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สื่ อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่
แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกับทัศนคติ
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนัก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้วิธีวิจยั เชิง
สารวจและมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทัว่ ไป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ทุกอาชี พ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
จานวน 400 คน
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สามารถจาแนกได้ดงั นี้ คือ เพศ อายุการศึกษาอาชีพรายได้
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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.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั การบริ โภคกาแฟได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่
ช่วยควบคุมน้ าหนักเพราะน้ าหนักส่ วนเกินกาลังเป็ นปั ญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศไทยซึ่ ง
สอดคล้องกับกลุ่มผูบ้ ริ โภควัยรุ่ นซึ่ งเป็ นผูน้ ิ ยมรู ปร่ างที่ผอมเพรี ยว ธนเดช กมลฉันท์ (2551) ตลาด
กาแฟเพื่อสุ ขภาพมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย 10-15% ต่อปี เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคนไทยทั้งผูห้ ญิง
และผูช้ ายมีปัญหาเรื่ องน้ าหนักตัวเกินและหันมาใส่ ใจสุ ขภาพกันมากขึ้นและในปั จจุบนั กาแฟมีการ
โฆษณาว่าช่วยในการลดน้ าหนักบวกสรรพคุณที่อวดอ้างเห็นผลเร็ วเป็ นตัวดึงดูดผูบ้ ริ โภค ผูจ้ ดั การ 360°
รายสัปดาห์ (2554)
กาแฟควบคุมน้ าหนักในประเทศไทยมีหลายแบรนด์ เนื่องจากตลาดกาแฟเพื่อสุ ขภาพ เป็ น
สิ นค้าเทรนด์คนรุ่ นใหม่ใส่ ใจรู ปร่ างหลังจากพบกาแฟเพื่อสุ ขภาพเริ่ มแข่งขันกันมากขึ้น เช่น เนเจอร์ กิฟ,
เนสกาแฟ, มอคโคน่า เป็ นต้น ได้ส่งกลยุทธ์เข้ามาเพื่อต้องการครองใจผูบ้ ริ โภคในขณะที่ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความเห็นว่า ปรากฏการณ์การบริ โภคกาแฟลดความอ้วนของ
คนไทยมีมานานแล้วและการขอขึ้นทะเบียนอนุ มตั ิประเภทนี้ ค่อนข้างง่ายด้วยปั จจุบนั นี้ ตอ้ งบอกว่า
พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมีปัญหาเรื่ องน้ าหนักตัวเกินและหัน
มาใส่ ใจสุ ขภาพกันมากขึ้นเพราะความอ้วนเป็ นสิ่ งที่ใครหลายๆ คนโดยเฉพาะคุณผูห้ ญิงไม่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึ้นกับตนเองบางคนเลือกที่จะหลีกหนีจากความอ้วนด้วยการจากัดปริ มาณอาหารหรื อบางคน
เลือกวิธีพ้ืนฐานซึ่ งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดและได้ผลดีที่สุดนัน่ คือการออกกาลังกายแต่ก็ยงั มีผหู ้ ญิงจานวน
ไม่นอ้ ยที่เลือกกาแฟควบคุมน้ าหนัก เป็ นคาตอบสุ ดท้ายเพื่อหุ่นเพรี ยวสวยจึงทาให้การบริ โภคกาแฟลด
ความอ้วนหรื อกาแฟควบคุมน้ าหนักเป็ นที่นิยมมากที่สุดในตอนนี้ เห็นได้อย่างเนเจอร์ กิฟที่
เป็ นแบรนด์กาแฟเพื่อสุ ขภาพหรื อกาแฟลดน้ าหนักของคนไทยที่ได้เริ่ มวางตลาดกาแฟลดน้ าหนัก
มาเกือบ 8 ปี แล้วภายใต้แบรนด์ คอฟฟี่ พลัส โดยถือว่าประสบความสาเร็ จอย่างมากปั จจุบนั มีส่วน
แบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 1 ของตลาดกาแฟเพื่อสุ ขภาพด้วยส่ วนแบ่ง 40-50% จากตลาดรวมผลิตภัณฑ์
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กาแฟเพื่อสุ ขภาพที่มีมูลค่าประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาทและจากปั ญหาการบุกตลาดกาแฟจาก
ประเทศจีนส่ งผลให้ยอดขายของเนเจอร์ กิฟในช่วงครึ่ งปี แรกของปี พ.ศ. 2554 เติบโตต่ากว่าเป้ าหมาย
ที่วางไว้โดยเติบโตเพียง 10% จากเป้ าที่วางไว้ 20% ทาให้เนเจอร์ กิฟ ต้องมีการปรับการทาตลาดโดย
เน้นการทาตลาดแบบ 360 องศาที่จากเดิมเน้นการทาตลาดภายในกรุ งเทพฯแต่จะขยายพื้นที่ไปยัง
ต่างจังหวัดมากขึ้นนอกจากเป้ าหมายในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นแล้วเนเจอร์ กิฟยังมีการ
จัดกิ จกรรมและแคมเปญเพื่อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยสร้ างความเข้าใจของลู กค้าต่อผลิ ตภัณฑ์ควบคุ ม
น้ าหนัก ผูจ้ ดั การ 360° รายสัปดาห์ (2554)
เนื่ อ งจากที่ ผ่า นมาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นมากจะควบคุ ม น้ า หนัก ด้ว ยการทานยาลด
น้ าหนักจนเสี ยชี วิตและออกกาลังกายแบบหักโหมนอกจากนี้ ดา้ น นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิ จ รอง
เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังกล่าวถึงปรากฏการณ์ การบริ โภคกาแฟควบคุมน้ าหนัก
ของคนไทยว่ากาแฟประเภทนี้มีมานานแล้วและขึ้นทะเบียนตารับอาหารในประเภทอาหารซึ่ งการขอขึ้น
ทะเบี ยนอนุ มตั ิประเภทนี้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มักจะให้ความสะดวกแก่
เจ้าของผลิตภัณฑ์อยูแ่ ล้วระเบียบและขั้นตอนการขอไม่ยุง่ ยากและมักจะอนุ มตั ิมาตลอดซึ่ งกาแฟก็
ถื อเป็ นสิ่ งที่คนไทยนิ ยมบริ โภคดังนั้นการขอขึ้นทะเบียนกาแฟเหล่านี้ จึงเป็ นไปอย่างราบรื่ นและ
รวดเร็ วโดยปั ญหาอยู่ที่การโหมโฆษณาและการโหมทาการตลาดของผลิ ตภัณฑ์เหล่านี้ ที่ตอ้ งการ
เพิ่มมูลค่าและต้องการเป็ นที่สนใจแก่ผบู ้ ริ โภคจึงเพิ่มทางเลือกในการจูงใจเปลี่ยนกาแฟธรรมดาๆ ที่
ดื่มกันทุกเช้าให้กลายเป็ นกาแฟพิเศษที่มีความต่างออกไปนัน่ เองจึงนับได้ว่าตอนนี้ กาแฟควบคุม
น้ าหนักหลายๆ แบรนด์ตอ้ งส่ งสิ นค้าลงมาทาตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มผูห้ ญิงมาก
ขึ้นดังจะเห็ นได้จากปรากฏการณ์ การแข่งขันในตลาดระหว่างเจ้าของพื้นที่ตลาดกาแฟเพื่อสุ ขภาพ
อย่าง เนเจอร์ กิฟ, แบรนด์อาหารเสริ ม และ แบรนด์ในตลาดกาแฟอย่าง เนสกาแฟ และมอคโคน่า จะ
เห็นได้วา่ ปั จจัยสาคัญของการแข่งขันกาแฟลดความอ้วนนัน่ คือสภาพตลาดกาแฟสาเร็ จรู ปที่มีมูลค่า
1.4 หมื่นล้านบาทแบ่งเป็ นกาแฟทรี อินวันมูลค่า 9,100 ล้านบาทหรื อสัดส่ วน 65% เติบโต 17-18%
ส่ วนกาแฟผงส าเร็ จรู ป มู ล ค่ า 4,900 ล้า นบาทในเชิ ง ปริ ม าณติ ด ลบซึ่ งมู ล ค่ า ตลาดรวมถื อได้ว่า
ค่อนข้างเยอะมากด้วยเหตุน้ ี ที่ทาให้ตลาดกาแฟลดความอ้วน จึงมีการเปิ ดเกมอย่างเต็มรู ปแบบอย่าง
บริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัดผูน้ าตลาดกาแฟภายใต้แบรน “เนสกาแฟ” มีการเปิ ดตัว “เนสกาแฟโพร
เทคสลิม” ที่วางตาแหน่ งเป็ นกาแฟลดความอ้วนอย่างชัดเจนและมีการเจาะตลาดในประเทศไทยเป็ น
ประเทศแรก ผูจ้ ดั การ 360° รายสัปดาห์ (2552)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีต่างๆ ได้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook,
Twitter และ Youtube อื่นๆ อีกมากมายที่เติบโตอย่างรวดเร็ วและมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้น
ส่ งผลให้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของผูค้ นซึ่ งปั จจุบนั สื่ อ
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สังคมออนไลน์ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย
ให้ธุรกิ จเจริ ญเติบโตขึ้นผ่านทางสื่ อออนไลน์ที่แพร่ หลายในปั จจุบนั โดยให้ผลประโยชน์ไม่เพียง
แก่ผขู ้ ายในการเพิ่มยอดการขายเท่านั้น แต่ยงั คงเป็ นข้อดีแก่ผบู ้ ริ โภคที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษในการ
ซื้ อสิ นค้า ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ (2554) จากการที่สื่อโฆษณาสังคมออนไลน์ได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างมาก จึงทาให้ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักหันมาใช้สื่อโฆษณาสังคมออนไลน์เพื่อจูงใจ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งสื่ อโฆษณาสังคมออนไลน์เป็ นวิธีการสื่ อสารทางการตลาดที่สาคัญวิธีหนึ่ งที่จะนาไปสู่
การบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด เพราะเป็ นการทาหน้าที่สื่อสาร นาเสนอ และจูงใจให้ผบู้ ริ โภค
เกิ ดความต้องการซื้ อสิ นค้ากาแฟควบคุ มน้ าหนักเป็ นต้นว่า หากต้องการซื้ อสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก ผูบ้ ริ โภคอาจไม่ได้เริ่ มต้นหาข้อมูลโฆษณาจากหนังสื อพิมพ์ หรื อนิ ตยสาร แต่หัน
ไปหาข้อมูลที่ตอ้ งการในสื่ อออนไลน์แทน เพราะนอกจากจะได้ขอ้ มูลสิ นค้าแล้วยังได้ทราบความ
คิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับตัวสิ นค้าจากกลุ่มคนต่างๆ ซึ่ งทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น ด้วย
เหตุ น้ ี จึ ง พบว่ า โฆษณาทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้เ ข้า มามี บ ทบาทและกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
ชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริ โภค เพราะจากกระแสความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคทางการตลาดที่ มียอดที่สูงขึ้น
ดังนั้นธุ รกิ จจึงสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ผ่านสื่ อโฆษณาสังคมออนไลน์จึงมีแนวโน้มการเติบโต
เพิ่มขึ้น เพราะเป็ นการสื่ อสารข้อความทั้งภาพและเสี ยงของสิ นค้าไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจที่จะซื้ อสิ นค้ามามาทดลองใช้
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟเหล่ า นี้ มี หลายยี่ห้อและหลายสู ตรอี ก ทั้ง ยัง มี ก ารโฆษณาตามสื่ อสังคม
ออนไลน์ ใ ห้ เ ห็ นอยู่บ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารโฆษณาโดยใช้น างแบบที่ มี หุ่ น ผอมบางเพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ท างการตลาดคือ ให้ผูบ้ ริ โภคหลงเชื่ อว่า สามารถลดน้ าหนักได้รวมทั้งกระแสการ
โฆษณาที่มุ่งเป้ าหมายไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูห้ ญิงให้เกิดความต้องการในการบริ โภคเนื่องจากผู้
จาหน่ายมักอ้างสรรพคุณว่าเป็ นยาลดความอ้วนและอวดอ้างสรรพคุณที่เกิดขึ้นสื่ อและการโฆษณา
เป็ นปั จจัย ที่ สาคัญอย่างหนึ่ ง ที่เป็ นแรงกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการอยากรู ้ อยากลองตามสื่ อนั้นๆ
ดังนั้นอิทธิ พลของสื่ อสังคมออนไลน์ทาให้เกิ ดแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการใช้ผลิ ตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนักมีมากขึ้น เนื่องจากสื่ อโฆษณาสังคมออนไลน์จะถูกเน้นเพื่อให้เห็นภาพและความ
เด่นชัด หน้าที่ของสื่ อโฆษณาสังคมออนไลน์ยงั ทาหน้าที่ กระตุน้ โน้มน้าวจูงใจเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความสนใจในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ อี ก ด้ว ยดัง นั้น ทุ ก แง่ มุ ม ที่ ส ามารถน ามาเป็ นจุ ด ขายหรื อ สร้ า งจุ ด
ประทับใจจะถูกน ามาใช้ในสื่ อโฆษณาออนไลน์ โดยส่ วนใหญ่จะมี ดารานางแบบและบุ คคลที่มี
ชื่อเสี ยงจึงส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคที่พบเห็นสื่ อโฆษณาทางออนไลน์เกิดพฤติกรรม อยากรู ้ อยากลอง และ
อาจเกิดการตัดสิ นใจซื้ อตามมาจึงกล่าวได้วา่ การรับรู ้ ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค
นั้นโดยส่ วนมากแล้วจะรับรู ้ขอ้ มูลมาจากทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Youtube ฯลฯ
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เป็ นต้น แต่ถา้ หากผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ แล้วจึงจะเกิ ดทัศนคติต่อผลิ ตภัณฑ์น้ นั จึงจะทาให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อตามมา แต่ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
ดังนั้นงานวิจยั เรื่ องสื่ อสังคมออนไลน์กบั ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก จึงต้องการศึกษา
ถึง ลักษณะประชากร การรับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักทางสื่ อออนไลน์
ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก ว่าสิ่ งที่กล่าวมานี้มีผลต่อผูบ้ ริ โภคมาก
น้อยเพียงใด เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทาความเข้าใจกลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคกาแฟควบคุ ม
น้ าหนัก

1.2 วัตถุประสงค์ ในงำนวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ การตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกับทัศนคติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักกับ
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค

1.3 ปัญหำนำวิจัย
1) ลัก ษณะประชากร พฤติ ก รรมการใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ ทัศ นคติ การตัด สิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค เป็ นอย่างไร
2) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
หรื อไม่ อย่างไร
3) พฤติ ก รรมการใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ มี ค วามสั ม พันธ์ กบั ทัศ นคติ เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนักหรื อไม่ อย่างไร
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4) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หรื อไม่ อย่างไร
5) ทัศนคติ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่อย่างไร

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
2) พฤติ ก รรมการใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ มี ค วามสั ม พันธ์ กบั ทัศ นคติ เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนัก
3) พฤติ ก รรมการใช้สื่ อสัง คมออนไลน์ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค
4) ทัศนคติ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักผ่านสื่ อโฆษณาสังคมออนไลน์
เช่ น Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus และมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทุกเพศ ทุกวัย ในกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน

1.6 นิยำมศัพท์
1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ความบ่อยครั้งในการใช้สื่อออนไลน์
และสื่ อที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้เพื่ อที่ จะรั บ รู ้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กาแฟควบคุ ม น้ า หนัก ให้ตรงกับ ความ
ต้องการ
2) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก และ ความคิดเห็ น ที่บุคคล มีต่อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักและแสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ด้วย พฤติกรรมที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
3) การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การตัดสิ นใจซื้ อโดยทันทีหรื อการพิจารณาข้อมูลต่างๆก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
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4) สื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทาง โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกันได้ เช่น Facebook, Line, Twitter, Youtube เป็ นต้น
5) สื่ อโฆษณา หมายถึ ง สื่ อ ที่ผูโ้ ฆษณาเลื อกใช้ในการเผยแพร่ งานโฆษณาไปยังกลุ่ ม
บริ โภคเป้ าหมายเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสื อพิมพ์เป็ นต้นสื่ อโฆษณาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่นาโฆษณา
ไปยัง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคสื่ อโฆษณาแบ่ ง เป็ นประเภทต่ า งๆตามความเหมาะสมของสิ นค้า ที่ ต้องการ
นาเสนอ
6) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทุกสิ่ งที่นกั การตลาดนามาเสนอกับตลาดเพื่อเรี ยกร้องความสนใจ
เพื่อการได้กรรมสิ ทธิ์ หรื อเพื่อการอุปโภคบริ โภคซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
7) กาแฟควบคุมน้ าหนัก หมายถึง ผลิตภัณฑ์กาแฟที่แสดงข้อมูลทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจว่า
สามารถช่วยลดและควบคุมน้ าหนักโดยส่ วนมากที่พบในตลาดจะเป็ นกาแฟผสมปรุ งสาเร็ จชนิดผง
บรรจุซองและชนิดน้ าบรรจุอยูใ่ นขวด
8) ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูซ้ ้ื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอ
หรื อชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การและหมายความรวมถึงผูใ้ ช้สินค้าหรื อผู ้
ได้รั บ บริ ก ารจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ โดนชอบแม้มิ ไ ด้เ สี ย ค่ า ตอบแทนก็ ต ามในที่ น้ ี ห มายถึ ง ผูซ้ ้ื อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1) เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผปู ้ ระกอบการ ให้สามารถปรับตัวให้ตรงกับกระแสความต้องการ
ของตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดทาให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
2) เพื่อสร้ างการรับรู้ สื่อโฆษณาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ า หนัก และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ลักษณะประชำกร
3) เพศ
4) อายุ
5) การศึกษา
6) อาชีพ
7) รายได้

พฤติกรรมกำรใช้ สื่อสั งคมออนไลน์
8) การรับรู ้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ กาแฟลดน้ าหนัก
9) ประเภทของสื่ อ ได้แก่
Facebook Twitter Youtubeฯลฯ
เป็ นต้น

ทัศนคติ
- ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

กำรตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษานี้จะนาไปใช้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อโฆษณากับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก เพื่อให้ทราบถึงการรับรู ้ ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อกาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก จึงได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.5 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกาแฟลดน้ าหนัก
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demegraphy มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก Deme = People คือ ประชาชน
หรื อประชากร Graphy = Writing up, Description หรื อ Study คือการศึกษาหรื อศาสตร์
ความหมายของคาว่าประชากรศาสตร์ (Demography) ความหมายตามที่ (Hauser and Duncan,
1959) ได้ให้ไว้วา่ ประชากรศาสตร์ เป็ นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และ
องค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แก่การเกิดการตายการ
ย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม นิพนธ์ เทพวัลย์ (2523: 1)
นิพนธ์ เทพวัลย์ (2523: 1-3) ตามความหมายนี้ จะเห็นว่าประชากรศาสตร์ มีขอบเขตการศึกษา
ใน 4 ประเด็นคือ
1) การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของประชากรคาว่าขนาดหมายถึงจานวนหน่วยในการ
นับประชากร เช่ น จานวน-คน ซึ่ งในประเด็นนี้ จะเป็ นการศึกษาให้ทราบว่าณพื้นที่หนึ่ งพื้นที่ใดมี
ขนาดประชากรเท่าใดใหญ่หรื อเล็กกว่าในอดีตและจะมีขนาดเท่าใดในอนาคต
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2) การศึกษาเกี่ ยวกับการกระจายของประชากรคาว่าการกระจายหมายถึงการจัด
กลุ่มของประชากรในพื้นที่หนึ่ งๆ จะเป็ นในลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรื อเขตที่อยูอ่ าศัยก็ได้ในเวลาที่
กาหนดฉะนั้นในประเด็นนี้จึงศึกษาว่าประชากรกระจายออกไปตามลักษณะภูมิศาสตร์ หรื อเขตที่อยู่
อาศัยอย่างไรเช่ นภูมิภาคจังหวัดชนบทในเมืองอะไรเป็ นสาเหตุของการกระจายดังกล่าวและมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากการกระจายของประชากรดังกล่าวนั้น
3) การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบประชากรในประเด็ น นี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง
คุณลักษณะต่างๆ ของประชากรที่รวมกลุ่มกันพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ งเช่นเพศอายุสัญชาติสถานภาพการ
สมรสรายได้อาชีพเป็ นต้น
4) การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการเปลี่ ย นแปลงทางประชากรค าว่ า การ
เปลี่ ยนแปลงทางประชากรหมายถึ งการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจานวนประชากรทั้งหมดหรื อของ
ประชากรในโครงสร้าง (Structure) บางส่ วนการเปลี่ ยนแปลงทางประชากรทั้งหมดได้แก่การเกิ ด
การตายและการย้ายถิ่นส่ วนโครงสร้างนั้นเป็ นการกระจายของประชากรตามเพศและอายุฉะนั้นใน
ประเด็นนี้ จึงเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการได้แก่การเกิดการตายและการ
ย้ายถิ่นซึ่ งจะมีผลให้ประชากรณพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงไป
ส่ วนคาว่า สารศึกษาประชากร (Population Study) นั้น (Hauser and Duncan, 1959) ถือว่า
เป็ นแขนงหนึ่งของประชากรศาสตร์ เองกล่าวคือประชากรศาสตร์ จะแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 แขนง
ได้แก่
1) การวิเคราะห์ทางประชากร (Demographic Analysis) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ภายในวิชาประชากรศาสตร์ เองด้วยการศึกษาขนาดการกระจายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและ
คุณลักษณะทัว่ ไปของประชากรโดยใช้สถิติตวั เลขทางประชากรช่วยในการอธิ บายการศึกษาในเชิ ง
คานวณหรื อสถิติวเิ คราะห์ตวั เลขทางประชากร
2) สารศึกษาประชากร เป็ นการศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่า งปรากฏการณ์ ทาง
ประชากรกับปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิ จสังคมการเมื องและปรากฏการณ์ อื่นๆที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจ
กาหนดเป็ นขอบเขตของสารศึกษาประชากรได้วา่ เป็ นการศึกษาถึ งปั จจัยและผลสื บเนื่ องของการ
เปลี่ ย นแปลงทางประชากรนั่น คื อ สารศึ ก ษาประชากรจะมี ป ระชากรศาสตร์ เ ป็ นแกนกลาง
ประกอบด้วยสาเหตุ (Causes) ภาวะประชากร (Population Situation) หรื อการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและผลสื บเนื่อง (Consequences) รวมกันเป็ นสารศึกษาประชากรซึ่ งเขียนเป็ นแผนภูมิได้
ดังนี้
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สาเหตุ
CAUSES

ภาวะประชากรหรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร
POP. SITUATION & CHANGE

ผลสื บเนื่อง
CONSEQUENCES

ภาพที่ 2.1 สารศึกษาประชากร
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพครอบครั ว รายได้ อาชี พ การศึ กษา เหล่ า นี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลัก ษณะที่ สาคัญและสถิ ติที่วดั ได้ของประชากรที่ ช่วยกาหนด
ตลาดเป้ าหมายข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึ งและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนด
ตลาดเป้ าหมายตลอดจนง่ ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมี
ดังต่อไปนี้ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538: 53-55)
เพศ เป็ นสรี รวิทยาที่สังเกตเห็นได้และมักไม่มีปัญหายุง่ ยากในการเก็บข้อมูลประชากรใน
สภาพปกติจะประกอบด้วยเพศเพียงสองเพศคือเพศชายและเพศหญิงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างทาง
เพศยังมีความสาคัญในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ คือใช้ในการประเมินคุณภาพของข้อมูล
ทางประชากร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2541: 119-120) ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่าง
กันทางความคิดค่านิยมและทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมความต้องการตลอดจนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
นอกจากนี้ งานวิจยั ของ ปรมะ สตะเวทิน (2538: 114) ยังพบว่าผูห้ ญิงจะถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผูช้ าย
ผูช้ ายจะใช้เหตุผลมากกว่าผูห้ ญิงและจดจาข่าวได้มากกว่าผูห้ ญิงด้วยซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สราวุธ ฮัน่ ตระกูล (2545: 66) เกี่ ยวกับเรื่ อง การสารวจปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าเพศชายและเพศหญิงมี
ความพึ ง พอใจในการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งกัน เพศที่ ต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ มี ค วามต้อ งการทดลอง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปลกใหม่ แ ละเจตคติ ใ นการบริ โ ภคอาหารที่ มี ป ระโยชน์ เ พื่ อ บ ารุ ง สุ ข ภาพต่ า งกัน
เนื่ องจากเพศหญิ งต้องการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพร่ างกายของตนเองมากกว่าเพศชายเช่ นเดี ยวกับ
งานวิจยั ของ ชนชญาน์ จันทร์ ธิวตั รกุล (2542: 118) เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศหญิง
และเพศชายจะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่แตกต่างกันเนื่ องจากเพศหญิงเป็ น
เพศที่ให้ความสนใจเป็ นห่ วงเป็ นใยในเรื่ องการดูแลรักษาสุ ขภาพรู ปร่ างหน้าตามากกว่าเพศชายซึ่ ง
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สอดคล้องกับนอกจากนั้นงานวิจยั ของ อัญชะนี วิชยาภัยบุนนาค (2540: 106) เกี่ยวกับเรื่ อง การ
แสวงหาข่ า วสารทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูห้ ญิงและผูช้ ายจะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพต่างกัน
เนื่ องจากผูห้ ญิ ง กับ ผูช้ ายจะมี ค วามแตกต่ า งกัน ทางความคิ ดค่ า นิ ย มและทัศ นคติ ค วามต้อ งการ
พฤติกรรมตลอดจนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพศที่ต่างกันจึ งทาให้มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ต่างกัน
ผูห้ ญิงจะมีพฤติกรรมการบริ โภคสู งกว่าผูช้ ายทั้งนี้ อาจสื บเนื่ องมาจากการที่ผหู ้ ญิงถูกชักจูงได้ง่าย
กว่าผูช้ าย ปรมะ สตะเวทิน (2538: 114)
อายุ หมายถึ ง อายุ เ ต็ ม ปี หรื อ อายุ เ มื่ อ วัน เกิ ด ครั้ งหลัง สุ ด (ตามค านิ ย ามขององค์ก าร
สหประชาชาติ อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2541: 131-132) โดยทัว่ ไปมักจะนาเสนอ
ข้อมูลอายุของประชากรในรู ปเป็ นช่วงอายุหรื อกลุ่มอายุ (Age Interval or Age Group ซึ่ งเป็ นการ
รวมกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันตามแต่ช่วงหรื อกลุ่มที่ตอ้ งการจัดโดยปกติแล้วมักจะจัดเป็ น
กลุ่มอายุ 5 ปี สามารถให้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากเพียงพออายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและ
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ อายุ เ ป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ ค นมี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งความคิ ด และ
พฤติกรรมและเป็ นสิ่ งกาหนดความแตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย
ปรมะ สตะเวทิน (2538: 114-115) พบว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสในการถูกชักจูงจะลด
น้อยลงนอกจากนี้ คนที่มีวยั ต่างกันมักจะมีความต้องการในสิ่ งต่างๆ แตกต่างกันด้วยซึ่ งรวมไปถึ ง
ความต้องการและรสนิ ย มในสิ นค้า และบริ ก ารต่ างๆ ที่เปลี่ ยนแปลงไปตามวัฏ จัก รของชี วิตซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สราวุธ ฮัน่ ตระกูล (2545: 66) เกี่ยวกับเรื่ อง การสารวจปั จจัยที่ใช้ใน
การพิจารณาเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ช่ ว งอายุ ต่ า งกัน มี ก ารใช้ปั จ จัย ในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม สุ ข ภาพด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ด้า นราคาและด้า นการจัด จาหน่ า ยแตกต่ า งกันซึ่ ง ขัด แย้ง กับ งานวิจยั ของ ชนชญาน์
จันทร์ ธิวตั รกุล (2542: 119) เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตและพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ได้ทาให้มี
พฤติกรรมการบริ โภคต่างกันและงานวิจยั ของ อัญชะนี วิชยาภัยบุนนาค (2540: 106) เกี่ยวกับเรื่ อง
การแสวงหาข่าวสารทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุที่ต่างกันไม่ได้ทาให้มีพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
แตกต่างกันอาจสื บเนื่ องมาจากการที่คนทุกวัยต่างมีความต้องการดูแลสุ ขภาพได้เท่ากันคนวัยหนุ่ ม
สาวอาจใช้เพื่อต้องการบารุ ง สุ ขภาพให้แข็ง แรงเป็ นประจาซึ่ ง เป็ นในเชิ งป้ องกันมากกว่า รั ก ษา
ขณะที่คนวัยสู งอายุใช้เพื่อต้องการรักษาสุ ขภาพมากกว่าป้ องกัน
สถานภาพสมรส หมายถึงลักษณะสาคัญ 3 ประการคือการเข้าสู่ ชีวติ สมรส (อายุแรกสมรส)
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู,่ การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่
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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2541: 195) สถานภาพสมรสเป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่สาคัญ
ที่เกี่ยวกับเรื่ องทางเศรษฐกิ จสังคมกฎหมายประเด็นสาคัญที่สุดในการศึกษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบ
เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากรคือประเภทของสถานภาพสมรสองค์การสหประชาชาติได้
รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรสดังนี้
1) โสด
2) สมรส
3) หม้ายและไม่สมรสใหม่
4) หย่าร้างและไม่สมรสใหม่
5) สมรสแต่แยกกันอยูโ่ ดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
สถานภาพสมรสมี ส่วนสาคัญต่อการตัดสิ นใจของบุ คคลคนโสดจะมีอิสระทางความคิ ด
มากกกว่าคนที่แต่งงานแล้วการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้วเนื่ องจาก
ไม่มีภาระผูกพันหรื อคนที่ตอ้ งอยูใ่ นความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้วซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สราวุธ ฮัน่ ตระกูล (2545: 66) เกี่ยวกับเรื่ อง การสารวจปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกันมีการใช้ปัจจัยในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการจัดจาหน่ายด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชนชญาน์ จันทร์ธิวตั รกุล (2542: 118) เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรส
แตกต่า งกันจะมี พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่ อสุ ขภาพที่ แตกต่างกันโดยกลุ่ มคนโสดจะมี
พฤติกรรมการบริ โภคสู งสุ ดซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของอัญชะนี วิชยาภัยบุนนาค (2540: 108) เกี่ยวกับ
เรื่ อง การแสวงหาข่าวสารทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสที่ต่างกันไม่ได้ทาให้พฤติกรรมการบริ โภคต่างกัน
สถานภาพสมรสไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของบุคคลไม่วา่ คนโสด
คนที่ แต่งงานแล้วหรื อคนที่ มีการหย่าร้ า งต่างก็มีการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพได้ในระดับที่
ใกล้เคียงกันโดยทุกคนต่างมีความต้องการดูแลสุ ขภาพได้เท่ากัน
ระดับการศึกษาที่ได้รับ หมายถึง ระดับชั้นสู งสุ ดที่เรี ยนจบจากสถาบันการศึกษาในการวัด
ถึงระดับการศึกษาที่ได้รับมิได้นบั จานวนปี ที่บุคคลศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาหากแต่ใช้ช้ นั สู งสุ ดที่
บุคคลเรี ยนจบถ้าบุคคลใดได้รับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนของประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ประเทศไทยที่
จาเป็ นที่ จะต้องเทียบเคียงเปลี่ ยนปรั บให้เข้ากับระบบการศึกษาของประเทศไทย มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช (2541: 192) การศึกษาของบุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่าง
กันไปตามระดับของความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับ
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ปรมะ สตะเวทิน (2538: 114-11) พบว่า การศึกษาของผูร้ ับสารนั้นทาให้ผรู ้ ับสารมีการ
เปิ ดรับสารแตกต่างกันไปเช่นบุคคลที่มีการศึกษาสู งจะมีความสนใจในข่าวสารกว้างขวางแต่จะไม่
ค่อยเชื่ ออะไรง่ายๆ ซึ่ งจะต้องมีหลักฐานหรื อเหตุผลสนับสนุ นเพียงพอที่จะเชื่อและโอกาสในการ
รับรู ้ขอ้ มูลของผูม้ ีการศึกษาสู งจึงมีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่าทาให้ผทู ้ ี่มีการศึกษาสู งมีโลกทัศน์กว้าง
กว่าการตัดสิ นใจในเรื่ องใดๆ จึงมีความละเอี ยดรอบคอบมากขึ้นนอกจากนี้ การศึ กษาหรื อระดับ
ความรู้ของผูบ้ ริ โภคยังมีความสาคัญในฐานะที่เป็ นปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความคิ ดร่ วมกันได้ระหว่าง
เจ้าของสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สราวุธ ฮัน่ ตระกูล (2545: 66) เกี่ยวกับเรื่ อง
การสารวจปั จจัยที่ ใช้ในการพิจารณาเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีการศึ กษาต่างกันมี การใช้ปัจจัยในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
อาหารเสริ ม สุ ข ภาพด้า นราคาด้า นการจัดจ าหน่ า ยและด้า นส่ ง เสริ ม การตลาดแตกต่ า งกัน ผูท้ ี่ มี
การศึกษาสู งจะมีความสนใจด้านราคาด้านการจัดจาหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดอย่างสู ง
และมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิ ตภัณฑ์คุณภาพดี มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ าและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชนชญาน์ จันทร์ ธิวตั รกุล (2542: 118) เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่แตกต่างกันซึ่ งระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ก็จะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพสู งขึ้นตามลาดับแต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ อัญชะนี
วิชยาภัยบุนนาค (2540: 108) เกี่ยวกับเรื่ อง การแสวงหาข่าวสารทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่ได้ทาให้มีพฤติ กรรมการบริ โภคต่างกันความรู ้ ที่ต่า งกันไม่ ใช่ ปัจจัย สาคัญที่ ทาให้ค นบริ โภค
ต่างกัน
อาชีพ หมายถึง ชนิ ดของงานที่บุคคลทาอันนามาซึ่ งรายได้ที่เป็ นค่าจ้างหรื อค่าตอบแทน
หรื อผลกาไร เช่น ครู พนักงานขายชาวนาพนักงานขับรถเป็ นต้นในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชี พจึง
หมายถึงชนิ ดของงานที่บุคคลทาระหว่างช่ วงเวลาที่กาหนดอาชี พของเขาจะเป็ นชนิ ดของงานที่เขา
เคยทามาก่อนหน้านั้นโดยไม่คานึ งถึ งประเภทของงานหรื อสถานภาพของบุคคลในงานเนื่ องจาก
อาชี พ มี จานวนมากมายหลายอาชี พ จึ ง จาเป็ นต้อ งมี ก ารจัด กลุ่ ม อาชี พ ซึ่ ง มี ห ลัก ส าคัญคื ออาชี พ
ประเภทเดียวกันคล้ายๆ กัน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2541: 173-174) คนที่มีอาชี พต่างกัน
ย่อมมองโลกมีแนวคิดอุดมการณ์ และค่านิ ยมต่อสิ่ งต่างๆแตกต่างกันไปซึ่ งรวมไปถึ งทัศนคติและ
ความคิดเห็นในการใช้สินค้าและบริ การต่างๆด้วยกล่าวคือพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผล
มาจากอาชี พด้วยซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สราวุธ ฮัน่ ตระกูล (2545: 67) เกี่ยวกับเรื่ อง การ
ส ารวจปั จ จัย ที่ ใ ช้ใ นการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกันมีการใช้ปัจจัยในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหาร
เสริ มสุ ขภาพด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันและงานวิจยั

14
อัญชะนี วิชยาภัย บุนนาค (2540: 10) เกี่ยวกับเรื่ อง การแสวงหาข่าวสารทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูท้ ี่ประกอบ
อาชี พแตกต่ างกันจะมี พฤติ กรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ข ภาพที่ แตกต่างกันโดยกลุ่ มที่ เป็ น
เจ้าของกิจการอาชีพอิสระมีพฤติกรรมการบริ โภคสู งที่สุด
ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ชนชญาน์ จันทร์ ธิวตั รกุล (2542: 119) เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบการ
ดาเนิ นชีวิตและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่ได้ทาให้พฤติกรรมการบริ โภคต่างกัน
รายได้ เป็ นดัชนี ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดในการที่จะวัดฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรื อนและ
บุคคลรายได้จะผันแปรตามระดับการศึกษาและอาชี พมักนิ ยมพิจารณาจากรายได้ของบุคคลหรื อ
รายได้ของครัวเรื อนต่อหน่วยเวลา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2541: 180-181) อาจจาแนกได้
ดังต่อไปนี้
1) รายได้ที่แท้จริ ง (Real Income) คือรายได้ท้ งั หมดรวมถึงเงินออมเป็ นรายได้ที่
ยังไม่ได้หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
2) รายได้ที่หกั ภาษีแล้ว (Disposable Income) เป็ นรายได้ที่หกั ภาษีทางตรงต่างๆ
ที่ตอ้ งจ่ายให้รัฐบาลเรี ยบร้อยแล้ว
3) รายได้ที่หกั ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Discretionary Income) เป็ นรายได้ที่เหลือจาก
การหักภาษีนามาหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่ งที่จาเป็ นออก
4) รายได้ที่มิใช่ตวั เงิน (Imputed or Non-money Income) เป็ นรายได้ท้ งั หมดที่
ได้รับเป็ นสิ่ งของโดยนับรวมไปถึงบ้านอาหารที่ได้รับในฐานะเป็ นการตอบแทนการจ้างรวมไปถึ ง
ผลผลิตเช่นข้าวของชาวนา
รายได้เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ โภครายได้เป็ นเครื่ องมือกาหนดความต้องการ
ของคนตลอดจนกาหนดความคิดของคนกากับสิ่ งต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ รายได้เป็ นสิ่ งที่นกั การ
ตลาดและนักโฆษณาตระหนักถึ งเสมอในการวางแผนการโฆษณานอกจากนี้ การกาหนดนโยบายด้าน
ราคาจะสัมพันธ์กบั รายได้ของผูบ้ ริ โภคด้วย สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์ (2531: 41) รายได้จึงเป็ นอีกตัวแปร
หนึ่ งที่มีความสาคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคด้วยจากงานวิจยั ของ สราวุธ ฮัน่ ตระกูล
(2545: 67) เกี่ยวกับเรื่ อง การสารวจปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการใช้ปัจจัยในการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชะนี
วิชยาภัย บุนนาค (2540: 107) เกี่ยวกับเรื่ อง การแสวงหาข่าวสารทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูท้ ี่มีระดับรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริ โภคที่ต่างกัน
โดยผูท้ ี่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่สูงกว่าผูท้ ี่มีรายได้
ต่าแต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ ชนชญาน์ จันทร์ ธิวตั รกุล (2542: 119) เกี่ยวกับเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
รายได้ที่แตกต่างกันไม่ได้ทาให้มีพฤติกรรมการบริ โภคต่างกัน
จากนิ ยามข้างต้นสรุ ปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาเกี่ ยวกับ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ของผูบ้ ริ โภคเพื่ อต้องการทราบถึ ง ปั จจัย ที่ จะส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ เพราะปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็ นตัวกาหนดความต้องการของมนุ ษย์ ดังนั้นหากต้องการ
ทราบถึงการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคก็จะต้องมีการประเมินค่าลักษณะประชากรศาสตร์ เนื่องจาก
เป็ นแนวโน้มที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค

2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์
วิยะดา ฐิติมชั ฌิมา (2553) กล่าวว่า Zuckerberg เป็ นผูส้ ร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการสื่ อสาร และการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารของคนทัว่ โลก ทาให้
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีการสื่ อสารพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะตอนนี้ อยูใ่ นยุค (Information
Age) ยุคที่ผคู ้ นสื่ อสารกันมากขึ้น และเป็ นยุคที่ทุกคนต้องเรี ยนรู ้ ต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์ และมอง
หาโอกาสใหม่ๆ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ นอกจากจะต้องทาความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรม
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ยังต้องรับมือกับความเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมของการสื่ อสารของผูค้ นอีกด้วย
ซึ่ งพฤติกรรมที่น่าสนใจอย่างยิง่ อย่างหนึ่งคือ การเข้าสู่ สังคมออนไลน์หรื อสื่ อเชิ งสังคม เริ่ มเข้ามามี
อิทธิ พลและเป็ นที่รู้จกั โดยอาศัยเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ พาหะในการนาสารจากผูส้ ่ งสารผ่าน
ช่องทางไปยังผูร้ ับสารปลายทางโดยอาศัยผูค้ นในสังคมเป็ นกลจักรสาคัญ ซึ่ งสื่ อสังคมออนไลน์เป็ น
สื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่ตน้ ทุนต่า เมื่อเทียบกับสื่ อดั้งเดิม (วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์, 2554: 16)
สังคมออนไลน์คือผลจากการใช้แอพพลิเคชัน่ บนอินเทอร์ เน็ต โดยผูค้ นในสังคม ไม่วา่ จะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากไอเดียและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของ Web 2.0
ซึ่ งทาให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยนเนื้ อหาจากผูใ้ ช้ดว้ ยกันเอง (User-Gernerated Content: UGC)
แต่ในทางธุ รกิ จอาจเรี ยกได้ว่าสื่ อจากผูบ้ ริ โภค (Consumeer-Gernerated Media: CGM) เพราะวิถี
ชี วตเปลี่ ยนไป ทาให้สื่อดั้งเดิ มไม่ว่าจะเป็ น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เข้าถึ งกลุ่มคนรุ่ นใหม่ได้
ยาก ผูค้ นไม่ได้ติดตามข่าวสารจากการรับฟั ง หรื อ เฝ้ าดูในช่วงเวลาที่สถานี กาหนดเช่นเคย แต่ผคู ้ น
จะนัง่ ทางานอยูย่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยังใช้เวลาว่างอยูบ่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ งอินเทอร์ เน็ตได้
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เข้ามีบทบาทสาคัญ ผูค้ นอยากระบายกันมากขึ้น และผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมาฟั งเสี ยงจากผูบ้ ริ โภคด้วย
กันเองมากขึ้น เพราะคนทัว่ โลกสามารถแสดงออกถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ได้ใช้ชีวติ อย่างมีอิสระ
ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนบนโลก ซึ่ งจุดเริ่ มต้นของธุ รกิจในสังคมออนไลน์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เช่นกัน
คนทุกคนสามารถ Plug-in เข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทคโนโลยีทาให้โลกขนาดเล็กหลังยุคของ
การปฎิวตั ิอุตสาหกรรมกลายเป็ นโลกขนาดจิ๋วในยุคข้อมูลข่าวสาร (ปั ญญพนธ์ พูลสวัสดิ์ อ้างถึงใน
ศรัญญา รัตนจงกล, 2554: 22)
จากนิยามข้างต้นสรุ ปได้วา่ สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่ อที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เนื่องจากในปั จจุบนั ทุกคนต้องมีการเรี ยนรู ้ ปรับตัว และมองหาโอกาสใหม่ๆ ซึ่ งสื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นช่องทางอย่างหนึ่งในการดาเนินธุ รกิจ เพราะสื่ อออนไลน์เป็ นการนาสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับ
สารโดยอาศัยผูค้ นในสังคมเป็ นตัวสาคัญ
การแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ พฤติกรรมการเข้าใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลางโดยจะใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อสื่ อสารและพบปะสังสรรค์
กับเพื่อนบ่อยที่สุดรองลงมาจะเข้าไปอัพเดทข้อมูลข่าวสารความเคลื่ อนไหวในสถานการณ์ ที่กาลัง
เป็ นกระแสนิ ยมบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้าไปโพสต์ขอ้ ความเรื่ องราวที่
น่าสนใจและคอมเม้นต์บทความที่น่าสนใจบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้าไป
ค้นหาข้อมูลข่าวสารสิ นค้าและบริ การบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้าไปส่ งต่อ
ความรู ้ต่างๆ (Share) บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ไปยังเพื่อนๆของท่านคลิก
เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเห็นข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) เข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรื อ (แสดงความพึงพอใจ) ข้อมูลสิ นค้าและบริ การ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้าไปร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานจัดขึ้นโดย
พบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และนานๆ ครั้งจะเข้าไปสั่งซื้ อ
สิ นค้าและบริ การบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
จากนิยามข้างต้นสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้
ใช้เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อที่ จะติ ดต่อสื่ อสารและเข้าไปอัพเดทข้อมู ล
ข่าวสารความเคลื่ อนไหวซึ่ งเครื อข่ายบนโลกออนไลน์เป็ นกระแสที่ นิยมที่ มีผใู ้ ห้ความสนใจเป็ น
อย่างมาก ดังนั้นการที่ จะโฆษณาสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ทางสื่ อสังคมออนไลน์ ก็ถือได้ว่าเป็ นการ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายเช่นกัน
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2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
เสรี วงษ์มณฑา (2547: 79) การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่
จะรับรู้ สรุ ปการรับรู้ตี ความหมายการรับรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็ น
ภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 66) การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่บุคคลแปลความ
จากสิ่ ง ที่ สั ม ผัส โดยผ่ า นประสาทสั ม ผัส ต่ า งๆ และตี ค วามเป็ นข้อ มู ล ตามความสามารถและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
การรับรู ้เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาในการเลือกที่จะรับรู ้ต่อสิ่ งเร้าที่เกิดขึ้นการตีความใน
สิ่ งที่ได้รับรู ้โดยการรับรู ้ได้จะต้องผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการ
ได้กลิ่นและการรู ้รสในสิ่ งเร้าที่เกิดขึ้น (เนตร์พณั ณา ยาวิราช, 2547: 201) โดยทัว่ ไปบุคคลจะแปล
ความหมายหรื อมองเห็นสิ่ งต่างๆ แตกต่างกันไม่วา่ จะเป็ นสภาวการณ์สิ่งของบุคคลหรื อเหตุการณ์
จึงเป็ นผลให้การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาวการณ์สิ่งของบุคคลหรื อเหตุการณ์แตกต่างกันทั้งใน
ด้า นความคิ ดและพฤติ ก รรมที่ สัง เกตได้ซ่ ึ งการรั บ รู ้ น้ ี เป็ นกระบวนการทางจิ ตวิ ท ยาซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลทั้ง ในด้า นความคิ ด การตัด สิ น ใจการประเมิ น ค่ า และการแสดงออกของ
พฤติกรรม (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ, 2540: 6-7)
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ (2540: 6-7) ได้ให้ความหมายของการรับรู ้วา่ หมายถึง
กระบวนการในการเลือกรับการจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่ งเร้าที่บุคคลพบเห็นหรื อมี
ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้องด้วยในสิ่ งแวดล้อมหนึ่ ง ๆ ซึ่ งแต่ละบุ คคลจะให้ความสาคัญต่อสิ่ งเร้ าที่ มี
ความหมายต่อตนเองมากกว่าโดยการให้ความสาคัญนี้ จะเป็ นผลมาจากประสบการณ์เดิมของแต่ละ
บุคคล
สิ ทธิ โชค วรานุ สันติกูล (2546: 84) กล่าวว่าการรับรู ้ คือกระบวนการที่อินทรี ยห์ รื อสิ่ งมีชีวิต
พยายามทาความเข้าใจสิ่ งแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัสกระบวนการนี้ เริ่ มต้นจากการใช้
อวัยวะสัมผัสจากสิ่ งเร้าและจัดระบบสิ่ งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมองจากนั้นจะแปลสิ่ งเร้าที่
รับสัมผัสว่าสิ่ งเร้ านั้นคืออะไรขั้นแปลความหมายนี้ เป็ นขั้นที่มีการใช้ประสบการณ์เก่าเป็ นพื้นฐาน
ของการแปลความหมาย
ไพบูลย์ เทวรักษ์ (2537: 58) ให้ความหมายของการรับรู ้วา่ เป็ นกระบวนการตีความสิ่ งเร้า
จากการสัมผัสของอวัยวะสัมผัสต่างๆ ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยประสบการณ์เดิมหรื อการเรี ยนรู้และการคิดใน
การแปลความ
กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ (2547) การรับรู ้หมายถึ งขบวนการแปลความหายของสิ่ งเร้าที่มา
กระทบประสาทสัมผัสของเราและแปลความหมายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ในอดีตของ
แต่ละบุคคล
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กันยา สุ วรรณแสง (2542 อ้างถึงใน บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548: 7) ได้ให้ความหมายของการ
รับรู ้ คือกระบวนการที่เกิ ดภายในตัวของแต่ละบุ คคลและการรับรู ้ เกิ ดขึ้นกับสิ่ งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
โดยการสัมผัสการเห็นการได้ยนิ การรู ้สึกการได้กลิ่นการสัมผัสซึ่ งสิ่ งเร้าเหล่านี้ จะผ่านทางประสาท
สัมผัสแล้วแปลออกมาโดยการอาศัยประสบการณ์เดิม
ณัฐศรุ ต นนทธี (2544 อ้างถึงใน เปรมมิกา ปลาสุ วรรณ์, 2549: 8) กล่าวว่าความหมายการ
รับรู ้ หมายถึ งการแสดงออกถึงความรู ้ ความเห็นซึ่ งเกิดขึ้นจากการตีความการสัมผัสระหว่างอวัยวะ
ต่ า งๆของร่ า งกายกับ สิ่ ง แวดล้อ มซึ่ งเป็ นสิ่ ง เร้ า โดยมี ก ารใช้ ป ระสบการณ์ เ ดิ ม ช่ ว ยในการให้
ความหมายแห่งการสัมผัสนั้นๆ
สมัย จิตหมวด (2521, อ้างถึงใน บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548: 8) กล่าวว่ากระบวนการรับรู ้
ประกอบด้วย
1) อาการสัมผัสหมายถึ งอาการที่อวัยวะสัมผัสกับสิ่ งเร้าที่ผา่ นมาและเข้ากระทบ
กับอวัยวะที่รับสัมผัสกับสิ่ งต่างๆ เพื่อให้คนเราได้รับรู้ภาวะแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวแล้วเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองขึ้น
2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัสสิ่ งสาคัญที่จะช่ วยแปลความหมายได้ดี
และถูกต้องนั้นคือสติปัญญาการสังเกตการพิจารณาความสนใจความตั้งใจและคุณภาพของจิตใจใน
ขณะนั้น
3) ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมได้แก่ความคิดความรู ้ความเข้าใจและการกระทา
ของผูร้ ั บรู ้ ในอดี ตที่ จะต้องประกอบด้วยความถู กต้องความแน่ นอนความชัดเจนรวมทั้งมี ปริ มาณ
ข้อมูลมากพอหรื อมีความรอบรู้ในหลายๆ ด้าน
ซึ่ งสามารถแสดงได้ดว้ ยแผนภูมิกระบวนการรับรู ้ดงั ต่อไปนี้
สิ่ งเร้า

อาการสัมผัส

การแปลความหมาย
ประสบการณ์เดิม
ความสนใจความตั้งใจ

ภาพที่ 2.2 แผนภูมิกระบวนการรับรู้
แหล่งทีม่ า: บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548: 8.

การรับรู้
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 151) การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่บุคคล
มีการเลื อกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ ยวกับสิ่ งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่
การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยนิ ได้รสชาติ และได้รู้สึก เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา
ระดับของการรับรู ้ การรับรู ้ ของบุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไปโดยสามารถ
แบ่งเป็ นระดับได้ 3 ระดับด้วยกันคือ
1) ระดับต่าสุ ดที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้คือระดับที่หากใส่ ตวั กระตุน้ ที่ระดับต่ ากว่านี้ ก็
ไม่เกิดประโยชน์จะไม่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคนั้นรับรู ้ได้เป็ นระดับที่มีการับรู ้เรื่ องราวได้นอ้ ยมากๆ
2) ระดับความแตกต่างที่ผูบ้ ริ โภครับรู้ ได้คือหากมีการเปลี่ ยนแปลงตัวกระตุน้
ทางการตลาดจะทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3) ระดับสู งสุ ดที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้คือหากมีการใส่ ตวั กระตุน้ การับรู ้ เพิ่มเข้าไปจะ
ไม่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นเหมือนเป็ นการให้ขอ้ มูลที่มากเกินไป
กันยา สุ วรรณแสง (2542: 129) ได้กล่าวว่า กระบวนการรับรู ้ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ
หลักคือ 1) กระบวนการภายนอกหรื อสิ่ งเร้า 2) กระบวนการภายในหรื อการรับรู้ 3) กระบวนการ
แสดงออกหรื อปฏิกิริยาตอบสนอง ดังแสดงในภาพ

กระบวนการรับรู้
ภาพที่ 2.3 กระบวนการการรับรู้
แหล่งทีม่ า: กันยา สุ วรรณแสง, 2542: 129.
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จากภาพการสัมผัสเป็ นขั้นแรกของการรับรู ้เมื่อร่ างกายรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะเกิด
การตีค วามโดยอาศัยความคิ ดความเข้าใจความจาการเรี ย นรู ้ และมโนภาพหลังจากนั้นก็ ทาการ
ตัดสิ นใจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาซึ่ งปั จจัยสาคัญที่มี
ผลกระทบต่อการรับรู ้ของปั จเจกบุคคลมี 3 ประการคือ
1) ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Factors In The Situation) ได้แก่เวลาสภาพแวดล้อม
ในการทางานสภาพแวดล้อมทางสังคม
2) ปั จจัยด้านตัวผูร้ ับ (Factors In The Perceiv) ได้แก่ทศั นคติ (Attitudes) แรง
ขับ (Motive) ความสนใจ (Interest) ประสบการณ์ (Experience) และความคาดหวัง (Expectation)
3) ปั จจัยด้านเป้ าหมาย (Factors In The Target) ได้แก่ความใหม่ (Novelty)
การเคลื่อนที่ (Motion) เสี ยง (Sound) ขนาด (Size) ภาพด้านหลัง (Background) ความใกล้ไกล
(Proximity) และความเสมือน (Similarit)
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2534) ได้กล่าวถึงการรับรู ้
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยด้านปั จเจกบุคคล (Individual Factors) ที่ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการเลือกรับ
ข่าวสาร การจัดสารเข้าด้วยกัน และตีความตามความเข้าใจและความรู ้สึกตนเอง ซึ่ งกระบวนการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั หรื อไม่ต้ งั ใจตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม
การเลือกรับรู ้สารที่แตกต่างกันของคนเราเกิดจากอิทธิ พลหรื อตัวกรองสาร (Filter) ต่าง ๆ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจ (Motives) คนเรามักเห็น และได้ยินในสิ่ งที่เราต้องการ
ได้ยนิ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
2) ประสบการณ์เดิม (Part Experience) คนเราต่างเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างกัน
ถูกเลี้ยงดูดว้ ยวิธีต่างกันและคบสมาคมกับคนต่างกัน
3) กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) เกิดจากการสั่งสอนอบรมจากครอบครัว
และสังคม ดังนั้นคนที่มาจากครอบครัวต่างกัน มีสถานภาพทางสังคมต่างกัน และนับถือศาสนา
แตกต่างกันจึงมีการรับรู ้ในเรื่ องต่างๆ ต่างกัน
4) สภาพแวดล้อม คนที่มีสภาพแวดลอ้มต่างกัน เช่ น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่
จะเปิ ดรับข่าวสาร และตีความข่าวสารต่างกัน
5) สภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลัว
จากนิ ยามข้างต้นสรุ ปได้วา่ การรับรู้ คื อ เป็ นสิ่ งที่เกิดจากตัวบุคคล และตีความจากสิ่ งที่
ได้รับรู ้ และสิ่ งที่ได้สัมผัส ออกมาเป็ นความคิด ซึ่ งกระบวนการในการรับรู ้ เกิ ดจากอาการสัมผัส
การแปลความหมายจากอาการสัมผัสความรู ้ หรื อประสบการณ์ เดิ มที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่ งการรับรู ้
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เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องไปถึงการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และ การรับรู้สามารถรับรู้ได้หลาย
ทาง เช่น การรับรู ้ที่รับรู ้ได้จากสื่ อเก่า และการรับรู ้ที่รับรู ้ได้จากสื่ อใหม่ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นมีภาระ
มากมายที่ตอ้ งกระทาอาจจะไม่ได้ติดตามทางสื่ อเก่ามากเท่าใดนัก จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาบริ โภค
ข่าวสารทางสื่ อใหม่ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube และอื่นๆ อีกมากมาย แทนการ
บริ โภคสื่ อเก่า เพราะเป็ นสื่ อที่สามารถรับรู ้ได้ง่าย อีกทังยังสะดวกและรวดเร็ วอีกด้วย
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสื่อใหม่ (Social Media)
สื่ อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่ อสารหรื อเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของเครื อข่ายในระดับโลก
ได้แก่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) บริ การระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW)
บริ การข้อมูลออนไลน์เชิ งพาณิ ชย์ (Commercial On-line Service) เป็ นต้น (สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ,
2545: 24-28)
สื่ อใหม่ (New Media) เป็ นการจุดประกายมุมมองใหม่ให้นกั ประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
กับข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งเป็ นบทบาทของสื่ อใหม่ อาจทาให้รูปแบบเก่าของสื่ อเปลี่ยนไปบ้าง แต่เป็ นไป
ได้ว่า สื่ อใหม่จะช่ วยเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการดึ งดูดความสนใจในความเป็ น
เอกภาพในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร (สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ, 2545: 29-31)
Neuman (1991) กล่าวถึงสื่ อใหม่วา่
1) สื่ อใหม่ช่วยเพิ่มจานวนการสื่ อสารให้มากขึ้น
2) สื่ อใหม่ช่วยให้การสื่ อสารรวดเร็ วขึ้น
3) สื่ อใหม่ช่วยทาให้เกิดการสื่ อสารแบบสามารถโต้ตอบได้มากยิง่ ขึ้น
4) สื่ อใหม่ ทาให้รูปแบบของสื่ อดั้งเดิ มที่ เคยทางานแยกออกจากสื่ อใหม่อย่า ง
ชัดเจนถูกนามาผสมผสานในการใช้งานเพื่อการสื่ อสารมากยิง่ ขึ้น
Rogers (1995) นักทฤษฎีกลุ่มแนวคิดเป็ นตัวกาหนด ได้นิยามสื่ อใหม่ (New Media) ว่าเป็ น
เทคโนโลยีหรื อสื่ อที่เอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวนมากไปสู่
คนจานวนมาก (Many-to Many Basis) ผ่านระบบการสื่ อสารที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นศูนย์กลาง
Kawamoto (1997) ให้นิยามว่าสื่ อใหม่ (New Media) หมายถึง ระบบการสื่ อสารหรื อระบบ
ที่มีการเชื่ อมต่ออิเล็กทรอนิ กส์ ของเครื อข่ายในระดับโลก เป็ นสื่ อที่เกิดขึ้นจากปั จจัยหลายๆ ปั จจัย
ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบเครื อข่าย ภาคอุตสาหกรรม ปั จเจกชน รวมทั้งได้กล่าวถึงคานิ ยามของสื่ อ
ใหม่ (New Media) ไว้ว่าเป็ นกระบวนการในการใช้ระบบดิ จิตอลที่อยูบ่ นพื้นฐานของระบบการ
เก็บข้อมูลเป็ นตัวเลข (Analog) จากการป้ อนคาสั่งผ่านอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และแปลงข้อมูลคาสั่งนั้นเข้าสู่ รหัสฐานสอง (Binary Code)
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Shapiro (1999) ได้ให้คาจากัดความของสื่ อใหม่ไว้วา่ สื่ อใหม่เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่ส่ง
สั ญ ญาณถึ ง การใช้เ ทคโนโลยีดิ จิ ต อลซึ่ งแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการเปลี่ ย นแปลง
ศูนย์กลางแห่งอานาจในการควบคุมข้อมูลข่าวสารประสบการณ์และทรัพยากร
Wertime and Fenwick (2008) ได้ให้แนวคิดเรื่ องสื่ อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทลั
และนิ ย ามสื่ อใหม่ ว่าหมายถึ ง เนื้ อหา (ConTent) ที่ อยู่ใ นรู ป แบบดิ จิท ลั โดยลัก ษณะส าคัญของ
เนื้ อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั ประกอบด้วยจุดเด่น 5 ประการหรื อที่ผเู ้ ขียนเรี ยกว่า อิสระ 5 ประการ
(5 Freedoms) ได้แก่
1) อิสระจากข้อจากัดด้านเวลา (Freedom From Scheduling) เนื้ อหาในรู ปแบบ
ดิจิทลั ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับและส่ งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และ ไม่จาเป็ นต้องชม
เนื้อหาต่างๆตามเวลาที่กาหนดอีกต่อไป
2) อิสระจากข้อจากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้ อหา
ในรู ปแบบดิจิทลั เป็ นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ วทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
เลือกรับหรื อค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
3) อิสระจากข้อจากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้ อหาที่สามารถปรับย่อ
หรื อขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสาหรับการเผยแพร่ ทวั่ โลก หรื อปรับ
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้ อหาแบบดิจิทลั
ไม่จาเป็ นต้องมีรูปแบบหรื อลักษณะที่ตายตัว สื่ อดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์
ถูกกาหนดเวลาว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่ อสิ่ งพิมพ์ตอ้ งมีครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้า เป็ นต้น แต่สื่อ
ดิจิทลั เช่น ไฟล์วดิ ีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนาไปลงในเว็บไซต์จะต้องมีความ
ยาวกี่วนิ าที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไรก็ได้ เป็ นต้น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ ยุคผูบ้ ริ โภคริ เริ่ ม สร้าง และควบคุม
เนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled)
ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เจ้าของสื่ อไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของ
สื่ อได้เหมือนอดี ต เนื้ อหาเช่ นที่พบในบล็อก (Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ Youtube และ
สื่ อผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรค์จากผูบ้ ริ โภคคนใดก็ได้ เกิดเป็ นเนื้ อหาที่สร้างจากผูบ้ ริ โภค (ConsumerCreated Content) หรื อเป็ นคาพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ที่แพร่
กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
สาหรั บการเกิ ดขึ้นของสื่ อกับพื้นที่สาธารณะสามารถพิจารณาแบ่งได้เป็ น 3 สมัยดังนี้
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543: 183-185)
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1) ยุคแรกประเภทของการสื่ อสารและสื่ อหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อที่ เอื้อต่อการเกิ ด
Communication Rationality ตามแนวคิดของฮาบามาสแต่เมื่อหนังสื อพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปเป็ นเชิง
ธุ รกิจและสนใจที่จะขายผูอ้ ่านให้แก่โฆษณามากกว่าหนังสื อพิมพ์ก็เริ่ มห่างหายจากภารกิจดังกล่าว
2) ยุคที่สองยุคของสื่ ออิเล็คทรอนิกส์เช่นวิทยุและโทรทัศน์น้ นั ได้เข้ามาทาหน้าที่
สร้ างพื้นที่ สาธารณะได้น้อยมากเนื่ องมาจากรู ปแบบการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ ใช้อยู่
ภายในบ้านแบบส่ วนตัว/เป็ นครอบครัว (Domestic Media) และแม้วา่ จะเป็ นสื่ อที่มีความเร็ วกว่า
หนังสื อพิมพ์แต่ก็มีลกั ษณะแตกแยกประเด็นต่างๆเข้ามาสู่ ความสนใจแล้วก็ถอยห่ างออกไปอย่าง
รวดเร็ วนอกจากนั้นการเปิ ดตัวของสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ก็ยงั ค่อยข้างเน้นหนักไปทางเป็ นสื่ อเพื่อ
ความบันเทิงมากกว่าการถกเถียงทางการเมือง
3) ยุคที่สามหรื อยุคปัจจุบนั เป็ นยุคของการสื่ อสารเสมือนจริ ง (Virtual Communication)
โดยมีสื่อคอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็ นสื่ อกลางในด้านหนึ่ งการสื่ อสารแบบเสมือนจริ งนี้ จะเป็ นรู ปแบบ
การรื้ อฟื้ นการสื่ อสารแบบเผชิ ญหน้า (Face-to-Face Communication) ขึ้นมาใหม่เพราะผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารจะสนทนาพูดคุยกันได้แบบตัวต่อตัวข้อที่แตกต่างไปจากการสื่ อสารแบบเผชิ ญหน้า
อย่างเดิมก็คือการเผชิ ญหน้านั้นเป็ นการเผชิ ญกันในโลกของคอมพิวเตอร์ (Cyberspace) ไม่ใช่โลก
ของกายภาพ
2.2.3 ประเภทของสื่ อใหม่
ประเภทของสื่ อ ใหม่ คือ รู ปแบบของเนื้อหาแบบดิจิทลั ที่พบเห็นในปั จจุบนั และมีบทบาท
สาคัญมากในอนาคตและสื่ อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน
ซึ่ งประเภทของสื่ อใหม่ (ศิริวไิ ล ทัศนวิภาส, 2554) ได้แก่
1) Web Site
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จส่ วนใหญ่ใช้เว็บไซท์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น
ต่อผูส้ นใจโดยพื้นฐานแล้วมักเริ่ มต้นที่โฮมเพจ (Home Page) มีความสาคัญเหมือนเป็ นหน้าร้าน
ธุ รกิ จและส่ วนเนื้ อหาเกี่ ยวกับการก่อตั้งสิ นค้าและบริ การรวมถึ งส่ วนที่ขาดไม่ได้คือการติดต่อกับ
องค์กรในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้พฒั นาให้ระบบการจัดทาเว็บไซท์มีความเป็ นไดนามิค (Dinamic)
สู งขึ้นผูส้ นใจสามารถสื่ อสารตอบกลับมาที่เจ้าของเว็บเพื่อแสดงความสนใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การใน
เว็บนั้นได้ในทันทีดงั ที่บนหน้าเว็บไซต์จะมองเห็นเป็ นแบบฟอร์ มให้กรอกหรื อคลิ๊ก (Click) เลือก
ดูขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเองอย่างไรก็ดีนกั การตลาดในหลายๆ ประเภทธุ รกิ จพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบรับ
ศักยภาพของเว็บไซต์ในโลกของอินเตอร์ เน็ตไว้ได้อย่างน่ าสนใจ เช่ นการจัดทากิ จกรรมออนไลน์
(Online Activities) ให้ผสู ้ นใจสมัครเข้าร่ วมเล่นเกมออนไลน์ชิงรางวัลส่ วนลดห้องพักในโรงแรม
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เป็ นต้นลัก ษณะนี้ เองที่ ท าให้ก ารสื่ อผ่านช่ องทางนี้ สามารถเก็ บข้อมูล ของผูท้ ี่ ส นใจในกิ จกรรม
ประเภทดังกล่าวได้อย่างแม่นยากว่าการสุ่ มแจกโบรชัวร์ อย่างที่เคยทากันมาพร้ อมกันนี้ ยงั เป็ นการ
เก็บฐานข้อมูล (Database) เพื่อบริ หารลูกค้าให้เป็ นลูกค้าคาดหวังได้ในอนาคต
2) Banner Advertise
เป็ นลักษณะของการโฆษณารู ปแบบหนึ่งผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตซึ่ งได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุดแบนเนอร์ มีขนาดที่ไม่แน่ นอนโดยมาตรฐานแล้วมักใช้ขนาด 268*60 และ 120*60 ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้แบนเนอร์ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้องความสนใจต่อผูเ้ ข้า
ชมและเป็ นอินเตอร์ แอคทีฟคือมีไฮเปอร์ ลิงค์ (Hyperlink) เชื่ อมเข้าสู่ เว็บไซท์ของผูล้ งโฆษณานั้น
ได้ถา้ คลิ๊กที่แบนเนอร์ การวางแบนเนอร์ กระทากัน 2 ลักษณะคือการแลกแบนเนอร์ เช่นรี สอร์ ทนา
แบนเนอร์ ไปแลกกับเว็บร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันเพื่ออานวยความสะดวกให้คนมาพัก
หาข้อมูลร้านอาหารได้จากเว็บไซท์ตนเองอีกลักษณะหนึ่ งคือการเช่าพื้นที่โฆษณาในเว็บทา (Portal
Site) เช่น www.sanook.com, www.hotelthailand.com เป็ นต้น
3) Search Engine
เป็ นการนา URL ของเว็บไซท์ไปลงทะเบียนกับเว็บเพื่อให้ผสู ้ นใจสามารถพิมพ์คา
ค้นหาแล้วพบเว็บไซท์ของเราได้เช่น www.google.com เป็ นต้นบริ การเพื่อเพิ่มรายชื่ อของเว็บไซท์
เข้าสู่ ฐานข้อมูลเว็บเสิ ร์ชไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นวิธีการเพียงแค่เข้าไปสมัครทีละเว็บข้อมูลที่ตอ้ ง
กรอกได้แก่ URL ชื่ อโฮมเพจคาบรรยายและคาที่ใช้คน้ หาเป็ นต้นเมื่อผูส้ นใจพิมพ์คาค้นหาตรงกับ
คาที่ระบุไว้ขอ้ มูลก็จะถูกดึงขึ้นมาแสดงในรายการที่พบเช่นโรงแรมระยองตราดเป็ นต้น
4) Web Board
พื้นที่ส่วนหนึ่ งของเว็บมักให้บุคคลทัว่ ไปได้เข้ามาลงประกาศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน
บางเว็บไซท์ทาการจัดหมวดหมู่ของประกาศเพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผูส้ นใจจากการ
สังเกตพบว่าการลงประกาศมักเป็ นกลุ่มธุ รกิจขนาดเล็กซึ่ งไม่ตอ้ งการตั้งงบการทาการตลาดสู งใน
ขณะเดียวกันมีขอ้ ดีตรงที่สามารถทราบความคิดเห็นของผูท้ ี่สนใจข้อมูลนั้นได้ทนั ทีและลประกาศ
ซ้ าได้บ่อยเท่าที่ตอ้ งการซึ่ งถือเป็ นทางเลือกอีกทางที่ใช้งบการโฆษณาแลประชาสัมพันธ์นอ้ ย
5) E-mail Newsletter
การส่ งจดหมายข่าวถึ งสมาชิ กของเว็บไซต์เป็ นลักษณะของการทาการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องและบริ หารสมาชิกอย่างเป็ นระบบลูกค้าที่ไดรับข่าวสารอย่างสม่าเสมอมีโอกาสที่จะกลับมา
ซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การซ้ าอีกครั้งจนในบางสิ นค้าหรื อบริ การสามารถมองเห็นความซื่ อสัตย์ต่อตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty) ได้ชดั เจนซึ่ งเป็ นผลดีต่อธุ รกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็ นกลยุทธ์
ส่ งเสริ มการขายที่ทรงพลังมาอย่างหนึ่งในยุคดิจิตอล E-Mail Newsletter หรื อจดหมายข่าวสามารถ
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ส่ งได้ในปริ มาณมากทัว่ โลกโดยมีค่าใช้จ่ายต่าเมื่อเทียบกับการส่ งข้อความผ่านสื่ อไปรษณี ยท์ วั่ ไปที่
พบเห็นทัว่ ไปมี 2 รู ปแบบด้วยกันคือการส่ งข้อความแจ้งข่าวทางการตลาดและในรู ปแบบที่มีการ
ออกแบบให้สวยงามส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษทั ไปพร้อมๆกัน
6) Advertorial
หลายเว็บ ไซท์เป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารเขี ย นบทความลงในคอลัม น์ ป ระจ าของเว็บ นั้น ๆ
เรี ยกว่าบทความโฆษณาเช่ นเดี ยวกับนิ ตยสารที่ รับเขียนบทความให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การเป็ นราย
เดื อนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีบทความโฆษณานี้ เป็ นอีกกลยุทธ์การตลาดผ่าน
อินเตอร์ เน็ตที่ง่ายใช้เวลาน้อยและช่วยเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรในเวลาเดียวกันจากอัตราค่า
ลงบทความโฆษณาที่มีราคาสู งทาให้ผปู้ ระกอบการที่สนใจในรู ปแบบสื่ อนี้ เป็ นกลุ่ มระดับกลาง
จนถึ งรายใหญ่ซ่ ึ งจัดงบประมาณการทาการตลาดไว้เป็ นประจาปี และมักเลื อกลงบทความในช่ วง
เทศกาลซึ่ งผูเ้ ข้าค้นหาข้อมูลในอินเตอร์ เน็ตต้องการหาข้อมูลสาหรับท่องเที่ยวพักผ่อนกันมาก
7) Social Network
เป็ นรู ปแบบของสังคมประเภทหนึ่ งที่มาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์ เน็ต (หรื ออาจจะ
เรี ยกได้วา่ เป็ นสังคมเสมือน Virtual Communities) หรื ออาจจะเรี ยกว่า Online Community โดยที่
สังคมที่เราใช้ชีวติ ตอนนี้จะเรี ยกว่า Offline (ให้มนั คู่กนั ) สังคมดังกล่าวมีการขยายตัวแบบ Network
หรื อเครื อข่ายเป็ นสังคมที่เราสามารถรู้จกั เพื่อนๆ ของเพื่อนและทาให้เป็ นเพื่อนของเราได้อีกด้าน
หนึ่ งเพื่อนของเราอยากรู้จกั เพื่อนๆ ของเราก็สามารถทาได้เช่ นกันโดยเป็ นการรู ้ จกั กันต่อไปเป็ น
ทอดๆ คล้ายเครื อข่ายใยแมงมุมที่โยงกันไปมาได้หลักการพื้นฐานของสังคมทัว่ ไปที่จะทาให้สังคม
นั้นๆน่าอยูอ่ ยู่ได้นานๆและขยายตัวได้มีการเจริ ญเติบโตตามสมควรนัน่ คือพื้นฐานของการให้และ
รับ (Give Take) การแบ่งปั น (Sharing & Contribution) เป็ นหลักการพื้นฐานของจิตวิทยาด้านสังคม
(Social Psychology) และสามารถอธิ บายได้ดว้ ยทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ แต่สื่อออนไลน์ที่มีอิทธิ พล
ต่อมนุษย์มากที่สุด (ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์, 2554)
Facebook เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์สาหรับติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร เปิ ดใช้งานเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซักเคอร์ เบิร์ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์ เวิร์ด ในช่ วงแรกนั้นเฟซบุ๊คเปิ ดใช้งานเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์ เวิร์ด ซึ่ งต่อมาได้
ขยายตัวออกไปสาหรับมหาวิทยาลัยทัว่ สหรัฐอเมริ กาและตั้งแต่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้ขยาย
มาสู ้ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปดังเช่ น ปั จจุ บนั เฟซบุ๊คเปรี ยบเสมื อนเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กันกับคนที่อยูใ่ นสังคมเดียวกันโดยที่สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพสาหรับการสร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั จะใช้วิธีเรี ยกกันทัว่ ไปว่า การแอดเพื่อน
ตามหลักการ Friend-of-Friend (FOAF) ด้วยหลักการนี้ จึงทาให้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีอตั รา
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การเจริ ญเติบโตในเวลาอันรวดเร็ ว และเพิ่มต่อไปเรื่ อยๆ อีกในอนาคต เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี ยงั
ก่อให้เกิดการสร้างเครื อข่ายทางสังคมต่างๆ มากมาย เกิดช่องทางการสื่ อสารแบบใหม่ เกิดการตลาด
แนวใหม่ข้ ึนอีกด้วย
Twitter ใช้สาหรับส่ งข้อความหากันระหว่างสมาชิ ก ด้วยจานวนไม่เกิ น 140 ตัวอักษร
เพื่อบอกว่าตนเองกาลังทาอะไร คิดอะไรอยู่ สามารถส่ งผ่านหน้าเว็บไซต์หรื อโทรศัพท์มือถือก็ได้
Youtube เป็ นเว็บไซต์สาหรับแบ่งปั นวิดีโอและผลงาน เว็บไซต์เหล่านี้ ใช้ในการนาเสนอ
ผลงานของตนเองอย่างง่ายดาย ทั้งรู ปภาพ วิดีโอ หรื อเสี ยงเพลง
Google Plus คือ Social Network หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ รู ปแบบใหม่ซ่ ึ งเป็ นของ
Google ซึ่ งถือว่าเป็ นคู่แข่งของ Facebook โดย Google Plus มีจุดเด่นที่สาคัญคือ Google ได้สร้าง
Google+ ให้เชื่ อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ Google ได้สร้างสรรค์ไว้ เช่น หากต้องการที่จะเช็ค
อีเมลล์ Google มี Gmail ไว้รองรับการใช้งาน หากต้องการจะทางานเกี่ยวกับเอกสาร Google ก็มี
Google Docs ไว้คอยบริ การรวมไปถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆ ซึ่ ง Google ก็ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ น Search
Engine อันดับหนึ่งอยูแ่ ล้ว นับได้วา่ เพียงแค่มี Gmail เพียงอย่างเดียวก็สามารถทาได้ทุกอย่างนัน่ เอง
ที่สาคัญคือ บริ การต่างๆ เหล่านั้นไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งบริ การส่ วนเสริ มต่างๆ นี้ เป็ นสิ่ งที่ Facebook
ยังทาไม่ได้ และ Google Plus ยังมีระบบมีการจัดการกลุ่มเพื่อนได้ดีกว่า Facebook Google Plus
เป็ น Multi-level Social Network คือ แทนที่ทุกคนจะเป็ นเพื่อนกันหมด (Single Level) เวลาผูใ้ ช้
Post หรื ออัพเดตอะไร ทุกคนที่เป็ นเพื่อนเราก็จะสามารถมองเห็นหมด แต่ใน Google+เราสามารถ
จัดกลุ่มคนที่ อยู่ใน Contact List หรื อรายชื่ อที่ติดต่อของเราได้ซ่ ึ ง Google+ เรี ยกการแบ่งกลุ่ มว่า
Circle และเราสามารถเลือกที่ จะแบ่งปั น โพสต์รูป ข้อความกับกลุ่มไหนก็ได้ หรื อกับทุกกลุ่มก็ได้
ซึ่ งถือได้วา่ นี่คือจุดต่างนัน่ เอง
Peter (1998 อ้างถึงใน Chaffy, Dave, et al., 2006: 20) ได้กล่าวถึงการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อใหม่น้ นั มีความแตกต่างกับการใช้สื่อแบบดั้งเดิ มในสี่ ประการประการแรกคือรู ปแบบการ
สื่ อสารที่เปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็ วและสามารถส่ งมอบบริ การให้แก่ลูกค้าผ่านทางออนไลน์ได้
ประการที่สองการเป็ นสังคมเสมือนคือการเกิดกลุ่มสังคมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความ
เข้าใจความอบอุ่นมีการพูดคุยปรึ กษากันในกลุ่มสังคมออนไลน์ประการที่สามลูกค้าสามารควบคุม
การติ ดต่ อได้ตามที่ ต้องการ และประการสุ ดท้า ยลู ก ค้า สามารถควบคุ ม เนื้ อหาที่ จะสื่ อสารผ่า น
เว็บไซต์ได้เช่นข้อมูลส่ วนบุคคลจากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็ นได้วา่ ความแตกต่างระหว่างสื่ อ
ดั้งเดิมและสื่ อใหม่เกิ ดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับสื่ อดั้งเดิมเพื่อเพิ่มระดับ
ความสามารถในการสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ตโทรทัศน์
แบบดิจิตอลโทรศัพท์มือถือซึ่ งเป็ นผลให้เกิดการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ๆ ขึ้นโดยการสื่ อสารการตลาด
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ผ่านช่ องทางอิ นเทอร์ เน็ ตนั้นมี ล ักษณะเฉพาะที่ โดดเด่ นอยู่หลายประการที่นักสื่ อสารการตลาด
จาเป็ นต้องศึกษาเพื่อนาไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านอินเทอร์ เน็ตอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
ส่ วนสื่ อใหม่ก็มีขอ้ จากัดอยู่บา้ งตรงที่ ไม่ได้เป็ นการตี พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารลงบนกระดาษ
รวมทั้ง ไม่ ได้เป็ นการออกอากาศรายการวิท ยุและโทรทัศน์ไปยังผูค้ นจานวนมากมายในเวลาที่
แน่ นอนข้อมู ลที่ มีอยู่จะสามารถตอบสนองผูแ้ สวงหาข้อมู ลข่า วสารได้ก็ต่อเมื่ อผูร้ ั บ สารมี ความ
ต้อ งการและเปิ ดหน้า จอคอมพิ ว เตอร์ เ ท่ า นั้น แต่ แ นวโน้ ม ในปั จ จุ บ ัน จ านวนประชาชนที่ เ ล่ น
อินเทอร์ เน็ตเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วน่าจะเป็ นการลดปั ญหาในประเด็นนี้ ไปได้จานวนหนึ่ งการที่สื่อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ให้ผูบ้ ริ โภคมี ส่วนร่ วมในการผลิ ตเนื้ อหาเองได้สะดวกมากกว่าซึ่ งเป็ น
อิทธิ พลที่สาคัญต่อการทาตลาด เพราะปั จจุบนั การบอกต่อถื อว่าเป็ นการตลาดที่สาคัญ โดยจากผล
การส ารวจของ เดอะนี ลเส็ น คอมปะนี พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมากถึ ง 85% เชื่ อคาแนะนาจาก
บุ คคลอื่ นมากที่ สุดในรู ป แบบของโฆษณาต่า งๆ ทั้งหมด (ประชาชาติ ธุ รกิ จ 31 สิ งหาคม 2009)
นอกจากนี้ การสารวจของแมคคินซี ยแ์ อนด์คอมปะนี ยงั พบว่า การบอกต่อถือเป็ นปั จจัยหลักในการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากถึง 20-50% (ประชาชาติธุรกิจ 19-22 พฤษภาคม 2011) ดังนั้น ในมุมของนักการ
ตลาดหรื อผู ้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ วิ ธี ก ารสร้ า งการบอกต่ อ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ โ ดยให้
ความสาคัญในการคัดเลือกผูท้ รงอิทธิ พลจากวงการต่างๆ เช่น นักแสดงนักการเมืองหรื อบล็อกเกอร์
ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มโดยให้ ท ดลองใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ข องตราสิ นค้า จากนั้น ให้ท าหน้า ที่ เป็ นผูว้ ิจ ารณ์
(Reviewer) ผลิ ตภัณฑ์หรื อแสดงภาพว่าตนใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ ผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกเชื่อถือและเกิดความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจทดลองใช้แล้วเกิด
ความพึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์ก็จะกระจายข่าวสารต่อไปยังเพื่อนหรื อบุคคลใกล้ชิดต่อไป (พีรพล
กีรติธนากาญจน์, 2553: 12 )
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ภาพที่ 2.4 สื่ อแต่ละประเภทที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: พีรพล กีรติธนากาญจน์, 2553.
จากนิยามข้างต้นสรุ ปได้วา่ สื่ อใหม่ คือ รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ระบบดิจิตอลหรื อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ซึ่ งจะมีการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จากเมื่อก่อนจะมีเพียงแค่สื่อดั้งเดิม เช่ น
โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อภาพยนตร์ แต่ในปั จจุบนั สื่ อใหม่ได้มีบทบาทสาคัญในชี วิตมนุ ษย์มากกว่า
สื่ อเก่า แต่อาจกล่าวได้อีกนัยว่า ถึงสื่ อใหม่จะมีบทบาทมากกว่าสื่ อเก่า แต่ในปั จจุบนั ยังคงใช้สื่อใหม่
ผสมผสานกับสื่ อเก่าอยูเ่ ช่นกันซึ่ งผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักในปั จจุบนั ก็ยงั มีการใช้สื่อเก่าและ
สื่ อใหม่ควบคู่กนั ไป แต่เนื่องจากสื่ อใหม่ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ อีกมากมาย
นับว่าเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและ สะดวก รวดเร็ ว สามารถดูได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึง
เป็ นสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคนิยมกันมากในปั จจุบนั

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติของผู้บริโภค
ทัศนคติ (Attitude) ซึ่ งบางตาราใช้คาว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรื อความรู ้สึกของบุคคลต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเจตคติถือเป็ นกิริยาท่าทีความรู ้สึกรวมๆของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรื อความโน้ม
เอียงของจิตใจหรื อประสาทซึ่ งแสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสิ่ งเร้าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยจะแสดงออกในทาง
สนับสนุ นเห็ นดีเห็ นชอบด้วยหรื อต่อต้านไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ได้ บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์
(2540: 11-12)
ยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า ทัศนคติ ไว้เช่น
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ทัศนคติ (Attitude) เป็ นความรู้สึกและความคิดโดยรวมของบุคคลซึ่ งอาจเป็ นทางบวก
หรื อทางลบเช่นความชอบความมีอคติขอ้ คิดเห็นความกลัวความเชื่ ออย่างมัน่ คงที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งโดยทัศนคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น (Opinion) ดังนั้นจึงถือได้วา่ ความคิดเห็นของ
บุคคลเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงทัศนคติของบุคคลนัน่ เอง (Thurstone and Chave, 1966: 6-7)
ทัศนคติคือความรู ้ สึกและความคิดเห็ นที่บุคคลมีต่อสิ่ งของบุคคลสถานการณ์สถาบันและ
ข้อเสนอใดๆในทางที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธซึ่ งมีผลทาให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง
ด้านพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด (Mun.1971: 77) ทัศนคติเป็ นความเชื่อและความรู้สึกที่ทนทาน
และได้รั บ การจัด ระเบี ย บซึ่ งมัก เป็ นตัว ผลัก ดัน ให้ เ รากระท าไปในทิ ศ ทางนั้น ๆทัศ นคติ จึ ง มี
องค์ประกอบทั้งด้านความคิดอารมณ์และการกระทา ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2531: 179)
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค (Consumer Attitudes) เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งต่อนักการตลาดเพราะทัศนคติ
จะมีผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและในทางกลับกันประสบการณ์ จากการใช้สินค้า
ดังกล่าวก็จะมีผลต่อทัศนคติของผูน้ ้ นั เช่นกัน
ทัศนคติเป็ นตัวการสาคัญอันหนึ่ งที่เป็ นเครื่ องกาหนดพฤติกรรมของมนุ ษย์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่จะ
แสดงออกมาในลักษณะของความรู้สึก ถวิล ธาราโภชน์ (2532: 45) จากการค้นคว้าของนักจิตวิทยา
หลายท่านได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติดงั ต่อไปนี้
ทัศนคติ คือ การประเมินความรู้ สึก ชอบหรื อไม่ชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อวัตถุ
บุคคลหรื อการกระทา และส่ งผลต่อการประเมินตราสิ นค้า ซึ่ งแต่ละบุ คคลจะมีทศั นคติ ต่อสิ นค้า
โฆษณาบุคคล ร้านค้า และกิจกรรมแตกต่างกัน (Hoyer and Macinnis, 2001: 131)
Allport (1968) ได้ให้ความหมายว่าทัศนคติ หมายถึ งสภาวะของความพร้ อมทางจิ ตซึ่ ง
เกิ ดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ และสภาวะความพร้ อมจะเป็ นตัวกาหนดทิศทางของปฏิ กิริยาของ
บุคคลที่มีต่อบุคคลวัตถุสิ่งของหรื อสภาวะการณ์ต่างๆ อ้างอิงจาก ถวิล ธาราโภชน์ (2532: 45)
Good (1959) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่าหมายถึ งความพร้ อมที่ จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ งอาจเป็ นการยอมรับหรื อปฏิเสธก็ได้ต่อสถานการณ์บางอย่างต่อบุคคลหรื อ
สิ่ งของเช่นความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
Allport (1968) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่าหมายถึ งสภาวะความพร้ อมทางจิตและ
ประสาทที่จะโต้ตอบได้เกิ ดจากประสบการณ์ ซ่ ึ งจะเป็ นแรงที่ จะกาหนดทิ ศทางหรื อมีผลในการ
เปลี่ยนแปลงของการสนองตอบของบุคคลต่อสิ่ งต่างๆบุคคลหรื อสถานการณ์
นพมาศ ธี รเวคิน (2535: 126) ได้ให้ความหมายของทัศนคติวา่ หมายถึงการรวบรวมเกี่ยวกับ
ความรู ้ สึกนึ กคิดความเห็ นความเชื่ อและความจริ งซึ่ งอาจจะเป็ นการประเมินที่เกี่ ยวพันธ์กนั และมี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งในขั้นต่อไป
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ประภา เพ็ญสุ วรรณ (2520: 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติวา่ หมายถึงความคิดเห็นซึ่ งมี
อารมณ์เป็ นส่ วนประกอบและพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก
สงวน สุ ทธิอรุ ณ และคณะ (2520: 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติวา่ หมายถึงสภาพจิตใจ
หรื อ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของบุ ค คลหรื อ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งโดยแสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่งออกมาเป็ นที่ปรากฎต่อบุคคลหรื อสาธารณชนก็ตามล้วนเป็ นการกระทาอันเกิด
จากทัศนคติที่มีอยูท่ ้ งั สิ้ น
กิ่งแก้ว อินหว่าง (2520: 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติวา่ หมายถึงความคิดและความเห็น
ของบุคคลหรื อท่าที ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ได้ทราบหรื อได้เห็ นก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกทางอารมณ์ ว่า
ชอบหรื อไม่ชอบและมีแนวโน้มที่จะทาการตอบสนองต่อสิ่ งนั้นซึ่ งอาจเป็ นไปได้ท้ งั ในทางสนับสนุน
หรื อต่อต้าน
ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 160) ได้ให้ความหมายของทัศนคติวา่ หมายถึงสิ่ งซึ่ งเราทาการอธิ บาย
ด้วยวิธีการอ้างอิงถึ งสิ่ งที่อยู่ในความนึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเหตุทาให้มีผลกระทบต่อแบบของ
พฤติกรรมที่แสดงออก
2.3.1 องค์ ประกอบของทัศนคติ
แนวคิดองค์ประกอบ 3 ประการ (The Tripartite View of Attitude) กล่าวว่า ทัศนคติประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบด้านความคิด องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่ ง
มีรายละเอียดดังนี้ (Schiffman and Kanuk, 1994: 256-259)
1) องค์ประกอบทางความคิด (The Cognitive Component) คือ ความรู้และการ
รับรู้ ที่ถูกสร้ างมาจากประสบการณ์ โดยตรงของผูบ้ ริ โภคที่ มีทศั นคติ ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งและข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการสร้างความเชื่ อของพวกเขา โดยความเชื่อและ
ทัศนคติสามารถเกิดได้หลากหลายซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปสู่ การเกิดพฤติกรรมนี่ เฉพาะเจาะจงต่อสิ่ งนั้น
และนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน องค์ประกอบด้านความคิดเป็ นความเชื่อของผูบ้ ริ โภค (Beliefs)
เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของตราสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะเรี ยงลาดับความสาคัญของความเชื่อ
เหล่านี้แตกต่างกันซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อนักการตลาด เพราะทาให้ทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
(Assael, 1993: 267)
2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ อารมณ์หรื อ
ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้า บริ การ หรื อองค์กร ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถประเมินระดับทัศนคติ
ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยวัดจากระดับความชอบหรื อไม่ชอบที่มีต่อสิ่ งนั้น องค์ประกอบด้านความรู้สึก
เป็ นการประเมินตราสิ นค้า (Overall Brand Evaluation) ผูบ้ ริ โภคจะประเมินขนความเชื่อที่พวกเขามี
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ต่อคุ ณลักษณะและประโยชน์ของตราสิ นค้านั้น ซึ่ งองค์ประกอบด้านความรู้สึกเป็ นศูนย์กลางของ
การวัดทัศนคติ เนื่องจากการประเมินตราสิ นค้าจะทาให้นกั การตลาดทราบถึงแนวโน้มความรู้สึก
ชอบหรื อไม่ชอบตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Assael, 1993: 268)
3) องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (The Conative Component) คือความเป็ นไป
ได้ และแนวโน้มของบุคคลที่จะเกิดพฤติกรรมซึ่ งเป็ นผลมาจากทัศนคติที่มีต่อสิ่ งนั้น ยิ่งไปกว่านั้น
สาหรับแนวคิดทางการตลาดและการวิจยั ผูบ้ ริ โภคเชื่ อว่าองค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็ นการวัด
ความถี่บ่อยของแนวโน้มในการซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การได้ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็ นความ
ตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Intention to Buy) ทีเกิดจากทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า ซึ่ ง
นักการตลาดควรทาให้ความสาคัญกับส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เช่น สิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์
และโฆษณา เพราะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Assael, 1993: 269)
2.3.2 คุณลักษณะของทัศนคติ
Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับลักษณะของทัศนคติ (Attitude)
หมายถึ งความโน้มเอี ยงที่ เรี ยนรู ้ เพื่อให้มีพฤติ กรรมที่ สอดคล้องกับลักษณะที่ พึงพอใจหรื อไม่พึง
พอใจที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื ออาจหมายถึ งการแสดงความรู ้ สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความ
โน้มเอียงพอใจหรื อไม่พอใจต่อบางสิ่ งบางอย่างเช่ นตราสิ นค้าบริ การร้ านค้าปลีกเนื่ องจากเป็ นผล
ของกระบวนการทางจิ ตวิทยาทัศ นคติ ไ ม่ส ามารถสั ง เกตเห็ นได้โดยตรงแต่ ต้องแสดงว่า บุ ค คล
กล่าวถึงอะไรหรื อทาอะไร
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ได้สรุ ปคุณลักษณะของทัศนคติไว้ดงั นี้
1) ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่มีอยูภ่ ายในกล่าวคือเป็ นเรื่ องของระเบียบความนึกคิดที่เกิดขึ้น
ภายในของแต่ละบุคคล
2) ทัศนคติจะมิใช่ สิ่งที่มีมาแต่กาเนิ ดแต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ องราว
ต่างๆ ที่ ตนได้เกี่ ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอกและทัศนคติ จะก่ อตัวจากการประเมิ นหลังจากที่ ไ ด้
เกี่ยวข้องกับสิ่ งภายนอกดังกล่าวแสดงว่าทัศนคติที่มีอยูจ่ ะเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้
3) ทัศ นคติ จะมี ล ักษณะมัน่ คงถาวรกล่ า วคื อภายหลัง จากที่ ท ศั นคติ ไ ด้ก่ อตัวขึ้ น
มาแล้วทัศนคติน้ นั จะมีความมัน่ คงถาวรตามสมควรและไม่เปลี่ ยนแปลงทันทีที่ได้รับตัวกระตุน้ ที่
แตกต่างไปทั้งนี้ เพราะทัศนคติ ที่ก่อตัวขึ้นนั้นจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิ นและสรุ ปจัด
ระเบียบเป็ นความเชื่อการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลาเพื่อกระบวนการดังกล่าวด้วย
4) ทัศนคติ จะมี ความหมายอ้างอิ งถึ งตัวบุคคลและสิ่ งของเสมอทัศนคติไม่ได้เกิ ด
ขึ้นมาจากภายในแต่เป็ นสิ่ งที่ ก่อตัวหรื อเรี ยนรู ้ จากสิ่ งที่ มีตวั ตนที่ อา้ งถึ งได้สิ่งที่ ใช้อา้ งอิ งเพื่อการ
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สร้างทัศนคติอาจจะเป็ นตัวบุคคลกลุ่มคนสถาบันสิ่ งของค่านิ ยมเรื่ องราวทางสังคมหรื อแม้แต่ความ
นึกคิดต่างๆ
2.3.3 การเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผู้บริโภค (Consumer Attitude Change)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539: 207-214) ได้เสนอแนวคิดว่ากลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
(Strategies of Attitude Change) ของผูบ้ ริ โภคเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับนักการตลาดซึ่ งมีโอกาสที่
จะเป็ นผูน้ าตลาดและมีจานวนลูกค้าที่มีความนิ ยมและมีความภักดีจุดมุ่งหมายคือการสร้างทัศนคติ
ด้านบวกที่มีอยูข่ องลูกค้าเอาไว้เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้แก่คู่แข่งขันวัตถุประสงค์ของนักการตลาดคือการ
เปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ข องลู ก ค้า และคู่ แ ข่ ง ขัน และพยายามเอาชนะให้ ไ ด้ร ะหว่า งกลยุ ท ธ์ ก าร
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ของลูกค้าและคู่แข่งขันและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่จดั หาให้กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติมีรายละเอียดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การจูงใจขั้นพื้นฐาน
(1) หน้าที่ในการสร้างผลประโยชน์
(2) หน้าที่ในการป้ องกัน
(3) หน้าที่ในการแสดงมูลค่า
(4) หน้าที่ในการให้ความรู้
(5) การรวมหลายหน้าที่
2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กบั กลุ่มเป้ าหมายเหตุการณ์หรื อเหตุผล
เฉพาะอย่าง
3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ขดั แย้งกัน 2 ประการ
4) การเปลี่ยนแปลงส่ วนประกอบของโมเดลคุณสมบัติหลายประการ
(1) การเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
(2) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อในตราสิ นค้า
(3) การเพิ่มคุณสมบัติ
(4) การเปลี่ยนคะแนนตราสิ นค้าทั้งหมด
5) การเปลี่ยนแปลงความเชื่ อถือของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้าของคู่แข่งขัน
เสรี วงษ์มณฑา (2542ก: 110) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitudechange)
ว่าทัศนคติ ของบุคคลจะเปลี่ ยนแปลงได้โดยได้รับอิ ทธิ พลจากประสบการณ์ ตรงครอบครั วเพื่อน
และเครื่ องมือการตลาดของนักการตลาดซึ่ งจะต้องพิจารณาถึงการจูงใจขั้นพื้นฐาน (Basic Motivation)
ของมนุษย์ซ่ ึ งหน้าที่การจูงใจขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
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1) หน้าที่ในการสร้างผลประโยชน์ (Utilitarian Function) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคเพราะประโยชน์ ข องตราสิ น ค้า ที่ มี ต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
การตลาดโดยเฉพาะการส่ งเสริ มการตลาดเช่ นการลดแลกแจกแถมชิ งโชคฯลฯเครื่ องมือเหล่านี้ ถือ
ว่าให้ประโยชน์โดยตรงกับผูบ้ ริ โภค
2) หน้าที่ในการป้ องกันความเป็ นตัวเอง (The Ego-defensive Function) เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยชี้ถึงความภาคภูมิใจสถานะของบุคคลหรื อภาพพจน์ส่วนตัว
3) หน้าที่ในการแสดงค่านิ ยมส่ วนตัว (The Value-expressive Function) เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ โดยชี้ ถึงค่ านิ ยมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งค่ านิ ยมและรู ปแบบการดารงชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคตลอดจนบุคลิกภาพของสิ นค้าชี้ถึงบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค
4) หน้าที่ในการให้ความรู้ (The Knowledge Function) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติโดยการให้ความรู ้และความเข้าใจกับผูบ้ ริ โภคจะเห็ นได้วา่ ทัศนคติยอ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้ สร้ างความเชื่ อและมีค่านิ ยมต่างๆ จะทาให้ทศั นคติของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทาให้
มีการแข่งขันทางการค้าเกิดขึ้นจะส่ งผลให้มีการปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่างๆให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ย นแปลงไปแม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะมี ทศั นคติ ที่ อยู่ใ นระดับความ
มัน่ คงอยูก่ ็ตามทัศนคติต่างๆเหล่านี้มิได้หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ความจริ งแล้วการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่างๆ
ของผูบ้ ริ โภคในระยาวมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภคเท่าๆกับที่ผบู ้ ริ โภคต้องมีทศั นคติที่มนั่ คงในระยะ
สั้นความมัน่ คงของทัศ นคติ ท าให้เราสามารถปฏิ บตั ิ การต่ างๆ ติ ดต่ อกันได้แต่ก ารเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติก็ทาให้เราสามารถพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลหนึ่ งหรื อผูบ้ ริ โภคผูห้ นึ่ งๆได้เช่นกัน ขณะนี้
เรามี ส มมุ ติฐ านว่า ทัศ นคติ ก ระทบต่ อ การด าเนิ น กรรมวิ ธี เกี่ ย วกับ ข่ า วสารและพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคดังนั้นเราอาจสรุ ปได้ว่าการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดกับทัศนคติจะทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมด้วย
จากนิ ย ามข้า งต้นสรุ ป ได้ว่า ทัศ นคติ หมายถึ ง เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตัวบุ ค คลเป็ นการจัด
แนวความคิดความเชื่ ออุปนิ สัยและสิ่ งจูงใจที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งทัศนคติไม่ใช่ สิ่งที่มีมาแต่
กาเนิ ดตรงกันข้ามทัศนคติจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆที่ตนได้เกี่ยวข้องอยู่ดว้ ยใน
ภายนอกทัศนคติจะมีลกั ษณะมัน่ คงและถาวรภายหลังจากที่ทศั นคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วจะไม่เกิดขึ้น
แค่ชั่วคราวและจะไม่เปลี่ ยนแปลงในทัน ที ดังนั้นทัศ นคติ จึงเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ เป็ นแนวโน้มและจะ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539: 470) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อหรื อ
ปฏิ เสธผลิ ตภัณฑ์ เป็ นช่ วงข้อเท็จจริ งข้อสุ ดท้ายสาหรั บนักการตลาดซึ่ งชี้ ความสาคัญว่า กลยุทธ์
การตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิ ทธิ ผลหรื อชี้ วา่ มีการวางแผนที่ไม่ดีและผิดพลาด ดังนั้น
นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจมากกว่าหนึ่ ง
ทางเลือกขึ้นไป การตัดสิ นใจว่าจะไม่ซ้ื อก็เป็ นทางเลือกเช่นเดียวกัน
เสรี วงษ์มณฑา (2542ก: 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าในการที่
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้า ใดสิ นค้า หนึ่ ง นั้นจะต้องมี ก ระบวนการตั้ง แต่ จุดเริ่ ม ต้นไปจนถึ ง ทัศ นคติ
หลัง จากที่ ไ ด้ ใช้สิ น ค้า แล้ ว ซึ่ งสามารถพิ จ ารณาเป็ นขั้น ตอนได้ ดัง นี้ การมองเห็ นปั ญ หาการ
แสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ ทัศนคติหลังการซื้ อ
ปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคคือผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคลทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันดังนั้นนักการตลาดจึงจาเป็ นต้อง
ศึ กษาปั จจัยต่า งๆ ซึ่ งจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่ งปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538: 19) ได้แก่
1) ปั จจัยภายใน เป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก
ซึ่งมีพ้นื ฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆโดยที่ปัจจัยภายในประกอบไปด้วย
(1) ความจ าเป็ น ความต้องการ ความปรารถนา ซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของความ
ต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ
(2) แรงจูงใจเมื่อบุคคลเกิดปั ญหาทางการหรื อในจิตใจขึ้นเขาก็จะเกิดแรงจูงใจ
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
(3) บุคลิกภาพเป็ นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พ ฒ
ั นาขึ้นมาจาก ความคิด
ความเชื่ออุปนิสัยและสิ่ งจูงใจต่างๆ
(4) ทัศนคติเป็ นการประเมิ นความรู ้ สึกหรื อความคิ ดเห็ นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของ
บุคคล
(5) การรับรู้ เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อการกระทา
ของบุคคลอื่น
(6) การเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะที่ค่อนข้างยาวนาน
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2) ปั จจัยภายนอก หมายถึ ง ปั จจัยที่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ่ งจะมีอิทธิ พล
ต่อความคิ ดและความ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัย ภายนอกแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญ 6 ประการ ได้แก่
(1) สภาพเศรษฐกิจเป็ นสิ่ งที่กาหนดอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(2) ครอบครัวการเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่ งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกัน
(3) สังคมเพื่อการยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เรี ยกว่า กระบวนขัดเกลา
ทางสังคมประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวติ ค่านิยมของสังคมและความเชื่อ
(4) วัฒนธรรม เป็ นวิถีการดาเนิ นชี วิตที่สังคมเชื่ อถือว่าดีงามและยอมรับปฏิบตั ิ
มา เพื่อให้สังคมดาเนินและมีพฒั นาการไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
(5) การติดต่อธุ รกิจ หมายถึง โอกาสที่ผบู้ ริ โภคจะได้พบเห็นสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นๆ สิ นค้าตัวใดที่ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั และพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้
สิ นค้านั้น
(6) สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัว่ ไปเช่นความปรวนแปร
ของสภาพอากาศการขาดแคลนน้ าหรื อเชื้อเพลิงส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยเช่นกัน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 160)
1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการ
ซื้ อซึ่ งผูซ้ ้ื อตระหนัก ถึงปั ญหาหรื อความต้องการ ผูซ้ ้ื อมีความรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่
ผูซ้ ้ื อเป็ นอยู่จริ งกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความต้องการอาจถกกระตุน้ โดยตัวกระตุน้ จากภายใน
(Internal Stimuli) กระตุน้ ความต้องการที่มีอยูป่ กติ เช่น ความหิ ว กระหาย เพศ เป็ นต้น ในระดับสู ง
พอที่จะกลายเป็ นแรงขับดัน (Drive) นอกจากนั้นความต้องการอาจถู กกระตุ น้ จากตัวกระตุ ้น
ภายนอก (External Stimuli)
2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ ริ โภคที่ถูกกระตุน้ เร้าอาจจะ
หรื ออาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริ โภคแข็งแกร่ งและสิ นค้าที่จะ
ตอบสนองอยู่ ใ กล้ แ ค่ เ อื้ อ ม ผู ้บ ริ โภคมัก จะท าการซื้ อ มัน มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว ผู ้บ ริ โภคอาจจะเก็ บ
ความ ต้องการนั้นไว้ในความทรงจา หรื อไม่ก็ทาการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับต้องการ
ดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแห่ง เช่น
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(1) แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผูค้ ุน้ เคย
(2) แหล่งพาณิ ชย์ ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจาหน่าย หี บห่ อ การตั้ง
แสดงสิ นค้า
(3) แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การเพื่อผูบ้ ริ โภค
(4) แหล่งที่เกิดจากความชานาญ ได้แก่ การจับถือ การตรวจสิ นค้าและการใช้
บริ การ
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราได้เห็นวิธีการที่ผบู้ ริ โภค
ใช้ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่ งชุ ดของตราที่เลือกไว้เพื่อการพิจารณาตัดสิ นใจเป็ นขั้นสุ ดท้าย ผูบ้ ริ โภค
เลื อ กตราด้วยวิธี ใ ด นัก การตลาดจะต้อ งรู ้ เ กี่ ย วกับ การประเมิ น ค่ า ทางเลื อ ก นั่น ก็ คื อ วิธี ก ารที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ข่าวสารเลือกตรายี่ห้อในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของนักการตลาดต้องก่ออิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจของผูช้ ้ือ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ ริ โภคจะ
จัดลาดับความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ในแต่ละตัวเลือกและก็จะสร้ างความตั้งใจซื้ อขึ้นโดยทัว่ ไปการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักจะทาการซื้ อตราที่ชอบมากที่สุด แต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการ อาจเข้ามาขวาง
ระหว่างความตั้งใจกับการตัดสิ นใจซื้ อ
5) พฤติกรรมหลังซื้ อ (Postpurchase Behavior) งานของนักการตลาดมิได้ จบสิ้ นลง
เมื่ อมี การซื้ อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความพอใจหรื อไม่พอใจและจะก่ อพฤติ กรรมหลังการซื้ อขึ้ น
ปั ญหาอยู่ที่ว่าอะไรเป็ นตัวกาหนดว่าผูซ้ ้ื อพอใจหรื อไม่พอใจในการซื้ อคาตอบก็คือมันขึ้ นอยู่กบั
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิบตั ิการ
ของสิ นค้า (Products’ Perceived Performance) ถ้าสิ นค้าน้อยกว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะผิดหวัง
ถ้า ตรงกับ ความหมาย ผูบ้ ริ โภคจะพอใจ ถ้า ดี เกิ นความคาดหมายผูบ้ ริ โภคจะ ปลื้ มปิ ติยินดี ม าก
ผูบ้ ริ โภคอิงความคาดหมายไว้กบั ข่าวสารที่เขาได้รับจากผูข้ าย เพื่อนๆ และแหล่งอื่นๆ ถ้าผูข้ ายอ้าง
การปฏิบตั ิงานของสิ นค้าของเขา เกินความเป็ นจริ ง ผลก็คือ ผูบ้ ริ โภคจะไม่พอใจดังนั้นผูข้ ายจะต้อง
ซื่อสัตย์ในการเสนอข้ออ้างของสิ นค้าของเขา
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 157) กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Buyer’ s
Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย การรับรู ้
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
มานิต รัตนสุ วรรณ และสมฤดี ศรี จรรยา (2554: 154) กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อของ
ผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ความต้องการและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการสิ นค้าที่
ต้องการเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาสุ ดท้ายจะเปิ ดทางเลือกว่าเลือกสิ นค้าไหนที่ได้ตรงตามความ
ต้องการจึงตัดสิ นใจซื้ อ

37
กล่าวคือ กระบวนการตัดสิ นใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อแบบมีข้ นั มีตอน เนื่องจากผูบ้ ริ โภคต้องมีความต้องการและทาการเสาะหาข้อมูลมา ประกอบการ
พิจารณาหลายทางเพื่อกาหนดแนวทาง และประเมินทางเลื อกว่าจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้น ซึ่ งในกระบวนการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคมี ก ระบวนการมากมายก่ อนที่ จ ะท าให้ ผูบ้ ริ โ ภค
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

2.5 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับกาแฟลดนา้ หนัก
กาแฟควบคุ มน้ าหนักเป็ นหนึ่ งในทางเลือกที่ผบู ้ ริ โภคหันมานิ ยมมากยิ่งขึ้นเนื่ องด้วยทั้งนี้
เพราะคนส่ วนใหญ่ ใ นวันท างานนิ ย มดื่ ม กาแฟเป็ นอาหารเช้า เพราะสะดวกง่ า ยในการบริ โภค
ปั จจุบนั มีคนไทยหลายล้านคนติดใจในรสชาติกาแฟและอีกหลายคนที่มีความต้องการจะลดน้ าหนัก
เพราะมีปัญหาเรื่ องน้ าหนักเกินมีปัญหาระดับน้ าตาลและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเนื่ องจากคน
ไทยนิยมบริ โภคอาหารจาพวกไขมันแป้ งและน้ าตาลที่ขดั สี แล้วซึ่ งขาดวิตามินและเกลือแร่ ที่จาเป็ น
ต่อการเผาผลาญไขมันแป้ งและน้ าตาลทาให้มีไขมันและน้ าตาลตกค้างสะสมอยูใ่ นหลอดเลือดต่างๆ
ในร่ างกายเรา
กาแฟควบคุ มน้ าหนักเป็ นหนึ่ งทางเลือกที่ผบู ้ ริ โภคหันมานิ ยมมากขึ้นทั้งนี้ เพราะคนส่ วน
ใหญ่ในวัยทางานนิ ยมดื่มเป็ นอาหารเช้าเพราะสะดวกง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็ นนิ สัยของคน
ในวัยทางานโดยการดื่มหลังอาหารครั้งละ 1 ซองวันละ 2-3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ซึ่ งมี
การจาหน่ายอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ฐานิต โภคทรัพย์ (2554)
จากนิยามข้างต้นสรุ ปได้วา่ กาแฟลดน้ าหนักเป็ นเครื่ องดื่มที่ผคู ้ นนิยมกันมากเนื่ องจากกาแฟ
เป็ นเครื่ องดื่ มที่สามารถบริ โภคได้ทุกเวลาและสามารถขจัดไขมันส่ วนเกิ นได้ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เลื อกสรรตามความต้องการและความชื่ นชอบของแต่ ล ะบุ คคลเพราะกาแฟควบคุ ม น้ า หนัก ใน
ปัจจุบนั มีมากมายหลายชนิด

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อุทยั วรรณ สุ วรรณพรหม (2543) ได้ศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพกรณี ศึกษาผูร้ ับบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ ส
เตี ย นพบว่ า พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ขภาพไม่ แ ตกต่ า งกั น ตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ สถานะสุ ขภาพการดูแลสุ ขภาพของ
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ตนเองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่มีพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
แตกต่างกันตามการกระทากิ จกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและทัศนคติต่อผลิ ตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ในด้า นส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้คื อผูบ้ ริ โภคมี
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณฑ์ เ พื่ อสุ ข ภาพไม่ แตกต่ า งกัน เมื่ อ จ าแนกตามส่ ว นประสมทาง
การตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปที่เกี่ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาดพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่ อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ รองลงมาคือสถานที่ จาหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพส่ วนการส่ งเสริ มการขายเช่ นการลดแลกแจกแถมมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพน้อยเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่าผูผ้ ลิตจะลดคุณภาพการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ทาให้มีผลกระทบต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพโดยตรง ส่ วนสื่ อที่ทาให้ผบู้ ริ โภค
รู้จกั ผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือสื่ อโทรทัศน์
สรรชนก ธารงธีรภาพ (2546) ได้ทาการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ เรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่อการดื่มกาแฟในร้ านกาแฟจากต่างประเทศผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสดมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
10,001-20,000 บาทและมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนใช้บริ การร้านกาแฟจากต่างประเทศเฉลี่ย
2-3 ครั้งต่อเดือนมีค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริ การต่อครั้งต่อคน 101-200 บาทโดยมาใช้บริ การร่ วมกับ
เพื่อนร่ วมงานหรื อเพื่อนมากที่สุดจุดประสงค์ในการมาใช้บริ การคือเพื่อดื่มกาแฟหรื อทานของว่าง
และพบปะทัก ทายเพื่ อ นฝูง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะดื่ ม กาแฟในช่ ว งเวลาไม่ แ น่ น อนร้ า นกาแฟที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างเลื อกไปดื่ มกาแฟมากที่ สุดคื อร้ านสตาร์ บคั ส์ เพราะชอบที่ รสชาติ กาแฟมากที่ สุดสาหรั บ
ปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มกาแฟในร้านกาแฟจากต่างประเทศมากที่สุดคือรสชาติของกาแฟรองลงมาคือ
ร้านตั้งอยูใ่ นที่ที่สะดวกซื้ อการบริ การของพนักงานและมีราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณตามลาดับ
ปณิ ชา นิ ติพรมงคล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์จากผลการสารวจ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่าคนวัยทางานร้อยละ 46.6 เข้าใช้บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook มากที่สุดรองลงมาเข้าใช้บริ การ Google Plus คิดเป็ นร้อยละ 20.7 เข้าใช้บริ การ
Twitter คิดเป็ นร้อยละ 14.6 เข้าใช้บริ การ Hi5 คิดเป็ นร้อยละ 9.85 เข้าใช้บริ การ MySpace คิดเป็ น
ร้อยละ 5.6 และเข้าใช้บริ การ Multiply น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 2.85คนวัยทางานส่ วนใหญ่ร้อยละ
38.5 เข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 22.00-24.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาเข้าใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 24.5 เข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ช่วงเวลา 12.00-16.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 18.0 เข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 24.00-06.00 น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
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7.5 คนวัยทางานส่ วนใหญ่ร้อยละ 53.0 ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ครั้งต่อวันรองลงมาใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ 4-6 ครั้งต่อวันคิดเป็ นร้อยละ 26.5 และใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 7 ครั้งต่อ
วันน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 20.5 คนวัยทางานส่ วนใหญ่ร้อยละ 41.25 ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฉลี่ย 1-2 ชัว่ โมงต่อวันรองลงมาใช้มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวันจานวน 93 คนคิดเป็ นร้อยละ 23.25 ใช้
2-3 ชัว่ โมงต่อวันจานวน 81 คนคิดเป็ นร้อยละ 20.25 และใช้นอ้ ยกว่า 1ชัว่ โมงต่อวันจานวน 61 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.25
พรสุ รีย ์ สี ทอง (2546) ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคนมถัว่ เหลื องยูเอสที
พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคนมถัว่ เหลืองยูเอชทีในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดไว้ดงั นี้ ในเรื่ องของผลิตภัณฑ์
ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามคิ ดเห็ นในเรื่ องความสะดวกในการดื่ ม ของผลิ ต ภัณ ฑ์ รองลงมาคื อต้อ งเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพแลไม่มีคอเลสเตอรอลตามลาดับในเรื่ องของราคาส่ วนใหญ่ให้
ความคิดเห็ นในเรื่ องราคาถูกเมื่อซื้ อยกแพครองลงมาคือราคาถูกกว่านมวัวและราคาขายต่อกล่อง
เหมาะสม (10 บาท) ตามลาดับในเรื่ องของช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ในเรื่ องควรมีสินค้าวางขายร้านสะดวกซื้ อรองลงมาคือมีขายใน Supermarket ตามห้างสรรพสิ นค้า
และมีขายใน Discount Store (Big C, Macro, Lotus, Carrefour) ตามลาดับในเรื่ องของการส่ งเสริ ม
การตลาดส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในด้านมีการโฆษณาในเรื่ องความรู ้ของผลิตภัณฑ์รองลงมาคือ
การจัดซุ ม้ ที่โดดเด่นเป็ นเหตุจูงใจให้ซ้ื อและมีของแถมเวลาซื้ อยกแพค
ผุสสดี วัฒนเมธา (2546) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่ มชาเขี ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ชาเขียวเช่นมีประโยชน์พ้ืนฐานของชาเขียว, ตราสิ นค้าของ
เครื่ องดื่มชาเขียวและการบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องดื่มชาเขียวโดยผูบร้ ิ โภคมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่ องดื่มชาเขียวมาก เช่นสามารถป้ องกันและยับยั้งมะเร็ ง, ช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือด, มีส่วน
ช่วยให้ลดการตึงเครี ยดลงและช่ วยบารุ งและรักษาผิวพรรณโดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภครับทราบข้อมูล
จากสื่ อทางโทรทัศน์รองลงมาคือจากบุคคลที่รู้จกั และหนังสื อพิมพ์ตามลาดับโดยผูบ้ ริ โภคดื่มชาเขียว
4 ครั้งต่อสัปดาห์และบริ โภค 2 แก้วต่อครั้งซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่บริ โภคเฉพาะชาเขียวอย่างเดียว
รองลงมาบริ โภคพร้ อมกับอาหารเช่ นขนมปั ง/เบเกอรี่ และบริ โภคพร้ อมกับอาหารประเภทอาหาร
คาวตามลาดับโดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกแหล่งผลิตเครื่ องดื่มชาเขียวจากประเทศไทยรองลงมาคือ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนตามลาดับซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการบริ โภคชาเขียวมาที่สุดคือ
มีประโยชน์ต่อร่ างกายสาหรับแนวโน้มในอนาคตของการบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวพบว่าส่ วนใหญ่
บริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวอย่างแน่นอนรองลงมาคือมีแนวโน้มว่าจะบริ โภคเครื่ องดื่ มชาเขียวและไม่
แน่ใจตามลาดับ
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ฤดีพร ผ่องสุ ภาพ (2551) ที่ พบว่าการแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึง
พอใจในการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ประเภทของ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่พบในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีดงั นี้ คือ 1) ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคล 2) ข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 3) ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 4) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5) ข่าว
ประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมการกุศล และ 6) ภาพข่าวกิจกรรม จากการศึกษาพบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคคลมีจานวนมากที่สุดเนื่ องจากข้อมูลที่ลงในสังคมออนไลน์จะเป็ นการประชาสัมพันธ์ตนเอง
ส่ วนผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ พบว่า นิ สิตนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ มีการแสวงหา
ข่ า วสารประชาสั ม พันธ์ ผ่า นเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นระดับ ปานกลาง และส่ วนใหญ่ ท าการ
สื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่บา้ นทุกวัน เป็ นเวลามากกว่า 2 ชัว่ โมง และใช้อินเทอร์ เน็ต
เป็ นช่ องทางในการแสวงหาข่าวสารมากที่ สุด ซึ่ งการแสวงหาข่า วสารประชาสัมพันธ์ ของนิ สิ ต
นักศึกษา มี ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจจากการสื่ อสารผ่านสังคม
ออนไลน์ ทัศ นคติ ข องนิ สิ ต นัก ศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ และการใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงใจจากการ
สื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ประดิษฐ์ วิจิตราภรณ์ (2542) ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับ ทัศนคติ วิจยั เรื่ องปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดของทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารแต่ ล ะชนิ ด ซึ่ ง ตัว แปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ซ่ ึ ง ร้ า นค้า กาแฟสดต้อ งใช้ร่ว มกันหรื อ คล้า ยกันเพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดในการตอบสนองความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคในเครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคา
ทาเลที่ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาดและรวมไปถึ งการให้บริ การที่ทาให้นกั ศึกษาหันมาสนใจบริ โภค
กาแฟสดกัน มากขึ้ น ลัก ษณะการก าหนดปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ได้ก ล่ า วถึ ง
ความหมายของทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติคือความพร้อมทางจิตใจที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาใน
ลักษณะของพฤติกรรมและการปฏิ บตั ิต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในเชิ งบวกหรื อเชิ งลบเห็ นด้วยหรื อไม่เห็ น
ด้วยขึ้นอยู่กบั พื้นฐานความรู ้ ประสบการณ์ ที่เคยได้รับและลักษณะสิ่ งแวดล้อมของบุคคลนั้นๆใน
กรณี น้ ี จะศึกษาถึ งความรู ้ สึกนึ กคิดของประชาชนต่อการบริ โภคกาแฟนอกจากนี้ ยงั กล่าวถึ งความ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติดว้ ยเช่นกัน
วราภรณ์ วิวิธสิ ริ (2543) ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกาแฟคัว่ บดในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล: กรณี ศึกษาร้านบ้าน
ใร่ กาแฟพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นชายอายุ 25-29 ปี เป็ นเจ้าของกิจการรายได้มากกว่า 40,000
บาทประเภทกาแฟที่ดื่มคือกาแฟคัว่ บดจานวนที่ดื่มกาแฟคัว่ บดใน 1สัปดาห์คือดื่มทุกวันปริ มาณใน
การดื่มกาแฟใน 1 วันคือ 1 ถ้วย/แก้วต่อ 1 วันช่วงเวลาที่ดื่มกาแฟคัว่ บดคือช่วงเช้าชนิ ดกาแฟคัว่ บด
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ที่ชอบดื่มคือชนิ ดเย็นสาเหตุที่ทาให้เลือกดื่ มกาแฟคัว่ บดคือกลิ่นหอมของกาแฟปั จจัยที่สาคญัที่สุด
ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกาแฟคัว่ บดคื อรสชาติ แหล่งข้อมูลที่ทาให้รู้จกั ร้ านบ้านใร่ กาแฟคื อป้ าย
โฆษณาหน้าสถานีบริ การน้ ามันเจ็ท
สื่ อโฆษณาที่ ทาให้รู้จกั ร้ านบ้านใร่ กาแฟคือป้ ายโฆษณาหน้าสถานี บริ การน้ ามันเจ็ทด้าน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับเมล็ดกาแฟคัว่ บดมีความสดใหม่รสชาติการแฟดี
มีกลิ่นหอม จากกรรมวิธีการชงด้านราคาให้ความสาคัญมากกับราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณ
และคุ ณ ภาพของกาแฟมี ป้ ายบอกราคาของกาแฟแต่ ล ะชนิ ด ชั ด เจนด้ า นการจัด จ าหน่ า ยให้
ความสาคัญมากกับความสะดวกในการซื้ อหา เนื่ องจากตั้งอยู่ในสถานี บริ การน้ ามันเจ็ทซึ่ งมี อยู่
หลายสาขามีพนักงานขายให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิ นค้าและกรรมวิธีการชงมีตวั อย่างให้ทดลองชิ มมี
การแถมบรรจุภณ
ั ฑ์ของกาแฟมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้านบุคคลให้ความสาคัญมากที่สุดกับพนักงาน
ให้การต้อนรั บที่ ดีและอัธยาศัยดี พนักงานมี ความรู ้ และความสามารถที่ ดีพนักงานแต่งกายสุ ภาพ
เรี ย บร้ อ ยพนัก งานมี ค วามกระตื อรื อร้ น ในการให้บ ริ ก ารบรรยากาศในร้ า นดี มี ที่ นั่ง ดื่ ม กาแฟที่
สะดวกสบายภายในร้ า นมี ค วามสะอาดเรี ย บร้ อ ยมี ส ถานที่ ส ะดวกสบายในการจอดรถด้า น
กระบวนการให้ความสาคัญที่สุดกับกรรมวิธีการชงกาแฟรวดเร็ วอุปกรณ์ ในการชงกาแฟมีความ
สะอาดเครื่ องชงกาแฟทันสมัยจากงานวิจยั ดัง กล่ าวผูว้ ิจยั สามารถนามาเป็ นแนวทางและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างงานวิจยั และแบบสอบถามทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกาแฟคัว่ บด
เพ็ญพักตร์ จันทะสี ลา (2552) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มและทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคต่อกาแฟคัว่ บดกรณี ศึกษา CAFÉ AMAZON. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี
อายุ 25-35 ปี กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาและมีรายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท ผูบ้ ริ โภคเห็นว่ามีรสชาติของกาแฟที่เข้มข้นตามที่ตอ้ งการดื่มโดยมีรสชาติถูกใจใช้เวลา
รอกาแฟไม่นานและมีราคาแพงลักษณะของรู ปแบบบ้านมีความเป็ นเอกลักษณ์เป็ นของตนเองมีเมนู
ที่หลากหลายรสชาติให้เลือกซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้และมีความถี่ในการดื่ม 1-2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์โดยเลื อกดื่ มกับเพื่อนและชอบดื่ มกาแฟคัว่ บดที่มีรสมันและเข้มข้นส่ วนช่ วงเวลาที่ชอบดื่ ม
กาแฟคัว่ บดคือช่วงเวลา 10.00 น-14.00 น. ในด้านรู ปแบบของกาแฟที่ดื่มผูบ้ ริ โภคจะชอบดื่มกาแฟเย็น
ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคจะดื่มกาแฟคัว่ บดในปริ มาณ 1 แก้ว/วัน และชนิดของกาแฟที่ชอบคือเอสเพรสโซ
บุญเลิศ ดีมุข (2548) ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสาเร็ จรู ปชนิ ดผงของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ดผงของผูบ้ ริ โภคในด้านวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยพบว่าผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดเพราะคนทัว่ ไปนิ ยมดื่มกาแฟแทนอาหารเช้ารองลงมาคือการ
ต้อนรับแขกที่มาเยีย่ มด้วยกาแฟและการต้อนรับแขกด้วยกาแฟตามงานพิธีตามลาดับ
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โดยพบว่าระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จ
ชนิ ด ผงของผูบ้ ริ โ ภคในด้า นสถานภาพทางสั ง คมโดยภาพรวมพบว่า ข้อ ที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้ใ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดคือค่านิ ยมของสังคมที่ชอบดื่ มกาแฟ รองลงมาคือ รู้สึกดูดีถา้ ต้อนรับแขกด้วย
กาแฟและระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ดผง
ของผูบ้ ริ โภคในด้านกลุ่มอ้างอิงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าข้อที่ผบู ้ ริ โภคใช้ใน
การตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดคือ เพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลต่อการดื่ มกาแฟ รองลงมาได้แก่ เลี ยนแบบสื่ อ
โฆษณาต่างๆ คนในครอบครัวมีอิทธิ พลต่อการดื่มกาแฟและเลียนแบบผูบ้ ริ หาร
ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิด
ผงของผูบ้ ริ โภคในด้านกิจกรรมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากพบว่าข้อที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ใ นการตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ รสชาติ และกลิ่ นกาแฟ รองลงมาได้แก่ ตราสิ นค้ามี
ชื่อเสี ยงรู ปลักษณ์สีสันของผลิตภัณฑ์และรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์
ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ด
ผงของผูบ้ ริ โภคในด้านกิจกรรมการตลาดเกี่ยวกับราคา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าข้อ
ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพรองลงมาได้แก่มีป้ายแสดง
ราคาชัดเจนและราคามีความสอดคล้องกับท้องตลาด
ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ด
ผงของผูบ้ ริ โภคในด้านกิจกรรมการตลาดเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากซึ่ งพบว่า ข้อที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้ใ นการตัดสิ นใจซื้ อสู ง สุ ด ได้แก่ หาซื้ อได้ง่ า ยตามร้ า นค้า ทัว่ ไป
รองลงมาได้แก่จดั วางสิ นค้าให้ดูสะดุดตาและหาง่ายและมีตวั อย่างให้ชิมทาให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ด
ผงของผูบ้ ริ โภคในด้านกิ จกรรมการตลาดเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากซึ่ งเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าข้อที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทางสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร รองลงมา ได้แก่ มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขายตามศูนย์การค้า การจัดรายการลดแลกแจกแถมและมีพนักงานขาย
คอยให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ด
ผงของผูบ้ ริ โภคในด้านอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าข้อที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ ชื่นชอบเพลงโฆษณาและสโลแกนของกาแฟ รองลงมา
ได้แก่ ความเชื่ อถื อในสรรพคุ ณของกาแฟ ความชอบในตราสิ นค้าที่ เคยซื้ อเป็ นประจาและความ
เชื่อถือในชื่อเสี ยงของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
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ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิด
ผงของผูบ้ ริ โภคในด้านสิ่ งจูงใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า
ข้อที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ ซื้ อให้เพื่อนร่ วมงานรั บประทานด้วย รองลงมา
ได้แก่ ซื้ อเป็ นของฝากและซื้ อเพราะมีของแถมถูกใจ
ด้า นระดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย ที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟปรุ ง ส าเร็ จ ชนิ ด ผงของ
ผูบ้ ริ โ ภคในด้า นการรั บ รู ้ โ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ งเมื่ อ พิ จารณาตามรายข้อพบว่า ข้อ ที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ คนส่ วนมากชอบดื่มกาแฟ รองลงมาได้แก่ ดื่มกาแฟทา
ให้หายง่วงนอนผ่อนคลายบรรเทาความเครี ยดและการดื่มกาแฟทาให้เข้าสังคมได้ง่าย
ด้านระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิ ด
ผงของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่ งเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าข้อที่ผบู ้ ริ โภคใช้ใน
การตัดสิ นใจซื้ อสู งสุ ดได้แก่ ด้านกิจกรรมการตลาดเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาได้แก่
ด้านกิ จกรรมการตลาดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ด้านกิ จกรรมการตลาดเกี่ ยวกับราคา ด้านอารมณ์ ด้าน
วัฒนธรรมด้านการรับรู้ ด้านกิ จกรรมการตลาดเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานภาพทาง
สังคม ด้านสิ่ งจูงใจ และด้านกลุ่มอ้างอิงตามลาดับ
วิภาณี กิตติภาดากุล (2545) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มี
ต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านแบล็คแคนยอนในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านพนักงานและ
ด้า นกายภาพและด้า นราคาให้ค วามส าคัญในระดับ มากส่ ว นด้า นการส่ ง เสริ ม การขายและการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญในระดับปานกลางตามลาดับผลการทดสอบสมมติฐานด้านปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมดื่ มกาแฟพบว่าอายุและอาชี พมีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ช่วงเวลาและสถานที่ในการดื่มและปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศอาชี พมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การใช้บริ การร้านกาแฟพรี เมี่ยมด้านความถี่ในการให้บริ การ
สุ ทชั ชา เวฬุสุวรรณ (2545) ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ลดความอ้วนประเภทอาหารควบคุ ม น้ า หนัก เฉพาะหัวบุ ก ของคนกรุ ง เทพมหานครพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่บริ โภคผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนประเภทอาหารควบคุมน้ าหนักเฉพาะหัวบุกส่ วนใหญ่อายุ
36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีรายได้
รวมอยูใ่ นช่ วง 10,000-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระดับความอ้วนอยูใ่ นระดับ 1 ซึ่ งมีค่าดัชนี ความ
หนาของร่ างกาย BMI = 20.0-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพคือควรลดน้ าหนักซึ่ ง
มีการรับประทานผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนชนิดอื่นนอกเหนือจากหัวบุกคือยาลดความอ้วนยาชุดสาร
สกัดจากเมล็ ดทานตะวันและชาลดความอ้วนมี เหตุ ผ ลในการรั บประทานผลิ ตภัณฑ์คื อมีปัญหา
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น้ าหนักตัวเกินรองลงมาคือต้องการควบคุมน้ าหนักให้คงที่และรับประทานเพื่อเสริ มสุ ขภาพร่ างกาย
โดยกลุ่มตัวอย่างจะซื้ อที่ร้านค้า/ซู เปอร์ มาร์ เก็ตมีปริ มาณในการซื้ อ2 กล่อง/ครั้งและมีความถี่ในการ
รับประทานเฉลี่ยคือวันละ 3 ครั้ง
ในภาพรวมของปั จจัย ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ล ดความอ้วนประเภทอาหาร
ควบคุ มน้ าหนักเฉพาะหัวบุกของคนกรุ งเทพมหานครในด้านปั จจัยผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจาหน่ าย
และการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นปั จจัยที่ทาให้กลุ่ มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อในระดับปานกลางและเมื่ อ
พิจารณาทั้ง 3 ปั จจัยพบว่า
1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยที่ทาให้กลุ่ มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อในระดับปาน
กลางโดยจัดกลุ่มของระดับการตัดสิ นใจดังนี้ เรื่ องของชื่อเสี ยงผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
ผงเครื่ องดื่มประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์การได้รับ เครื่ องหมาย อ.ย. มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับ
ปานกลางรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็ นอาหารมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ลดความอ้วนหัว
บุกในระดับน้อย
2) ปั จจัยด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อในระดับปานกลาง
3) ปั จจัย ด้านการจัดจาหน่ า ยหรื อความสะดวกในการซื้ อเป็ นปั จจัย ที่ ทาให้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อในระดับน้อยโดยจัดระดับดังนี้ เรื่ องการส่ งเสริ มการขายโดยการลดราคาการ
ได้รับคาแนะนาจากเพื่อนและการได้รับการแนะนาจากคนในครอบครัวมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ล ดความอ้ว นหัวบุ ก ในระดับ ปานกลางส่ วนการส่ ง เสริ ม การบายโดยการรั บ ของ
สมนาคุณการได้รับข่าวสารในด้านผลิตภัณฑ์หวั บุกอย่างสม่าเสมอการได้รับคาแนะนาจากพนักงาน
ขายการได้รั บ ค าแนะน าจากเภสั ชกรหรื อ ร้ านขายยาการได้รั บค าแนะน าจากแพทย์ก ารได้รั บ
คาแนะนาจากบทความในหนังสื อที่ไม่ใช่ การโฆษณามีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ลด
ความอ้วนหัวบุกในระดับน้อย
โดยค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ล ดความอ้วน
ประเภทอาหารควบคุ มน้ าหนักเฉพาะหัวบุกของคนกรุ งเทพมหานครในด้านปั จจัยผลิ ตภัณฑ์ราคา
การจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดจาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหัวบุก
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.5 และเมื่อพิจารณารายปั จจัยพบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี การตัดสิ นใจที่
แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด
2) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ลด
ความอ้วนหัวบุกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.5 และเมื่อพิจารณารายปั จจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การตัดสิ นใจที่แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด
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3) กลุ่มตัวอย่างมีอาชี พที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ลดความอ้วนหัว
บุกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่0.5และเมื่อพิจารณารายปั จจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจที่
แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด
4) กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหัว
บุกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่0.5และเมื่อพิจารณารายปั จจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจที่
แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด
สุ รีรัตน์ ศรี วพิ ฒั น์ (2547) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านกาแฟสดในสถานีบริ การน้ ามันและศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟสดในสถานี
บริ การน้ ามันผลการศึกษาพบว่าเหตุผลสาคัญที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริ การร้านกาแฟสดในสถานีบริ การ
น้ ามันเพราะความสะดวกกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริ การวันจันทร์ -ศุกร์ เนื่องจากเป็ นวันที่
ทางานและจะมาใช้บริ การช่วงเย็นตั้งแต่ 18.00 น. เป็ นต้นไปมากที่สุดบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านกาแฟสดคือตนเองเพราะกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมาคนเดียวปั จจัยการตลาด
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ควาามสาคัญมากที่สุดคือด้านบริ การปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุอาชี พและรายได้มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านกาแฟสดเช่นเดียวกัน
ธี รศักดิ์ ขจรเกียรติไพศาล (2549) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเรื่ องพฤติกรรม
และความคิดเห็ นต่อการเลื อกซื้ อกาแฟกระป๋ องพร้ อมดื่ มในเขตเทศบาลนครนครราชสี มาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ งอายุระหว่า ง 18-27 ปี เป็ นนัก เรี ยน/
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสาหรับตนเอง
โดยนานๆ ครั้งจะซื้ อและตามแต่โอกาสจานวนในการซื้ อปกติครั้งละ 1 กระป๋ องเท่านั้นส่ วนเหตุผล
ที่เลื อกซื้ อคื อหาซื้ อได้สะดวกยี่ห้อที่ ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบที่ สุดคื อยี่ห้อเบอร์ ด้ ี และสถานที่ ที่ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่นิยมซื้ อมากที่สุดคือร้านสะดวกซื้ อหรื อมินิมาร์ ทผูบ้ ริ โภคที่มีความคิดเห็นต่อการเลือกซื้ อ
กาแฟกระป๋ องพร้อมดื่ มในด้า นผลิ ตภัณฑ์และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากส่ วนด้านราคาและด้านส่ งเสริ มการขายการตลาดนั้นผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมปานกลาง
พจนีย ์ บุญศรี สุวรรณ (2549) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับ การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสด เรื่ องส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟสดของผูบ้ ริ โ ภคในอ าเภอเมื อ งจัง หวัด
สุ พรรณบุรีผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 36-40 ปี จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
มีความเชื่อในประโยชน์ของกาแฟสดและมีกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิ พลต่อการนาเสนอข่าวสารเป็ นกลุ่ม
นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับด้านพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดพบว่าเมนูชนิ ดของกาแฟสดที่
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กลุ่มตัวอย่างนิยมคือเอสเพรสโซ่ เป็ นกาแฟสดเย็นชอบดื่มคนเดียวโดยจะดื่มก่อนการทางานและทา
กิจกรรมมีความถี่ในการดื่มคือทุกวันวันละ 1 แก้วราคาเฉลี่ยต่อแก้วคือ 20-25 บาททาเลร้านที่ซ้ื อ
บริ โภคคือที่ต้ งั แยกเดี่ ยว (Stand Alone) และมีอาหารว่างร่ วมด้วยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
ระดับมากต่อส่ วนประสมทางการตลาดทุกๆด้านตามลาดับดังนี้ ดา้ นช่ องทางการจัดจาหน่ ายด้าน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดปั จจัยส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศอายุระดับการศึกษา
อาชี พรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดในเรื่ องความถี่ ในการ
ซื้ อกาแฟสดดื่มและทาเลร้านที่ซ้ื อบริ โภคส่ วนการให้ความสาคัญต่อการซื้ อกาแฟสดนั้นพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญในด้านราคาต่างกันในส่ วนของอายุระดับการศึกษาอาชี พและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจาหน่ายและการ
ส่ งเสริ มการตลาดต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ ท ชั ชา เวฬุ สุ วรรณ (2548) ได้ท าการศึ ก ษาในหัวข้อปั จจัย ในการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนประเภทอาหารควบคุมน้ าหนักเฉพาะหัวบุกของคนกรุ งเทพมหานครได้ระบุ
ไว้วา่ โรคอ้วนคือโรคที่โรคที่สภาวะร่ างกายมีน้ าหนักมากกว่าปกติมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนัง
เกินมาตรฐานคือเกินร้ อยละ 20 ขึ้นไปโดยเทียบมาจากส่ วนสู งเทียบค่ามาตรฐานหรื อใช้น้ าหนัก
มาตรฐานที่อยูใ่ นส่ วนสู งเดียวกันซึ่ งเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความอ้วนคือการคานวณดัชนี มวลร่ างกาย
หรื อที่เรี ยกว่า (BODYMASS INDEX (BMI) โดยคานวณจากน้ าหนักตัวหน่วยกิโลกรัมหารด้วย
ความสู งในหน่วยเมตร 2 มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อตารางเมตร
การทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดทาให้ผวู ้ จิ ยั ทราบถึงข้อค้นพบจากงานวิจยั ในอดีตเพื่อนามา
พัฒนาต่อยอด รวบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ลักษณะประชากร พฤติกรรมการ
ใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ทัศ นคติ และการตัด สิ นใจซื้ อ ซึ่ งได้น ามาเป็ นแนวทางในการศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรเป็ นเกณฑ์ ส าหรั บ สร้ า งแบบสอบถาม และการยื น ยัน อภิ ป ราย
ผลการวิจยั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมของสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่างในการวิจยั
3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.6 ความน่าเชื่ อถือของเครื่ องมือในการวิจยั
3.7 เกณฑ์การอธิบายความหมายของตัวแปร
3.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.9 การประมวณผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยการใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนทัว่ ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกอาชีพ
ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยให้ประชาชนตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

3.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ที่ได้ศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทั้งเพศ
ชายเพศหญิ ง ที่ มี อายุระหว่า ง 20-60 ปี เนื่ องจากเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายของผลิ ตภัณฑ์ก าแฟควบคุ ม
น้ าหนักซึ่ งมีอานาจในการตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองแต่สาหรับจานวนประชากรผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนัก เป็ นสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั ไม่สามารถหาตัวเลขที่แน่นอนได้ แต่สามารถคาดคะแนนจาก
จานวนจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักในแต่ละปี แล้ว คาดว่าจะมีผบู้ ริ โภคผลิตภัณฑ์กาแฟ
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ควบคุ มน้ าหนักมากกว่า 100,000 คน เนื่ องจากยอดจาหน่ ายกาแฟควบคุ มน้ าหนัก มียอดจาหน่ าย
เฉลี่ยอยู่ที่ 12,600 ล้านบาท ต่อปี และราคาต่อหน่ วยอยู่ที่ประมาณ 180-200 บาท (http://www.
positioningmag.com)

3.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 20-60 ปี ที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลและเป็ นบุคคลที่ใส่ ใจและรักสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ตารางสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane (1967) เป็ นเกณฑ์ โดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ความคลาด
เคลื่ อนไม่เกิ น 5% สาหรับประชากรจานวน 100,000 คนขึ้ นไป และจานวนกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาจานวนไม่นอ้ ยกว่า 400 คน

3.3 วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มี วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลที่มีความใส่ ใจสุ ขภาพตามสถานที่ที่คาดว่าจะพบกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ เช่น ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ สมาคมหรื อชมรมเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น

3.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดังนี้
3.4.1 สมมติฐานที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรที่ แตกต่ า งกันมี พ ฤติ ก รรมการใช้สื่ อสั ง คม
ออนไลน์แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากร
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
3.4.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก

3.4.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
3.4.4 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรอิสระ ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค

3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยเป็ นคาถามปลายปิ ด
(Close-Ended Questionnaire) และคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) จานวน 1 ชุด
ตอนที่ 1
ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานะสุ ขภาพ
ตอนที่ 2
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ตอนที่ 3
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
ตอนที่ 4
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อสุ ขภาพ

3.6 ความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือในการวิจัย
การนาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่ อถือได้ (Reliability)
โดยนาแบบสอบถามที่ได้เรี ยบเรี ยงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
และผูเ้ ชี่ ย วชาญ เป็ นผูต้ รวจสอบหาความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาที่ ใช้ (Wording) เพื่อขอคาแนะนาในการแก้ไขปรั บปรุ งแบบสอบถามให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน
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วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) ได้ค่า แอลฟา (Alpha Coefficient) ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ ได้ค่าเฉลี่ ย .774 ข้อมูลเกี่ ยวกับ การรั บรู ้ เกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนัก ได้
ค่าเฉลี่ย .797 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก ได้ค่าเฉลี่ย .822 และ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนัก ได้ค่าเฉลี่ ย .905 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่
เชื่อถือได้

3.7 เกณฑ์ การอธิบายความหมายของตัวแปร
3.7.1 ใช้ เกณฑ์ ในการแปลความหมายจากค่ าเฉลีย่ ของคะแนน ดังนี้
เชิงบวก
เชิงลบ
เห็นด้วยอย่างนี้
5
1 คะแนน
เห็นด้วย
4
2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
3
3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
4 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
1) ค่าคะแนนในระดับ
1.00 - 1.49
คะแนน มีสุขภาพแย่มาก
2) ค่าคะแนนในระดับ
1.50 - 2.49
คะแนน มีสุขภาพแย่
3) ค่าคะแนนในระดับ
2.50 - 3.49
คะแนน มีสุขภาพปานกลาง
4) ค่าคะแนนในระดับ
3.50 - 4.49
คะแนน มีสุขภาพดี
5) ค่าคะแนนในระดับ
4.50 - 5.00
คะแนน มีสุขภาพดีมาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
1) ค่าคะแนนในระดับ
1.00 - 1.49
คะแนน ไม่ใช้เลย
2) ค่าคะแนนในระดับ
1.50 - 2.49
คะแนน ใช้นานๆครั้ง
3) ค่าคะแนนในระดับ
2.50 - 3.49
คะแนน ใช้บา้ งไม่ใช้บา้ ง
4) ค่าคะแนนในระดับ
3.50 - 4.49
คะแนน ใช้ค่อนข้างบ่อย
5) ค่าคะแนนในระดับ
4.50 - 5.00
คะแนน ใช้เป็ นประจา

51
3.7.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์
ความบ่อยครั้งของการรับสื่ อ
บ่อยมากที่สุด
5
บ่อยมาก
4
บ่อยปานกลาง
3
ไม่บ่อย
2
ไม่บ่อยเลย
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.7.3 ทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
3.7.4 การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
บ่อยมากที่สุด
5
คะแนน
บ่อยมาก
4
คะแนน
บ่อยปานกลาง
3
คะแนน
ไม่บ่อย
2
คะแนน
ไม่บ่อยเลย
1
คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
1) ค่าคะแนนในระดับ
1.00 - 1.49 คะแนน บ่อยมากที่สุด
2) ค่าคะแนนในระดับ
1.50 - 2.49 คะแนน บ่อยมาก
3) ค่าคะแนนในระดับ
2.50 - 3.49 คะแนน บ่อยปานกลาง
4) ค่าคะแนนในระดับ
3.50 - 4.49 คะแนน ไม่บ่อย
5) ค่าคะแนนในระดับ
4.50 - 5.00 คะแนน ไม่บ่อยเลย
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นอกจากนั้นยังได้แบ่งกลุ่มผูต้ ดั สิ นใจออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ตัดสิ นใจโดยทันทีกบั ไม่ตดั สิ นใจ
โดยทันทีคือจะต้องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม เช่ น คุณภาพ ราคา ฯลฯ ก่อนนาไปคานวนเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน

3.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.8.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
เพื่อแจกแจงความถี่ แสดงตารางร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย (Mean) โดยอธิ บายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบตาม
2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
3) ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
4) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนัก
3.8.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อการทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัย ดังนี้
1) ศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากร และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (T-Test และ F-Test One Way Anova)
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติ
(การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
3) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ละการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก(การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่สนใจ
ในผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก (การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient)
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3.9 การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความเรี ยบร้อยของแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลทั้งหมดไปดาเนิ นการลงรหัสข้อมูล (Coding) และคัดลอกรหัสลงในแบบฟอร์ ม
การลงรหัส แล้วนาไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for WINDOW เพื่อทาการวิเคราะห์ทาง
สถิติ จากนั้นจึงนาผลคานวณทางสถิติที่ได้มาเขียนการวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจยั ต่อไป

บทที่ 4
วิเคราะห์ ผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง สื่ อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากประชาชน 400 คนในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง แบบสอบถามทั้ง หมดได้ผ่า นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ผลการวิเคราะห์ ที่ได้จะนาเสนอในรู ปแบบของตาราง โดยลาดับ
ดังนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
4.2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.3 ข้อมูลการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
4.6 การทดสอบสมมติฐาน

4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค
4.1.1 เพศ
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.0
รองลงมาเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 49.0
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
196
204
400

ร้ อยละ
49.0
51.0
100.00
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4.1.2 อายุ
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 69.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.8 และอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 7.5
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
279
83
30
7
1
400

ร้ อยละ
69.8
20.8
7.5
1.8
.3
100.00

4.1.3 ระดับการศึกษา
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 71.3 รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวส./ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 10.8 และจบการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.5
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ปวส./ปวช.
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
14
43
16
285
42
400

ร้ อยละ
3.5
10.8
4.0
71.3
10.5
100.00
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4.1.4 อาชีพ
จากตารางที่ 4.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 46.5
รองลงมามีอาชีพพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 5.8
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
เจ้าของกิจการ
รับจ้าง
แม่บา้ น
เกษียณอายุ
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)
186
21
10
135
15
23
4
1
5
400

ร้ อยละ
46.5
5.3
2.5
33.8
3.8
5.8
1.0
.3
1.3
100.00

4.1.5 รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
จากตารางที่ 4.5 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง 5,000 ถึ ง
10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 รองลงมาเป็ นกลุ่ มผูม้ ี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนระหว่าง 10,001 ถึ ง
15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.8
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน(บาท)
ต่ากว่า 5,000
5,000-10,000
10,001-15,000
15,001-20,000

จานวน(คน)
56
111
71
56

ร้ อยละ
14.0
27.8
17.8
14.0
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รายได้ ต่อเดือน(บาท)
20,001-25,000
25,001-30,000
มากกว่า 30,001
รวม

จานวน(คน)
40
20
46
400

ร้ อยละ
10.0
5.0
11.5
100.00

4.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2.1 สื่ อทีใ่ ช้
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของความบ่อยครั้งการใช้สื่อออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม

สื่ อที่ใช้
1.Facebook
2. Twitter
3. Youtube
4. Google plus
5. Instagram
6. Myspace
7. Pinterest
8. Socialcam

บ่ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
207
(51.8)
14
(3.5)
97
(24.3)
49
(12.3)
45
(11.3)
4
(1.0)
4
(1.0)
11
(2.8)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)
103
(25.8)
33
(8.3)
117
(29.3)
106
(26.5)
56
(14.0)
14
(3.5)
17
(4.3)
29
(7.3)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
65
(16.3)
92
(23.0)
135
(33.8)
98
(24.5)
80
(20.0)
65
(16.3)
50
(12.5)
91
(22.8)

ความบ่ อยครั้ง
น้ อย
น้ อยที่สุด
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
16
9
(4.0)
(2.3)
68
193
(17.0)
(48.3)
31
20
(7.8)
(5.0)
58
89
(14.5)
(22.3)
70
149
(17.5)
(37.3)
76
241
(19.0)
(60.3)
82
247
(20.5)
(61.8)
76
193
(19.0)
(48.3)

ค่ าเฉลีย่
(x)
4.21
2.01
3.60
2.92
2.44
1.66
1.62
1.97

แปล
ความ
หมาย
บ่อย
ที่สุด
น้อย
ที่สุด
ปาน
กลาง
บ่อย
มาก
น้อย
ที่สุด
น้อย
ที่สุด
น้อย
ที่สุด
น้อย
ที่สุด

อันดับ

1
6
3
4
5
8
9
7
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

สื่ อที่ใช้
9. Line

บ่ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
197
(49.3)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)
73
(18.3)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
62
(15.5)

ความบ่ อยครั้ง
น้ อย
น้ อยที่สุด
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
25
43
(6.3)
(10.8)

รวม

ค่ าเฉลีย่
(x)
3.89

แปล
ความ
หมาย
บ่อย
ที่สุด

2.70

อันดับ

2
ปานกลาง

จากข้อมูลตามตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของการใช้สื่อออนไลน์โดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ ป านกลาง คื อ ค่ า เฉลี่ ย รวม 2.70 ซึ่ งหากพิ จารณาในรายละเอี ย ดพบว่า สื่ อที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการสื่ อใช้สื่อออนไลน์ประเภท Facebook เป็ นอันดับ 1 อันดับสองคือ
สื่ อประเภท Line อันดับ 3 คือ Youtube และ Google plus Instagram Twitter Socialcam Myspace
และ Pinterest ตามลาดับ
4.2.2 ระยะเวลาการเข้ าใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ ต่อวันในแต่ ละครั้ง
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของระดับความสาคัญของข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้าใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้ง
ระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 ถึง 2 ชัว่ โมง
2 ถึง 3 ชัว่ โมง
มากกว่า 3 ชัว่ โมง
รวม

จานวน(คน)
62
113
69
156
400

ร้ อยละ
15.5
28.3
17.3
39.0
100.00

จากตารางที่ 4.7 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาการเข้าใช้สื่อออนไลน์ต่อวัน
ในแต่ละครั้ง มากกว่า 3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 39.0 รองลงมา 1 ถึง 2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 28.3
และใช้ระยะเวลา 2 ถึง 3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 17.3
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4.2.3 สถานทีท่ เี่ ข้ าใช้ สื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของระดับความสาคัญของข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เข้าใช้สื่อ
ออนไลน์
สถานที่
ที่บา้ น
ที่ทางาน
ที่โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย
ที่ร้านอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
สถานที่
รวม

จานวน(คน)
203
93
46
32
26
จานวน(คน)
400

ร้ อยละ
50.8
23.3
11.5
8.0
6.5
ร้อยละ
100.00

จากตารางที่ 4.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้สถานที่ที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 50.8 รองลงมา
ที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 และที่โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 11.5
4.2.4 การรู้ จักเว็บไซต์ สื่อสั งคมออนไลน์
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของวิธีการรู้จกั เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์
รู้ จักเว็บไซต์
สมัครเล่นด้วยตนเอง
เพื่อนแนะนา/ชักชวน
รวม

จานวน(คน)
288
112
400

ร้ อยละ
72.0
28.0
100.00

จากตารางที่ 4.9 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั เว็บไซต์สื่ อสั งคมออนไลน์โดยการ
สมัครเล่นด้วยตนอง คิดเป็ นร้อยละ 72.0 รองลงมาเพื่อนแนะนา/ชักชวน คิดเป็ นร้อยละ 28.0
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4.2.5 เหตุผลที่เข้ าใช้ เว็บไซต์ สื่อสั งคมออนไลน์
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละเกี่ยวกับเหตุผลที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์
เหตุผลที่เข้ าใช้ เว็บไซต์
ติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั
อัพเดตสถานะ/ข้อมูลส่ วนตัว/รู ปภาพ
หาข้อมูล/แลกเปลี่ยนข้อมูล
ติดตามข่าวสารของสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การต่างๆ

จานวน (คน)
339
186
237
165

ร้ อยละ
84.8
46.5
59.3
41.3

หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จากตารางที่ 4.10 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเหตุผลที่จะเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ต้องการติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั คิดเป็ นร้อยละ 84.8 รองลงมา คือหาข้อมูล/แลกเปลี่ยนข้อมูล คิดเป็ น
ร้อยละ 59.3 และอัพเดตสถานะ/ข้อมูลส่ วนตัว/รู ปภาพคิดเป็ นร้อยละ 46.5

4.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
4.3.1 การรับรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละของระดับความสาคัญของข้อมูลเกี่ยวกับ การรับรู ้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก

สื่ อที่ใช้
1. Facebook
2. Twitter

บ่ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
129
(32.3)
5
(1.3)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)
93
(23.3)
21
(5.3)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
97
(24.3)
102
(25.5)

ความบ่ อยครั้ง
น้ อย
น้ อยที่สุด
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
38
43
(9.5)
(10.8)
92
180
(23.0)
(45.0)

ค่ าเฉลีย่
(x)
3.56
1.94

แปล
ความหมาย
บ่อยที่สุด
น้อยที่สุด

อันดับ

1
7
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

สื่ อที่ใช้
3. Youtube
4. Google plus
5. Instagram
6. Myspace
7. Pinterest
8. Socialcam
9. Line

บ่ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
34
(8.5)
21
(5.3)
29
(7.3)
0
(0.00)
1
(0.3)
8
(2.0)
66
(16.5)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)
60
(15.0)
60
(15.0)
39
(9.8)
13
(3.3)
12
(3.0)
39
(9.8)
68
(17.0)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
116
(29.0)
103
(25.8)
80
(20.0)
69
(17.3)
62
(15.5)
80
(20.0)
87
(21.8)

ความบ่ อยครั้ง
น้ อย
น้ อยที่สุด
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
76
114
(19.0)
(28.5)
74
142
(18.5)
(35.5)
88
164
(22.0)
(41.0)
88
230
(22.0)
(57.5)
95
230
(23.8)
(57.5)
79
194
(19.8)
(48.5)
54
125
(13.5)
(31.3)

ค่ าเฉลีย่
(x)
2.56
2.36
2.20
1.66
1.64
1.97
2.74

แปล
ความหมาย
ปานกลาง
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

อันดับ

3
4
5
8
9
6
2

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการรับรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุ มน้ าหนักจากการใช้สื่อประเภท Facebook เป็ นอันดับ 1 อันดับสองคือ สื่ อประเภท Line
อันดับ 3 คือ Youtube อันดับ 4 คือ Google Plus อันดับ 5 คือ Instagram อันดับ 6 คือ Socialcam
อันดับ 7 คือ Twitter อันดับ 8 คือ Myspace และมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ประเภท Pinterest
เป็ นอันดับสุ ดท้าย

4.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
4.4.1 ทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรด้านทัศนคติ จานวนทั้งสิ้ น 8 ข้อ และให้กลุ่ ม
ตัวอย่างระบุวา่ มีทศั นคติเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักมากน้อยเพียงใดโดยสามารถแจก
แจงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายได้ ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก

ทัศนคติ

1. มีแนวโน้มที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
2. ผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนักมี
ความน่าเชื่อถือ
3. มีการระบุ
คุณสมบัติหรื อ
สรรพคุณของกาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
อย่างชัดเจน
4. กาแฟควบคุม
น้ าหนักสามารถขจัด
ไขมันส่ วนเกิน
ได้จริ ง
5. กาแฟควบคุม
น้ าหนักทาให้เกิด
ความมัน่ ใจเพิ่ม
มากขึ้น
6. เกิดความรู้สึก
ชอบในตัว
ผลิตภัณฑ์อยาก
ทดลองใช้
7. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุม
น้ าหนักจะทาให้
ท่าน ผอม เพรี ยว
ได้จริ งเหมือนใน
โฆษณา

ทัศนคติ
เชิงลบ เชิงลบมาก
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

เชิงบวก
มาก
จานวน
(ร้ อยละ)

เชิงบวก
จานวน
(ร้ อยละ)

เป็ น
กลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

13
(3.3)

79
(19.8)

195
(48.8)

48
(12.0)

7
(1.8)

85
(21.3)

207
(51.8)

24
(6.0)

115
(28.8)

6
(1.5)

ค่ าเฉลีย่
(x)

แปล
ความ
หมาย

อันดับ

65
(16.3)

2.81

เป็ น
กลาง

6

51
(12.8)

50
(12.5)

2.87

เป็ น
กลาง

4

178
(44.5)

43
(10.8)

40
(10.0)

3.10

เป็ น
กลาง

1

79
(19.8)

206
(51.5)

71
(17.8)

38
(9.5)

2.86

เป็ น
กลาง

5

11
(2.8)

92
(23.0)

204
(51.0)

51
(12.8)

42
(10.5)

2.94

เป็ น
กลาง

2

12
(3.0)

76
(19.0)

214
(53.5)

52
(13.0)

46
(11.5)

2.89

เป็ น
กลาง

3

6
(1.5)

55
(13.8)

195
(48.8)

84
(21.0)

60
(15.0)

2.65

เป็ น
กลาง

8
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ทัศนคติ

8. คิดว่ากาแฟ
ควบคุมน้ าหนักไม่
เป็ นอันตรายต่อ
ร่ างกาย
รวม

เชิงบวก
มาก
จานวน
(ร้ อยละ)

เชิงบวก
จานวน
(ร้ อยละ)

เป็ น
กลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

8
(2.0)

64
(16.0)

199
(49.8)

ทัศนคติ
เชิงลบ เชิงลบมาก
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

85
(21.3)

ค่ าเฉลีย่

44
(11.0)

(x)

แปล
ความ
หมาย

2.76

เป็ น
กลาง

2.86

อันดับ

7
เป็ น
กลาง

จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
คือ ค่าเฉลี่ยรวม 2.86 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีทศั นคติ
ต่อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักด้านการระบุคุณสมบัติหรื อสรรพคุณของกาแฟควบคุมน้ าหนัก
อย่างชัดเจนเป็ นอันดับ 1 อันดับสองคือ กาแฟควบคุ มน้ าหนักทาให้เกิ ดความมัน่ ใจเพิ่มมากขึ้ น
อันดับ 3 คือเกิดความรู ้สึกชอบในตัวผลิตภัณฑ์และอยากทดลองใช้

4.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
4.5.1 การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก

กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจซื้อ

1. การตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักทันทีเลย

บ่ อยมาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยปาน
กลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

4
(1.0)

33
(8.3)

176
(44.0)

การตัดสิ นใจซื้อ
ไม่ บ่อย ไม่ บ่อย
(ร้ อยละ)
เลย
จานวน
(ร้ อยละ)

117
(29.3)

70
(17.5)

ค่าเฉลีย่
(x)

แปล
ความ
หมาย

2.46

บ่อย
ปาน
กลาง

อันดับ

12
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจซื้อ

2. มีการแสวงหาข้อมูล
ก่อนถึงจะตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักโดยการ
สอบถามจากเพื่อน
ครอบครัว คนรู้จกั ที่มี
ประสบการณ์ในการใช้
สิ นค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
3. จากประสบการณ์
ส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่
เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
มาก่อนจึงตัดสิ นใจซื้อ
ทันที
4 .มีการเปรี ยบเทียบ
ราคาก่อนตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนัก
5. นึกถึงความสะดวกใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ครั้ง
ต่อไปก่อนการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
6. เกิดการยอมรับในตรา
สิ นค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนักจึง
ตัดสิ นใจซื้อทันที
7. พิจารณาก่อนแล้วเมื่อ
เกิดความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักจึงตัดสิ นใจซื้อ

การตัดสิ นใจซื้อ
ไม่ บ่อย ไม่ บ่อย
(ร้ อยละ)
เลย
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยปาน
กลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

33
(8.3)

107
(26.8)

175
(43.8)

46
(11.5)

39
(9.8)

14
(3.5)

90
(22.5)

186
(46.5)

62
(15.5)

48
(12.0)

26
(6.5)

137
(34.3)

166
(41.5)

35
(8.8)

36
(9.0)

25
(6.3)

126
(31.5)

169
(42.3)

44
(11.0)

36
(9.0)

26
(6.5)

110
(27.5)

184
(46.0)

42
(10.5)

38
(9.5)

21
(5.3)

119
(29.8)

173
(43.3)

46
(11.5)

41
(10.3)

ค่าเฉลีย่
(x)

แปล
ความ
หมาย

อันดับ

3.12

บ่อย
ปาน
กลาง

4

2.90

บ่อย
ปาน
กลาง

11

3.20

บ่อย
ปาน
กลาง

2

3.15

บ่อย
ปาน
กลาง

3

3.11

บ่อย
ปาน
กลาง

5

3.08

บ่อย
ปาน
กลาง

6
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจซื้อ

8. มีทศั นคติที่ดีหลังจาก
ใช้ผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก
จึงเกิดการซื้อซ้ า
9. เปรี ยบเทียบราคากับ
ผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ อื่นที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน
ก่อนตัดสิ นใจซื้อ
10. มีรายการส่ งเสริ ม
การขายร่ วมกับสิ นค้าที่
ท่านสนใจ (โปรโมชัน่ )
จึงเกิดการตัดสิ นใจซื้อ
ได้เลย
11. ผลิตภัณฑ์มีการลด
ราคาที่ถูกและมีคุณภาพ
ท่านจึงเกิดการตัดสิ นใจ
ซื้อได้เลย
12. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ที่เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของท่าน จึงเกิด
การตัดสิ นใจซื้อได้ทนั ที
13. ผลิตภัณฑ์เป็ นที่
ยอมรับของบุคคลใน
สังคม โดยมีการโฆษณา
ผ่านผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง เช่น
ดารา นักร้อง และมีการ
ใช้สื่อโฆษณาที่ดึงดูดใจ
ท่านจึงเกิดการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนักได้ทนั ที

การตัดสิ นใจซื้อ
ไม่ บ่อย ไม่ บ่อย
(ร้ อยละ)
เลย
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยปาน
กลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

28
(7.0)

100
(25.0)

182
(45.5)

47
(11.8)

43
(10.8)

26
(6.5)

113
(28.3)

178
(44.5)

46
(11.5)

37
(9.3)

21
(5.3)

95
(23.8)

198
(49.5)

45
(11.3)

41
(10.3)

23
(5.8)

110
(27.5)

179
(44.8)

45
(11.3)

43
(10.8)

34
(8.5)

131
(32.8)

164
(41.0)

29
(7.3)

42
(10.5)

16
(4.0)

95
(23.8)

198
(49.5)

52
(13.0)

39
(9.8)

ค่าเฉลีย่
(x)

แปล
ความ
หมาย

อันดับ

3.05

บ่อย
ปาน
กลาง

8

3.11

บ่อย
ปาน
กลาง

5

3.02

บ่อย
ปาน
กลาง

9

3.06

บ่อย
ปาน
กลาง

7

3.21

บ่อย
ปาน
กลาง

1

2.99

บ่อย
ปาน
กลาง

10
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจซื้อ

14. เกิดการอยากลอง
ตามคาโฆษณา เนื่องจาก
ท่านคิดว่าหากท่าน
ทดลองใช้แล้ว จะทาให้
ท่านมีหุ่นที่เพรี ยว ผอม
เหมือนในโฆษณา ท่าน
จึงเกิดการตัดสิ นใจซื้อ
ได้เลย

บ่ อยมาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยปาน
กลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

13
(3.3)

82
(20.5)

211
(52.8)

การตัดสิ นใจซื้อ
ไม่ บ่อย ไม่ บ่อย
(ร้ อยละ)
เลย
จานวน
(ร้ อยละ)

43
(10.8)

ค่าเฉลีย่

51
(12.8)

(x)

แปล
ความ
หมาย

2.90

บ่อย
ปาน
กลาง

อันดับ

11

จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีกระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อโดยการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักได้ทนั ทีเนื่ องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เหมาะสมตรง
กับความต้องการเป็ นอันดับ 1 อันดับสองคือ มีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุ ม น้ า หนัก อันดับ 3 คื อ นึ ก ถึ ง ความสะดวกในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ค รั้ งต่ อไปก่ อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก

4.6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน
4.6.1 เพศ
ตารางที่ 4.14 แสดงคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จาแนกตามเพศ
เพศ

ค่ าเฉลีย่ ( x )

ชาย
หญิง

23.72
24.93

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
6.79
6.08

ค่ าสถิติ
(T-Test)
-1.87

นัยสาคัญ
.062
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จากตารางที่ 4.14 แสดงว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของชาย และหญิง ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.6.2 อายุ
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จาแนกตามอายุ
อายุ
1)
2)
3)
4)

20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

ค่ าเฉลีย่ ( x )
24.75
23.30
22.70
26.62

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
6.40
6.68
5.90
6.61

ค่ าสถิติ
(F-Test)

นัยสาคัญ

2.104

0.099

จากตารางที่ 4.15 แสดงว่า ผูท้ ี่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
อย่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.6.3 ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.16 แสดงคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จาแนกตามการศึกษา
การศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ปวส./ปวช.
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ค่ าเฉลีย่ ( x )
25.35
24.86
26.06
24.21
23.66

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
5.49
6.77
8.95
6.46
5.30

ค่ าสถิติ
(F-Test)

นัยสาคัญ

0.580

.677
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จากตารางที่ 4.16 แสดงว่า ผูท้ ี่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.6.4 อาชีพ
ตารางที่ 4.17 แสดงคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

ค่ าเฉลีย่ ( x )

1) นักเรี ยน/นักศึกษา
2) ข้าราชการ
3) รัฐวิสาหกิจ
4) พนักงานบริ ษทั
5) เ จ้าของกิจการ
6) รับจ้าง
7) แม่บา้ น

24.04
21.85
26.80
24.96
24.60
23.65
25.30

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
6.81
4.45
5.65
5.89
6.37
8.19
6.46

ค่ าสถิติ
(F-Test)

1.118

นัยสาคัญ

.351

จากตารางที่ 4.17 แสดงว่า ผูท้ ี่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.6.5 รายได้
ตารางที่ 4.18 แสดงคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จาแนกตามรายได้
รายได้

ค่ าเฉลีย่ ( x )

1) ต่ากว่า 5,000 บาท
2) 5,000-10,000 บาท
3) 10,001- 15,000 บาท
4) 15,001 - 20,000 บาท

23.07
24.04
24.61
25.76

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
6.55
6.65
6.83
7.33

ค่ าสถิติ
(F-Test)

นัยสาคัญ

1.483

.183
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
รายได้

ค่ าเฉลีย่ ( x )

5) 20,001 - 25,000 บาท
6) 25,001 - 30,000 บาท
7) มากกว่า 30,001 บาท

25.72
22.50
24.02

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
5.69
3.72
5.35

ค่ าสถิติ
(F-Test)

นัยสาคัญ

จากตารางที่ 4.18 แสดงว่า ผูท้ ี่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 พฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก ผลการวิจยั ดังตาราง
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ
ทัศนคติ

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ทัศนคติ

ความสั มพันธ์

ระดับ
ความสั มพันธ์

.342***

มีความสัมพันธ์
ทางบวก

มีความสัมพันธ์
ระดับต่า

หมายเหตุ: *** P < 0.001
จากตารางที่ 4.19 พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้และเป็ นความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่ งหมายความว่า หากมี พ ฤติ ก รรมการใช้สื่ อสัง คมออนไลน์ม าก ก็จะมี ทศั นคติ ที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
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สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคผลการวิจยั ดังตาราง
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ
การตัดสิ นใจซื้ อ
การตัดสิ นใจซื้อ ความสั มพันธ์

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

.119*

ระดับ
ความสั มพันธ์

มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวก
ระดับต่า

หมายเหตุ: * P < 0.05
จากตารางที่ 4.20 พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ ออย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่ ง
หมายความว่า หากมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก จะทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนักได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์
ระดับต่า
สมมติฐานที่ 4 ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ ก าแฟควบคุ ม น้ า หนัก มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผลการวิจยั ดังตาราง
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
กับการตัดสิ นใจซื้ อ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนัก

การตัดสิ นใจซื้อ

ความสั มพันธ์

ระดับ
ความสั มพันธ์

.337***

มีความสัมพันธ์
ทางบวก

มีความสัมพันธ์
ระดับต่า

หมายเหตุ: ***P < 0.001
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และเป็ นความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่ งหมายความว่า หากมีทศั นคติที่ดีเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักจะทาให้เกิ ด
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง สื่ อโฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคที่มี
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกับ ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก าแฟควบคุ ม น้ า หนัก 4) เพื่ อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค 5) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักกับการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสารวจข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคกาแฟที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 400 คน

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ลักษณะทางประชากร
ผูบ้ ริ โภคกาแฟที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มากที่สุด
รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ปวส./ปวช. มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท
5.1.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ประเภท Facebook บ่อยที่ สุด
รองลงมาเป็ นสื่ อออนไลน์ประเภท Line สาหรับระยะเวลาการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละ
ครั้ง มากกว่า 3 ชัว่ โมง รองลงมาคือ 1 ถึง 2 ชัว่ โมง และสถานที่ที่เข้าใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มกั จะ
ใช้สื่อออนไลน์ที่บา้ น รองลงมาคือที่ทางาน ในส่ วนของการรู ้จกั เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ส่วน
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ใหญ่แล้วผูค้ นมักจะใช้วธิ ี การสมัครเล่นด้วยตนเอง รองลงมาคือ เพื่อนแนะนา/ชักชวน เหตุผลที่เข้า
ใช้เว็บ ไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ส่ วนใหญ่ แล้วใช้ในการติ ดต่อกับบุ คคลที่ รู้จกั รองลงมาคื อ หา
ข้อมูล/แลกเปลี่ยนข้อมูล
5.1.3 การรับรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีก ารรั บรู ้ เกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนัก จากสื่ อสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ Line และ Youtube
5.1.4 ทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนักในระดับมีผลมากที่สุดประกอบด้วย
1) ทัศนคติ ที่มีความรู ้ สึกว่ามี การระบุ คุณสมบัติหรื อสรรพคุ ณของกาแฟควบคุ ม
น้ าหนักอย่างชัดเจน
2) ทัศนคติที่มีความรู ้สึกว่ากาแฟควบคุมน้ าหนักทาให้เกิดความมัน่ ใจเพิ่มมากขึ้น
3) ทัศนคติที่มีความรู ้สึกว่าเกิดความรู ้สึกชอบในตัวผลิตภัณฑ์และอยากทดลองใช้
4) ทัศนคติที่มีความรู ้สึกว่าผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักมีความน่าเชื่อถือ
5) ทัศ นคติ ที่ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ผลิ ตภัณฑ์ก าแฟควบคุ ม น้ า หนัก สามารถขจัดไขมัน
ส่ วนเกินได้จริ ง
5.1.5 การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม
ดังนี้
1) เพราะผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เหมาะสมตรงกับความต้องการจึงตัดสิ นใจซื้ อ
2) มีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
3) นึ กถึ งความสะดวกในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ครั้งต่อไปก่อนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนัก
4) มีการแสวงหาข้อมูลก่อนถึงจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักโดย
การสอบถามจากเพื่ อน ครอบครั ว คนรู้ จ ัก ที่ มี ประสบการณ์ ใ นการใช้สิ นค้ าผลิ ตภัณฑ์ก าแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
5) เกิดการยอมรับในตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักจึงตัดสิ นใจซื้ อ
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5.2 การทดสอบสมมติฐาน
5.2.1 สมมติฐานที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรที่ แตกต่ า งกันมี พ ฤติ ก รรมการใช้สื่ อสั ง คม
ออนไลน์แตกต่างกัน
1) จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศที่ ต่า งกันพฤติ ก รรมการใช้สื่ อสั ง คม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึ กษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชี พที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5.2.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ ทัศนคติ
จากการทดสอบสมมติฐานผูว้ ิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
กับ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ หากผูบ้ ริ โภคใช้สื่อสังคมออนไลน์มากก็จะมี
ทัศนคติที่ดีมากขึ้นต่อผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก แต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์
ระดับต่า
5.2.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ การตัดสิ นใจซื้ อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้แ ละเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่า หากมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก จะทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ก าแฟควบคุ ม น้ า หนัก เร็ วขึ้ น อย่า งไรก็ ตาม ความสั ม พันธ์ ดัง กล่ า วเป็ น
ความสัมพันธ์ระดับต่า
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5.2.4 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักมีความสัมพันธ์ กับ
การตัดสิ นใจซื้ อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก กับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งหมายความว่า หากมีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
จะทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักเร็ วขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
5.3.1 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ และการรับรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก
1) พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่นิยมใช้สื่อ ประเภท Facebook Line Youtube Google Plus
และ Instagram ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ (2554) ที่พบว่า
สื่ อออนไลน์มีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์มากที่สุดและสังคมมีการขยายตัวแบบ Network หรื อเครื อข่ายเป็ น
สังคมที่เราสามารถรู้จกั เพื่อนๆ ของเพื่อนและทาให้เป็ นเพื่อนของเราได้อีกด้านหนึ่ งเพื่อนของเรา
อยากรู ้จกั เพื่อนๆของเราก็สามารถทาได้เช่นกันโดยเป็ นการรู ้จกั กันต่อไปเป็ นทอดๆคล้ายเครื อข่าย
ใยแมงมุมที่โยงกันไปมาได้หลักการพื้นฐานของสังคมทัว่ ไปปั จจุบนั เฟซบุ๊คเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กันกับคนที่อยูใ่ นสังคมเดี ยวกันโดยที่สามารถ
ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพและการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ประเภท
Facebook มักเป็ นสื่ อออนไลน์ที่ผใู้ ช้สื่อนิยมใช้เป็ นสื่ อแรก ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ (2554)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Boyd & Ellison, 2007 อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์,
2544) ซึ่ งกล่าวไว้วา่ เว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็ นสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความนิยมในการเป็ นสมาชิกมากที่สุดการที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเข้าเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค (Facebook) มากที่สุดนั้นเนื่ องจากเฟซบุ๊ค (Facebook) เป็ นลักษณะของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ตามแนวคิดของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท
นี้ ที่ช่วยสร้างเครื อข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่สามารถส่ งข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่ งกัน
และกันโดยเฟซบุค๊ (Facebook) มีการจัดรู ปแบบให้สามารถสื่ อสารกันได้อย่างใกล้ชิดมีฟังก์ชนั ใน
การกาหนดให้ระบุรายละเอียดถึงผูท้ ี่เป็ นสมาชิกที่ค่อนข้างตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ทาให้เกิด
เครื อข่ายที่อยูใ่ นแวดวงหรื อสังคมเดียวกันให้ความสนใจเนื่ องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
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และชีวิตประจาวันของตนเองเฟซบุ๊ค (Facebook) เป็ นอีกหนึ่ งเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
สามารถเชื่ อมต่อความสัมพันธ์ ได้ ดังนั้นสื่ อสังคมออนไลน์สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้
ข่า วสารเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ ม น้ า หนัก จึ ง สามารถท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติ ที่ ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
ผลการศึ ก ษาพบว่า พฤติ ก รรมการใช้สื่ อออนไลน์ ส่ วนใหญ่ นิ ย มใช้สื่ อออนไลน์
ประเภท Facebook มากที่สุด และใช้เพื่อการสนทนาติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
เรื่ องพฤติกรรมการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Boyd & Ellison, 2007 อ้างถึงใน ธนัสถ์
เกษมไชยานันท์, 2544) คือผลการวิจยั สรุ ปว่า Facebook เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและ
กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งท าเป็ นประจ ามากที่ สุ ดคื อการสนทนาติ ด ต่ อกับ บุ ค คลที่ รู้ จกั เพื่ อที่ จ ะ
ติดต่อสื่ อสารและเข้าไปอัพเดทข้อมูลข่าวสารความเคลื่ อนไหวซึ่ งเครื อข่ายบนโลกออนไลน์เป็ น
กระแสที่นิยมที่มีผใู ้ ห้ความสนใจเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการที่จะโฆษณาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ทางสื่ อ
ออนไลน์จึงถือได้วา่ เป็ นการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายเช่นกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักที่สื่อ
ออนไลน์ในระดับสู งได้แก่ สื่ อประเภท Facebook Line Youtube Google plus และ Instagram
เช่นเดียวกัน
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ สื่ อที่ครองใจผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด คือ Facebook ซึ่ งเป็ นสื่ ออันดับแรก
ที่ผบู ้ ริ โภคสนใจที่จะรับรู ้ ข่าวสาร รวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ าหนัก อธิ บายได้ว่า
สื่ อออนไลน์ ประเภท Facebook เป็ นสื่ อใหม่และเป็ นสื่ อกระแสนิ ยมในปั จจุบนั จึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
สนใจที่จะรับรู ้ข่าวสารจากทางสื่ อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ฤดีพร ผ่องสุ ภาพ ที่พบว่าการแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจ
ในการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนิ สิตนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ประเภทของข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่พบในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีดงั นี้ คือ 1) ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคล 2) ข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 3) ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 4) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5)
ข่ า วประชาสั ม พันธ์ เพื่ อสั ง คมการกุ ศ ล และ 6) ภาพข่ า วกิ จ กรรม จากการศึ ก ษาพบว่า ข่ า ว
ประชาสั ม พัน ธ์ บุ ค คลมี จ านวนมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากข้อ มู ล ที่ ล งในสั ง คมออนไลน์ จ ะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ตนเอง ส่ วนผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ พบว่า นิ สิตนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่ มีการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง
และส่ วนใหญ่ทาการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่บา้ นทุกวัน เป็ นเวลามากกว่า 2 ชัว่ โมง และ
ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่ องทางในการแสวงหาข่าวสารมากที่ สุด ซึ่ งการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพันธ์
ของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจจากการสื่ อสารผ่าน
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สังคมออนไลน์ ทัศนคติของนิ สิตนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และการใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจจาก
การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
5.3.2 ทัศนคติ
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติเป็ นกลางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
และมี ความเห็ นด้วยที่ ผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนัก มี การระบุ คุณสมบัติหรื อสรรพคุ ณอย่า ง
ชัดเจน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยังไม่เกิดความเชื่ อมัน่ เท่าที่ควรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก ดังนั้น
ผูว้ ิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึก เป็ นกลาง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคอยากที่ จะทราบข้อมูล เกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักให้มากยิ่งขึ้น หากผูบ้ ริ โภคได้ทราบข้อมูลมากขึ้นจึงจะทาให้เกิ ด
ทัศนคติที่เห็นด้วยเพราะผูบ้ ริ โภคได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนักอย่างชัดเจนมากขึ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ได้สรุ ปคุณลักษณะของทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติจะ
มิใช่สิ่งที่มีมาแต่กาเนิ ดแต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆ ที่ตนได้เกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย
ในภายนอกและทัศนคติ จะก่ อตัวจากการประเมินหลังจากที่ ได้เกี่ ยวข้องกับสิ่ งภายนอกดังกล่ าว
แสดงว่าทัศนคติที่มีอยูจ่ ะเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้
5.3.3 การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ระบุวา่ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตน จึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อทันที ในอันดับ รองลงมาคือการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก นึกถึงความสะดวกในการซื้ อผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักมีการแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุ มน้ าหนักโดยการสอบถามจากเพื่อน ครอบครั ว คนรู ้ จกั ที่ มีประสบการณ์ ในการใช้
สิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ก าแฟควบคุ มน้ า หนัก และเกิ ดการยอมรั บ ในตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ ม
น้ าหนักจึงตัดสิ นใจซื้ อโดยการตัดสิ นใจซื้ อ ผลการวิจยั ข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เคยมี
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นปั จจัยภายใน เป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้น
จากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆโดยที่ปัจจัย
ภายในประกอบไปด้วยความจาเป็ น ความต้องการ ความปรารถนาซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของความ
ต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538: 19)
ประเด็นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคที่ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจรองลงมาคือการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ดังที่ มานิ ต รัตนสุ วรรณ และ สมฤดี
ศรี จรรยา (2554) ได้กล่ าวไว้เกี่ ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
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6 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ความต้องการและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการสิ นค้าที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบ
คุณภาพและราคาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุ คคลแตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นจะเห็ นว่ากระบวนการที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อรองจากที่ ได้กล่ าวมา คื อ ความสะดวกในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ครั้ งต่อไป การแสวงหา
ข้อมูลโดยการสอบถามจากเพื่อนหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เกิดการยอมรับ
ในตราสิ นค้านั้นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543) ซึ่ งได้กล่าวไว้วา่ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร (Information Search) หรื อไม่ก็ทาการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับต้องการ
ดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแห่ง เช่น
1) แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผูค้ ุน้ เคย
2) แหล่งพาณิ ชย์ ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจาหน่ าย หี บห่ อ การตั้ง
แสดงสิ นค้า ซึ่ งการมีตวั แทนจาหน่ ายมากจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความสะดวกในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
มากขึ้นอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 160)
ดังนั้นจึงทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ ริ โภคจะ
จัดลาดับความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ในแต่ละตัวเลื อกและเป็ นการสร้ างความตั้งใจซื้ อขึ้นโดยทัว่ ไป
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักจะทาการซื้ อตราที่ชอบมากที่สุด ซึ่ งบ่งบอกได้ถึงการที่ผบู ้ ริ โภค
เกิดการยอมรับในตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์น้ นั แล้วจึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อตามมา

5.4 อภิปรายสมมติฐานการวิจัย
5.4.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่า งกันมี พ ฤติ กรรมการใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานผูว้ จิ ยั พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ ไม่วา่ จะกลุ่ม
ไหนก็มีพฤติ กรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่ต่างกัน ผูบ้ ริ โภคทุ กกลุ่ มสามารถรั บรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักได้จากทางสื่ อออนไลน์ และเกิดพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ จึง
เกิ ดการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักไม่แตกต่างกัน เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักไม่ได้จาแนกผูบ้ ริ โภค หากพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ ง
น้ าทิพย์ สาเภาประเสริ ฐ (2543) ได้กล่าวไว้วา่ การใช้อินเตอร์ เน็ตของผูใ้ ช้ในระยะเริ่ มต้นในเขต
กรุ งเทพมหานครกับผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการสื่ อสาร ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ลัก ษณะประชากรไม่ มี ผ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ
สื่ อสารมวลชน ซึ่ งผลดังกล่าวใกล้เคียงกับผลการวิจยั ครั้งนี้แม้เป็ นพฤติกรรมการมช้สื่อออนไลน์

79
5.4.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
จากการทดสอบสมมติฐานผูว้ จิ ยั พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
กับทัศนคติ มีความสัมพันธ์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้และเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก
หากพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานถึงสาเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้
สื่ อสังคมออนไลน์กบั ทัศนคติ ซึ่ ง กิ่ งแก้ว อินหว่าง (2520: 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
หมายถึ ง ความคิ ดและความเห็ นของบุ ค คลหรื อท่ า ที ที่ มี ต่อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้ท ราบหรื อได้เห็ น
ก่อให้เกิดความรู ้สึกทางอารมณ์วา่ ชอบหรื อไม่ชอบและมีแนวโน้มที่จะทาการตอบสนองต่อสิ่ งนั้น
ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ท้ งั ในทางสนับสนุ นหรื อต่อต้าน หากผูบ้ ริ โภคได้เห็นหรื อมีพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มาก จะทาให้เกิดทัศนคติที่ชอบและตอบสนองต่อสิ่ งนั้น
อย่างไรก็ตามสื่ อสังคมออนไลน์ได้รับกระแสความนิ ยมในโลกปั จจุบนั หากมีการโฆษณา
ทางสื่ อสังคมออนไลน์มาก ผูบ้ ริ โภคจะได้รับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักและ
ทาให้เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักและทัศนคติของแต่ละบุคคลก็จะมีความ
แตกต่างกันออกไป
5.4.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ มีความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และเป็ นความสัมพันธ์ เชิ งบวกหมายความว่า
หากมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก จะทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักเร็ วขึ้น
การที่สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์เอื้ออานวยให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการผลิ ตเนื้ อหาเอง
ได้สะดวกมากกว่าซึ่ ง เป็ นอิ ท ธิ พลที่ ส าคัญต่อการทาตลาด เพราะปั จจุ บ นั การบอกต่อถื อว่าเป็ น
การตลาดที่สาคัญ โดยจากผลการสารวจของ เดอะนี ลเส็ น คอมปะนี พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมาก
ถึง 85% เชื่อคาแนะนาจากบุคคลอื่นมากที่สุดในรู ปแบบของโฆษณาต่างๆ ทั้งหมด (ประชาชาติธุรกิจ
31 สิ งหาคม 2009) นอกจากนี้ การสารวจของแมคคินซี ยแ์ อนด์คอมปะนี ยงั พบว่า การบอกต่อถื อ
เป็ นปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจซื้ อมากถึ ง 20-50% (ประชาชาติธุรกิจ, 2554) ดังนั้นหากมีพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก จะทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักเร็ วขึ้น
ดังที่ (Boyd & Ellison, 2007 อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544) ได้กล่าวไว้วา่ ตามแนวคิด
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ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ที่ช่วยสร้างเครื อข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่สามารถส่ ง
ข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่ งกันและกันโดยเฟซบุ๊ค (Facebook) มีการจัดรู ปแบบให้สามารถ
สื่ อสารกันได้อย่างใกล้ชิดมีฟังก์ชนั ในการกาหนดให้ระบุรายละเอียดถึ งผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กที่ค่อนข้าง
ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ทาให้เกิดเครื อข่ายที่อยูใ่ นแวดวงหรื อสังคมเดียวกันทาให้กลุ่มคนวัย
ทางานให้ความสนใจเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานและชีวติ ประจาวันของตนเองอีกทั้ง
จากการที่เข้าสู่ ชีวิตการทางานแล้วนั้นทาให้ขาดการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเพื่อนในวัยเรี ยนเฟซบุ๊ค
(Facebook) เป็ นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ ได้
จากนั้น ให้ ท าหน้า ที่ เ ป็ นผูว้ ิ จ ารณ์ (Reviewer) ไม่ ว่า จะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ แสดงภาพว่า ตนใช้
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้ สึกเชื่ อถื อและเกิดความต้องการที่จะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มากและได้พบกับสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
และผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจทดลองใช้แล้วเกิ ดความพึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์ก็จะกระจายข่าวสาร
ต่อไปยังเพื่อนหรื อบุคคลใกล้ชิด
5.4.4 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักกับการตัดสิ นใจซื้ อมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และมีความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่า
หากมี ทศั นคติที่ดีเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ มน้ าหนักจะทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนักเร็ วขึ้น
กล่ าวได้ว่า ทัศนคติ กบั การตัดสิ นใจซื้ อ มีความสัมพันธ์ กนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ซึ่ ง
กล่าวไว้ว่า ปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันใน
ด้านต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน เป็ นปั จจัยที่
เกิ ดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
โดยที่ปัจจัยภายในประกอบไปด้วย ทัศนคติ เป็ นการประเมินความรู ้ สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งของบุคคล ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจยั ชิ้ นนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติและความรู ้ สึกต่อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักในเชิงบวก จึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ แต่ปัจจัยในเชิ งบวกของผูบ้ ริ โภค
ก็มีทศั นคติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538: 19)
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5.5 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
5.5.1 งานวิจยั ครั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อหาข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุ มน้ าหนักไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มประชากร ดังนั้นหากต้องการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักทางสื่ อออนไลน์จึงไม่ควรจะ
จาแนกตามกลุ่ม อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ เนื่ องจากทุกกลุ่มก็สามารถรับข่าวสารจาก
ทางสื่ อออนไลน์ได้ไม่แตกต่างกัน
5.5.2 งานวิจยั ครั้ งนี้ พบว่าสื่ อออนไลน์ประเภท Facebook เป็ นสื่ อออนไลน์ที่สามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด ดังนั้นหากจะเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ควรจะเผยแพร่ ข่าวสารทาง Facebook เพราะเป็ นสื่ อกลางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ได้ดีกว่าสื่ อประเภทอื่น
5.5.3 ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ ยงั เกิ ดความไม่มนั่ ใจเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์กาแฟควบคุ ม
น้ าหนัก ดังนั้นควรจะเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักให้มากขึ้นเพื่อ
เป็ นการเสริ ม สร้ า งทัศ นคติ ใ ห้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความมัน่ ใจและเกิ ด ทัศ นคติ ที่ ดีต่ อผลิ ตภัณฑ์ ก าแฟ
ควบคุมน้ าหนัก

5.6 ข้ อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
5.6.1 การศึกษาวิจยั ในงานนี้จากัดเพียงสื่ อออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักเท่านั้น
ดังนั้นจึ งควรศึ กษาสื่ อประเภทอื่ นๆ นอกจากสื่ อออนไลน์ เพื่อสามารถให้ผูบ้ ริ โภครั บรู้ ขอ้ มูล
ข่าวสารได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
5.6.2 งานวิจยั คร้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจจะไม่ได้ความครบถ้วนของข้อมูลบางส่ วนที่
เครื่ องมือแบบสอบถามไม่สามารถวัดได้อย่างละเอียด เช่ น อารมณ์ ควมรู ้ สึกของกลุ่ มเป้ าหมาย
ดังนั้นจึงควรทาการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการวิจยั เชิ งคุณภาพควบคู่กบั การวิจยั เชิ งปริ มาณ
เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Dept Interview) หรื อการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง สื่ อโฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ กาแฟควบคุมนา้ หนัก กับ การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภค
คาถามคัดเลือก
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการวิจยั เพื่อการศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ขอความกรุ ณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการทาวิจยั และ
นาไปพัฒนาสื่ อโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักต่อไป โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 5 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
1. ท่านใส่ ใจดูแลสุ ขภาพของท่านหรื อไม่ เช่น ท่านคานึงประโยชน์ของอาหารในการเลือก
รับประทาน หมัน่ ออกกาลงกาย และตรวจเช็คสุ ขภาพเป็ นประจา
ใส่ ใจ
ไม่ใส่ ใจ
2. ท่านสนใจควบคุมน้ าหนักหรื อไม่
สนใจ
ไม่สนใจ
3. ท่านเคยใช้สื่อออนไลน์หรื อไม่
เคย
ไม่เคย
(หากไม่ เคยสิ้นสุ ดการสั มภาษณ์ )
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง
1. เพศ
2. อายุ

ที่ตรงกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน

1) ชาย

2) หญิง

1) 20 – 29ปี
4) 50 – 59ปี

2) 30 – 39ปี
5) 60 ปี ขึ้นไป

3) 40 – 49ปี

3. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่ามัธยมศึกษา
4) ปริ ญญาตรี

2) ปวส. / ปวช.
5) สู งกว่าปริ ญญาตรี

3) อนุปริ ญญา

1) นักเรี ยน / นักศึกษา
4) พนักงานบริ ษทั
7) แม่บา้ น

2) ข้าราชการ
5) เจ้าของกิจการ
8) เกษียณอายุ

3) รัฐวิสาหกิจ
6) รับจ้าง
9) อื่นๆ……….

4. อาชีพ

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 5,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
7) มากกว่า 30,001 บาท

2) 5,000 – 10,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
6) 25,001 – 30,000 บาท

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมายลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. ความบ่อยครั้งในการเข้าใช้สื่อออนไลน์ของท่าน ข้อใดตรงกับท่านมากที่สุด
สื่ อทีใ่ ช้
1. Facebook
2. Twitter
3. Youtube

บ่ อยมาก
ทีส่ ุ ด

บ่ อยมาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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สื่ อทีใ่ ช้

บ่ อยมาก
ทีส่ ุ ด

บ่ อยมาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

4. Google plus
5. Instagram
6. Myspace
7. Pinterest
8. Socialcam
9. Line
10.อื่น ๆ………………………
2. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งของท่านมากน้อยเพียงใด
1) น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
2) 1-2 ชัว่ โมง
3) 2-3 ชัว่ โมง
4) มากกว่า 3 ชัว่ โมง
3. สถานที่ที่ท่านเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือสถานที่ใด
1) ที่บา้ น
2) ที่ทางาน
3) ที่โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย
4) ที่ร้านอินเตอร์ เน็ต
5) อื่นๆ โปรดระบุ………………………...
4. ท่านรู ้จกั เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านเข้าใช้อยูไ่ ด้อย่างไร
1) สมัครเล่นด้วยตนเอง
2) เพื่อนแนะนา / ชักชวน
5. เหตุผลที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั
4) ติดตามข่าวสารของสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การต่างๆ
2) อัพเดทสถานะ/ ข้อมูลส่ วนตัว/รู ปภาพ
5) อื่น ๆ โปรดระบุ………
3) หาข้อมูล/ แลกเปลี่ยนข้อมูล
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก ซึ่ งผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริ มสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยลดการสะสมของไขมัน
ใหม่ และช่วยสลายไขมันซึ่ งแบรนด์ของผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักนั้นมีหลากหลาย
เช่น เนเจอร์ กิฟ, 7 Days Srim Coffee, Slim Plus Coffee, P-Prosrim ฯลฯ
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ท่านได้รับรู ้ข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักจากสื่ อใดบ้าง
การรับรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
1. Facebook
2. Twitter
3. Youtube
4. Google plus
5. Instagram
6. Myspace
7. Pinterest
8. Socialcam
9. Line
10. อื่น ๆ…………………………

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ทัศนคติ
1. มีแนวโน้มที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนัก
2. ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักมีความ
น่าเชื่อถือ
3. มีการระบุคุณสมบัติหรื อสรรพคุณของ
กาแฟควบคุมน้ าหนักอย่างชัดเจน

เชิงบวก เชิงบวก
มาก

เป็ น
กลาง

เชิงลบ เชิงลบ
มาก
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ทัศนคติ

เชิงบวก เชิงบวก
มาก

เป็ น
กลาง

เชิงลบ เชิงลบ
มาก

4. กาแฟควบคุมน้ าหนักสามารถขจัดไขมัน
ส่ วนเกินได้จริ ง
5. กาแฟควบคุมน้ าหนักทาให้เกิดความมัน่ ใจ
เพิ่มมากขึ้น
6. เกิดความรู ้สึกชอบในตัวผลิตภัณฑ์และ
อยากทดลองใช้
7. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักจะ
ทาให้ท่าน ผอม เพรี ยว ได้จริ งเหมือนใน
โฆษณา
8. คิดว่ากาแฟควบคุมน้ าหนักไม่เป็ นอันตราย
ต่อร่ างกาย
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้อ
1. การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ าหนักทันทีเลย
2. มีการแสวงหาข้อมูลก่อนถึงจะตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักโดยการ
สอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกั ที่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
3. จากประสบการณ์ส่วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่เคย
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อนจึงตัดสิ นใจซื้ อ
ทันที
4. ท่านมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนัก

เชิงบวก
มาก

เชิง
บวก

เป็ น เชิงลบ
กลาง

เชิงลบ
มาก
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กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้อ
5. ท่านนึกถึงความสะดวกในการซื้ อผลิตภัณฑ์
ครั้งต่อไปก่อนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
6. ท่านเกิดการยอมรับในตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์
กาแฟควบคุมน้ าหนักจึงตัดสิ นใจซื้ อทันที
7. ท่านพิจารณาแล้วเกิดความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ าหนักจึงตัดสิ นใจซื้ อ
8. ท่านมีทศั นคติที่ดีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ใน
ครั้งแรก จึงเกิดการซื้ อซ้ า
9. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ อื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
10. มีรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับสิ นค้าที่
ท่านสนใจ (โปรโมชัน่ ) จึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
11. ผลิตภัณฑ์มีการลดราคาที่ถูกและมีคุณภาพ
ท่านจึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
12. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของท่าน จึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ได้ทนั ที
13. ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับของบุคคลใน
สังคม โดยมีการโฆษณาผ่านผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง เช่น
ดารา นักร้อง และมีการใช้สื่อโฆษณาที่ดึงดูด
ใจ ท่านจึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน้ าหนัก
14. ท่านเกิดการอยากลองตามคาโฆษณา
เนื่องจากท่านคิดว่าหากท่านทดลองใช้แล้ว จะ
ทาให้ท่านมีหุ่นที่เพรี ยว ผอม เหมือนใน
โฆษณา ท่านจึงเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ

เชิงบวก
มาก

เชิง
บวก

เป็ น เชิงลบ
กลาง

เชิงลบ
มาก
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล

นางสาวสิ ริญญา ลิมโพธิ์ ทอง

ประวัติการศึกษา
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