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สารบาญ 
 
                       หนา 
กิตติกรรมประกาศ             ค 
บทคัดยอภาษาไทย             ง         
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ฉ 
สารบัญตาราง              ญ 
บทท่ี 1 บทนํา                1
 หลักการและเหตุผล             1 

วัตถุประสงคของการศึกษา            3 
ประโยชนท่ีไดคาดวาจะไดรับ            3 
นิยามศัพท              3 

 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ          4 
 แนวคิดและทฤษฎี             4 
 ทบทวนวรรณกรรม             6
     
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา             9 
 ขอบเขตของการศึกษา             9  
 วิธีการศึกษา            10 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา          10 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช         10 

ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา    11 
 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา            12 
 สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม        13 
 สวนท่ี 2    ขอมูลพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม 
         ตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน      17 
 



ฌ 
 

สารบาญ (ตอ) 
           
                       หนา 
 สวนท่ี 3    ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็ง 
                  พรอมรับประทานของผูหญิงวยัทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม     30 
 สวนท่ี 4    พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานและปจจยัสวนประสมทางการตลาด 
         ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน จําแนกตามอายุ    34 
 สวนท่ี 5    พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานและปจจยัสวนประสมทางการตลาด 
         ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  
         จําแนกตามระดับการศึกษา         49 
 สวนท่ี 6    พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานและปจจยัสวนประสมทางการตลาด 
         ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน        65 
 สวนท่ี 7    ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีพบจากการเลือกซ้ืออาหาร 
          แชแข็งพรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม      84 
 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ      85 
 สรุปผลการศึกษา           85 
 อภิปรายผลการศึกษา           96 
 ขอคนพบ            99 
 ขอเสนอแนะ          100 
บรรณานุกรม           104 
ภาคผนวก            107 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม        108 
 ภาคผนวก ข  กราฟแสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด  115 
 ภาคผนวก ค  กราฟแสดงรอยละและคาเฉล่ียระดับความสําคัญจําแนกตามอาย ุ  117 
 ภาคผนวก ง  กราฟแสดงรอยละและคาเฉล่ียระดับความสําคัญจําแนกตามการศึกษา  122 
 ภาคผนวก จ  กราฟแสดงรอยละและคาเฉล่ียระดับความสําคัญจําแนกตาม 
             รายไดเฉล่ียตอเดือน       127 
ประวัติผูเขียน           133 



ญ 
 

 
สารบาญตาราง 

 
ตาราง                       หนา 
    1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ                  13  
 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา    13 
 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ     14 
 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ                   14 
 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนบุตร     15  
 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน    15 
 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามท่ีพักอาศัย     16 
 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิก  
  ในครอบครัว            16 
 9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ  
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีซ้ือบอยท่ีสุด        17 
 10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ   
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีชอบทานมากท่ีสุด       17 
 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน                      18 
 12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูมีสวนรวม 
  ตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน          19 
 13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ  
  ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน          19 
 14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีซ้ือ 
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน          20 
 15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีท่ีซ้ือ 
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน          20 
 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือก 
  สถานท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน        21 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา 
 17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโอกาสท่ีซ้ือ 
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน          22 
 18  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการซ้ือ 
  และการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน                    22 
 19  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูล  
  ในการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน       23 
 20  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑการประเมิน 
  เพื่อเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน                           24 
 21  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปริมาณอาหาร 
  แชแข็งพรอมรับประทานท่ีซ้ือแตละคร้ังโดยเฉล่ีย                          24 
 22  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการ 
  ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานแตละคร้ัง        25 
 23  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการเลือก 
  ซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน          25 
 24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตรายี่หอของ 
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีรูจักและซ้ือ          26 
 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตรายี่หอของ      
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีเลือกซ้ือบอยท่ีสุด                27 
 26  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูตอบแบบสอบถาม  
  จําแนกตามสาเหตุในการเลือกตรายี่หอ 3 อันดับแรก       28 
 27   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
   ความรูสึกหลังการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน       29 
 28   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญ จําแนกตามการให 
   ความสําคัญตอปจจยัดานผลิตภัณฑ    30 
  29  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญ จําแนกตามการให 
   ความสําคัญตอปจจัยดานราคา    31 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 ตาราง                         หนา 
 30   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญ จําแนกตามการให 
   ความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย    32 
 31  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญ จําแนกตามการให 
   ความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาด    33 
 32  แสดงจํานวนและรอยละของประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
  ท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือบอยท่ีสุด  จําแนกตามอาย ุ       34 
 33  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน             
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ        35 
 34  แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอม 
  รับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ       36 
 35  แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ        37 
 36  แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ        38 
 37  แสดงจํานวนและรอยละของโอกาสท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน   
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ        39 
 38  แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขอมูล ในการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง 
  พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ      40 
 39  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการประเมินทางเลือกในการซ้ือ 
  อาหารแชแข็งพรอมรับประทานผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ     42 
 40  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะการเลือกซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็ง 
  พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ      43 
 41  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ จําแนกตามอาย ุ    44    
 42  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานราคา จาํแนกตามอาย ุ     46    
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 ตาราง                         หนา 
 43  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานการจดัจําหนาย  
  จําแนกตามอาย ุ           47    
 44  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  จําแนกตามอาย ุ           48 
 45  แสดงจํานวนและรอยละของประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
  ท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือบอยท่ีสุด  จําแนกตามระดับการศึกษา      49 
 46  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน             
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา       50 
 47  แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอม 
  รับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา      52 
 48  แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา       53 
 49  แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา       54 
 50  แสดงจํานวนและรอยละของโอกาสท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน   
  ของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา       55 
 51 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขอมูล ในการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง 
  พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา     56 
 52  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการประเมินทางเลือกในการซ้ืออาหาร 
  แชแข็งพรอมรับประทานผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา     57 
 53  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะการเลือกซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็ง 
  พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา     59 
 54  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ  
  จําแนกตามระดับการศึกษา          60 
 55  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
  จําแนกตามระดับการศึกษา          61 
  



ฑ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 ตาราง                         หนา 
 56  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานการจดัจําหนาย  
  จําแนกตามระดับการศึกษา          62 
 57  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  จําแนกตามระดับการศึกษา                      63 
 58  แสดงจํานวนและรอยละของประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
  ท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือบอยท่ีสุด  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน     65 
 59  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน             
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน       66 
 60  แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอม 
  รับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน     68 
 61  แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน       69 
 62  แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน       71 
 63  แสดงจํานวนและรอยละของโอกาสท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน   
  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน       72 
 64 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขอมูล ในการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง 
  พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายเฉล่ียตอเดอืน     74 
 65  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการประเมินทางเลือกในการซ้ืออาหาร 
  แชแข็งพรอมรับประทานผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน    75 
 66  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะการเลือกซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็ง 
  พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน     77 
 67  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน          78 
 68  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน          80 
  



ฒ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 ตาราง                         หนา 
 69  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานการจดัจําหนาย  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน          81 
 70  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน          82  
 71  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปญหาและ 
  ขอเสนอแนะท่ีพบจากการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน     84 
 72  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  จาก 6Ws 1H            86  
 73  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  จําแนกตามอาย ุ                    89  
 74  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  จําแนกตามระดับการศึกษา          92  
 75  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน          94 
   76    แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการศึกษาตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค    98 

  

 

 
 
  
 


