
บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 
 ขาวเปนธัญชาติท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ประชากรกวาคร่ึงโลกรับประทานขาวเปนอาหารหลัก 
โดยเฉพาะในแถบเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยท่ีปลูกขาวเปนอาชีพและบริโภคขาวเปนอาหารหลัก  
กันนอกจากการบริโภคขาว เพื่อเปนแหลงของสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรท โปรตีน          
และวิตามินแลว ท้ังยังเปนสินคาสงออกท่ีสรางรายไดเขาประเทศปละนับแสนลานบาท ปจจุบัน 
คนไทย ท่ียึดอาชีพทํานาขาวมีประมาณ 3.7 ลานครอบครัวหรือ 14-15 ลานคน เพราะสภาพ         
ภูมิประเทศของไทยก็เหมาะท่ีจะใชเพาะปลูกขาว นอกจากนี้ มีคนไทยท่ีประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับขาวอีกจํานวนมาก เชน โรงสีขาว พอคาขาว และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชขาวเปนวัตถุดิบ 
ดังนั้นขาวจึงนับเปนพืชสําคัญของไทยเรา(แนวหนา, 2550 : ออนไลน)  
 ขาวเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดเขาประเทศเปนมูลคามาก จากการสํารวจพื้นท่ีปลูกขาว    
ในปเพาะปลูก 2545/46 พบวาประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกขาวประมาณ 78,250,960 ไร สามารถผลิต
ขาวได 26.63 ลานตัน เปนมูลคากวา 76,699.16 ลานบาท(แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ, 2547 : ออนไลน)   
 ชาวไทยสวนใหญยังคงบริโภคขาวทุกวัน ท้ังขาวเจาและขาวเหนียว โดยภาคเหนือ        
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนิยมบริโภคขาวเหนียวมากกวาขาวเจา ซ่ึงก็แลวแตความคุนเคย          
และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547 : ออนไลน) 

ประเทศไทยมีการเพาะปลูกขาวในเกือบทุกจังหวัด โดยบริเวณท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด        
คือ พื้นท่ีราบ 6 แหง ของประเทศ ไดแก ท่ีราบภาคเหนือตอนบน ท่ีราบภาคเหนือตอนลาง ท่ีราบ
ภาคกลาง ท่ีราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ     
ท่ีราบภาคใต และจากสภาพของดินฟาอากาศท่ีตางกัน ทําใหแตละพื้นท่ีผลิตขาวไดตางชนิด      
และคุณภาพแตกตางกันออกไป พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนสวนใหญผลิตขาวเหนียวคุณภาพดีรวมท้ัง 
ขาวเหนียว เข้ียวงู ท่ีมีช่ือเสียงของโลก พื้นท่ี ภาคเหนือตอนลางเปนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไดผลผลิตมาก 
เปนอันดับสอง ของประเทศ รวมท้ังเปนแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิ ขาวคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของไทย
ดวย พื้นท่ีภาคกลางเปนแหลงเพาะปลูกขาวท่ีใหญท่ีสุดของไทย และมีผลผลิตมากท่ีสุด พื้นท่ีราบ                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนลางแมทางภูมิประเทศจะแยกจากกัน แตท้ังสองพื้นท่ี    
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ผลิตขาวชนิดเดียวกัน คือขาวหอมมะลิและขาวเหนียวพื้นท่ีภาคใตเปนพื้นท่ีเพาะปลูกขาวท่ีเล็กท่ีสุด
และผลผลิตท่ีไดสวนใหญสําหรับการบริโภคในทองถ่ินเทานั้น ( สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย, 
2551 : ออนไลน)  
 ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจพฤติกรรมกลุมผูบริโภคที่มีการซ้ือขาวสารบรรจุถุง จึงเลือกศึกษา
เฉพาะกลุมผูบริโภคหรือครอบครัวท่ีมีการซ้ือขาวสารมา เพื่อหุงรับประทานเองท่ีบาน ซ่ึงแตละ
ครอบครัวท่ีมีพื้นฐานและสังคมท่ีไมเหมือนกันมักจะสงผลใหมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน
ออกไป โดยมีขาวสารบรรจุถุงจํานวน 11 ตราสินคา คือ 
 1. ตรามังกร มีบรรจุภัณฑสีแดง มีรูปมังกรอยูดานหนาถุง ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว 
ยาว ใสมีขาวขาวปนนอย พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนายตามรานคาสงและรานคา
ปลีกท่ัวไป 
 2. ตราฉัตร มีบรรจุภัณฑสีมวง แดง เหลือง น้ําเงิน สม เขียว มีรูปฉัตรอยูดานหนาถุง มีช่ือ
หนาถุงแตกตางกันตามสีของบรรจุภัณฑ ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว ยาว สีใสมีขาวขาวปน
เล็กนอย พันธุขาวดอกมะลิ 105  เสาไห และพันธุหอมปทุมธานี มีชองทางการจัดจําหนายตาม
ไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต รานคาสง และรานคาปลีกท่ัวไป 
 3. ตราหงษทอง มีบรรจุภัณฑสีแดง สีเงิน มีรูปหงษอยูดานหนาถุง ลักษณะของขาวจะมี
เมล็ดเรียว ยาว สีขาว ใส เปนมันเล่ือม พันธุขาวดอกมะลิ 105 ขาวแดงพันธุสังขหยด  มีชองทางการ
จัดจําหนายตามไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต รานขายขาวสารโดยเฉพาะ รานคาสงและรานคา
ปลีกท่ัวไป 
 4. ตราเบญจรงค มีบรรจุภัณฑสีน้ําตาล ขาว ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว ยาว สีขาว ใส
พันธุขาวดอกมะลิ  105  มีชองทางการจัดจําหนายตามไฮเปอรมาร เก็ต  ซุปเปอรมาร เก็ต                   
รานขายขาวสารโดยเฉพาะ และรานคาปลีกท่ัวไป 
 5. ตราเกษตร มีบรรจุภัณฑสีแดง สีเขียว มีรูปรวงขาวอยูดานหนาถุง ลักษณะของขาวจะมี
เมล็ดเรียว ยาว สีขาว ใส พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนายตามไฮเปอรมารเก็ต 
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายขาวสารโดยเฉพาะ และรานคาปลีกท่ัวไป 
 6. ตรามาบุญครอง มีบรรจุภัณฑสีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน มีรูปพล้ัวตักขาวอยูดานหนาถุง 
ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว สีใสมีขาวขาวปน พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนาย
ตามไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต รานขายขาวสารโดยเฉพาะ รานคาสงและรานคาปลีกท่ัวไป 

7. ตราแสนดี มีบรรจุภัณฑสีแดง มีรูปเมล็ดขาวใหญอยูดานหนาถุง ลักษณะของขาว        
จะมีเมล็ดเรียว สีขาว ใส พันธุขาวดอกมะลิ 105  มีชองทางการจัดจําหนายตามไฮเปอรมารเก็ต 
ซุปเปอรมารเก็ต  
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 8. ตราบัวทอง มีบรรจุภัณฑสีแดง ขาว มีรูปดอกบัว และรวงขาวสีเหลืองอยูดานหนาถุง 
ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว สีขาว ใส พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนายตาม
ไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต 
 9. ตรารวงทิพย  มีบรรจุภัณฑสีขาว แดง มีรูปชาวนาเก่ียวขาวอยูดานหนาถุง ลักษณะของ
ขาวจะมีเมล็ดเรียว สีขาว ใสมีขาวขาวปนเล็กนอย พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนาย
ตามไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต 
 10 ตราปทุมทิพย มีบรรจุภัณฑสีน้ําเงิน ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว สีขาว ใสมีขาวขาว
ปน พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนายตามไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต 
 11. ตราปนเงิน มีบรรจุภัณฑสีน้ําเงิน ขาว ลักษณะของขาวจะมีเมล็ดเรียว ยาว สีใสมีขาว
ขาวปน พันธุขาวดอกมะลิ 105 มีชองทางการจัดจําหนายตามไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 
 1.  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือขาวสารบรรจุถุงในอําเภอเมือง
เชียงใหม 
 2. เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูผลิตและผูจัดจําหนายในการวางแผนการตลาด             
ของขาวสารบรรจุถุง และผูท่ีสนใจนําไปใชประโยชน 
 
1.4  นิยามศัพท 

 พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภค  
ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ใครอยูในตลาดเปาหมาย ผูบริโภคซ้ืออะไร ทําไมถึงซ้ือ ใครมีสวนรวม                
ในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบริโภคซ้ืออยางไร เปนตน  

 ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีเคยซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  
 ขาวสารบรรจุถุง หมายถึง ขาวสารจาวชนิดใด และสายพันธุใดก็ตาม ท่ีบรรจุใสถุงและ 

มีฉลากหรือขอความบงบอกชนิด ตราสินคา ปริมาณ น้ําหนัก สถานท่ีผลิต  
 


