
 ช

สารบาญ 
 

หนา 
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บทคัดยอภาษาไทย                          ง 
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 วัตถุประสงคของการศึกษา                        3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา                        3 
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บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเกีย่วของ                       4 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล                     14 
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  ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมือง   37 
  เชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 
  รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 



 ซ

สารบาญ (ตอ) 
 

หนา 
สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกซ้ือ   132 
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 ฌ

สารบาญตาราง 
 

                                                                            
ตาราง           หนา 

1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ                 17               
2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ                 17 
3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา    18 
4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ     18 
5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได                  19 

เฉล่ียตอเดือน 
6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ    19     
7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิก    20 

  ในครอบครัว 
    8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผล                  21 

ในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง                                                                               
    9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการ    22 

ลักษณะของขาวสารบรรจุถุง        
   10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพันธุ     22 

ของขาวสารบรรจุถุง   
   11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอขาวสาร    23 
  บรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ 
   12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอขาวสาร    24 
  บรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือมากท่ีสุด 
   13  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       25 

จําแนกตามเหตุผลในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงยี่หอท่ีนยิมซ้ือมากท่ีสุด 
   14  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       26 

จําแนกตามความชอบลักษณะของขาวสารบรรจุถุงยี่หอท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด 



 ญ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                           
ตาราง           หนา     
   15  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       27 

จําแนกตามลักษณะของขาวสารบรรจุถุงท่ีตองการ   
   16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการซ้ือ     28 
  ขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน    
   17  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       29 

จําแนกตามลักษณะการหุงขาว  
   18  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       30 

จําแนกตามสถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง   
   19  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       31 

จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีทราบเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง  
   20  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม         32 
  แบบสอบถาม  จําแนกตามบุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
   21  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม         32 
  จําแนกตามขนาดบรรจุขาวสารบรรจุถุงท่ีเลือกซ้ือ 
   22  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม         33 
  จําแนกตามปริมาณการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในแตละคร้ัง 
   23  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม        33 
  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
   24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม         34 
  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน 
   25  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม       35 
  จําแนกตามเหตุผลในการเลือกสถานท่ีเพื่อซ้ือขาวสารบรรจุถุง 
   26  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซ้ือยี่หอ    37 
  ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ จําแนกตามเพศ 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                            
ตาราง           หนา     
   27  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    38 
  เหตุผลในการซ้ือยี่หอขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามเพศ 
   28  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการซ้ือขาวสาร    40 
  บรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน จําแนกตามเพศ 
   29  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    41 
  สถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง  จําแนกตามเพศ 
   30  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    43 
  แหลงขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง  จําแนกตามเพศ 
   31  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวน    46 
  ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามเพศ 
   32  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ    46 
  ขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามเพศ 
   33  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ    47 
  ขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามเพศ 
   34  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น    48 
  เกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน จําแนกตามเพศ 
   35  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะยี่หอ    49 
  ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ จําแนกตามอายุ 
   36  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    50 
  เหตุผลในการซ้ือยี่หอขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอายุ 
   37  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามการซ้ือขาวสารบรรจุถุง    53 
  เพื่อนําไปใชประโยชน จําแนกตามอายุ 
   38  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    54 

สถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอายุ 
 
 



 ฏ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                            
ตาราง           หนา     
   39  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    57 
  แหลงขอมูลท่ีทราบเก่ียวกับขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอายุ 
   40  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวน    61 
  ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอายุ 
   41  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ    62 
  ขาวสารบรรจุถุงจําแนกตามอายุ 
   42  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ    63 
  ขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอายุ 
   43  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น    64 
  เกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน จําแนกตามอายุ 
   44  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะยี่หอ    65 
  ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ จําแนกตามระดับการศึกษา 
   45  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    66 
  เหตุผลในการซ้ือยี่หอขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามระดับการศึกษา 
   46  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการซ้ือ     69 
  ขาวสารบรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
   47  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    70 
  สถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามระดับการศึกษา 
   48  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    72 
  แหลงขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามระดับการศึกษา 
   49  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวน    76 
  ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามระดับการศึกษา 
   50  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ    77 
  ขาวสารบรรจุถุงจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 



 ฐ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                            
ตาราง           หนา     
   51  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ    78 
  ขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามระดับการศึกษา 
   52  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น    79 
  เกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน จําแนกตามระดับการศึกษา 
   53  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะยี่หอ    80 
  ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ จําแนกตามอาชีพ 
   54  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม                 81 
  เกี่ยวกับเหตุผลในการซ้ือยี่หอขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอาชีพ 
   55  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการซ้ือขาวสาร    84 
  บรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน จําแนกตามอาชีพ 
   56  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    85 
  สถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอาชีพ 
   57  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    88 
  แหลงขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอาชีพ 
   58  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวน    93 
  ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามอาชีพ 
   59  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ    94 
  ขาวสารบรรจุถุงในแตละคร้ัง จําแนกตามอาชีพ 
   60  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ    95 
  ขาวสารบรรจุถุงจําแนกตามอาชีพ 
   61  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น    96 
  เกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน จําแนกตามอาชีพ 
   62  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะยี่หอ    97 
  ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
 



 ฑ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                            
ตาราง           หนา     
   63  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ    98 
  เหตุผลในการซ้ือยี่หอขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   64  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการซ้ือขาวสาร  101 
  บรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   65  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  102 
  สถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   66  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  105 
  แหลงขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   67  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวน  109 
  ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   68  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ  110 
  ขาวสารบรรจุถุงในแตละคร้ัง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   69  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ  111 
  ขาวสารบรรจุถุงจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
   70  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็   112 

เกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน  
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

   71  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะยี่หอ  113 
  ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ  

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   72  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  114 
  เหตุผลในการซ้ือยี่หอขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   73  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการซ้ือขาวสาร  117 
  บรรจุถุงเพื่อนําไปใชประโยชน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 
 



 ฒ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                            
ตาราง           หนา     
   74  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  118 
  สถานท่ีซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   75  แสดงจํานวนรอยละและอันดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  121 
  แหลงขอมูลเกี่ยวกับขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   76  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวน  125 
  ในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   77  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซ้ือ  126 
  ขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   78  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ  127 
  ขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   79  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น  128 
  เกี่ยวกับราคาขาวสารบรรจุถุงท่ีมีจําหนายในปจจุบัน  

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   80  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัย  132 

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูตอบ    
แบบสอบถาม 

   81  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปจจยัสวนประสม   132 
ทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 

   82  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปจจยัสวนประสม   133 
ทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง จําแนกตามปจจัยดานราคา 

   83  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปจจยัสวนประสม   134 
ทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง  
จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
 

 
 



 ณ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

                                                                            
ตาราง           หนา     
   84  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปจจยัสวนประสม   135 

ทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุง  
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

   85  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปญหาท่ีพบ    136 
ในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัย 
ดานผลิตภัณฑ 

   86  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปญหาท่ีพบ    137 
  ในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 
   87  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปญหาท่ีพบ    137 
  ในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูตอบแบบสอบถาม  

จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
   88  แสดงคาเฉล่ียและระดับการแปลผลคาเฉล่ียของปญหาท่ีพบ    138 
  ในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 


