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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสอบถาม

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคข้าวสารในกรุงเทพมหานคร โดยใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency)  ค่ า ส ถิ ติ ร้ อ ย ล ะ  (Percentage) ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) ส่ ว น เบ่ี ย ง เบ น ม า ต ร ฐ าน                                          

(Standard deviation) และใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)   เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อาย ุ20 - 30 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพ พนกังาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน รายได ้10,001 – 20,000 บาท มีสมาชิกใน
ครอบครัวจ านวน 3-4 คน ครอบครัวมีรายได ้20,001-40,000 บาท มีการประกอบอาหารรับประทาน 
1-3 คร้ัง/สัปดาห์  
 ทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือขา้วหอมมะลิมากท่ีสุด รูปแบบท่ี
นิยมซ้ือคือ ขา้วสารบรรจุถุง เน่ืองจากความสะดวกในการซ้ือและขนส่ง โดยซ้ือเพื่อการบริโภค 
ระดบัราคาท่ีซ้ือ 41 บาทข้ึนไป ซ้ือ 1 –  2 คร้ัง / เดือน  คร้ังละ 4-6 กก./คร้ัง โดยนิยมซ้ือท่ี
หา้งสรรพสินคา้/หา้งโมเดิร์นเทรด คนในครอบครัว/ญาติเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และ
ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วสารมากท่ีสุด
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 ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ขา้วสารของผูบ้ริโภค คือ คุณภาพของขา้วสาร ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพขา้วสาร สถานท่ีจดั

จ าหน่ายสะอาดและมีการลดราคาสินคา้ 

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นชนิดของขา้วสาร ราคาขา้วสารท่ีซ้ือ ปริมาณของขา้วสารท่ีซ้ือ แหล่งจ าหน่าย และส่ือโฆษณา

ท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากขา้วสารเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษย์

และเป็นอาหารหลกัของคนไทย อีกทั้งผูบ้ริโภคแต่ละคนมีรสนิยมและความชอบในการบริโภคขา้ว

ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล ดงันั้นจึงพบวา่ปัจจยัส่วน

บุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วสารของผูบ้ริโภค 

ทั้งน้ีจากการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการซ้ือขา้วสารนั้นผูบ้ริโภคได้

ค  านึงถึงคุณภาพของขา้วสาร ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของขา้ว สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะอาดและมี

การลดราคาสินคา้มากท่ีสุด จึงส่งผลใหปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือขา้วสารของผูบ้ริโภค 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและคุณภาพสินคา้ ในเร่ืองสถานท่ีจดัจ าหน่ายสะอาด เดินทาง

สะดวก และคุณภาพเหมาะสมกบัราคามากกวา่ปัจจยัทางดา้นอ่ืน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาและปรับปรุงสินคา้ใหมี้คุณภาพมาตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

รวมทั้งการจดัสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม มีการกระจาย

สินคา้อยา่งทัว่ถึง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
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     The aim of this research is to study Bangkok consumer decision-making behaviour for the 

purchase of rice in Bangkok.  

The methodology of this study uses both secondary and primary data from the sample size 

of 400 respondents who are buyers and consumers of rice in Bangkok. From convenience 

sampling technique and descriptive data analysis portrayed in frequencies, percentage, mean, 

standard deviation and chi-square testing at p-value < 0.95, the results show that the majority of 

respondents are single female aging 20-30-year-old who are studying undergraduate degree or 

working as an employee in a company. Mostly, they receive the monthly income of 10,001-20,000 

Baht, stay in a family with 3-4 members, have the household income of 20,001-40,000 Baht and 

cook at home 1-3 times per week.  

In the aspect of consumer behaviour, the findings show that the majority of the samples 

consumer jasmine rice. The most popular format is packaged rice because of the convenience of 

buying and transport to the home. The objective of the purchase is to consume at home. The price 

of the rice they purchase is from 41 Baht. They purchase the rice 1-2 times per month in the 

quantity of 4-6 kilograms per purchase. The most popular channel is the supermarket or other 



(ง) 
 

modern trade retailers. The key decision makers are family members, influential relatives and TV 

advertisement is the most influential medium. 

The impact of the marketing mix on purchase decision is the quality of the rice, the right 

valued price, the sanitary of the retailing channels and price discounts.  

From the results, there is a relationship between personal factor of educational level, 

relationship status, occupation and average monthly income with consumers’ purchase behaviour 

for rice in Bangkok. Especially, the relationship exists in the selection of types of rice, price of 

rice, quanitity of rice, places of purchase and advertising media. This is due to the fact that rice is 

an essential product for a living and is the main food for the Thais. Moreover, each consumer has 

unique taste and preference in consuming rice which depends on individual personal factors.  

Consequently, it is found that personal factors influence consumers’ purchase behaviour 

for rice.  

From the studies on the marketing mix, it is found that there are relationships between the 

Product mix, the Price mix, the Place mix and the Promotion mix with consumers’ purchase 

behaviour for rice in Bangkok.  

To purchase rice, consumers consider the quality of rice, the value of the price comparing 

to the quality, the selling channels and the highest discount rate from the sales promotion. This 

makes the marketing mix influential to consumers’ purchase behaviour for rice.  

On research implication, it is found that respondents place higher importance on selling 

channels and the quality of the products, the hygiene of the selling channels, convenience of 

travelling, and the quality-price combination more than any other factors. Accordingly, rice sellers 

should focus on the enhancement and development of product quality to meet the standard, 

manage the selling channels to be appropriate for each consumer segment and ensure sufficient 

product distribution to increase convenience for consumers to select the products and services.     

 


