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ส่ือโฆษณาออนไลนผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

กับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

Diet Coffee Advertisement Via Social Media and Consumer 

Buying Decision 

 
สิริญญา ลิมโพธ์ิทอง30 

พัชนี เชยจรรยา31 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการใชส่ือสังคม
ออนไลน ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค2) เพ่ือศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการใชส่ือสังคม
ออนไลนเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักของผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคกับทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟ
ควบคุมนํ้าหนัก4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน กับการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักกับการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจและมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยางท่ัวไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง ทุกอาชีพ ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และมีอายุระหวาง 20-60 ป จํานวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบวา 

1) ลักษณะทางประชากรของผูท่ีใชส่ือโฆษณาออนไลนผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก สามารถ
จําแนกไดดังน้ี คือ เพศ อายุการศึกษาอาชีพรายได 

2) พฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภค มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ อยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับตํ่า 

3) พฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือ อยางมีนัยยะสําคัญ
ทางสถิติ และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับตํ่า 

4) ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือ อยางมี
นัยยะสําคัญทางสถิติและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับตํ่า 

 

                                                           

30 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
31 อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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Abstract 

This research aims 1) To study the population Behavior using social media's 

attitude purchasing decisions of consumers 2) To study the difference of behavior using 

social media about weight loss coffee consumers with different demographic 

characteristics 3) To study the relationship of behavior using social media, consumer 

attitudes about products and control hunger 4) To study the relationship between the 

use of social media on purchasing decisions of consumers 5) To study the relationship 

between attitudes about weight loss coffee product purchasing decisions of consumers 

Using survey research and questionnaire as a tool for collecting data with a typical 

example. Both male and female professionals living in Bangkok and its vicinity. And aged 

between 20-60 years, a total of 400 people. 

 

Research 

1) Demographic characteristics of people who use online advertising coffee products 

for weight control. Can be classified as follows: gender, age, education, occupation 

and income. 

2) Social media usage habits of consumers. Have a positive relationship with attitude. 

A statistically significant and the correlation coefficient is low. 

3) Behavior using social media. Correlated positively with the purchase decision. 

Statistically significantly. And the correlation coefficient is low. 

4) Attitudes about weight loss coffee has a positive relationship with the decision to 

buy. A statistically significant and the correlation coefficient is low. 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการบริโภคกาแฟไดรับความนิยมเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑท่ีชวย
ควบคุมนํ้าหนักเพราะนํ้าหนักสวนเกินกําลังเปนปญหาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในประเทศไทยซ่ึงสอดคลองกับ
กลุมผูบริโภควัยรุนซ่ึงเปนผูนิยมรูปรางท่ีผอมเพรียว(ธนเดช กมลฉันท,2551:1)ตลาดกาแฟเพ่ือสุขภาพมี
อัตราการเติบโตเฉล่ีย 10-15% ตอปเน่ืองจากพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยท้ังผูหญิงและผูชายมีปญหาเร่ือง
น้ําหนักตัวเกินและหันมาใสใจสุขภาพกันมากข้ึนและในปจจุบันกาแฟมีการโฆษณาวาชวยในการลดนํ้าหนัก
บวกสรรพคุณท่ีอวดอางเห็นผลเร็วเปนตัวดึงดูดผูบริโภค (ผูจัดการ 360° รายสัปดาห,2554) 
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กาแฟควบคุมนํ้าหนักในประเทศไทยมีหลายแบรนดเน่ืองจาก“ตลาดกาแฟเพ่ือสุขภาพ”เปนสินคา
เทรนดคนรุนใหมใสใจรูปรางหลังจากพบกาแฟเพ่ือสุขภาพเร่ิมแขงขันกันมากข้ึน เชน “เนเจอรกิฟ-เนสกา
แฟ-มอคโคนา”เปนตน ไดสงกลยุทธเขามาเพ่ือตองการครองใจผูบริโภคในขณะท่ี อย . มีความเห็นวา 
ปรากฏการณการบริโภคกาแฟลดความอวนของคนไทยมีมานานแลวและการขอข้ึนทะเบียนอนุมัติประเภท
นี้คอนขางงายดวยปจจุบันน้ีตองบอกวาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยท้ังเพศชายและเพศหญิงตางมี
ปญหาเร่ืองนํ้าหนักตัวเกินและหันมาใสใจสุขภาพกันมากข้ึนเพราะ“ความอวน”เปนส่ิงท่ีใครหลายๆคน
โดยเฉพาะคุณผูหญิงไมตองการใหเกิดข้ึนกับตนเองบางคนเลือกท่ีจะหลีกหนีจากความอวนดวยการจํากัด
ปริมาณอาหารหรือบางคนเลือกวิธีพ้ืนฐานซ่ึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและไดผลดีท่ีสุดน่ันคือการออกกําลังกายแตก็
ยังมีผูหญิงจํานวนไมนอยท่ีเลือก“กาแฟควบคุมนํ้าหนัก”เปนคําตอบสุดทายเพ่ือหุนเพรียวสวยจึงทําใหการ
บริโภคกาแฟลด 

ความอวนหรือกาแฟควบคุมนํ้าหนักเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในตอนน้ี เห็นไดอยาง“เนเจอรกิฟ”ที่เปน
แบรนดกาแฟเพ่ือสุขภาพหรือกาแฟลดนํ้าหนักของคนไทยท่ีไดเร่ิมวางตลาดกาแฟลดนํ้าหนักมาเกือบ 8 ป
แลวภายใตแบรนด“คอฟฟพลัส”โดยถือวาประสบความสําเร็จอยางมากปจจุบันมีสวนแบงการตลาดเปน
อันดับ 1 ของตลาดกาแฟเพ่ือสุขภาพดวยสวนแบง 40–50% จากตลาดรวมผลิตภัณฑกาแฟเพ่ือสุขภาพท่ีมี
มูลคาประมาณ  3,000–4,000 ลานบาทและจากปญหาการบุกตลาดกาแฟจากประเทศจีนสงผลให
ยอดขายของเนเจอรกิฟในชวงคร่ึงปแรกของปพ.ศ.2554 เติบโตตํ่ากวาเปาหมายท่ีวางไวโดยเติบโตเพียง 
10% จากเปาท่ีวางไว 20% ทําให“เนเจอรกิฟ”ตองมีการปรับการทําตลาดโดยเนนการทําตลาดแบบ 360 
องศาท่ีจากเดิมเนนการทําตลาดภายในกรุงเทพฯแตจะขยายพ้ืนท่ีไปยังตางจังหวัดมากข้ึนนอกจาก
เปาหมายในการขยายฐานลูกคากลุมใหมเพ่ิมข้ึนแลวเนเจอรกิฟยังมีการจัดกิจกรรมและแคมเปญเพ่ือเปน
เคร่ืองมือชวยสรางความเขาใจของลูกคาตอผลิตภัณฑควบคุมนํ้าหนัก(ผูจัดการ 360° รายสัปดาห,2554) 

ในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ไดเกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลนอยาง Facebook, 

Twitter และ Youtubeอ่ืนๆอีกมากมายท่ีเติบโตอยางรวดเร็วและมีบทบาทสําคัญตอชีวิตมนุษยมากข้ึน 
สงผลใหเทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลนกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของผูคนซ่ึงปจจุบันส่ือสังคม
ออนไลนไดถูกนํามาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือสําหรับพาณิชยซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีเขามาชวยใหธุรกิจ
เจริญเติบโตข้ึนผานทางส่ือออนไลนท่ีแพรหลายในปจจุบัน โดยใหผลประโยชนไมเพียงแกผูขายในการเพ่ิม
ยอดการขายเทาน้ัน แตยังคงเปนขอดีแกผูบริโภคท่ีจะไดรับขอเสนอพิเศษในการซ้ือสินคา (ธนกฤต วงศ
มหาเศรษฐ,2554)จากการท่ีส่ือโฆษณาสังคมออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก จึงทําใหผลิตภัณฑ
กาแฟควบคุมนํ้าหนักหันมาใชส่ือโฆษณาสังคมออนไลนเพ่ือจูงใจผูบริโภค ซ่ึงส่ือโฆษณาสังคมออนไลนเปน
วิธีการสื่อสารทางการตลาดท่ีสําคัญวิธีหน่ึงท่ีจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด เพราะเปนการ
ทําหนาท่ีส่ือสาร นําเสนอ และจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคากาแฟควบคุมนํ้าหนักเปนตนวา 
หากตองการซ้ือสินคาผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก ผูบริโภคอาจไมไดเร่ิมตนหาขอมูลโฆษณาจาก
หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร แตหันไปหาขอมูลท่ีตองการในส่ือออนไลนแทน เพราะนอกจากจะไดขอมูล
สินคาแลวยังไดทราบความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับตัวสินคาจากกลุมคนตางๆซ่ึงทําใหเกิดการตัดสินใจ
ซ้ือไดงายข้ึน ดวยเหตุน้ีจึงพบวาโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทและกลายเปนสวนหน่ึงใน
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ชีวิตประจําวันของผูบริโภค เพราะจากกระแสความนิยมของผูบริโภคทางการตลาดท่ีมียอดท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน
ธุรกิจจึงส่ือสารใหผูบริโภคไดรับรูผานส่ือโฆษณาสังคมออนไลนจึงมีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมข้ึน เพราะเปน
การส่ือสารขอความท้ังภาพและเสียงของสินคาไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือใหกลุมผูบริโภคเกิดความไววางใจท่ี
จะซ้ือสินคามามาทดลองใช 

ดังน้ันงานวิจัยเร่ืองส่ือสังคมออนไลนกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก จึงตองการศึกษาถึง 
ลักษณะประชากร การรับรูขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักทางส่ือออนไลน ทัศนคติ และ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก วาส่ิงท่ีกลาวมาน้ีมีผลตอผูบริโภคมากนอยเพียงใด เพ่ือ
ประโยชนในการทําความเขาใจกลุมเปาหมายท่ีเปนผูบริโภคกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

วัตถุประสงคในงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักของผูบริโภค 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟ
ควบคุมนํ้าหนักของผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมของการใชสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคกับทัศนคติ
เก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนกับการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักกับการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลาน้ีเปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบงสวนตลาดลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีวัดไดของประชากรท่ีชวยกําหนดตลาดเปาหมายขอมูล
ทางดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายตลอดจนงายตอ
การวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน,2538,หนา 53-55) 

จากนิยามขางตนสรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตร คือ การศึกษาเก่ียวกับ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ของผูบริโภคเพ่ือตองการทราบถึงปจจัยท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
เพราะปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนตัวกําหนดความตองการของมนุษย ดังน้ันหากตองการทราบถึงการตัดสินใจ
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ซ้ือของผูบริโภคก็จะตองมีการประเมินคาลักษณะประชากรศาสตร เน่ืองจากเปนแนวโนมท่ีจะนําไปสูการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 

เว็บเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค (facebook) เปนสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมในการเปน
สมาชิกมากท่ีสุดการท่ีกลุมตัวอยางนิยมเขาเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค(facebook) มากท่ีสุดน้ัน
เน่ืองจากเฟซบุค (facebook) เปนลักษณะของเครือขายสังคมออนไลนประเภทชุมชนออนไลน 
(Community) ตามแนวคิดของเครือขายสังคมออนไลนประเภทน้ีท่ีชวยสรางเครือขายเพ่ือนเกาและหา
เพ่ือนใหมสามารถสงขอความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกันและกันโดยเฟซบุค (facebook) มีการ
จัดรูปแบบใหสามารถส่ือสารกันไดอยางใกลชิดมีฟงกชันในการกําหนดใหระบุรายละเอียดถึงผูท่ีเปนสมาชิก
ที่คอนขางตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด (Boyd &Ellison, 2007อางถึงใน ธนัสถ เกษมไชยานันท, 2544) 

ทําใหเกิดเครือขายท่ีอยูในแวดวงหรือสังคมเดียวกันทําใหกลุมคนวัยทํางานใหความสนใจเน่ืองจากมีสวน
เก่ียวของกับหนาท่ีการงานและชีวตประจาวันของตนเองอีกท้ังจากการท่ีเขาสูชีวิตการทํางานแลวน้ันทําให
ขาดการติดตอส่ือสารกับกลุมเพ่ือนในวัยเรียนเฟซบุค(facebook) เปนอีกหน่ึงเว็บไซตเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีสามารถเช่ือมตอความสัมพันธเหลานี้ได 

จากนิยามขางตนสรุปไดวาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในปจจุบันไดใช
เครือขายสังคมออนไลน (social network)เพ่ือท่ีจะติดตอส่ือสารและเขาไปอัพเดทขอมูลขาวสารความ
เคล่ือนไหวซ่ึงเครือขายบนโลกออนไลนเปนกระแสท่ีนิยมท่ีมีผูใหความสนใจเปนอยางมาก ดังน้ันการท่ีจะ
โฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑทางส่ือสังคมออนไลนก็ถือไดวาเปนการเขาถึงผูบริโภคไดงายเชนกัน 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย และ ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2534) ไดกลาวถึงการรับรูวาเปน
สวนหน่ึงของปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual Factors) ที่ข้ึนอยูกับกระบวนการเลือกรับขาวสาร การ
จัดสารเขาดวยกัน และตีความตามความเขาใจและความรูสึกตนเอง ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเกิดข้ึนโดยไม
รูตัวหรือไมตั้งใจตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม 

การเลือกรับรูสารท่ีแตกตางกันของคนเราเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรองสาร (Filter) ตาง ๆ ดัง
ตัวอยางตอไปน้ี 

 1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) คนเรามักเห็น และไดยินในส่ิงท่ีเราตองการไดยินเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเอง  

2. ประสบการณเดิม (Part Experience) คนเราตางเติบโตในสภาพแวดลอมตางกันถูกเล้ียงดูดวย
วิธีตางกันและคบสมาคมกับคนตางกัน 

3. กรอบอางอิง (Frame of reference) เกิดจากการส่ังสอนอบรมจากครอบครัวและสังคม ดังน้ัน
คนท่ีมาจากครอบครัวตางกัน มีสถานภาพทางสังคมตางกัน และนับถือศาสนาแตกตางกันจึงมีการรับรูใน
เร่ืองตาง ๆ ตางกัน 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

4. สภาพแวดลอม คนท่ีมีสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานท่ี จะเปดรับ
ขาวสาร และตีความขาวสารตางกัน 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว  
จากนิยามขางตนสรุปไดวา การรับรู คือ เปนส่ิงท่ีเกิดจากตัวบุคคล และตีความจากส่ิงท่ีไดรับรูและ

สิ่งท่ีไดสัมผัส ออกมาเปนความคิด ซ่ึงกระบวนการในการรับรู เกิดจากอาการสัมผัสการแปลความหมาย
จากอาการสัมผัสความรูหรือประสบการณเดิมท่ีมีอยูในตัวบุคคล ซ่ึงการรับรูเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของไป
ถึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค และการรับรูสามารถรับรูไดหลายทาง เชน การรับรูท่ีรับรูไดจากส่ือเกา 
และการรับรูท่ีรับรูไดจากส่ือใหม  แตในปจจุบันผูคนมีภาระมากมายท่ีตองกระทําอาจจะไมไดติดตามทาง
สื่อเกามากเทาใดนัก จึงทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคขาวสารทางส่ือใหม เชน Facebook  Twitter  

InstagramYoutubeและอ่ืนๆอีกมากมาย แทนการบริโภคส่ือเกา เพราะเปนส่ือท่ีสามารถรับรูไดงาย อีกทัง
ยังสะดวกและรวดเร็วอีกดวย 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของทัศนคติของผูบริโภค 

ทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงบางตําราใชคําวา “เจตคติ” หมายถึงทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใด
สิ่งหน่ึงเจตคติถือเปนกิริยาทาทีความรูสึกรวมๆของบุคคลท่ีเกิดจากความพรอมหรือความโนมเอียงของ
จิตใจหรือประสาทซ่ึงแสดงออกเพ่ือโตตอบตอส่ิงเราส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดี
เห็นชอบดวยหรือตอตานไมเห็นดีเห็นชอบดวยก็ได (บุญธรรฒ กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.2540 :11–12) 

ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” ไวเชน 

ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกและความคิดโดยรวมของบุคคลซ่ึงอาจเปนทางบวก
หรือทางลบเชนความชอบความมีอคติขอคิดเห็นความกลัวความเชื่ออยางม่ันคงท่ีมีตอ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยทัศนคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น (Opinion) ดังน้ันจึงถือได
วาความคิดเห็นของบุคคลเปนสัญลักษณแสดงถึงทัศนคติของบุคคลน่ันเอง (L.L 

Thurstone and E.J. Chave.1966: 6–7) 

จากนิยามขางตนสรุปไดวาทัศนคติหมายถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลเปนการจัดแนวความคิด
ความเชื่ออุปนิสัยและส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวของกับสิ่งใดส่ิงหน่ึงทัศนคติไมใชส่ิงท่ีมีมาแตกําเนิดตรงกันขามทัศนคติ
จะเปนเร่ืองเก่ียวกับการเรียนรูเรื่องราวตางๆท่ีตนไดเก่ียวของอยูดวยในภายนอกทัศนคติจะมีลักษณะม่ันคง
และถาวรภายหลังจากท่ีทัศนคติไดกอตัวข้ึนมาแลวจะไมเกิดข้ึนแคชั่วคราวและจะไมเปล่ียนแปลงในทันที 
ดังน้ันทัศนคติจึงเปนสิ่งหน่ึงท่ีเปนแนวโนมและจะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

แนวคิดกระบวนการการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision Process) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543, หนา 160)  

1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการซ้ือซ่ึงผูซ้ือ
ตระหนัก ถึงปญหาหรือความตองการ ผูซื้อมีความรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาวะท่ีผูซ้ือเปนอยูจริงกับ
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สภาวะท่ีเขาปรารถนา ความตองการอาจถกกระตุน โดย ตัวกระตุนจากภายใน (Internal Stimuli) กระตุน
ความตองการท่ีมีอยูปกติ เชน ความหิว กระหาย เพศ เปนตน ในระดับสูงพอท่ีจะกลายเปนแรงขับดัน 
(Drive) นอกจากน้ันความตองการอาจถูกกระตุนจากตัวกระตุนภายนอก (External Stimuli)  

2. การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search) ผูบริโภคท่ีถูกกระตุนเราอาจจะแสวงหา
ขาวสารมากข้ึนหรืออาจจะไมเสาะแสวงหาขาวสารเลย ถาแรงผลักดันของผูบริโภคแข็งแกรงและสินคาท่ีจะ
ตอบสนองอยูใกลแคเอ้ือม ผูบริโภคมักจะทําการซ้ือมัน มิฉะน้ันแลวผูบริโภคอาจจะเก็บความตองการน้ันไว
ในความทรงจํา หรือไมก็ทําการเสาะแสวงหาขาวสารท่ีเก่ียวของกับตองการดังกลาว  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเห็นวิธีการท่ีผูบริโภคใชขาวสาร
เพ่ือใหไดมาซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไวเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจเปนข้ันสุดทาย ผูบริโภคเลือกตราดวยวิธีใด 
นักการตลาดจะตองรูเก่ียวกับการประเมินคาทางเลือก น่ันก็คือ วิธีการท่ี ผูบริโภคใชขาวสารเลือกตราย่ีหอ 
ในการเลือกใชกลยุทธการตลาดของนักการตลาดตองกออิทธิพลตอการตัดสินใจของผูชื้อ  

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในข้ันตอนการประเมิน ผูบริโภคจะจัดลําดับความชอบ
ตราย่ีหอตางๆในแตละตัวเลือกและก็จะสรางความต้ังใจซ้ือข้ึนโดยท่ัวไปการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมักจะ
ทําการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด แตทวามีปจจัย 2 ประการ อาจเขามา “ขวาง” ระหวางความต้ังใจกับการ
ตัดสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังซ้ือ (Postpurchase Behavior) งานของนักการตลาดมิได จบส้ินลงเม่ือมีการซ้ือ
สินคา ผูบริโภคจะเกิดความพอใจหรือไมพอใจและจะกอพฤติกรรมหลังการซ้ือข้ึน ปญหาอยูท่ีวาอะไรเปน
ตัวกาหนดวาผู ซ้ือพอใจหรือไมพอใจในการซ้ือคําตอบก็คือมันข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางความ
คาดหมายของผูบริโภค(Consumer’s Expectation) กับการปฏิบัติการของสินคา (Products’ 

Perceived Performance) ถาสินคานอยกวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะผิดหวัง ถาตรงกับความหมาย 
ผูบริโภคจะพอใจ ถาดีเกินความคาดหมายผูบริโภคจะ ปล้ืมปติยินดีมาก ผูบริโภคอิงความคาดหมายไวกับ
ขาวสารท่ีเขาไดรับจากผูขาย เพ่ือน ๆ และแหลงอ่ืน ๆ ถาผูขายอางการปฏิบัติงานของสินคาของเขา “เกิน
ความเปนจริง” ผลก็คือ ผูบริโภคจะไมพอใจดังน้ันผูขายจะตองซ้ือสัตยในการเสนอขออางของสินคาของเขา 

กลาวคือกระบวนการตัดสินใจจะเก่ียวของกับพฤติกรรมของผูบริโภคซ่ึงจะทําการตัดสินใจซ้ือแบบ
มีข้ันมีตอน เน่ืองจากผูบริโภคตองมีความตองการและทําการเสาะหาขอมูลมา ประกอบการพิจารณาหลาย
ทางเพ่ือกําหนดแนวทางและประเมินทางเลือกวาจะตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการน้ันซ่ึงในกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคมีกระบวนการมากมายกอนท่ีจะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชผลิตภัณฑ
ดังกลาว 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับกาแฟลดน้ําหนัก 

กาแฟควบคุมนํ้าหนักเปนหน่ึงในทางเลือกท่ีผูบริโภคหันมานิยมมากย่ิงข้ึนเน่ืองดวยท้ังน้ีเพราะคน
สวนใหญในวันทํางานนิยมด่ืมกาแฟเปนอาหารเชาเพราะสะดวกงายในการบริโภคปจจุบันมีคนไทยหลาย
ลานคนติดใจในรสชาติกาแฟและอีกหลายคนท่ีมีความตองการจะลดนํ้าหนักเพราะมีปญหาเร่ืองนํ้าหนักเกิน
มีปญหาระดับนํ้าตาลและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเน่ืองจากคนไทยนิยมบริโภคอาหารจําพวกไขมันแปง
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และนํ้าตาลท่ีขัดสีแลวซ่ึงขาดวิตามินและเกลือแรท่ีจําเปนตอการเผาผลาญไขมันแปงและนํ้าตาลทําใหมี
ไขมันและนํ้าตาลตกคางสะสมอยูในหลอดเลือดตางๆในรางกายเรา 

กาแฟควบคุมนํ้าหนักเปนหน่ึงทางเลือกท่ีผูบริโภคหันมานิยมมากข้ึนท้ังน้ีเพราะคนสวนใหญในวัย
ทํางานนิยมด่ืมเปนอาหารเชาเพราะสะดวกงายโดยเฉพาะอยางย่ิงกลายเปนนิสัยของคนในวัยทํางานโดย
การด่ืมหลังอาหารคร้ังละ 1 ซองวันละ 2-3 คร้ัง กอนอาหารเชา-กลางวัน-เย็น ซ่ึงมีการจําหนายอยาง
แพรหลายในปจจุบัน(ฐานิต โภคทรัพย,2554) 

จากนิยามขางตนสรุปไดวากาแฟลดนํ้าหนักเปนเคร่ืองด่ืมท่ีผูคนนิยมกันมากเน่ืองจากกาแฟเปน
เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถบริโภคไดทุกเวลาและสามารถขจัดไขมันสวนเกินได ผูบริโภคสามารถเลือกสรรตาม
ความตองการและความช่ืนชอบของแตละบุคคลเพราะกาแฟควบคุมนํ้าหนักในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยท่ีไดศึกษา คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังเพศชายเพศ
หญิงท่ีมีอายุระหวาง 20-60 ป  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

การเลือกกลุมตัวอยาง มีอายุตั้งแต 20-60 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
เปนบุคคลท่ีใสใจและรักสุขภาพ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอาศัยตารางสําเร็จรูปของ Taro 

Yamane(1967)เปนเกณฑ โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5%สําหรับ
ประชากรจํานวน 100,000 คนข้ึนไปและจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวนไมนอยกวา 400 คน  

วิธีการสุมกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเก็บขอมูล
จากบุคคลท่ีมีความใสใจสุขภาพตามสถานท่ีท่ีคาดวาจะพบกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว เชน 
ฟตเนสเซ็นเตอร สมาคมหรือชมรมเพ่ือสุขภาพ เปนตน 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถแจกแจงตามสมมติฐานได ดังน้ี 

  

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

  ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากร 
  ตัวแปรตาม พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ
กาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

  ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 
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  ตัวแปรตาม ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

 สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

  ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภค 

  ตัวแปรตาม การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 สมมติฐานท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค 

  ตัวแปรอิสระ ทัศนคติของผูบริโภค  

  ตัวแปรตาม การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยเปนคําถามปลายปด (Close - 

Ended Questionnaire) และคําถามปลายเปด (Open - Ended Questionnaire) จํานวน 1ชุด 

 

 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และสถานะสุขภาพ 

 ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภค 

 ตอนท่ี 3  ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

 ตอนท่ี 4  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการเพ่ือสุขภาพ 

ความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจัย 

การนําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือได (Reliability) 
โดยนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ เปนผูตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช (Wording) เพ่ือขอคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหมีประสิทธิภาพ โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ของครอนบาค(Cronbachอางถึงในวิเชียร เกตุสิงห, 2543) ได
คา แอลฟา (Alpha Coefficient) ดังน้ี ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชส่ือออนไลน ไดคาเฉล่ีย .774 ขอมูล
เก่ียวกับการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก ไดคาเฉล่ีย .797 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก ไดคาเฉล่ีย .822 และ ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟ
ควบคุมนํ้าหนัก ไดคาเฉล่ีย .905 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีเชื่อถือได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)เพ่ือการทดสอบสมมติฐานของการ

วิจัย ดังน้ี 
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การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS for WINDOW เพ่ือทําการวิเคราะหทางสถิติ จากน้ันจึงนําผล
คํานวณทางสถิติท่ีไดมาเขียนการวิเคราะห และนําเสนอผลการวิจัยตอไป 

วิเคราะหผลการศึกษา 

พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 
1. สื่อที่ใช 

พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียของการใชส่ือออนไลนโดยรวมอยูในเกณฑปานกลาง คือ 
คาเฉล่ียรวม 2.70 ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดพบวา ส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการ
สื่อใชส่ือออนไลนประเภท Facebook เปนอันดับ 1 อันดับสองคือ ส่ือประเภท Line อันดับ 3 
คือ Youtube และ Google plus Instagram Twitter Socialcam Myspace และ 
Pinterest ตามลําดับ 

การรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

1. การรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

จํานวนและรอยละของระดับความสําคัญของขอมูลเก่ียวกับ การรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ
กาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักจาก
การใชส่ือประเภท Facebook เปนอันดับ 1 อันดับสองคือ ส่ือประเภท Lineอันดับ 3 คือ 
Youtubeอันดับ 4 คือ Google plus อันดับ 5 คือInstagramอันดับ 6 คือSocialcam อันดับ 7 
คือ Twitter อันดับ 8 คือMyspace และมีพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนประเภท Pinterest เปน
อันดับสุดทาย 

ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 
พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียดานทัศนคติโดยรวมอยูในเกณฑปานกลาง คือ คาเฉล่ียรวม 

2.86ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติตอผลิตภัณฑ
กาแฟควบคุมนํ้าหนักดานการระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณของกาแฟควบคุมนํ้าหนักอยางชัดเจน
เปนอันดับ 1 อันดับสองคือ กาแฟควบคุมนํ้าหนักทําใหเกิดความม่ันใจเพ่ิมมากข้ึนอันดับ 3 คือเกิด
ความรูสึกชอบในตัวผลิตภัณฑและอยากทดลองใช 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือโดยการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
กาแฟควบคุมนํ้าหนักไดทันทีเน่ืองจากผลิตภัณฑมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตรงกับความตองการเปน
อันดับ 1 อันดับสองคือ มีการเปรียบเทียบราคากอนตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก
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อันดับ 3 คือ นึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑคร้ังตอไปกอนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟ
ควบคุมนํ้าหนัก 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 1. เพศ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาเปนเพศชายคิดเปนรอย

ละ 49.0 

 2. อายุ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุเฉล่ียอยูระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 20.8 และอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 7.5 

 3. ระดับการศึกษา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมาจบ

การศึกษาระดับ ปวส./ปวช. คิดเปนรอยละ 10.8 และจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.5 

 4. อาชีพ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมามีอาชีพ

พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 33.8 และอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 5.8 

 5. รายไดเฉล่ียตอเดือน  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,000 ถึง10,000 บาท คิดเปนรอยละ 

27.8 รองลงมาเปนกลุมผูมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 ถึง 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.8 

 

1. ลักษณะทางประชากร 
ผูบริโภคกาแฟท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ปมากที่สุด 

รองลงมาคือกลุมท่ีมีอายุระหวาง 30-39 ประดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือกลุมท่ีมีการศึกษาระดับ ปวส./ปวช.มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 5,000-10,000บาท 

2. พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนประเภท Facebook บอยท่ีสุด รองลงมาเปน

สื่อออนไลนประเภท Lineสําหรับระยะเวลาการเขาใชส่ือสังคมออนไลนตอวันในแตละคร้ัง มากกวา 3 
ชั่วโมง  รองลงมาคือ1 ถึง 2 ชั่วโมง และสถานท่ีท่ีเขาใชส่ือออนไลนสวนใหญมักจะใชส่ือออนไลนท่ีบาน 
รองลงมาคือท่ีทํางาน ในสวนของการรูจักเว็บไซตส่ือสังคมออนไลนสวนใหญแลวผูคนมักจะใชวิธีการ
สมัครเลนดวยตนเอง รองลงมาคือ เพ่ือนแนะนํา/ชักชวน เหตุผลท่ีเขาใชเว็บไซตส่ือสังคมออนไลน สวน
ใหญแลวใชในการติดตอกับบุคคลท่ีรูจัก รองลงมาคือ หาขอมูล/แลกเปล่ียนขอมูล  

3.การรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก จากส่ือสังคม   ออนไลน
ประเภท Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ LineและYoutube 

4. ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

4.1  ทัศนคติของกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวามีความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
กาแฟควบคุมนํ้าหนักในระดับมีผลมากท่ีสุดประกอบดวย 

   4.1.1ทัศนคติท่ีมีความรูสึกวามีการระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณของกาแฟ
ควบคุมนํ้าหนักอยางชัดเจน 

   4.1.2 ทัศนคติท่ีมีความรูสึกวากาแฟควบคุมนํ้าหนักทําใหเกิดความม่ันใจเพ่ิมมาก
ข้ึน 

   4.1.3 ทัศนคติท่ีมีความรูสึกวาเกิดความรูสึกชอบในตัวผลิตภัณฑและอยาก
ทดลองใช 
   4.1.4 ทัศนคติท่ีมีความรูสึกวาผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักมีความนาเช่ือถือ 

   4.1.5 ทัศนคติท่ีมีความรูสึกวาผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักสามารถขจัดไขมัน
สวนเกินไดจริง 

5. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

5.1 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักของกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ดังน้ี 

   5.1.1 เพราะผลิตภัณฑมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตรงกับความตองการจึงตัดสินใจซ้ือ 

   5.1.2 มีการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุม
น้ําหนัก 

5.1.3 นึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑคร้ังตอไปกอนการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

5.1.4มีการแสวงหาขอมูลกอนถึงจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก
โดยการสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คนรูจักท่ีมีประสบการณในการใชสินคา
ผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

   5.1.5 เกิดการยอมรับในตราสินคาผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักจึงตัดสินใจซ้ือ 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการใชสื่อออนไลนและการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

1.1  พฤติกรรมการใชสื่อออนไลน 
กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมใชส่ือ ประเภท Facebook Line Youtube Google plus และ

Instagram ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวัช จันทนาสุภาภรณ ท่ีพบวา ส่ือออนไลนมี
อิทธิพลตอมนุษยมากท่ีสุดและสังคมมีการขยายตัวแบบ Network หรือเครือขายเปนสังคมท่ีเราสามารถ
รูจักเพ่ือนๆของเพ่ือนและทําใหเปนเพ่ือนของเราไดอีกดานหน่ึงเพ่ือนของเราอยากรูจักเพ่ือนๆของเราก็
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สามารถทําไดเชนกันโดยเปนการรูจักกันตอไปเปนทอดๆคลายเครือขายใยแมงมุมท่ีโยงกันไปมาไดหลักการ
พ้ืนฐานของสังคมท่ัวไปปจจุบันเฟซบุคเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ตางๆ กันกับคนท่ีอยูในสังคมเดียวกันโดยท่ีสามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและการ
ติดตามขอมูลขาวสารจากส่ือออนไลนประเภท Facebook มักเปนส่ือออนไลนท่ีผูใชส่ือนิยมใชเปนส่ือแรก 
(ศิวัช จันทนาสุภาภรณ, 2554) 

ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนสวนใหญนิยมใชส่ือออนไลนประเภทFacebook 

มากที่สุด และใชเพ่ือการสนทนาติดตอกับบุคคลท่ีรูจักซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน(Boyd &Ellison, 2007 อางถึงใน ธนัสถ เกษมไชยานันท, 2544) คือผลการวิจัย
สรุปวา Facebook เปนส่ือท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดและกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางทําเปนประจํามากท่ีสุด
คือการสนทนาติดตอกับบุคคลท่ีรู จัก เ พ่ือท่ีจะติดตอส่ือสารและเขาไปอัพเดทขอมูลขาวสารความ
เคล่ือนไหวซ่ึงเครือขายบนโลกออนไลนเปนกระแสท่ีนิยมท่ีมีผูใหความสนใจเปนอยางมาก ดังน้ันการท่ีจะ
โฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑทางส่ือออนไลนจึงถือไดวาเปนการเขาถึงผูบริโภคไดงายเชนกัน 

 1.2  ขอมูลเก่ียวกับการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักท่ีส่ือออนไลนใน
ระดับสูงไดแก สื่อประเภท Facebook Line Youtube Google plus และInstagram เชนเดียวกัน 

 ซ่ึงจะเห็นไดวาส่ือท่ีครองใจผูบริโภคไดมากท่ีสุด คือ Facebook ซ่ึงเปนส่ืออันดับแรกท่ีผูบริโภค
สนใจท่ีจะรับรูขาวสาร รวมท้ังขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟลดนํ้าหนัก อธิบายไดวาส่ือออนไลน 
ประเภท Facebook เปนสื่อใหมและเปนสื่อกระแสนิยมในปจจุบัน จึงทําใหผูบริโภคสนใจท่ีจะรับรูขาวสาร
จากทางส่ือสังคมออนไลน ประเภท Facebook มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กันยา สุวรรณแสง 
(2540) ไดกลาววาการรับรูเกิดจากปจจัยดานสถานการณ (Factors In The Situation) ไดแกเวลา
สภาพแวดลอมในการทํางานสภาพแวดลอมทางสังคมปจจัยดานตัวผูรับ (Factors In The Perceive) 

ไดแกทัศนคติ (Attitudes) แรงขับ (Motive) ความสนใจ (Interest) ประสบการณ (Experience) และ
ความคาดหวัง (Expectation)และสวนสําคัญคือ ปจจัยดานเปาหมาย (Factors In The Target) ไดแก
ความใหม (Novelty) การเคล่ือนท่ี (Motion) เสียง (Sound) ขนาด (Size) ภาพดานหลัง (Background) 

ความใกลไกล (Proximity) และความเสมือน (Similarit) ซ่ึงปจจัยดานเปาหมายเปนปจจัยท่ีสําคัญ
เน่ืองจาก สื่อออนไลนประเภท Facebook เปนสื่อท่ีมีความใหมและเปนส่ือท่ีเปนกระแสนิยมในปจจุบัน 

2.  ทัศนคติ 
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติเปนกลางเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักและมี

ความเห็นดวยท่ีผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก มีการระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณอยางชัดเจน ซ่ึงผูบริโภค
ยังไมเกิดความเชื่อม่ันเทาท่ีควรเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก ดังน้ันผูวิจัยพบวาผูบริโภคเกิ ด
ความรูสึกเปนกลาง เน่ืองจากผูบริโภคอยากท่ีจะทราบขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักใหมาก
ยิ่งข้ึน หากผูบริโภคไดทราบขอมูลมากข้ึนจึงจะทําใหเกิดทัศนคติท่ีเห็นดวยเพราะผูบริโภคไดทราบขอมูล
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เก่ียวกับผลิตภัณฑควบคุมนํ้าหนักอยางชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สันติวงษ (2539) 
ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติไววา 
ทัศนคติจะมิใชส่ิงท่ีมีมาแตกําเนิดแตเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูเร่ืองราวตางๆท่ีตนไดเก่ียวของอยู
ดวยในภายนอกและทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินหลังจากท่ีไดเก่ียวของกับสิ่งภายนอกดังกลาวแสดงวา
ทัศนคติท่ีมีอยูจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู 

3.  การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

การตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา ผลิตภัณฑมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับความตองการ
ของตน จึงเกิดการตัดสินใจซ้ือทันที ในอันดับรองลงมาคือการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก นึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑคร้ังตอไปกอนการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักมีการแสวงหาขอมูลกอนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก
โดยการสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คนรูจักท่ีมีประสบการณในการใชสินคาผลิตภัณฑกาแฟควบคุม
น้ําหนักและเกิดการยอมรับในตราสินคาผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักจึงตัดสินใจซ้ือโดยการตัดสินใจซ้ือ 
ผลการวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเคยมีการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคซ่ึงเปนปจจัยภายใน เปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการแสดงออก มีพ้ืนฐาน
มาจากสภาพแวดลอมตางๆโดยท่ีปจจัยภายในประกอบไปดวยความจําเปน ความตองการ ความปรารถนา
ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ(ศิริวรรณ เสรีรัตน,2538, หนา 19) 

ดังน้ันจึงทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในข้ันตอนการประเมิน ผูบริโภคจะ
จัดลําดับความชอบตราย่ีหอตางๆในแตละตัวเลือกและเปนการสรางความต้ังใจซ้ือข้ึนโดยท่ัวไปการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภคมักจะทําการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด ซ่ึงบงบอกไดถึงการท่ีผูบริโภคเกิดการยอมรับในตรา
สินคาผลิตภัณฑน้ันแลวจึงเกิดการตัดสินใจซ้ือตามมา 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. งานวิจัยคร้ังน้ีพบวาพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนเพ่ือหาขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุม
น้ําหนักไมมีความแตกตางกันในกลุมประชากร ดังน้ันหากตองการเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักทางส่ือออนไลนจึงไมควรจะจําแนกตาม
กลุม อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได เน่ืองจากทุกกลุมก็สามารถรับขาวสารจากทางส่ือ
ออนไลนไดไมแตกตางกัน 

2. งานวิจัยคร้ังน้ีพบวาส่ือออนไลนประเภท Facebook เปนส่ือออนไลนท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดมากท่ีสุด ดังน้ันหากจะเผยแพรขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักใหผูบริโภค
ไดรับรูควรจะเผยแพรขาวสารทาง Facebook เพราะเปนส่ือกลางในการเขาถึงผูบริโภคไดดีกวา
สื่อประเภทอ่ืน 

3. ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคท่ียังเกิดความไมม่ันใจเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนัก ดังน้ัน
ควรจะเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักใหมากข้ึนเพ่ือเปนการ
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เสริมสรางทัศนคติใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจและเกิดทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑกาแฟควบคุม
น้ําหนัก 

ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาวิจัยในงานนี้จํากัดเพียงส่ือออนไลนผลิตภัณฑกาแฟควบคุมนํ้าหนักเทาน้ัน ดังน้ันจึงควร
ศึกษาส่ือประเภทอ่ืนๆนอกจากส่ือออนไลน เพ่ือสามารถใหผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารได เพ่ือใหได
ขอมูลและผลการวิจัยท่ีเปนประโยชนมากย่ิงข้ึน 

2. งานวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ดวยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนการเก็บขอมูลเพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจจะไมไดความครบถวนของขอมูล
บางสวนท่ีเคร่ืองมือแบบสอบถามไมสามารถวัดไดอยางละเอียด เชน อารมณความรูสึกของ
กลุมเปาหมายดังน้ันจึงควรทําการเก็บขอมูลแบบผสมผสาน ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Dept interview) หรือการสนทนากลุม (Focus 

group) 
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