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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูท่ีเคย
ซ้ือและบริโภคขาวสารบรรจุถุง จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Sampling) ไดแก คาความถ่ี(Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉล่ีย(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 25 – 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน    
มีรายไดเฉล่ีย 6,001 - 9,000บาท/เดือน สถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัวต้ังแต 4 คนข้ึนไป 
  ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือชนิดของขาวสารหอมมะลิบรรจุถุงมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ขาวกลอง ขนาดบรรจุท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ขนาด 5 กิโลกรัม รองลงมาคือ 1 กิโลกรัม  
ตราสินคาท่ี ซ้ือมากท่ีสุดคือ ตราฉัตร  รองลงมาคือ ตราเบญจรงค  เหตุผลในการเลือกซ้ือ               
คือ ความสะอาด นิยมซ้ือขาวสารบรรจุถุงจาก ไฮเปอรมารเก็ต เชน บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ความถ่ี  
ในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง โดยตัดสินใจซ้ือดวยตนเองระดับท่ีมีผลตอการซ้ือของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยการสงเสริมการขาย
ตางๆ คือความสะอาด ปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสถานท่ีจําหนายมีความสะอาด       



 จ

มีผลตอการซ้ือมากท่ีสุดตามลําดับ ท้ังนี้พบวาปญหาในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง โดยรวมอยูในระดับ
มาก ปจจัยท่ีสําคัญสูงสุดคือ ไมสามารถตอรองราคาได 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this independent study was to study consumer 
behavior’s toward purchasing of packed rice in Mueang Chiang Mai District. Data 
was collected from 400 questionnaires and analyzed by descriptive statistics, 
frequency, percentage, means and standard deviations. It was found that the majority 
of the respondents was female, 25 – 30 years old, Bachelor’s degree and was working 
in private sector. The average income was 6,001 – 9,000 Baht per month, marriage 
status and has 4 people in their family. 
  The highest purchasing of packed rice in terms of rice type, packed 
size, and brand, are Thai jasmine rice, brown rice, 5 Kg, 1 Kg, royal umbrella, 
benjarong, respectively.The reason to buy packed rice are cleanness. Packed rice was 
purchased in the hypermarket store by recommendation of another person. Frequency 
of purchasing was once a month. They made their own decision to purchase the 
product.  
  Marketing mix factors were high rated by sequence of product, price, 
place and promotion while cleanliness, reasonable price compare with quality of 
packed rice, clean place and sale promotions is the most important of each factor, 
respectively. Main problems to purchase packed rice were negotiable price.  
 


