
 ช 

สารบาญ 
 
 

         หนา 
กิตติกรรมประกาศ              ค 
บทคัดยอภาษาไทย             ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ฉ 
สารบาญ              ช 
สารบาญตาราง              ฌ 
บทที่ 1 บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา            1 
วัตถุประสงคการศึกษา             3 
ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา              4 
นิยามศัพท              4 

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค            5 
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด             6 
งานวิจยัที่เกี่ยวของ             8 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา           10 
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง         10 
การเก็บรวบรวมขอมูล           11 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา          11 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช          11 
ระยะเวลาของการศึกษา              13 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล            14 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม        15 

 



 ซ 

หนา 
สวนที่ 2  พฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภค        18 
      ในอําเภอเมอืงเชียงใหม 
สวนที่ 3  ปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ     59 

  คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา  
สวนที่ 4  ปญหาที่พบในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา    101 

บทที่ 5 การสรุปผล  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา         105 
อภิปรายผลการศึกษา         118 
ขอเสนอแนะ          121 

บรรณานุกรม           124 
ภาคผนวก            125 
ประวัติผูเขียน           131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 

สารบาญตาราง 
 
 
  ตาราง    หนา 

1 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ     15 
2 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ     15 
3 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา    16 
4 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพหลัก     16 
5 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับรายได    17 
6 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามยีห่อของผลิตภัณฑ    18 
 คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
7 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบของ     19 

 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
8 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลสําคัญใน    19 

 การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
9 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามการซื้อผลิตภัณฑ    20 

คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
  10  แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามคนในครอบครัว     20 

 หรือคนใกลชิดบริโภคผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
      11 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่มีสวนรวม    21 
 ในการตัดสนิใจซื้อคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
     12 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามความบอยใน    21 
 การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
     13 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการ    22 
 รับประทานผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 

14 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามปริมาณในการซื้อ    22 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในแตละครั้ง 
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  ตาราง                                                                                                                                     หนา      
     15 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจายในการซื้อ    23 
  ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาตอคร้ัง     
     16 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ   23 
 คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
     17 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามราคาของผลิตภัณฑ     24 
  คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
     18 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลเกี่ยวกับ     25 
  ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
     19 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามการกระทําหากไม    26 
 สามารถซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
     20 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคดิวาจะ              26 
  แนะนําบุคคลอื่นใหเลือกซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
      21 แสดงจํานวน และรอยละของยี่หอของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่    27 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อจําแนกตามเพศ 
      22 แสดงจํานวน และรอยละของยี่หอของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่    28 

 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อจําแนกตามอาย ุ
      23 แสดงจํานวน และรอยละของยี่หอของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่                 30 

 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อจําแนกตามระดบัการศึกษา 
 24 แสดงจํานวน และรอยละของยี่หอของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่                 31 
 ผูบริโภค กลุมตัวอยางซื้อจําแนกตามอาชพีหลัก 
25 แสดงจํานวน และรอยละของยี่หอของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่                 33 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อจําแนกตามรายได 
26 แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่    34 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อเปนประจํา จําแนกตามเพศ 
27 แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบผลติภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่ผูบริโภค    35 
 กลุมตัวอยางซือ้เปนประจํา จาํแนกตามอาย ุ
28 แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่ผูบริโภค    36 
 กลุมตัวอยางซือ้เปนประจํา จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
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  ตาราง                                                                                                                                     หนา 
29 แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่ผูบริโภค    37 

 กลุมตัวอยางซือ้เปนประจํา จาํแนกตามอาชพีหลัก 
     30 แสดงจํานวน และรอยละของรูปแบบผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาที่ผูบริโภค     38 
 กลุมตัวอยางซือ้เปนประจํา จาํแนกตามรายได 
     31 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางมีเหตุผลสําคญัในการซื้อ    39 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา จําแนกตามเพศ 

  32 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางมีเหตุผลสําคัญในการซื้อ               40 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา จําแนกตามอาย ุ

  33 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางมีเหตุผลสําคัญในการซื้อ               41 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา จําแนกตามระดับการศึกษา 

  34 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางมีเหตุผลสําคัญในการซื้อ               42 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา จําแนกตามอาชีพหลัก 

  35 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางมีเหตุผลสําคัญในการซื้อ               44 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา จําแนกตามรายได 

   36  แสดงจํานวน และรอยละของแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา ของ    45 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
     37 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา ของ     46 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ

 38     แสดงจํานวน และรอยละของแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา ของ    47 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

     39 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา ของ    48 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพหลัก 
     40 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา ของ    49 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายได 
     41 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑคลอโรฟลล     50 
 จากอัลฟลฟาที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อ จําแนกตามเพศ 

  42 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑคลอโรฟลล  51 
 จากอัลฟลฟาที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อ จําแนกตามอาย ุ
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  ตาราง                                                                                                                                     หนา 
  43 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑคลอโรฟลล  53 

 จากอัลฟลฟาที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อ จําแนกตามระดับการศึกษา 
     44 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑคลอโรฟลล     55 
 จากอัลฟลฟาที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อ จําแนกตามอาชีพหลัก 

  45 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑคลอโรฟลล  57 
 จากอัลฟลฟาที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อ จําแนกตามรายได 

  46 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ 59 
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 

47 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 60 
ผลิตภัณฑที่มผีลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภค 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

  48 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 61 
ราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชยีงใหม 

  49 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 62 
การจัดจําหนายที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 

50 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 63 
สงเสริมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอลัฟลฟาของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 

  51 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มผีลตอพฤติกรรม   64 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามเพศ 

  52 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มผีลตอพฤติกรรม   65 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามอาย ุ

  53 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มผีลตอพฤติกรรม   67 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 
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  54 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มผีลตอพฤติกรรม   69 

การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมจําแนก
ตามอาชีพหลัก 

  55 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มผีลตอพฤติกรรม   71 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  
จําแนกตามรายได 

  56 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรม 73 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  

  จําแนกตามเพศ 
  57 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรม 74 

การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  
  จําแนกตามอาย ุ

  58 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรม 76 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 

  จําแนกตามระดับการศกึษา 
  59 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรม 77 

การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
  จําแนกตามอาชีพหลัก 

  60 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรม 79 
การซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 

  จําแนกตามรายได 
  61 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ 80 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามเพศ 

  62 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ 81 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามอาย ุ
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  63 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ 83 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามระดับการศึกษา 

  64 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ 85 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามอาชีพหลัก 

  65 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ 87 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามรายได 

  66 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 89 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามเพศ 

  67 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 91 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามอาย ุ

  68 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 94 
 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง 
 เชียงใหม จําแนกตามระดับการศึกษา 

  69 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 96 
 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง 
 เชียงใหม จําแนกตามอาชีพหลัก 

  70 แสดงคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 99 
 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอาํเภอเมือง 
 เชียงใหม จําแนกตามรายได 

  71 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับปญหาตอปจจัย             101 
 สวนประสมการตลาดที่พบในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของ 
 ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 
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  72 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับปญหาตอปจจัย             102 

 สวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑทีพ่บในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล 
 จากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม    
    73   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน มาตรฐาน และแปลผลระดับปญหา 103 

ตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคาทีพ่บในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล 
 จากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 

  74 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับปญหาตอปจจัย             103 
สวนประสมการตลาด ดานการจัดจําหนายที่พบในการซือ้ผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 

  75 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับปญหาตอปจจัย             104 
สวนประสมการตลาด ดานสงเสริมการตลาดที่พบในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 


