลงมารายได ้30,001 - 50,000 บาท มจีํานวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 รายไดม้ากกว่า 50,000บาทขึน้

ไปมจีํานวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 และรายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มจีํานวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

6.00 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชวีติแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้น

ความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ ดงัน้ี 

 ด้านกิจกรรม ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบักจิกรรมทีท่าํของรปูแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมโดยรวมอยู่

ในระดบัทํากจิกรรมบ่อยครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีผู่้ตอบแบบสอบถามมี

ระดบัการทาํกจิกรรมเป็นประจําคอื การใชI้nternet และ Social Network ต่างๆ ของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 ขอ้ที่

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการทํากจิกรรมบ่อยครัง้ คอืความถี่ของการไปหา้งสรรพสนิคา้ หรอืซุปเปอร์มาเกต็ต่างๆ 

ของท่านท่านเลอืกรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพท่านกลบัไปรบัประทานอาหารเยน็กบัครอบครวัทีบ่้าน

ท่านหุงขา้วรบัประทานเองที่บา้นท่านตรวจสุขภาพกบัแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และความถี่ในการเลอืกซื้ออาหาร

ปลอดสารพษิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99, 3.97, 3.88, 3.80, 3.78 และ 3.63 ตามลําดบั และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมี
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ระดบัการทาํกจิกรรมในบางครัง้ คอื เมื่อมเีวลาว่างท่านมกัจะเขา้ครวัทาํอาหาร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 และการออกกําลงั

กายของท่านค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 

 ด้านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจของรูปแบบการดําเนินชวีติด้านความสนใจโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.61 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความ

สนใจอยู่ในระดบัมากคอื ท่านใสใ่จในสขุภาพของสมาชกิในครอบครวัท่านใส่ใจในสุขภาพของท่านท่านสนใจวธิทีีท่ําให้

สขุภาพดดีว้ยการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ท่านใสใ่จในการช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม หรอืช่วยลดภาวะโลกรอ้นท่าน

สนใจอ่านขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสขุภาพอนามยัอยู่เสมอและท่านชอบสนทนาเรื่องอาหารกบัคนรอบขา้งเสมอมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.11, 4.06, 4.04, 3.82, 3.81 และ 3.55 ตามลําดบัขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

คอืท่านชอบทดลองชมิเครื่องดื่มหรอือาหารชนิดใหม่ๆ ตามซุม้แนะนําสนิคา้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 และขอ้ทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมรีะดบัความสนใจอยู่ในระดบัน้อยคอื ท่านสนใจรูปแบบการรบัประทานอาหารของดาราหรอืผูม้ชีื่อเสยีง

ในแวดวงสงัคมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 

 ด้านความคิดเหน็ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ของรูปแบบการดําเนินชวีติด้านความความ

คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในทุกขอ้ผูต้อบ

แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ดงัน้ีคอื เมื่ออายุมากขึน้ยิง่จําเป็นต้องใส่ใจดูแลสุขภาพ

มากขึน้สขุภาพจะเป็นอย่างไรขึน้อยู่กบัสิง่ทีท่่านรบัประทานเหมอืนกบัประโยคทีว่่า “You are what you eat”สขุภาพไม่

ดจีะเป็นภาระของครอบครวั และ การรบัประทานอาหารปลอดสารพษิจะช่วยให้มสีุขภาพที่ดมีากขึน้ โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.69, 4.50, 4.42 และ 4.38 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 

ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่และประโยชน์ของขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ดงัน้ี 

 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัข้าวไรซเ์บอรร่ี์ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก (ตอบถูก 6-8

ขอ้) จาํนวน 372 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.00 มคีวามรูค้วามเขา้ใจปานกลาง (ตอบถูก 3-5 ขอ้) มจีํานวน 27 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 6.75 และมคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย(ตอบถูก 0-2 ขอ้) มจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 

 ประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอรร่ี์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเขา้ใจมาก (ตอบถูก 6-8ขอ้) 

จาํนวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 มคีวามรูค้วามเขา้ใจปานกลาง (ตอบถูก 3-5 ขอ้) มจีาํนวน 99คน คดิเป็นรอ้ยละ 

24.75 และมคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย(ตอบถูก 0-2 ขอ้) มจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

 ด้านความถ่ีในการบริโภคข้าวไรซ์เบอรร่ี์ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคย

รบัประทาน 1 - 2 ครัง้มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 รองลงมาคอืรบัประทานมากกว่า 3 ครัง้ / สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 

18.25 รบัประทานเป็นประจาํทุกวนัคดิเป็นรอ้ยละ 15.50 และรบัประทาน 1 ครัง้ / สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ13.25 

 ด้านมือ้ท่ีรบัประทานข้าวไรซเ์บอรร่ี์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัประทานมือ้เยน็มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย

ละ 43.50 รองลงมาคอืมือ้เชา้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 และมือ้กลางวนัคดิเป็นรอ้ยละ 27.50 

 ด้านพฤติกรรมด้านการรบัประทานข้าวไรซ์เบอรร่ี์ในอนาคตพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ยู่ในระดบัมผีลมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 

 ด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าวไรซ์เบอรร่ี์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ยู่ในระดบัมผีลมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 
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 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคาํถามอื่นๆ รายละเอยีดดงัน้ี 

 ด้านท่านรูจ้กัข้าวไรซเ์บอรร่ี์จากแหล่งใด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รูจ้กัจากเพื่อน / คนในครอบครวั

แนะนํา มจีํานวน 164 คน คดิเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคอื สื่อออนไลน์ต่างๆ มีจํานวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 

28.70 สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ วทิยุต่างๆ มจีํานวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.80 พนักงานขาย / ตวัแทนจําหน่ายมี

จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 จากแหล่งอื่นๆ มจีาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 และจากคําแนะนําจากแพทย ์

มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 

 ด้านเหตผุลในการบริโภคหรอืไม่บริโภคข้าวไรซเ์บอรร่ี์ แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ รายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  เหตุผลหลักท่ีจะบริโภคข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคเพื่อบํารุงสุขภาพ               

มจีาํนวน 321 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.25รองลงมาคอื เพื่อควบคุมน้ําหนกั มจีํานวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 เหตุผล

อื่นๆ มจีํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 และตามกระแส / ตามเพื่อน / ตามดารานักแสดงหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง              

มจีาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 

 2.  เหตผุลหลกัท่ีจะไม่บริโภคข้าวไรซเ์บอรร่ี์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่บรโิภคเน่ืองจากราคาแพง 

มจีํานวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.00รองลงมาคอื เหตุผลอื่นๆ เช่น หาซือ้ไดย้ากมจีํานวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

31.25 และรสชาตไิม่ถูกปากมจีาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.75 

 ส่วนท่ี 6 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉลี่ย           

ต่อเดือน ที่แตกต่างกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการบรโิภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่แตกต่างกนั              

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีด่า้นพฤตกิรรมดา้นการรบัประทาน

ขา้วไรซ์เบอรร์ี่ในอนาคตแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั0.05นัน่คอื ผูบ้รโิภคเพศหญิงมพีฤตกิรรมการ

บรโิภคขา้วไรซ์เบอรร์ี่ดา้นพฤติกรรมด้านการรบัประทานขา้วไรซ์เบอรร์ี่ในอนาคตมากกว่าเพศชาย และผู้บรโิภคที่มี

เพศแตกต่างกนั สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีด่า้นพฤตกิรรมดา้นการแนะนําบอกต่อในการรบัประทาน

ขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั0.01นัน่คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการบรโิภคขา้ว

ไรซเ์บอรร์ีด่า้นพฤตกิรรมดา้นการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีม่ากกว่าเพศชาย 

 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้านพฤติกรรมด้านการ

รบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต และด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี ่            

ไม่แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีด่า้นพฤตกิรรม

ด้านการรบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต และด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าว               

ไรซเ์บอรร์ีไ่ม่แตกต่างกนั 

 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้านพฤติกรรมด้านการ

รบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต และด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี ่            

ไม่แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีด่า้นพฤติกรรม

ด้านการรบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต และด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าว            

ไรซเ์บอรร์ีไ่ม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น              

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครผลการวเิคราะหข์อ้มูลจากการ

ทดสอบสมมตฐิานมรีายละเอยีดดงัน้ี   
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 ด้านกิจกรรม พบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติด้านกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคขา้ว 

ไรซ์เบอร์รี่ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครด้านพฤติกรรมด้านการรบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต และด้าน

พฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซ์เบอร์รี่อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 ด้านความสนใจ พบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภค

ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครดา้นพฤตกิรรมดา้นการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคต และดา้น

พฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 ด้านความคิดเหน็ พบว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

ขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครดา้นพฤตกิรรมดา้นการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคต และดา้น

พฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี่ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอร์รี ่

และด้านประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการทดสอบสมมตฐิานมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีไ่ดแ้ก่ ดา้นความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่และดา้นประโยชน์

ของขา้วไรซ์เบอร์รี ่กบัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอร์รีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครด้านพฤตกิรรมด้านการ

รบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคต 

 ด้านความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัข้าวไรซ์เบอรร่ี์ พบว่าความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขา้วไรซ์เบอร์รีด่้านความรู้

ทัว่ไปเกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครดา้นพฤตกิรรมดา้นการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคตอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ด้านประโยชน์ของข้าวไรซเ์บอรร่ี์ พบว่าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีด่า้นประโยชน์ของขา้ว

ไรซเ์บอรร์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครดา้นพฤตกิรรมดา้น

การรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคตอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ีไ่ดแ้ก่ ดา้นความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่และดา้นประโยชน์

ของขา้วไรซ์เบอร์รี ่กบัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอร์รีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครด้านพฤตกิรรมด้านการ

แนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ี ่

 ด้านความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัข้าวไรซ์เบอรร่ี์ พบว่าความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขา้วไรซ์เบอร์รีด่้านความรู้

ทัว่ไปเกีย่วกบัขา้วไรซเ์บอรร์ี ่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ี่อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 ด้านประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอรร่ี์ พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัขา้วไรซ์เบอร์รี่ด้านประโยชน์ของ          

ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรม

ดา้นการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นั

ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัความรู้ความเขา้ใจ รูปแบบการดําเนินชวีติ และพฤติกรรมการบรโิภคขา้ว 

ไรซเ์บอรร์ีข่องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอรร่ี์ ด้านพฤติกรรมด้าน

การรบัประทานข้าวไรซ์เบอรร่ี์ในอนาคตและด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าว

ไรซเ์บอรร่ี์แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั เน่ืองจากเพศทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหม้ี

พฤตกิรรมในเรื่องของการบรโิภคอาหารและเครื่องดื่ม รวมทัง้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพที่แตกต่างกนัโดยผลการวจิยั

พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญิงมพีฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอรร์ี่ด้านพฤติกรรมดา้นการรบัประทานขา้วไรซ์เบอรร์ี่ใน

อนาคต และดา้นพฤตกิรรมดา้นการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีม่ากกว่าเพศชาย อาจเน่ืองมาจาก

ว่าในปจัจุบนัเพศหญงิเป็นเพศทีไ่ดร้บัการยอมรบั มบีทบาท และมอีทิธพิลมากขึน้ในสงัคมและเพศหญงิยงัเป็นผูเ้ลอืก

ซือ้อาหารใหก้บัคนในครอบครวัอกีทัง้กระแสรกัสขุภาพการมหีุ่นทีด่ ีมกีลา้มทอ้งสวยงามกาํลงัเป็นทีนิ่ยมในหมู่ผูบ้รโิภค

เพศหญิง จึงทําให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผู้บริโภคกลุ่มน้ีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ    

จนัทร์ญา สุวรรณรตัน์ (2550: บทคดัย่อ) ที่ทําการศกึษาเรื่องพฤติกรรมการบรโิภคขา้วกล้องของผู้บรโิภคในเขต

เทศบาลเมอืงสะเดา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลาพบว่า ผูบ้รโิภคขา้วกลอ้งโดยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิผูบ้รโิภคขา้วกลอ้ง 

สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 21-40 ปี เป็นกลุ่มคนวยัทาํงาน มกีารบรโิภคอาหารทีม่คีุณค่าและใหค้วามสาํคญัในเรื่องสขุภาพ 

อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่าเพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัโดยสตรจีะเป็น

เป้าหมาย และเป็นผู้บริโภคที่มีอํานาจซื้อสูง ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าประเภทใดกต็าม เช่น สนิค้าสําหรบัผู้ชายและเด็ก             

กม็กัจะสงัเกตไดว้่าผูท้ีต่ดัสนิใจซือ้มกัเป็นสตรมีากกว่าเพศอื่น 

 2.  รูปแบบการดําเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอรร่ี์ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครทัง้ในด้านพฤติกรรม

ด้านการรบัประทานข้าวไรซ์เบอรร่ี์ในอนาคต และด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทาน

ข้าวไรซเ์บอรร่ี์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

อาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมคีวามใสใ่จในสขุภาพของตนและคนรอบขา้งมากขึน้โดยเฉพาะการรบัประทานอาหาร 

โดยจะเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ และปลอดสารพษิอยู่บ่อยครัง้มกีารออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้ยงั

สามารถหาความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพไดจ้ากแหล่งต่างๆ ไดง้่ายมากขึน้ดว้ยทัง้น้ีกเ็พื่อต้องการใหต้นเองและคนรอบขา้งมี

สขุภาพทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาลสิา วรีะนพรตัน์ (2557: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรื่อง รปูแบบการ

ดําเนินชวีติ ทศันคติและพฤติกรรมการบรโิภคที่มต่ีออาหารธญัพืชในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกล่าวว่ารูปแบบการ

ดําเนินชวีติได้แก่กจิกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพความสนใจเรื่องสุขภาพและความคดิเหน็เรื่องสุขภาพมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารธญัพชืในเรื่องจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้ในรอบ 3 เดอืนและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉร ีตนัศริ ิ

(2550: บทคดัย่อ) ที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชวีิต และ พฤติกรรมของผู้บริโภค Cereal ใน

กรุงเทพมหานครซึง่กล่าวไวว้่ารปูแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภคดา้นกจิกรรมเกีย่วกบังานอดเิรกมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการบรโิภคดา้นประโยชน์จากการบรโิภค cereal และรูปแบบการดําเนินชวีติของผูบ้รโิภคด้านความสนใจ

เกีย่วกบัอาหารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคดา้นจาํนวนครัง้ในการรบัประทาน cereal ต่อสปัดาห ์

 3.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ด้านความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอรร่ี์ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมด้าน

การรบัประทานข้าวไรซเ์บอรร่ี์ในอนาคตอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05อาจเน่ืองจากว่าในปจัจุบนัผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่จะเลอืกรบัประทานอาหารหรอืมรีูปแบบการดําเนินชวีติตามกระแสสงัคมมากขึน้ เช่น ตามเพื่อน ตามดารา 

หรอืดูจากสื่อออนไลน์ชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึง่ผูบ้รโิภคอาจไม่จําเป็นต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกบัความรูท้ ัว่ไปของผลติภณัฑ์

นัน้ๆ ก็สามารถเลือกรบัประทานได้ ดงันัน้ ความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัข้าวไรซ์เบอร์รี่จึงไม่มี
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ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมด้านการ

รบัประทานขา้วไรซเ์บอรร์ีใ่นอนาคตซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกรตัน์ พชิญานุพงศ ์(2548: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษา

เรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของบรโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ซึง่กล่าวไวว้่า ปจัจยัดา้นจติวทิยาคอืแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพแต่

การรบัรูแ้ละความเชื่อถือไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ โดยแหล่งขอ้มูลที่

ผู้บริโภคได้รบัคือข้อมูลจากเพื่อน/ญาติ/มีคนแนะนําโทรทัศน์หนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสารอินเตอร์เน็ทตัวแทน

จาํหน่ายป้ายโฆษณาแต่แหล่งขอ้มลูทีผู่บ้รโิภคไดร้บัมากทีส่ดุคอืเพื่อน/ญาต/ิมคีนแนะนําจะเหน็ว่าตวับุคคลเหล่าน้ีเป็น

สื่อทีใ่กลช้ดิและสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดเ้รว็กว่าสื่ออื่นๆ สิง่จูงใจทีเ่ป็นแรงกระตุ้นใหผู้้บรโิภครบัประทานเพราะเกดิ

จากความต้องการของตวัเองและคนรอบขา้งซึ่งในความต้องการดงักล่าวเป็นเหตุทําใหผู้้บรโิภคสนองความต้องการ 

ของตวัเองและคนรอบขา้งตัง้แต่ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานไปยงัความตอ้งการสงูสดุ 

 4. ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัข้าวไรซเ์บอรร่ี์ ด้านประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอรร่ี์ มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซเ์บอรร่ี์ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมด้านการรบัประทานข้าว

ไรซเ์บอรร่ี์ในอนาคตอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัอาจเน่ืองมาจากในปจัจุบนักระแสนิยมของคนรกัสุขภาพกําลงัมาแรง ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลงักายเพื่อให้มี

หุ่นทีด่ ีมกีลา้มทอ้งทีส่วยเหมอืนนางแบบ นายแบบ และการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ถูกหลกัโภชนาการ มคีวาม

ปลอดภยั ไม่มสีารปนเป้ือนเพื่อนํามาซึ่งสุขภาพที่ด ีดงันัน้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ในปจัจุบนัจึงจะเลอืกซื้อ เลือกบรโิภค          

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตวัผลติภณัฑเ์ป็นหลกัควบคู่ไปกบัการออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้การหาความรู้

เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ในปจัจุบนันัน้สามารถทาํไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเรว็ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิง่พมิพ ์หรอื

สือ่ทางวทิยุ โทรทศัน์ต่างๆ เป็นตน้ จงึเป็นเหตุทีท่าํใหป้จัจยัในเรื่องความรูค้วามเขา้ใจดา้นประโยชน์ของขา้วไรซเ์บอรร์ี่

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นพฤตกิรรมดา้นการ

รบัประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคตซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภัค ภกัดีโต และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556: 

บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรื่องแรงจูงใจในการบรโิภคขา้วอนิทรยีข์องผู้บรโิภคในวยัทํางานในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลที่

กล่าวไวว้่าปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีป่ระกอบดว้ยดา้นผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ประโยชน์ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑแ์ละตราสนิคา้

ดา้นราคาด้านช่องทางการจดัจําหน่ายและด้านการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อแรงจูงใจในการบรโิภคขา้วอนิทรยี์ของ

ผูบ้รโิภคในวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางด้านสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดงัน้ีด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญกบัประโยชน์ผลิตภัณฑ์มากที่สุดรองลงมาคือคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านราคาให้

ความสําคญักบัขา้วอนิทรยี์ระบุราคาให้เห็นชดัเจนมากที่สุดด้านช่องทางจดัจําหน่ายให้ความสําคญัเรื่องการมวีาง

จําหน่ายในซุปเปอรม์ารเ์กต็หลกัและรา้นค้าสุขภาพมากที่สุดดา้นส่งเสรมิการตลาดใหค้วามสาํคญักบัการจดักจิกรรม

เพื่อสขุภาพเพื่อแนะนําขา้วอนิทรยีม์ากทีส่ดุ 

 5.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัข้าวไรซ์เบอรร่ี์ ด้านความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัข้าวไรซ์เบอรร่ี์ และด้าน

ประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์ร่ีของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมด้านการแนะนําบอกต่อในการรบัประทานข้าวไรซ์เบอรร่ี์อย่างมนีัยสําคญั          

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเน่ืองจาก

ขา้วไรซเ์บอรร์ีเ่ป็นขา้วชนิดหน่ึง ซึง่ขา้วถอืเป็นอาหารหลกัและมคีวามจําเป็นสาํหรบัคนไทย อกีทัง้ในปจัจุบนัผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่เริ่มจะให้ความสําคญักบัสุขภาพมากขึ้น ดงันัน้ถ้าผู้บริโภคมีความรู้ความเขา้ใจว่าสิง่ไหนมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพร่างกาย ผูบ้รโิภคกจ็ะเลอืกบรโิภคสิง่นัน้ รวมทัง้จะบอกต่อ หรอืชกัชวนให้คนรอบขา้งไดร้บัสิง่ทีด่ต่ีอไปด้วย         

ซึง่สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล แก่อนิทร ์(2542) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของปจัจยัทางจติวทิยาและ

สงัคมทีม่ต่ีอการซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ ซึง่กล่าวว่าความรู้

เกีย่วกบัผลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 
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ในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ ซึง่การทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑใ์ดนัน้ ผูบ้รโิภคจะต้องมขีอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัประเภทผลิตภัณฑ์ คุณลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ วิธกีารใช้ผลติภัณฑ์ หรือสถานที่

จาํหน่าย ถา้ผูบ้รโิภคไม่มคีวามรูห้รอืมคีวามรูไ้ม่เพยีงพอเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ลว้ ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ซือ้หรอืโอกาสการ

ซื้อน้อยมาก ดงันัน้ความรู้เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ในเรื่องต่างๆ เป็นสิง่สําคญัที่ผู้บรโิภคจะนํามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อนํามา

ประกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารขยายพืน้ทีใ่นการทาํการวจิยั เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายทีก่วา้งขึน้ ซึง่จะสง่ผลดต่ีอผูป้ระกอบการ

ต่างๆ ทีจ่ะนําขอ้มูลที่ไดจ้ากการวจิยัไปวางแผนการตลาดได้ถูกต้องและแม่นยํามากยิง่ขึน้ เพราะในปจัจุบนัผู้บรโิภค

สว่นใหญ่มคีวามตระหนกัและสนใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพมากขึน้ 

 2.  งานวจิยัครัง้ต่อไปอาจเลอืกกลุ่มตวัอย่างใหเ้จาะจงมากขึน้ เช่นกลุ่มผูบ้รโิภควยัทํางาน วยัสงูอายุ หรอื

กลุ่มผูบ้รโิภคอาชพีต่างๆ เช่นครอูาจารยก์ลุ่มผูม้ชีื่อเสยีงดารานกัแสดงเป็นตน้เพื่อใหท้ราบถงึมุมมองทหีลากหลายของ

แต่ละกลุ่มคนในสงัคมทีม่ต่ีอขา้วไรซเ์บอรร์ี ่

 3.  การศกึษาครัง้น้ีศกึษาปจัจยัเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ รปูแบบการดาํเนินชวีติ เพื่อหาความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการบรโิภคขา้วไรซ์เบอรร์ีข่องผูบ้รโิภค ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิเช่น ปจัจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาด แรงจูงใจ เป็นต้น เพื่อใหส้ามารถอธบิายถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขา้วไรซเ์บอรร์ีไ่ดด้ี

มากยิง่ขึน้ 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธด์ว้ยความเคารพ

อย่างสงู ท่านไดส้ละเวลาอนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะหด์แูลแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหข้อ้คดิเหน็และคําแนะนํานับตัง้แต่เริม่ต้น

ดาํเนินการจนเสรจ็สมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และอาจารย ์สนัติ

เติมประเสรฐิสกุล ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามรวมถึงเจ้าหน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้

ความช่วยเหลอื และอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

 สาํหรบัขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบังานวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณา

เสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และเพื่อนพี่น้องของผู้วิจ ัยที่ได้ให้การสนับสนุนด้าน

การศกึษาและเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและทาํงานวจิยัฉบบัน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
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