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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกัของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ี
แตกต่างกนั 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคกบัทศันคติ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกักบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยใชว้ิธีวิจยัเชิง
ส ารวจและมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทัว่ไป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ทุกอาชีพ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีอายุระหวา่ง 20-60 ปี 
จ  านวน 400 คน 

ผลการวจิยั  พบวา่ 
1) ลกัษณะประชากรของผูท่ี้ใชส่ื้อโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั 

สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี คือ เพศ อายกุารศึกษาอาชีพรายได ้
2) พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ทศันคติ อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
3) พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ 

อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
4) ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Diet Coffee Advertisement Via Social Media and Consumer 
Buying Decision 

Author Ms. Sirinya  Limphothong 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2014 

 
 
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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อยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ทา้ยสุดน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆ ทุกคน ท่ีเป็นก าลงัใจและให้ความรัก
ตลอดมา ทั้งยงัคอยสนบัสนุนส่งเสริม โดยอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของผูว้จิยัทุกเร่ืองในชีวติ 
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บทที ่ 1  

 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ในปัจจุบนัการบริโภคกาแฟไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑ์ท่ี
ช่วยควบคุมน ้ าหนกัเพราะน ้ าหนกัส่วนเกินก าลงัเป็นปัญหาท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในประเทศไทยซ่ึง
สอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นซ่ึงเป็นผูนิ้ยมรูปร่างท่ีผอมเพรียว  ธนเดช  กมลฉนัท์  (2551) ตลาด
กาแฟเพื่อสุขภาพมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย  10-15% ต่อปีเน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคคนไทยทั้งผูห้ญิง
และผูช้ายมีปัญหาเร่ืองน ้าหนกัตวัเกินและหนัมาใส่ใจสุขภาพกนัมากข้ึนและในปัจจุบนักาแฟมีการ
โฆษณาวา่ช่วยในการลดน ้าหนกับวกสรรพคุณท่ีอวดอา้งเห็นผลเร็วเป็นตวัดึงดูดผูบ้ริโภค ผูจ้ดัการ 360° 
รายสัปดาห์ (2554) 

กาแฟควบคุมน ้ าหนกัในประเทศไทยมีหลายแบรนด์ เน่ืองจากตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพ เป็น
สินคา้เทรนดค์นรุ่นใหม่ใส่ใจรูปร่างหลงัจากพบกาแฟเพื่อสุขภาพเร่ิมแข่งขนักนัมากข้ึน เช่น เนเจอร์กิฟ, 
เนสกาแฟ, มอคโคน่า เป็นตน้ ไดส่้งกลยทุธ์เขา้มาเพื่อตอ้งการครองใจผูบ้ริโภคในขณะท่ี ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความเห็นวา่ ปรากฏการณ์การบริโภคกาแฟลดความอว้นของ
คนไทยมีมานานแลว้และการขอข้ึนทะเบียนอนุมติัประเภทน้ีค่อนขา้งง่ายดว้ยปัจจุบนัน้ีตอ้งบอกวา่
พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมีปัญหาเร่ืองน ้ าหนกัตวัเกินและหัน
มาใส่ใจสุขภาพกนัมากข้ึนเพราะความอว้นเป็นส่ิงท่ีใครหลายๆ คนโดยเฉพาะคุณผูห้ญิงไม่ตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองบางคนเลือกท่ีจะหลีกหนีจากความอว้นดว้ยการจ ากดัปริมาณอาหารหรือบางคน
เลือกวิธีพื้นฐานซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและไดผ้ลดีท่ีสุดนัน่คือการออกก าลงักายแต่ก็ยงัมีผูห้ญิงจ านวน
ไม่นอ้ยท่ีเลือกกาแฟควบคุมน ้าหนกั เป็นค าตอบสุดทา้ยเพื่อหุ่นเพรียวสวยจึงท าใหก้ารบริโภคกาแฟลด 

ความอว้นหรือกาแฟควบคุมน ้ าหนกัเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในตอนน้ีเห็นไดอ้ยา่งเนเจอร์กิฟท่ี
เป็นแบรนด์กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟลดน ้ าหนกัของคนไทยท่ีไดเ้ร่ิมวางตลาดกาแฟลดน ้ าหนกั
มาเกือบ 8 ปีแลว้ภายใตแ้บรนด์ คอฟฟ่ีพลสั โดยถือวา่ประสบความส าเร็จอยา่งมากปัจจุบนัมีส่วน
แบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ของตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพดว้ยส่วนแบ่ง 40-50% จากตลาดรวมผลิตภณัฑ์
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กาแฟเพื่อสุขภาพท่ีมีมูลค่าประมาณ  3,000-4,000  ลา้นบาทและจากปัญหาการบุกตลาดกาแฟจาก
ประเทศจีนส่งผลใหย้อดขายของเนเจอร์กิฟในช่วงคร่ึงปีแรกของปี  พ.ศ. 2554  เติบโตต ่ากวา่เป้าหมาย
ท่ีวางไวโ้ดยเติบโตเพียง 10% จากเป้าท่ีวางไว ้20% ท าใหเ้นเจอร์กิฟ ตอ้งมีการปรับการท าตลาดโดย
เน้นการท าตลาดแบบ 360 องศาท่ีจากเดิมเนน้การท าตลาดภายในกรุงเทพฯแต่จะขยายพื้นท่ีไปยงั
ต่างจงัหวดัมากข้ึนนอกจากเป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่เพิ่มข้ึนแลว้เนเจอร์กิฟยงัมีการ
จดักิจกรรมและแคมเปญเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างความเขา้ใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ควบคุม
น ้าหนกั  ผูจ้ดัการ 360° รายสัปดาห์  (2554) 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนมากจะควบคุมน ้ าหนักด้วยการทานยาลด
น ้ าหนกัจนเสียชีวิตและออกก าลงักายแบบหักโหมนอกจากน้ีดา้น นายแพทยน์รังสันต์ พีรกิจ รอง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ยงักล่าวถึงปรากฏการณ์ การบริโภคกาแฟควบคุมน ้ าหนกั
ของคนไทยวา่กาแฟประเภทน้ีมีมานานแลว้และข้ึนทะเบียนต ารับอาหารในประเภทอาหารซ่ึงการขอข้ึน
ทะเบียนอนุมติัประเภทน้ี ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มกัจะให้ความสะดวกแก่
เจา้ของผลิตภณัฑ์อยูแ่ลว้ระเบียบและขั้นตอนการขอไม่ยุง่ยากและมกัจะอนุมติัมาตลอดซ่ึงกาแฟก็
ถือเป็นส่ิงท่ีคนไทยนิยมบริโภคดงันั้นการขอข้ึนทะเบียนกาแฟเหล่าน้ีจึงเป็นไปอย่างราบร่ืนและ
รวดเร็วโดยปัญหาอยู่ท่ีการโหมโฆษณาและการโหมท าการตลาดของผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีท่ีตอ้งการ
เพิ่มมูลค่าและตอ้งการเป็นท่ีสนใจแก่ผูบ้ริโภคจึงเพิ่มทางเลือกในการจูงใจเปล่ียนกาแฟธรรมดาๆ ท่ี
ด่ืมกนัทุกเชา้ให้กลายเป็นกาแฟพิเศษท่ีมีความต่างออกไปนัน่เองจึงนบัไดว้่าตอนน้ี กาแฟควบคุม
น ้าหนกัหลายๆ แบรนดต์อ้งส่งสินคา้ลงมาท าตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มฐานลูกคา้ในกลุ่มผูห้ญิงมาก
ข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์การแข่งขนัในตลาดระหว่างเจา้ของพื้นท่ีตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพ
อยา่ง เนเจอร์กิฟ, แบรนด์อาหารเสริม และ แบรนด์ในตลาดกาแฟอยา่ง เนสกาแฟ และมอคโคน่า จะ
เห็นไดว้า่ปัจจยัส าคญัของการแข่งขนักาแฟลดความอว้นนัน่คือสภาพตลาดกาแฟส าเร็จรูปท่ีมีมูลค่า 
1.4 หม่ืนลา้นบาทแบ่งเป็นกาแฟทรีอินวนัมูลค่า 9,100 ลา้นบาทหรือสัดส่วน  65%  เติบโต 17-18% 
ส่วนกาแฟผงส าเร็จรูปมูลค่า 4,900 ล้านบาทในเชิงปริมาณติดลบซ่ึงมูลค่าตลาดรวมถือได้ว่า
ค่อนขา้งเยอะมากดว้ยเหตุน้ีท่ีท าให้ตลาดกาแฟลดความอว้น จึงมีการเปิดเกมอยา่งเต็มรูปแบบอยา่ง
บริษทัเนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดัผูน้ าตลาดกาแฟภายใตแ้บรน “เนสกาแฟ” มีการเปิดตวั “เนสกาแฟโพร
เทคสลิม” ท่ีวางต าแหน่งเป็นกาแฟลดความอว้นอย่างชดัเจนและมีการเจาะตลาดในประเทศไทยเป็น
ประเทศแรก ผูจ้ดัการ 360° รายสัปดาห์  (2552) 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆ ไดเ้กิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง Facebook, 
Twitter  และ Youtube อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตมนุษยม์ากข้ึน 
ส่งผลใหเ้ทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของผูค้นซ่ึงปัจจุบนัส่ือ
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สังคมออนไลน์ไดถู้กน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับพาณิชยซ่ึ์งเป็นเทคโนโลยีท่ีเขา้มาช่วย
ให้ธุรกิจเจริญเติบโตข้ึนผา่นทางส่ือออนไลน์ท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั โดยให้ผลประโยชน์ไม่เพียง
แก่ผูข้ายในการเพิ่มยอดการขายเท่านั้น แต่ยงัคงเป็นขอ้ดีแก่ผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บขอ้เสนอพิเศษในการ
ซ้ือสินคา้  ธนกฤต  วงศม์หาเศรษฐ์  (2554)  จากการท่ีส่ือโฆษณาสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งมาก จึงท าใหผ้ลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัหนัมาใชส่ื้อโฆษณาสังคมออนไลน์เพื่อจูงใจ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงส่ือโฆษณาสังคมออนไลน์เป็นวิธีการส่ือสารทางการตลาดท่ีส าคญัวิธีหน่ึงท่ีจะน าไปสู่
การบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด เพราะเป็นการท าหน้าท่ีส่ือสาร น าเสนอ และจูงใจให้ผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้กาแฟควบคุมน ้ าหนกัเป็นตน้ว่า หากตอ้งการซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์กาแฟ
ควบคุมน ้ าหนกั ผูบ้ริโภคอาจไม่ไดเ้ร่ิมตน้หาขอ้มูลโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร แต่หัน
ไปหาขอ้มูลท่ีตอ้งการในส่ือออนไลน์แทน เพราะนอกจากจะไดข้อ้มูลสินคา้แลว้ยงัไดท้ราบความ
คิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัตวัสินคา้จากกลุ่มคนต่างๆ ซ่ึงท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน ดว้ย
เหตุน้ีจึงพบว่าโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภค เพราะจากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคทางการตลาดท่ีมียอดท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้นธุรกิจจึงส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ผ่านส่ือโฆษณาสังคมออนไลน์จึงมีแนวโน้มการเติบโต
เพิ่มข้ึน เพราะเป็นการส่ือสารขอ้ความทั้งภาพและเสียงของสินคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจท่ีจะซ้ือสินคา้มามาทดลองใช ้

ผลิตภณัฑ์กาแฟเหล่าน้ีมีหลายยี่ห้อและหลายสูตรอีกทั้งยงัมีการโฆษณาตามส่ือสังคม
ออนไลน์ให้เห็นอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงในปัจจุบันมีการโฆษณาโดยใช้นางแบบท่ีมีหุ่นผอมบางเพื่อ
วตัถุประสงค์ทางการตลาดคือ ให้ผูบ้ริโภคหลงเช่ือว่าสามารถลดน ้ าหนักได้รวมทั้งกระแสการ
โฆษณาท่ีมุ่งเป้าหมายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงให้เกิดความตอ้งการในการบริโภคเน่ืองจากผู ้
จ  าหน่ายมกัอา้งสรรพคุณวา่เป็นยาลดความอว้นและอวดอา้งสรรพคุณท่ีเกิดข้ึนส่ือและการโฆษณา
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการอยากรู้อยากลองตามส่ือนั้นๆ 
ดงันั้นอิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ท าให้เกิดแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์กาแฟ
ควบคุมน ้ าหนกัมีมากข้ึน เน่ืองจากส่ือโฆษณาสังคมออนไลน์จะถูกเนน้เพื่อให้เห็นภาพและความ
เด่นชดั หนา้ท่ีของส่ือโฆษณาสังคมออนไลน์ยงัท าหนา้ท่ี กระตุน้ โนม้นา้วจูงใจเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วยดังนั้ นทุกแง่มุมท่ีสามารถน ามาเป็นจุดขายหรือสร้างจุด
ประทบัใจจะถูกน ามาใช้ในส่ือโฆษณาออนไลน์ โดยส่วนใหญ่จะมีดารานางแบบและบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงจึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคท่ีพบเห็นส่ือโฆษณาทางออนไลนเ์กิดพฤติกรรม อยากรู้ อยากลอง และ
อาจเกิดการตดัสินใจซ้ือตามมาจึงกล่าวไดว้า่การรับรู้ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัของผูบ้ริโภค
นั้นโดยส่วนมากแลว้จะรับรู้ขอ้มูลมาจากทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,  Twitter, Youtube ฯลฯ 
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เป็นตน้ แต่ถา้หากผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้แล้วจึงจะเกิดทศันคติต่อผลิตภณัฑ์นั้นจึงจะท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือตามมา แต่ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัผลิตภณัฑ์กาแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

ดงันั้นงานวจิยัเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์กบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกั  จึงตอ้งการศึกษา
ถึง ลกัษณะประชากร การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักทางส่ือออนไลน์ 
ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั วา่ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมาก
น้อยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคกาแฟควบคุม
น ้าหนกั 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในงำนวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ทศันคติ การตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภค 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคกบัทศันคติ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 

4)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

5)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกักบั
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

1.3  ปัญหำน ำวจิัย 
 

1)   ลักษณะประชากร พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภค เป็นอยา่งไร 

2)   ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร 

3)   พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกับผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้าหนกัหรือไม่ อยา่งไร 
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4)   พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
หรือไม่ อยา่งไร 

5)   ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคหรือไม่อยา่งไร 

 

1.4  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 

1) ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์แตกต่างกนั 
2) พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกับผลิตภณัฑ์

กาแฟควบคุมน ้าหนกั 
3) พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

กาแฟควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภค 
4) ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค 
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกัผา่นส่ือโฆษณาสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus และมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทุกเพศ ทุกวยั ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
  

1.6  นิยำมศัพท์ 
 
1)   พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  หมายถึง  ความบ่อยคร้ังในการใช้ส่ือออนไลน์ 

และส่ือท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช้เพื่อท่ีจะรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับกาแฟควบคุมน ้ าหนักให้ตรงกับความ
ตอ้งการ 

2)   ทศันคติ  หมายถึง  ความรู้สึก และ ความคิดเห็น ท่ีบุคคล มีต่อผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุม
น ้าหนกัและแสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ดว้ย พฤติกรรมท่ีจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั  

3)   การตดัสินใจซ้ือ  หมายถึง  การตดัสินใจซ้ือโดยทนัทีหรือการพิจารณาขอ้มูลต่างๆก่อน
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
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4)   ส่ือสังคมออนไลน์  หมายถึง  ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคมไดห้ลาย
ทิศทาง โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พดูง่ายๆ ก็คือเวบ็ไซตท่ี์บุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบกนัได ้เช่น Facebook,  Line, Twitter, Youtube เป็นตน้ 

5)   ส่ือโฆษณา  หมายถึงส่ือ  ท่ีผูโ้ฆษณาเลือกใช้ในการเผยแพร่งานโฆษณาไปยงักลุ่ม
บริโภคเป้าหมายเช่นโทรทศัน์วิทยุหนงัสือพิมพเ์ป็นตน้ส่ือโฆษณาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีน าโฆษณา
ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือโฆษณาแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามความเหมาะสมของสินค้าท่ีต้องการ
น าเสนอ 

6)   ผลิตภณัฑ ์ หมายถึง  ทุกส่ิงท่ีนกัการตลาดน ามาเสนอกบัตลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจ
เพื่อการไดก้รรมสิทธ์ิหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้

7)   กาแฟควบคุมน ้าหนกั  หมายถึง  ผลิตภณัฑ์กาแฟท่ีแสดงขอ้มูลท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจวา่
สามารถช่วยลดและควบคุมน ้ าหนกัโดยส่วนมากท่ีพบในตลาดจะเป็นกาแฟผสมปรุงส าเร็จชนิดผง
บรรจุซองและชนิดน ้าบรรจุอยูใ่นขวด 

8)   ผูบ้ริโภค  หมายถึง  ผูซ้ื้อผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ
หรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการและหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผู ้
ได้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดนชอบแม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตามในท่ีน้ีหมายถึงผูซ้ื้อ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการ ใหส้ามารถปรับตวัให้ตรงกบักระแสความตอ้งการ 
ของตลาดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดท าใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้

2) เพื่อสร้างการรับรู้ส่ือโฆษณาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



7 

ลกัษณะประชำกร 
3) เพศ 
4) อาย ุ
5) การศึกษา 
6) อาชีพ 
7) รายได ้

 
 
 

 

 
 

 
 
 
  

 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

กำรตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
พฤติกรรมกำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

8) การรับรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์กาแฟลดน ้าหนกั 

9) ประเภทของส่ือ ไดแ้ก่ 
Facebook Twitter Youtubeฯลฯ  
เป็นตน้ 
 

ทศันคติ 
- ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาน้ีจะน าไปใชเ้ก่ียวกบัการวเิคราะห์ส่ือโฆษณากบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อ

ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ ทศันคติ ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือกาแฟ
ควบคุมน ้าหนกั จึงไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภค 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.5  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักาแฟลดน ้าหนกั 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก Deme = People คือ ประชาชน
หรือประชากร Graphy = Writing up, Description หรือ Study คือการศึกษาหรือศาสตร์ 

ความหมายของค าวา่ประชากรศาสตร์ (Demography) ความหมายตามท่ี (Hauser and Duncan, 
1959) ไดใ้ห้ไวว้า่ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และ
องค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและองค์ประกอบของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรไดแ้ก่การเกิดการตายการ
ยา้ยถ่ินและการเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม นิพนธ์   เทพวลัย ์ (2523: 1) 

นิพนธ์  เทพวลัย ์ (2523: 1-3)  ตามความหมายน้ีจะเห็นวา่ประชากรศาสตร์มีขอบเขตการศึกษา
ใน 4 ประเด็นคือ 

1)   การศึกษาเก่ียวกบัขนาดของประชากรค าวา่ขนาดหมายถึงจ านวนหน่วยในการ
นบัประชากร เช่น จ านวน-คน ซ่ึงในประเด็นน้ีจะเป็นการศึกษาให้ทราบว่าณพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใดมี
ขนาดประชากรเท่าใดใหญ่หรือเล็กกวา่ในอดีตและจะมีขนาดเท่าใดในอนาคต 
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2)   การศึกษาเก่ียวกบัการกระจายของประชากรค าวา่การกระจายหมายถึงการจดั
กลุ่มของประชากรในพื้นท่ีหน่ึงๆ จะเป็นในลกัษณะทางภูมิศาสตร์หรือเขตท่ีอยูอ่าศยัก็ไดใ้นเวลาท่ี
ก าหนดฉะนั้นในประเด็นน้ีจึงศึกษาวา่ประชากรกระจายออกไปตามลกัษณะภูมิศาสตร์หรือเขตท่ีอยู่
อาศยัอย่างไรเช่นภูมิภาคจงัหวดัชนบทในเมืองอะไรเป็นสาเหตุของการกระจายดงักล่าวและมีการ
เปล่ียนแปลงอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนจากการกระจายของประชากรดงักล่าวนั้น 

3)   การศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบประชากรในประเด็นน้ีเป็นการศึกษาถึง
คุณลกัษณะต่างๆ ของประชากรท่ีรวมกลุ่มกนัพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเช่นเพศอายุสัญชาติสถานภาพการ
สมรสรายไดอ้าชีพเป็นตน้ 

4)   การศึกษาองค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรค าว่าการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรหมายถึงการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนประชากรทั้งหมดหรือของ
ประชากรในโครงสร้าง (Structure) บางส่วนการเปล่ียนแปลงทางประชากรทั้งหมดไดแ้ก่การเกิด
การตายและการยา้ยถ่ินส่วนโครงสร้างนั้นเป็นการกระจายของประชากรตามเพศและอายุฉะนั้นใน
ประเด็นน้ีจึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการไดแ้ก่การเกิดการตายและการ
ยา้ยถ่ินซ่ึงจะมีผลใหป้ระชากรณพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใดมีการเปล่ียนแปลงไป 

ส่วนค าวา่ สารศึกษาประชากร (Population Study) นั้น (Hauser and Duncan, 1959) ถือวา่
เป็นแขนงหน่ึงของประชากรศาสตร์เองกล่าวคือประชากรศาสตร์จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แขนง
ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์ทางประชากร (Demographic Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์
ภายในวชิาประชากรศาสตร์เองดว้ยการศึกษาขนาดการกระจายการเปล่ียนแปลงทางประชากรและ
คุณลกัษณะทัว่ไปของประชากรโดยใชส้ถิติตวัเลขทางประชากรช่วยในการอธิบายการศึกษาในเชิง
ค านวณหรือสถิติวเิคราะห์ตวัเลขทางประชากร 

2)   สารศึกษาประชากร เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทาง
ประชากรกบัปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและปรากฏการณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นขอบเขตของสารศึกษาประชากรไดว้า่เป็นการศึกษาถึงปัจจยัและผลสืบเน่ืองของการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรนั่นคือสารศึกษาประชากรจะมีประชากรศาสตร์เป็นแกนกลาง
ประกอบดว้ยสาเหตุ (Causes)  ภาวะประชากร  (Population Situation)  หรือการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรและผลสืบเน่ือง (Consequences) รวมกนัเป็นสารศึกษาประชากรซ่ึงเขียนเป็นแผนภูมิได้
ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1  สารศึกษาประชากร  

 
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนด
ตลาดเป้าหมายขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืนตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมี
ดงัต่อไปน้ี  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2538: 53-55) 

เพศ เป็นสรีรวิทยาท่ีสังเกตเห็นไดแ้ละมกัไม่มีปัญหายุง่ยากในการเก็บขอ้มูลประชากรใน
สภาพปกติจะประกอบดว้ยเพศเพียงสองเพศคือเพศชายและเพศหญิงขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างทาง
เพศยงัมีความส าคญัในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์คือใชใ้นการประเมินคุณภาพของขอ้มูล
ทางประชากร  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541: 119-120)  ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่าง
กนัทางความคิดค่านิยมและทศันคติรวมถึงพฤติกรรมความตอ้งการตลอดจนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
นอกจากน้ีงานวิจยัของ  ปรมะ  สตะเวทิน (2538: 114)  ยงัพบวา่ผูห้ญิงจะถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่ผูช้าย
ผูช้ายจะใช้เหตุผลมากกวา่ผูห้ญิงและจดจ าข่าวไดม้ากกวา่ผูห้ญิงดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
สราวุธ  ฮัน่ตระกูล (2545: 66)  เก่ียวกบัเร่ือง การส ารวจปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่เพศชายและเพศหญิงมี
ความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างกันเพศท่ีต่างกันส่งผลให้มีความต้องการทดลอง
ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่และเจตคติในการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์เพื่อบ ารุงสุขภาพต่างกัน
เน่ืองจากเพศหญิงตอ้งการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากกว่าเพศชายเช่นเดียวกับ
งานวิจยัของ ชนชญาน์  จนัทร์ธิวตัรกุล (2542: 118)  เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า เพศหญิง
และเพศชายจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากเพศหญิงเป็น
เพศท่ีให้ความสนใจเป็นห่วงเป็นใยในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพรูปร่างหนา้ตามากกวา่เพศชายซ่ึง

สาเหตุ 
 

CAUSES 

ภาวะประชากรหรือการ
เปล่ียนแปลงทางประชากร 
POP. SITUATION & CHANGE 
 

ผลสืบเน่ือง 
 

CONSEQUENCES 
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สอดคลอ้งกบันอกจากนั้นงานวิจยัของ  อญัชะนี วิชยาภยับุนนาค  (2540: 106) เก่ียวกบัเร่ือง การ
แสวงหาข่าวสารทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูห้ญิงและผูช้ายจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพต่างกนั
เน่ืองจากผูห้ญิงกับผูช้ายจะมีความแตกต่างกันทางความคิดค่านิยมและทศันคติความต้องการ
พฤติกรรมตลอดจนการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพศท่ีต่างกนัจึงท าให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีต่างกนั
ผูห้ญิงจะมีพฤติกรรมการบริโภคสูงกว่าผูช้ายทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากการท่ีผูห้ญิงถูกชกัจูงไดง่้าย
กวา่ผูช้าย  ปรมะ  สตะเวทิน  (2538: 114) 

อายุ หมายถึงอายุเต็มปีหรืออายุเม่ือวนัเกิดคร้ังหลังสุด (ตามค านิยามขององค์การ
สหประชาชาติ  อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541:  131-132)  โดยทัว่ไปมกัจะน าเสนอ
ขอ้มูลอายุของประชากรในรูปเป็นช่วงอายุหรือกลุ่มอายุ   (Age Interval or Age Group  ซ่ึงเป็นการ
รวมกลุ่มอายุท่ีใกลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนัตามแต่ช่วงหรือกลุ่มท่ีตอ้งการจดัโดยปกติแลว้มกัจะจดัเป็น
กลุ่มอายุ 5 ปี สามารถให้ขอ้มูลท่ีละเอียดมากเพียงพออายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและ
พฤติกรรมและเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย 
 ปรมะ สตะเวทิน  (2538:  114-115)  พบวา่เม่ือคนมีอายมุากข้ึนโอกาสในการถูกชกัจูงจะลด
นอ้ยลงนอกจากน้ีคนท่ีมีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัดว้ยซ่ึงรวมไปถึง
ความต้องการและรสนิยมในสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวฏัจกัรของชีวิตซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   สราวุธ  ฮัน่ตระกูล (2545:  66)   เก่ียวกบัเร่ือง การส ารวจปัจจยัท่ีใชใ้น
การพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุต่างกันมีการใช้ปัจจัยในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านราคาและด้านการจดัจ าหน่ายแตกต่างกันซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจยัของ  ชนชญาน์ 
จนัทร์ธิวตัรกุล  (2542: 119)   เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ไดท้  าให้มี
พฤติกรรมการบริโภคต่างกนัและงานวจิยัของ  อญัชะนี  วิชยาภยับุนนาค  (2540: 106) เก่ียวกบัเร่ือง 
การแสวงหาข่าวสารทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า อายุท่ีต่างกนัไม่ไดท้  าให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ
แตกต่างกนัอาจสืบเน่ืองมาจากการท่ีคนทุกวยัต่างมีความตอ้งการดูแลสุขภาพไดเ้ท่ากนัคนวยัหนุ่ม
สาวอาจใช้เพื่อต้องการบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรงเป็นประจ าซ่ึงเป็นในเชิงป้องกันมากกว่ารักษา
ขณะท่ีคนวยัสูงอายใุชเ้พื่อตอ้งการรักษาสุขภาพมากกวา่ป้องกนั 
 สถานภาพสมรส หมายถึงลกัษณะส าคญั 3 ประการคือการเขา้สู่ชีวติสมรส (อายุแรกสมรส)
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกนัอยู,่ การหยา่ร้าง)  และการสมรสใหม่  
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มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541: 195)  สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญั
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจสังคมกฎหมายประเด็นส าคญัท่ีสุดในการศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบ
เก่ียวกบัสถานภาพสมรสของประชากรคือประเภทของสถานภาพสมรสองคก์ารสหประชาชาติได้
รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรสดงัน้ี 

1) โสด 
2)  สมรส 
3)  หมา้ยและไม่สมรสใหม่ 
4)  หยา่ร้างและไม่สมรสใหม่ 
5)  สมรสแต่แยกกนัอยูโ่ดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรสมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจของบุคคลคนโสดจะมีอิสระทางความคิด
มากกกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ จะใชเ้วลานอ้ยกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้เน่ืองจาก
ไม่มีภาระผกูพนัหรือคนท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  สราวธุ ฮัน่ตระกลู  (2545: 66) เก่ียวกบัเร่ือง การส ารวจปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนัมีการใชปั้จจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑด์า้นการจดัจ าหน่ายดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชนชญาน์ จนัทร์ธิวตัรกุล (2542: 118)  เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกันโดยกลุ่มคนโสดจะมี
พฤติกรรมการบริโภคสูงสุดซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของอญัชะนี วิชยาภยับุนนาค  (2540: 108)   เก่ียวกบั
เร่ือง การแสวงหาข่าวสารทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสท่ีต่างกนัไม่ไดท้  าให้พฤติกรรมการบริโภคต่างกนั
สถานภาพสมรสไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของบุคคลไม่วา่คนโสด
คนท่ีแต่งงานแล้วหรือคนท่ีมีการหย่าร้างต่างก็มีการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพได้ในระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกนัโดยทุกคนต่างมีความตอ้งการดูแลสุขภาพไดเ้ท่ากนั 

ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บ  หมายถึง  ระดบัชั้นสูงสุดท่ีเรียนจบจากสถาบนัการศึกษาในการวดั
ถึงระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บมิไดน้บัจ านวนปีท่ีบุคคลศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาหากแต่ใชช้ั้นสูงสุดท่ี
บุคคลเรียนจบถา้บุคคลใดไดรั้บการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ประเทศไทยท่ี
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเทียบเคียงเปล่ียนปรับให้เขา้กบัระบบการศึกษาของประเทศไทย มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช (2541: 192) การศึกษาของบุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่าง
กนัไปตามระดบัของความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
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ปรมะ สตะเวทิน  (2538: 114-11) พบวา่ การศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมีการ
เปิดรับสารแตกต่างกนัไปเช่นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความสนใจในข่าวสารกวา้งขวางแต่จะไม่
ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ ซ่ึงจะตอ้งมีหลกัฐานหรือเหตุผลสนบัสนุนเพียงพอท่ีจะเช่ือและโอกาสในการ
รับรู้ขอ้มูลของผูมี้การศึกษาสูงจึงมีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่าท าใหผู้ท่ี้มีการศึกษาสูงมีโลกทศัน์กวา้ง
กว่าการตดัสินใจในเร่ืองใดๆ จึงมีความละเอียดรอบคอบมากข้ึนนอกจากน้ีการศึกษาหรือระดบั
ความรู้ของผูบ้ริโภคยงัมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความคิดร่วมกนัได้ระหว่าง
เจา้ของสินคา้กบัผูบ้ริโภคซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สราวุธ ฮัน่ตระกูล  (2545: 66)  เก่ียวกบัเร่ือง 
การส ารวจปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีการใช้ปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมสุขภาพด้านราคาด้านการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันผูท่ี้มี
การศึกษาสูงจะมีความสนใจดา้นราคาดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดอย่างสูง
และมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่าและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชนชญาน์  จนัทร์ธิวตัรกุล  (2542: 118)   เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนัซ่ึงระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน
ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพสูงข้ึนตามล าดบัแต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ อญัชะนี  
วิชยาภยับุนนาค  (2540: 108)   เก่ียวกบัเร่ือง การแสวงหาข่าวสารทศันคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ไม่ได้ท  าให้มีพฤติกรรมการบริโภคต่างกนัความรู้ท่ีต่างกนัไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนบริโภค
ต่างกนั 

อาชีพ  หมายถึง  ชนิดของงานท่ีบุคคลท าอนัน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เป็นค่าจา้งหรือค่าตอบแทน
หรือผลก าไร เช่น ครูพนกังานขายชาวนาพนกังานขบัรถเป็นตน้ในการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพจึง
หมายถึงชนิดของงานท่ีบุคคลท าระหว่างช่วงเวลาท่ีก าหนดอาชีพของเขาจะเป็นชนิดของงานท่ีเขา
เคยท ามาก่อนหน้านั้นโดยไม่ค  านึงถึงประเภทของงานหรือสถานภาพของบุคคลในงานเน่ืองจาก
อาชีพมีจ านวนมากมายหลายอาชีพจึงจ าเป็นต้องมีการจดักลุ่มอาชีพซ่ึงมีหลักส าคัญคืออาชีพ
ประเภทเดียวกนัคลา้ยๆ กนั  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541: 173-174)  คนท่ีมีอาชีพต่างกนั
ย่อมมองโลกมีแนวคิดอุดมการณ์และค่านิยมต่อส่ิงต่างๆแตกต่างกนัไปซ่ึงรวมไปถึงทศันคติและ
ความคิดเห็นในการใชสิ้นคา้และบริการต่างๆดว้ยกล่าวคือพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคจะเป็นผล
มาจากอาชีพดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สราวุธ ฮัน่ตระกูล (2545: 67)  เก่ียวกบัเร่ือง การ
ส ารวจปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการใช้ปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัและงานวจิยั  
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อญัชะนี วิชยาภยั บุนนาค  (2540: 10) เก่ียวกบัเร่ือง การแสวงหาข่าวสารทศันคติและ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนัโดยกลุ่มท่ีเป็น
เจา้ของกิจการอาชีพอิสระมีพฤติกรรมการบริโภคสูงท่ีสุด 

ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ  ชนชญาน ์  จนัทร์ธิวตัรกุล  (2542:  119)  เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่ไดท้  าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคต่างกนั 
 รายได ้เป็นดชันีท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุดในการท่ีจะวดัฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและ
บุคคลรายไดจ้ะผนัแปรตามระดบัการศึกษาและอาชีพมกันิยมพิจารณาจากรายไดข้องบุคคลหรือ
รายไดข้องครัวเรือนต่อหน่วยเวลา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2541: 180-181) อาจจ าแนกได้
ดงัต่อไปน้ี 

1)  รายไดท่ี้แทจ้ริง (Real Income) คือรายไดท้ั้งหมดรวมถึงเงินออมเป็นรายไดท่ี้
ยงัไม่ไดห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

2) รายไดท่ี้หกัภาษีแลว้ (Disposable Income) เป็นรายไดท่ี้หกัภาษีทางตรงต่างๆ
ท่ีตอ้งจ่ายใหรั้ฐบาลเรียบร้อยแลว้ 

3) รายไดท่ี้หกัค่าใชจ่้ายพื้นฐาน (Discretionary Income) เป็นรายไดท่ี้เหลือจาก
การหกัภาษีน ามาหกัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นออก 

4) รายไดท่ี้มิใช่ตวัเงิน (Imputed or Non-money Income) เป็นรายไดท้ั้งหมดท่ี
ไดรั้บเป็นส่ิงของโดยนบัรวมไปถึงบา้นอาหารท่ีไดรั้บในฐานะเป็นการตอบแทนการจา้งรวมไปถึง
ผลผลิตเช่นขา้วของชาวนา 
 รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภครายไดเ้ป็นเคร่ืองมือก าหนดความตอ้งการ
ของคนตลอดจนก าหนดความคิดของคนก ากบัส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ รายไดเ้ป็นส่ิงท่ีนกัการ
ตลาดและนกัโฆษณาตระหนกัถึงเสมอในการวางแผนการโฆษณานอกจากน้ีการก าหนดนโยบายดา้น
ราคาจะสัมพนัธ์กบัรายไดข้องผูบ้ริโภคดว้ย สุวฒันา วงษ์กะพนัธ์ (2531: 41) รายไดจึ้งเป็นอีกตวัแปร
หน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคดว้ยจากงานวิจยัของ สราวุธ ฮัน่ตระกูล  
(2545: 67)  เก่ียวกบัเร่ือง การส ารวจปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการใชปั้จจยัในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อญัชะนี   
วิชยาภยั บุนนาค  (2540: 107)  เก่ียวกบัเร่ือง  การแสวงหาข่าวสารทศันคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
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 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูท่ี้มีระดบัรายไดต่้างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีต่างกนั
โดยผูท่ี้มีรายไดสู้งมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพท่ีสูงกวา่ผูท่ี้มีรายได้
ต ่าแต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ  ชนชญาน์   จนัทร์ธิวตัรกุล   (2542: 119)  เก่ียวกบัเร่ือง รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า
รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่ไดท้  าใหมี้พฤติกรรมการบริโภคต่างกนั 

จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาเก่ียวกบั เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ของผูบ้ริโภคเพื่อต้องการทราบถึงปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ เพราะปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้นหากตอ้งการ
ทราบถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคก็จะตอ้งมีการประเมินค่าลกัษณะประชากรศาสตร์ เน่ืองจาก
เป็นแนวโนม้ท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
 
วยิะดา ฐิติมชัฌิมา (2553) กล่าววา่ Zuckerberg เป็นผูส้ร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์   ท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสาร และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของคนทัว่โลก ท าให้
ววิฒันาการของเทคโนโลยกีารส่ือสารพฒันาไปอยา่งไม่หยุดย ั้ง เพราะตอนน้ีอยูใ่นยุค  (Information 
Age)  ยคุท่ีผูค้นส่ือสารกนัมากข้ึน และเป็นยคุท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ ตอ้งปรับตวั ปรับกลยุทธ์ และมอง
หาโอกาสใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากจะตอ้งท าความเขา้ใจเทคโนโลยีใหม่ๆ นวตักรรม
ต่างๆ ท่ีผ่านเขา้มา ยงัตอ้งรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของการส่ือสารของผูค้นอีกดว้ย  
ซ่ึงพฤติกรรมท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ อยา่งหน่ึงคือ การเขา้สู่สังคมออนไลน์หรือส่ือเชิงสังคม เร่ิมเขา้มามี
อิทธิพลและเป็นท่ีรู้จกั โดยอาศยัเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ พาหะในการน าสารจากผูส่้งสารผา่น
ช่องทางไปยงัผูรั้บสารปลายทางโดยอาศยัผูค้นในสังคมเป็นกลจกัรส าคญั ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์เป็น
ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่ตน้ทุนต ่า เม่ือเทียบกบัส่ือดั้งเดิม (วลิาส  ฉ ่าเลิศวฒัน์, 2554: 16) 

สังคมออนไลน์คือผลจากการใชแ้อพพลิเคชัน่บนอินเทอร์เน็ต  โดยผูค้นในสังคม ไม่วา่จะ
ดว้ยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนจากไอเดียและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของ Web 2.0 
ซ่ึงท าให้เกิดการสร้างและแลกเปล่ียนเน้ือหาจากผูใ้ชด้ว้ยกนัเอง (User-Gernerated Content: UGC)   
แต่ในทางธุรกิจอาจเรียกไดว้่าส่ือจากผูบ้ริโภค (Consumeer-Gernerated Media: CGM) เพราะวิถี
ชีวตเปล่ียนไป ท าให้ส่ือดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ เขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้
ยาก ผูค้นไม่ไดติ้ดตามข่าวสารจากการรับฟัง หรือ เฝ้าดูในช่วงเวลาท่ีสถานีก าหนดเช่นเคย แต่ผูค้น
จะนัง่ท างานอยูย่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ และยงัใชเ้วลาวา่งอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอินเทอร์เน็ตได้
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เขา้มีบทบาทส าคญั ผูค้นอยากระบายกนัมากข้ึน และผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาฟังเสียงจากผูบ้ริโภคดว้ย
กนัเองมากข้ึน เพราะคนทัว่โลกสามารถแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง ไดใ้ชชี้วติอยา่งมีอิสระ
ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนบนโลก ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจในสังคมออนไลน์ก็สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีเช่นกนั 
คนทุกคนสามารถ Plug-in เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีท าให้โลกขนาดเล็กหลงัยุคของ
การปฎิวติัอุตสาหกรรมกลายเป็นโลกขนาดจ๋ิวในยคุขอ้มูลข่าวสาร  (ปัญญพนธ์   พูลสวสัด์ิ  อา้งถึงใน  
ศรัญญา  รัตนจงกล, 2554: 22) 

จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้า่ ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือท่ีสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
เน่ืองจากในปัจจุบนัทุกคนตอ้งมีการเรียนรู้ ปรับตวั และมองหาโอกาสใหม่ๆ ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางอยา่งหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ เพราะส่ือออนไลน์เป็นการน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ
สารโดยอาศยัผูค้นในสังคมเป็นตวัส าคญั 

การแสดงพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ พฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาอยู่ในระดบัปาน
กลางโดยจะใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  ในการติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค์
กบัเพื่อนบ่อยท่ีสุดรองลงมาจะเขา้ไปอพัเดทขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงั
เป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  เขา้ไปโพสต์ขอ้ความเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจและคอมเมน้ตบ์ทความท่ีน่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์   (Social Network)  เขา้ไป
คน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  เขา้ไปส่งต่อ
ความรู้ต่างๆ  (Share)  บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  ไปยงัเพื่อนๆของท่านคลิก
เขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์   
(Social Network)   เขา้ไปกด  Like  (ถูกใจ)  หรือ (แสดงความพึงพอใจ)  ขอ้มูลสินคา้และบริการ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  เขา้ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  เขา้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึนโดย
พบเห็นขอ้มูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และนานๆ คร้ังจะเขา้ไปสั่งซ้ือ
สินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)   
 จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้า่พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได้
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  เพื่อท่ีจะติดต่อส่ือสารและเขา้ไปอพัเดทขอ้มูล
ข่าวสารความเคล่ือนไหวซ่ึงเครือข่ายบนโลกออนไลน์เป็นกระแสท่ีนิยมท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจเป็น
อย่างมาก ดงันั้นการท่ีจะโฆษณาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ทางส่ือสังคมออนไลน์ก็ถือได้ว่าเป็นการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายเช่นกนั 
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2.2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการรับรู้ 
 เสรี  วงษม์ณฑา  (2547: 79)  การรับรู้ (Perception)  หมายถึง  กระบวนการท่ีมนุษยเ์ลือกท่ี
จะรับรู้ สรุปการรับรู้ตี ความหมายการรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสัมผสั เพื่อท่ีจะสร้างภาพในสมองให้เป็น
ภาพท่ีมีความหมายและมีความกลมกลืน 

ฉตัยาพร  เสมอใจ   (2550: 66)  การรับรู้  (Perception)  เป็นกระบวนการท่ีบุคคลแปลความ
จากส่ิงท่ีสัมผสั โดยผ่านประสาทสัมผสัต่างๆ และตีความเป็นข้อมูลตามความสามารถและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตวทิยาในการเลือกท่ีจะรับรู้ต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนการตีความใน
ส่ิงท่ีไดรั้บรู้โดยการรับรู้ไดจ้ะตอ้งผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือการมองเห็นการไดย้ินการสัมผสัการ
ไดก้ล่ินและการรู้รสในส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน  (เนตร์พณัณา  ยาวิราช,  2547: 201) โดยทัว่ไปบุคคลจะแปล
ความหมายหรือมองเห็นส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นสภาวการณ์ส่ิงของบุคคลหรือเหตุการณ์
จึงเป็นผลให้การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาวการณ์ส่ิงของบุคคลหรือเหตุการณ์แตกต่างกนัทั้งใน
ด้านความคิดและพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ซ่ึงการรับรู้น้ีเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาซ่ึงมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลทั้ งในด้านความคิดการตัดสินใจการประเมินค่าและการแสดงออกของ
พฤติกรรม (เทพพนม  เมืองแมน  และสวงิ  สุวรรณ, 2540: 6-7) 

เทพพนม เมืองแมน  และสวิง สุวรรณ  (2540: 6-7) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้วา่หมายถึง
กระบวนการในการเลือกรับการจดัระเบียบและการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีบุคคลพบเห็นหรือมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งด้วยในส่ิงแวดล้อมหน่ึงๆ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะให้ความส าคญัต่อส่ิงเร้าท่ีมี
ความหมายต่อตนเองมากกวา่โดยการให้ความส าคญัน้ีจะเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิมของแต่ละ
บุคคล 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล  (2546:  84) กล่าวว่าการรับรู้คือกระบวนการท่ีอินทรียห์รือส่ิงมีชีวิต
พยายามท าความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มโดยผ่านทางประสาทสัมผสักระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากการใช้
อวยัวะสัมผสัจากส่ิงเร้าและจดัระบบส่ิงเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมองจากนั้นจะแปลส่ิงเร้าท่ี
รับสัมผสัวา่ส่ิงเร้านั้นคืออะไรขั้นแปลความหมายน้ีเป็นขั้นท่ีมีการใชป้ระสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐาน
ของการแปลความหมาย 
 ไพบูลย ์เทวรักษ์  (2537: 58)  ให้ความหมายของการรับรู้วา่เป็นกระบวนการตีความส่ิงเร้า
จากการสัมผสัของอวยัวะสัมผสัต่างๆ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมหรือการเรียนรู้และการคิดใน
การแปลความ 

กมลวฒัน์  ยะสารวรรณ (2547) การรับรู้หมายถึงขบวนการแปลความหายของส่ิงเร้าท่ีมา
กระทบประสาทสัมผสัของเราและแปลความหมายอยา่งไรนั้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในอดีตของ
แต่ละบุคคล 
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กนัยา สุวรรณแสง  (2542 อา้งถึงใน บณัฑิต  เผา่วฒันา, 2548: 7)  ไดใ้หค้วามหมายของการ
รับรู้คือกระบวนการท่ีเกิดภายในตวัของแต่ละบุคคลและการรับรู้เกิดข้ึนกบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวั
โดยการสัมผสัการเห็นการไดย้นิการรู้สึกการไดก้ล่ินการสัมผสัซ่ึงส่ิงเร้าเหล่าน้ีจะผา่นทางประสาท
สัมผสัแลว้แปลออกมาโดยการอาศยัประสบการณ์เดิม 
 ณฐัศรุต นนทธี  (2544 อา้งถึงใน เปรมมิกา  ปลาสุวรรณ์, 2549: 8)  กล่าววา่ความหมายการ
รับรู้หมายถึงการแสดงออกถึงความรู้ความเห็นซ่ึงเกิดข้ึนจากการตีความการสัมผสัระหวา่งอวยัวะ
ต่างๆของร่างกายกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นส่ิงเร้าโดยมีการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้
ความหมายแห่งการสัมผสันั้นๆ 
 สมยั จิตหมวด (2521, อา้งถึงใน บณัฑิต เผา่วฒันา, 2548: 8) กล่าวว่ากระบวนการรับรู้
ประกอบดว้ย  

1)   อาการสัมผสัหมายถึงอาการท่ีอวยัวะสัมผสักบัส่ิงเร้าท่ีผา่นมาและเขา้กระทบ
กบัอวยัวะท่ีรับสัมผสักบัส่ิงต่างๆ เพื่อให้คนเราไดรั้บรู้ภาวะแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัแลว้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองข้ึน 

2)   การแปลความหมายจากอาการสัมผสัส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยแปลความหมายไดดี้
และถูกตอ้งนั้นคือสติปัญญาการสังเกตการพิจารณาความสนใจความตั้งใจและคุณภาพของจิตใจใน
ขณะนั้น 

3)   ความรู้หรือประสบการณ์เดิมไดแ้ก่ความคิดความรู้ความเขา้ใจและการกระท า
ของผูรั้บรู้ในอดีตท่ีจะตอ้งประกอบด้วยความถูกตอ้งความแน่นอนความชัดเจนรวมทั้งมีปริมาณ
ขอ้มูลมากพอหรือมีความรอบรู้ในหลายๆ ดา้น 

ซ่ึงสามารถแสดงไดด้ว้ยแผนภูมิกระบวนการรับรู้ดงัต่อไปน้ี 
 
 ส่ิงเร้า               อาการสัมผสั                การแปลความหมาย              การรับรู้ 
 
          ประสบการณ์เดิม 
                                   ความสนใจความตั้งใจ 
 
ภาพที ่2.2  แผนภูมิกระบวนการรับรู้ 
แหล่งทีม่า:  บณัฑิต เผา่วฒันา, 2548: 8. 
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ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ  (2552: 151)  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคล
มีการเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้  โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่  
การไดเ้ห็น  ไดก้ล่ิน  ไดย้นิ  ไดร้สชาติ  และไดรู้้สึก  เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมายออกมา 

ระดบัของการรับรู้ การรับรู้ของบุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัออกไปโดยสามารถ
แบ่งเป็นระดบัได ้3 ระดบัดว้ยกนัคือ 

1)  ระดบัต ่าสุดท่ีผูบ้ริโภครับรู้ไดคื้อระดบัท่ีหากใส่ตวักระตุน้ท่ีระดบัต ่ากว่าน้ีก็
ไม่เกิดประโยชน์จะไม่สามารถท าใหผู้บ้ริโภคนั้นรับรู้ไดเ้ป็นระดบัท่ีมีการับรู้เร่ืองราวไดน้อ้ยมากๆ 

2)  ระดบัความแตกต่างท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได้คือหากมีการเปล่ียนแปลงตวักระตุน้
ทางการตลาดจะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

3) ระดบัสูงสุดท่ีผูบ้ริโภครับรู้ไดคื้อหากมีการใส่ตวักระตุน้การับรู้เพิ่มเขา้ไปจะ
ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึนเหมือนเป็นการใหข้อ้มูลท่ีมากเกินไป 

กนัยา  สุวรรณแสง  (2542: 129) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการรับรู้ ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ
หลกัคือ 1) กระบวนการภายนอกหรือส่ิงเร้า  2) กระบวนการภายในหรือการรับรู้ 3) กระบวนการ
แสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง ดงัแสดงในภาพ 

 

 
กระบวนการรับรู้ 

 
ภาพที ่2.3  กระบวนการการรับรู้ 
แหล่งทีม่า:  กนัยา  สุวรรณแสง, 2542: 129. 
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 จากภาพการสัมผสัเป็นขั้นแรกของการรับรู้เม่ือร่างกายรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 จะเกิด
การตีความโดยอาศยัความคิดความเข้าใจความจ าการเรียนรู้และมโนภาพหลังจากนั้นก็ท าการ
ตดัสินใจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงออกมาซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ของปัจเจกบุคคลมี 3 ประการคือ 

1)   ปัจจยัดา้นสถานการณ์   (Factors In The Situation)  ไดแ้ก่เวลาสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานสภาพแวดลอ้มทางสังคม 

2)   ปัจจยัดา้นตวัผูรั้บ  (Factors In The Perceiv)  ไดแ้ก่ทศันคติ  (Attitudes)  แรง
ขบั (Motive)  ความสนใจ (Interest) ประสบการณ์  (Experience)  และความคาดหวงั  (Expectation)  

3)   ปัจจยัดา้นเป้าหมาย   (Factors In The Target)  ไดแ้ก่ความใหม่  (Novelty)  
การเคล่ือนท่ี (Motion)  เสียง  (Sound) ขนาด  (Size)  ภาพดา้นหลงั  (Background)  ความใกลไ้กล 
(Proximity) และความเสมือน  (Similarit)  

พชันี  เชยจรรยา, เมตตา  กฤตวทิย ์ และถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์ (2534)  ไดก้ล่าวถึงการรับรู้
วา่เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล (Individual Factors) ท่ีข้ึนอยูก่บักระบวนการเลือกรับ
ข่าวสาร การจดัสารเขา้ดว้ยกนั และตีความตามความเขา้ใจและความรู้สึกตนเอง ซ่ึงกระบวนการ  
ดงักล่าวเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัหรือไม่ตั้งใจตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม  

การเลือกรับรู้สารท่ีแตกต่างกนัของคนเราเกิดจากอิทธิพลหรือตวักรองสาร (Filter) ต่าง ๆ 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1) แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ (Motives) คนเรามกัเห็น และไดย้ินในส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ไดย้นิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

2)   ประสบการณ์เดิม (Part Experience) คนเราต่างเติบโตในสภาพแวดลอ้มต่างกนั
ถูกเล้ียงดูดว้ยวธีิต่างกนัและคบสมาคมกบัคนต่างกนั 

3)   กรอบอา้งอิง (Frame of Reference) เกิดจากการสั่งสอนอบรมจากครอบครัว
และสังคม  ดงันั้นคนท่ีมาจากครอบครัวต่างกนั มีสถานภาพทางสังคมต่างกนั และนบัถือศาสนา
แตกต่างกนัจึงมีการรับรู้ในเร่ืองต่างๆ ต่างกนั 

4)   สภาพแวดลอ้ม คนท่ีมีสภาพแวดลอม้ต่างกนั เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานท่ี 
จะเปิดรับข่าวสาร และตีความข่าวสารต่างกนั 

5)   สภาวะจิตใจและอารมณ์  ไดแ้ก่  ความโกรธ  ความกลวั 
จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้า่  การรับรู้ คือ  เป็นส่ิงท่ีเกิดจากตวับุคคล  และตีความจากส่ิงท่ี

ไดรั้บรู้และส่ิงท่ีไดส้ัมผสั ออกมาเป็นความคิด  ซ่ึงกระบวนการในการรับรู้ เกิดจากอาการสัมผสั
การแปลความหมายจากอาการสัมผสัความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงการรับรู้
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เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  และ  การรับรู้สามารถรับรู้ไดห้ลาย
ทาง  เช่น  การรับรู้ท่ีรับรู้ไดจ้ากส่ือเก่า และการรับรู้ท่ีรับรู้ไดจ้ากส่ือใหม่  แต่ในปัจจุบนัผูค้นมีภาระ
มากมายท่ีตอ้งกระท าอาจจะไม่ไดติ้ดตามทางส่ือเก่ามากเท่าใดนกั จึงท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาบริโภค
ข่าวสารทางส่ือใหม่ เช่น Facebook, Twitter,  Instagram, Youtube และอ่ืนๆ อีกมากมาย  แทนการ
บริโภคส่ือเก่า เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถรับรู้ไดง่้าย อีกทงัยงัสะดวกและรวดเร็วอีกดว้ย 
 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎส่ืีอใหม่ (Social Media) 
ส่ือใหม่ หมายถึง ระบบการส่ือสารหรือเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดบัโลก 

ไดแ้ก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Internet)  บริการระดบัเวิลต์ไวด์เวบ็  (World Wide Web: WWW) 
บริการขอ้มูลออนไลน์เชิงพาณิชย์  (Commercial On-line Service)  เป็นตน้ (สุรสิทธ์ิ  วิทยารัฐ, 
2545: 24-28) 

ส่ือใหม่  (New Media)  เป็นการจุดประกายมุมมองใหม่ให้นกัประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์
กบัขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นบทบาทของส่ือใหม่ อาจท าใหรู้ปแบบเก่าของส่ือเปล่ียนไปบา้ง แต่เป็นไป
ไดว้่า ส่ือใหม่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการดึงดูดความสนใจในความเป็น
เอกภาพในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  (สุรสิทธ์ิ  วทิยารัฐ, 2545: 29-31) 

Neuman  (1991)  กล่าวถึงส่ือใหม่วา่ 
1) ส่ือใหม่ช่วยเพิ่มจ านวนการส่ือสารใหม้ากข้ึน 
2) ส่ือใหม่ช่วยใหก้ารส่ือสารรวดเร็วข้ึน 
3) ส่ือใหม่ช่วยท าใหเ้กิดการส่ือสารแบบสามารถโตต้อบไดม้ากยิง่ข้ึน 
4) ส่ือใหม่ท าให้รูปแบบของส่ือดั้ งเดิมท่ีเคยท างานแยกออกจากส่ือใหม่อย่าง

ชดัเจนถูกน ามาผสมผสานในการใชง้านเพื่อการส่ือสารมากยิง่ข้ึน 
Rogers (1995)  นกัทฤษฎีกลุ่มแนวคิดเป็นตวัก าหนด ไดนิ้ยามส่ือใหม่ (New Media) วา่เป็น

เทคโนโลยหีรือส่ือท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมากไปสู่
คนจ านวนมาก (Many-to Many Basis) ผา่นระบบการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นศูนยก์ลาง 

Kawamoto (1997)  ใหนิ้ยามวา่ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ระบบการส่ือสารหรือระบบ
ท่ีมีการเช่ือมต่ออิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดบัโลก เป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายๆ ปัจจยั 
ไดแ้ก่ เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม ปัจเจกชน รวมทั้งไดก้ล่าวถึงค านิยามของส่ือ
ใหม่  (New Media)  ไวว้่าเป็นกระบวนการในการใชร้ะบบดิจิตอลท่ีอยูบ่นพื้นฐานของระบบการ
เก็บขอ้มูลเป็นตวัเลข  (Analog)  จากการป้อนค าสั่งผา่นอุปกรณ์ท่ีถูกควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
และแปลงขอ้มูลค าสั่งนั้นเขา้สู่รหสัฐานสอง (Binary Code) 
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Shapiro  (1999) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของส่ือใหม่ไวว้า่ส่ือใหม่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีส่ง
สัญญาณถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลง
ศูนยก์ลางแห่งอ านาจในการควบคุมขอ้มูลข่าวสารประสบการณ์และทรัพยากร 

Wertime and Fenwick (2008) ไดใ้ห้แนวคิดเร่ืองส่ือใหม่  (New Media)  และการตลาดดิจิทลั 
และนิยามส่ือใหม่ว่าหมายถึง เน้ือหา (ConTent) ท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลั โดยลักษณะส าคญัของ
เน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลัประกอบดว้ยจุดเด่น 5 ประการหรือท่ีผูเ้ขียนเรียกว่า อิสระ 5 ประการ  
(5 Freedoms)  ไดแ้ก่ 

1)  อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา  (Freedom From Scheduling)  เน้ือหาในรูปแบบ
ดิจิทลัท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตนตอ้งการ และ ไม่จ  าเป็นตอ้งชม
เน้ือหาต่างๆตามเวลาท่ีก าหนดอีกต่อไป 

2)  อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นพรมแดน  (Freedom from Geological Boundaries)  เน้ือหา
ในรูปแบบดิจิทลัเป็นเน้ือหาท่ีรับขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็วท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกรับหรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประเทศใดก็ไดแ้ลว้แต่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

3)  อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นขนาด  (Freedom to Scale)  มีเน้ือหาท่ีสามารถปรับยอ่
หรือขยายขนาดหรือเครือข่ายได ้เช่น การปรับเน้ือหาใหเ้หมาะส าหรับการเผยแพร่ทัว่โลก หรือปรับ
ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได ้

4)  อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ  (Freedom from Formats)  เน้ือหาแบบดิจิทลั
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีตายตวั ส่ือดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทางโทรทศัน์
ถูกก าหนดเวลาว่าตอ้งมีความยาว 30 วินาที ส่ือส่ิงพิมพต์อ้งมีคร่ึงหนา้หรือเต็มหน้า เป็นตน้ แต่ส่ือ
ดิจิทลั เช่น ไฟลว์ดีิโอภาพท่ีถ่ายจากกลอ้งในโทรศพัทมื์อถือแลว้น าไปลงในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความ
ยาวก่ีวนิาที หรือมีความละเอียดของไฟลเ์ป็นเท่าไรก็ได ้เป็นตน้ 

5)  อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคผูบ้ริโภคริเร่ิม สร้าง และควบคุม
เน้ือหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) 

ดว้ยพฒันาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของ
ส่ือไดเ้หมือนอดีต เน้ือหาเช่นท่ีพบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเวบ็ไซต์ของ Youtube และ
ส่ือผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรคจ์ากผูบ้ริโภคคนใดก็ได ้เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer- 
Created Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบบัออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)  ท่ีแพร่ 
กระจายไปอยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับการเกิดข้ึนของส่ือกบัพื้นท่ีสาธารณะสามารถพิจารณาแบ่งไดเ้ป็น 3 สมยัดงัน้ี 
(กาญจนา  แกว้เทพ, 2543: 183-185)  
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1)   ยุคแรกประเภทของการส่ือสารและส่ือหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีเอ้ือต่อการเกิด 
Communication Rationality  ตามแนวคิดของฮาบามาสแต่เม่ือหนงัสือพิมพเ์ปล่ียนแปลงไปเป็นเชิง
ธุรกิจและสนใจท่ีจะขายผูอ่้านใหแ้ก่โฆษณามากกวา่หนงัสือพิมพก์็เร่ิมห่างหายจากภารกิจดงักล่าว 

2)   ยคุท่ีสองยคุของส่ืออิเล็คทรอนิกส์เช่นวทิยแุละโทรทศัน์นั้นไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ี
สร้างพื้นท่ีสาธารณะได้น้อยมากเน่ืองมาจากรูปแบบการใช้ส่ือวิทยุและโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีใช้อยู่
ภายในบา้นแบบส่วนตวั/เป็นครอบครัว  (Domestic Media)  และแมว้า่จะเป็นส่ือท่ีมีความเร็วกวา่
หนงัสือพิมพแ์ต่ก็มีลกัษณะแตกแยกประเด็นต่างๆเขา้มาสู่ความสนใจแลว้ก็ถอยห่างออกไปอย่าง
รวดเร็วนอกจากนั้นการเปิดตวัของส่ือวิทยุและโทรทศัน์ก็ยงัค่อยขา้งเน้นหนกัไปทางเป็นส่ือเพื่อ
ความบนัเทิงมากกวา่การถกเถียงทางการเมือง 

3)   ยคุท่ีสามหรือยคุปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสารเสมือนจริง  (Virtual Communication) 
โดยมีส่ือคอมพิวเตอร์เขา้มาเป็นส่ือกลางในดา้นหน่ึงการส่ือสารแบบเสมือนจริงน้ีจะเป็นรูปแบบ
การร้ือฟ้ืนการส่ือสารแบบเผชิญหนา้  (Face-to-Face Communication)  ข้ึนมาใหม่เพราะผูส่้งสาร
และผูรั้บสารจะสนทนาพูดคุยกนัไดแ้บบตวัต่อตวัขอ้ท่ีแตกต่างไปจากการส่ือสารแบบเผชิญหน้า
อยา่งเดิมก็คือการเผชิญหนา้นั้นเป็นการเผชิญกนัในโลกของคอมพิวเตอร์ (Cyberspace) ไม่ใช่โลก
ของกายภาพ 
 

2.2.3 ประเภทของส่ือใหม่ 
ประเภทของส่ือ ใหม่ คือ รูปแบบของเน้ือหาแบบดิจิทลัท่ีพบเห็นในปัจจุบนั และมีบทบาท

ส าคญัมากในอนาคตและส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัการใชง้าน 
ซ่ึงประเภทของส่ือใหม่  (ศิริวไิล  ทศันวภิาส, 2554)  ไดแ้ก่ 

1) Web Site 
ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เวบ็ไซท์ในการประชาสัมพนัธ์เพื่อการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ต่อผูส้นใจโดยพื้นฐานแลว้มกัเร่ิมตน้ท่ีโฮมเพจ  (Home Page)  มีความส าคญัเหมือนเป็นหนา้ร้าน
ธุรกิจและส่วนเน้ือหาเก่ียวกบัการก่อตั้งสินคา้และบริการรวมถึงส่วนท่ีขาดไม่ไดคื้อการติดต่อกบั
องคก์รในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดพ้ฒันาให้ระบบการจดัท าเวบ็ไซทมี์ความเป็นไดนามิค   (Dinamic)  
สูงข้ึนผูส้นใจสามารถส่ือสารตอบกลบัมาท่ีเจา้ของเวบ็เพื่อแสดงความสนใจต่อสินคา้หรือบริการใน
เวบ็นั้นไดใ้นทนัทีดงัท่ีบนหนา้เวบ็ไซตจ์ะมองเห็นเป็นแบบฟอร์มให้กรอกหรือคล๊ิก  (Click)  เลือก
ดูขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองอยา่งไรก็ดีนกัการตลาดในหลายๆ ประเภทธุรกิจพฒันากลยุทธ์เพื่อตอบรับ
ศกัยภาพของเวบ็ไซตใ์นโลกของอินเตอร์เน็ตไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจ เช่นการจดัท ากิจกรรมออนไลน์ 
(Online Activities)  ให้ผูส้นใจสมคัรเขา้ร่วมเล่นเกมออนไลน์ชิงรางวลัส่วนลดห้องพกัในโรงแรม
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เป็นต้นลกัษณะน้ีเองท่ีท าให้การส่ือผ่านช่องทางน้ีสามารถเก็บข้อมูลของผูท่ี้สนใจในกิจกรรม
ประเภทดงักล่าวไดอ้ยา่งแม่นย  ากว่าการสุ่มแจกโบรชวัร์อย่างท่ีเคยท ากนัมาพร้อมกนัน้ียงัเป็นการ
เก็บฐานขอ้มูล (Database) เพื่อบริหารลูกคา้ใหเ้ป็นลูกคา้คาดหวงัไดใ้นอนาคต 

2) Banner Advertise 
เป็นลกัษณะของการโฆษณารูปแบบหน่ึงผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตซ่ึงไดรั้บความนิยมมาก

ท่ีสุดแบนเนอร์มีขนาดท่ีไม่แน่นอนโดยมาตรฐานแลว้มกัใช้ขนาด 268*60 และ 120*60 ดว้ย
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท าให้แบนเนอร์สามารถสร้างภาพเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องความสนใจต่อผูเ้ขา้
ชมและเป็นอินเตอร์แอคทีฟคือมีไฮเปอร์ลิงค์  (Hyperlink)  เช่ือมเขา้สู่เวบ็ไซทข์องผูล้งโฆษณานั้น
ไดถ้า้คล๊ิกท่ีแบนเนอร์การวางแบนเนอร์กระท ากนั 2 ลกัษณะคือการแลกแบนเนอร์เช่นรีสอร์ทน า
แบนเนอร์ไปแลกกบัเวบ็ร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวเดียวกนัเพื่ออ านวยความสะดวกให้คนมาพกั
หาขอ้มูลร้านอาหารไดจ้ากเวบ็ไซทต์นเองอีกลกัษณะหน่ึงคือการเช่าพื้นท่ีโฆษณาในเวบ็ท า (Portal 
Site) เช่น www.sanook.com, www.hotelthailand.com เป็นตน้ 

3) Search Engine 
เป็นการน า  URL  ของเวบ็ไซทไ์ปลงทะเบียนกบัเวบ็เพื่อให้ผูส้นใจสามารถพิมพค์  า

คน้หาแลว้พบเวบ็ไซทข์องเราไดเ้ช่น  www.google.com  เป็นตน้บริการเพื่อเพิ่มรายช่ือของเวบ็ไซท์
เขา้สู่ฐานขอ้มูลเวบ็เสิร์ชไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินวธีิการเพียงแค่เขา้ไปสมคัรทีละเวบ็ขอ้มูลท่ีตอ้ง
กรอกไดแ้ก่ URL ช่ือโฮมเพจค าบรรยายและค าท่ีใชค้น้หาเป็นตน้เม่ือผูส้นใจพิมพค์  าคน้หาตรงกบั
ค าท่ีระบุไวข้อ้มูลก็จะถูกดึงข้ึนมาแสดงในรายการท่ีพบเช่นโรงแรมระยองตราดเป็นตน้ 

4) Web Board 
พื้นท่ีส่วนหน่ึงของเวบ็มกัให้บุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้มาลงประกาศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน

บางเว็บไซท์ท าการจดัหมวดหมู่ของประกาศเพื่อสะดวกในการคน้หาขอ้มูลของผูส้นใจจากการ
สังเกตพบว่าการลงประกาศมกัเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กซ่ึงไม่ตอ้งการตั้งงบการท าการตลาดสูงใน
ขณะเดียวกนัมีขอ้ดีตรงท่ีสามารถทราบความคิดเห็นของผูท่ี้สนใจขอ้มูลนั้นไดท้นัทีและลประกาศ 
ซ ้ าไดบ้่อยเท่าท่ีตอ้งการซ่ึงถือเป็นทางเลือกอีกทางท่ีใชง้บการโฆษณาแลประชาสัมพนัธ์นอ้ย  

5) E-mail Newsletter 
การส่งจดหมายข่าวถึงสมาชิกของเว็บไซต์เป็นลกัษณะของการท าการตลาดอย่าง

ต่อเน่ืองและบริหารสมาชิกอยา่งเป็นระบบลูกคา้ท่ีไดรับข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอมีโอกาสท่ีจะกลบัมา
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ังจนในบางสินคา้หรือบริการสามารถมองเห็นความซ่ือสัตยต่์อตรา
สินคา้  (Brand Loyalty)  ไดช้ดัเจนซ่ึงเป็นผลดีต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นกลยุทธ์
ส่งเสริมการขายท่ีทรงพลงัมาอยา่งหน่ึงในยคุดิจิตอล  E-Mail Newsletter  หรือจดหมายข่าวสามารถ
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ส่งไดใ้นปริมาณมากทัว่โลกโดยมีค่าใชจ่้ายต ่าเม่ือเทียบกบัการส่งขอ้ความผา่นส่ือไปรษณียท์ัว่ไปท่ี
พบเห็นทัว่ไปมี 2 รูปแบบดว้ยกนัคือการส่งขอ้ความแจง้ข่าวทางการตลาดและในรูปแบบท่ีมีการ
ออกแบบใหส้วยงามส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัไปพร้อมๆกนั 

6) Advertorial 
หลายเว็บไซท์เป็นผูใ้ห้บริการเขียนบทความลงในคอลัมน์ประจ าของเว็บนั้นๆ

เรียกว่าบทความโฆษณาเช่นเดียวกบันิตยสารท่ีรับเขียนบทความให้กบัสินคา้หรือบริการเป็นราย
เดือนโดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวและเทคโนโลยีบทความโฆษณาน้ีเป็นอีกกลยุทธ์การตลาดผ่าน
อินเตอร์เน็ตท่ีง่ายใชเ้วลานอ้ยและช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์รในเวลาเดียวกนัจากอตัราค่า
ลงบทความโฆษณาท่ีมีราคาสูงท าให้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจในรูปแบบส่ือน้ีเป็นกลุ่มระดบักลาง
จนถึงรายใหญ่ซ่ึงจดังบประมาณการท าการตลาดไวเ้ป็นประจ าปีและมกัเลือกลงบทความในช่วง
เทศกาลซ่ึงผูเ้ขา้คน้หาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตตอ้งการหาขอ้มูลส าหรับท่องเท่ียวพกัผอ่นกนัมาก 

7) Social Network 
เป็นรูปแบบของสังคมประเภทหน่ึงท่ีมาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต (หรืออาจจะ

เรียกไดว้า่เป็นสังคมเสมือน  Virtual Communities)  หรืออาจจะเรียกวา่  Online Community  โดยท่ี
สังคมท่ีเราใชชี้วติตอนน้ีจะเรียกวา่ Offline (ให้มนัคู่กนั) สังคมดงักล่าวมีการขยายตวัแบบ Network 
หรือเครือข่ายเป็นสังคมท่ีเราสามารถรู้จกัเพื่อนๆ ของเพื่อนและท าให้เป็นเพื่อนของเราไดอี้กดา้น
หน่ึงเพื่อนของเราอยากรู้จกัเพื่อนๆ ของเราก็สามารถท าไดเ้ช่นกนัโดยเป็นการรู้จกักนัต่อไปเป็น
ทอดๆ คลา้ยเครือข่ายใยแมงมุมท่ีโยงกนัไปมาไดห้ลกัการพื้นฐานของสังคมทัว่ไปท่ีจะท าให้สังคม
นั้นๆน่าอยูอ่ยู่ไดน้านๆและขยายตวัไดมี้การเจริญเติบโตตามสมควรนัน่คือพื้นฐานของการให้และ
รับ (Give Take) การแบ่งปัน (Sharing & Contribution) เป็นหลกัการพื้นฐานของจิตวิทยาดา้นสังคม
(Social Psychology) และสามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ แต่ส่ือออนไลน์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อมนุษยม์ากท่ีสุด  (ศิวชั  จนัทนาสุภาภรณ์, 2554)  

Facebook  เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลนส์ าหรับติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร เปิดใชง้านเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยั
ฮาร์เวิร์ด ในช่วงแรกนั้นเฟซบุ๊คเปิดใช้งานเฉพาะนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด ซ่ึงต่อมาได้
ขยายตวัออกไปส าหรับมหาวิทยาลยัทัว่สหรัฐอเมริกาและตั้งแต่  11 กนัยายน  พ.ศ. 2549  ไดข้ยาย
มาสู้ผูใ้ช้งานทัว่ไปดงัเช่น ปัจจุบนัเฟซบุ๊คเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ กนักบัคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนัโดยท่ีสามารถติดต่อกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพส าหรับการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจะใชว้ิธีเรียกกนัทัว่ไปวา่ การแอดเพื่อน 
ตามหลกัการ  Friend-of-Friend  (FOAF)  ดว้ยหลกัการน้ีจึงท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอตัรา
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การเจริญเติบโตในเวลาอนัรวดเร็ว และเพิ่มต่อไปเร่ือยๆ อีกในอนาคต เครือข่ายสังคมออนไลน์น้ียงั
ก่อใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมต่างๆ มากมาย เกิดช่องทางการส่ือสารแบบใหม่ เกิดการตลาด
แนวใหม่ข้ึนอีกดว้ย 

Twitter  ใช้ส าหรับส่งขอ้ความหากนัระหว่างสมาชิก ด้วยจ านวนไม่เกิน 140  ตวัอกัษร  
เพื่อบอกวา่ตนเองก าลงัท าอะไร คิดอะไรอยู ่สามารถส่งผา่นหนา้เวบ็ไซตห์รือโทรศพัทมื์อถือก็ได ้

Youtube  เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับแบ่งปันวิดีโอและผลงาน เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีใชใ้นการน าเสนอ
ผลงานของตนเองอยา่งง่ายดาย ทั้งรูปภาพ วดีิโอ หรือเสียงเพลง 

Google Plus  คือ  Social Network  หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบใหม่ซ่ึงเป็นของ 
Google ซ่ึงถือวา่เป็นคู่แข่งของ Facebook โดย  Google Plus  มีจุดเด่นท่ีส าคญัคือ  Google ไดส้ร้าง
Google+ ให้เช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑ์ออนไลน์ท่ี  Google  ไดส้ร้างสรรคไ์ว ้เช่น หากตอ้งการท่ีจะเช็ค
อีเมลล์  Google มี Gmail  ไวร้องรับการใชง้าน หากตอ้งการจะท างานเก่ียวกบัเอกสาร Google ก็มี 
Google Docs  ไวค้อยบริการรวมไปถึงการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ซ่ึง Google ก็ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็น  Search 
Engine  อนัดบัหน่ึงอยูแ่ลว้ นบัไดว้า่เพียงแค่มี Gmail เพียงอยา่งเดียวก็สามารถท าไดทุ้กอยา่งนัน่เอง 
ท่ีส าคญัคือ บริการต่างๆ เหล่านั้นไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงบริการส่วนเสริมต่างๆ น้ีเป็นส่ิงท่ี Facebook  
ยงัท าไม่ได ้และ Google Plus  ยงัมีระบบมีการจดัการกลุ่มเพื่อนไดดี้กวา่ Facebook Google Plus 
เป็น Multi-level Social Network  คือ  แทนท่ีทุกคนจะเป็นเพื่อนกนัหมด (Single Level) เวลาผูใ้ช ้
Post  หรืออพัเดตอะไร  ทุกคนท่ีเป็นเพื่อนเราก็จะสามารถมองเห็นหมด แต่ใน Google+เราสามารถ
จดักลุ่มคนท่ีอยู่ใน Contact List หรือรายช่ือท่ีติดต่อของเราไดซ่ึ้ง Google+ เรียกการแบ่งกลุ่มว่า  
Circle  และเราสามารถเลือกท่ีจะแบ่งปัน โพสตรู์ป ขอ้ความกบักลุ่มไหนก็ได ้หรือกบัทุกกลุ่มก็ได ้
ซ่ึงถือไดว้า่น่ีคือจุดต่างนัน่เอง 
 Peter  (1998 อา้งถึงใน Chaffy,  Dave,  et al., 2006: 20)  ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารการตลาด
ผา่นส่ือใหม่นั้นมีความแตกต่างกบัการใช้ส่ือแบบดั้งเดิมในส่ีประการประการแรกคือรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีความรวดเร็วและสามารถส่งมอบบริการให้แก่ลูกคา้ผา่นทางออนไลน์ได้
ประการท่ีสองการเป็นสังคมเสมือนคือการเกิดกลุ่มสังคมท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีความ
เขา้ใจความอบอุ่นมีการพูดคุยปรึกษากนัในกลุ่มสังคมออนไลน์ประการท่ีสามลูกคา้สามารควบคุม
การติดต่อได้ตามท่ีต้องการ และประการสุดท้ายลูกค้าสามารถควบคุมเน้ือหาท่ีจะส่ือสารผ่าน
เวบ็ไซตไ์ดเ้ช่นขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นไดว้า่ความแตกต่างระหวา่งส่ือ
ดั้งเดิมและส่ือใหม่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาผสมผสานกบัส่ือดั้งเดิมเพื่อเพิ่มระดบั
ความสามารถในการส่ือสารระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตโทรทศัน์
แบบดิจิตอลโทรศพัทมื์อถือซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดการส่ือสารรูปแบบใหม่ๆ ข้ึนโดยการส่ือสารการตลาด
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ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นอยู่หลายประการท่ีนักส่ือสารการตลาด
จ าเป็นตอ้งศึกษาเพื่อน าไปปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นอินเทอร์เน็ตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนส่ือใหม่ก็มีขอ้จ ากดัอยู่บา้งตรงท่ีไม่ได้เป็นการตีพิมพ์ขอ้มูลข่าวสารลงบนกระดาษ
รวมทั้งไม่ได้เป็นการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทศัน์ไปยงัผูค้นจ านวนมากมายในเวลาท่ี
แน่นอนขอ้มูลท่ีมีอยู่จะสามารถตอบสนองผูแ้สวงหาขอ้มูลข่าวสารได้ก็ต่อเม่ือผูรั้บสารมีความ
ต้องการและเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้ นแต่แนวโน้มในปัจจุบันจ านวนประชาชนท่ีเล่น
อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วน่าจะเป็นการลดปัญหาในประเด็นน้ีไปไดจ้  านวนหน่ึงการท่ีส่ือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการผลิตเน้ือหาเองได้สะดวกมากกว่าซ่ึงเป็น
อิทธิพลท่ีส าคญัต่อการท าตลาด เพราะปัจจุบนัการบอกต่อถือว่าเป็นการตลาดท่ีส าคญั โดยจากผล
การส ารวจของ เดอะนีลเส็น คอมปะนี พบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยมากถึง 85% เช่ือค าแนะน าจาก
บุคคลอ่ืนมากท่ีสุดในรูปแบบของโฆษณาต่างๆ ทั้งหมด (ประชาชาติธุรกิจ 31 สิงหาคม 2009) 
นอกจากน้ี การส ารวจของแมคคินซียแ์อนด์คอมปะนียงัพบวา่ การบอกต่อถือเป็นปัจจยัหลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือมากถึง  20-50%  (ประชาชาติธุรกิจ 19-22 พฤษภาคม 2011)  ดงันั้น ในมุมของนกัการ
ตลาดหรือผู ้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสร้างการบอกต่อผ่านส่ือออนไลน์โดยให้
ความส าคญัในการคดัเลือกผูท้รงอิทธิพลจากวงการต่างๆ เช่น นกัแสดงนกัการเมืองหรือบล็อกเกอร์
ท่ีได้รับความนิยมโดยให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าจากนั้นให้ท าหน้าท่ีเป็นผูว้ิจารณ์
(Reviewer) ผลิตภณัฑ์หรือแสดงภาพว่าตนใช้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์เพื่อให้
ผูบ้ริโภครู้สึกเช่ือถือและเกิดความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจทดลองใชแ้ลว้เกิด
ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ก็จะกระจายข่าวสารต่อไปยงัเพื่อนหรือบุคคลใกลชิ้ดต่อไป (พีรพล  
กีรติธนากาญจน์, 2553: 12 ) 
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ภาพที ่2.4  ส่ือแต่ละประเภทท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  พีรพล  กีรติธนากาญจน์, 2553.    
  

จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้า่  ส่ือใหม่  คือ รูปแบบการส่ือสารท่ีใชร้ะบบดิจิตอลหรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ซ่ึงจะมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั จากเม่ือก่อนจะมีเพียงแค่ส่ือดั้งเดิม เช่น 
โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือภาพยนตร์ แต่ในปัจจุบนัส่ือใหม่ไดมี้บทบาทส าคญัในชีวิตมนุษยม์ากกวา่
ส่ือเก่า แต่อาจกล่าวไดอี้กนยัวา่ ถึงส่ือใหม่จะมีบทบาทมากกวา่ส่ือเก่า แต่ในปัจจุบนัยงัคงใชส่ื้อใหม่
ผสมผสานกบัส่ือเก่าอยูเ่ช่นกนัซ่ึงผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัในปัจจุบนัก็ยงัมีการใชส่ื้อเก่าและ
ส่ือใหม่ควบคู่กนัไป แต่เน่ืองจากส่ือใหม่ เช่น Facebook, Twitter, Instagram  และอ่ืนๆ  อีกมากมาย
นบัวา่เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและ สะดวก รวดเร็ว สามารถดูไดต้ลอดเวลา ดงันั้นจึง
เป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคนิยมกนัมากในปัจจุบนั 
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติของผู้บริโภค 
 
 ทศันคติ  (Attitude)  ซ่ึงบางต าราใชค้  าวา่  เจตคติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเจตคติถือเป็นกิริยาท่าทีความรู้สึกรวมๆของบุคคลท่ีเกิดจากความพร้อมหรือความโนม้
เอียงของจิตใจหรือประสาทซ่ึงแสดงออกเพื่อโตต้อบต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยจะแสดงออกในทาง
สนบัสนุนเห็นดีเห็นชอบดว้ยหรือต่อตา้นไม่เห็นดีเห็นชอบดว้ยก็ได ้  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  
(2540: 11-12) 
 ยงัมีนกัวชิาการอีกหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ทศันคติ ไวเ้ช่น 
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 ทศันคติ  (Attitude)  เป็นความรู้สึกและความคิดโดยรวมของบุคคลซ่ึงอาจเป็นทางบวก
หรือทางลบเช่นความชอบความมีอคติขอ้คิดเห็นความกลวัความเช่ืออย่างมัน่คงท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยทศันคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น  (Opinion)  ดงันั้นจึงถือไดว้า่ความคิดเห็นของ
บุคคลเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงทศันคติของบุคคลนัน่เอง  (Thurstone and Chave, 1966: 6-7) 
 ทศันคติคือความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของบุคคลสถานการณ์สถาบนัและ
ขอ้เสนอใดๆในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมีผลท าใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง
ดา้นพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด  (Mun.1971: 77) ทศันคติเป็นความเช่ือและความรู้สึกท่ีทนทาน
และได้รับการจัดระเบียบซ่ึงมักเป็นตัวผลักดันให้เรากระท าไปในทิศทางนั้ นๆทัศนคติจึงมี
องคป์ระกอบทั้งดา้นความคิดอารมณ์และการกระท า  ยงยทุธ์ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ  (2531: 179) 

ทศันคติของผูบ้ริโภค  (Consumer Attitudes)  เป็นส่ิงส าคญัยิ่งต่อนกัการตลาดเพราะทศันคติ
จะมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และในทางกลบักนัประสบการณ์จากการใช้สินคา้
ดงักล่าวก็จะมีผลต่อทศันคติของผูน้ั้นเช่นกนั 
 ทศันคติเป็นตวัการส าคญัอนัหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองก าหนดพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งส่วนใหญ่จะ
แสดงออกมาในลกัษณะของความรู้สึก  ถวิล  ธาราโภชน์  (2532:  45)   จากการคน้ควา้ของนกัจิตวิทยา
หลายท่านไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัทศันคติดงัต่อไปน้ี 
 ทศันคติ  คือ  การประเมินความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อวตัถุ 
บุคคลหรือการกระท า และส่งผลต่อการประเมินตราสินคา้ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีทศันคติต่อสินคา้ 
โฆษณาบุคคล ร้านคา้ และกิจกรรมแตกต่างกนั  (Hoyer  and  Macinnis, 2001: 131) 
 Allport (1968)  ได้ให้ความหมายว่าทศันคติหมายถึงสภาวะของความพร้อมทางจิตซ่ึง
เกิดข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์และสภาวะความพร้อมจะเป็นตวัก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลท่ีมีต่อบุคคลวตัถุส่ิงของหรือสภาวะการณ์ต่างๆ  อา้งอิงจาก ถวลิ  ธาราโภชน์  (2532: 45) 
 Good  (1959)  ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติว่าหมายถึงความพร้อมท่ีจะแสดงออกใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงอาจเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธก็ไดต่้อสถานการณ์บางอยา่งต่อบุคคลหรือ
ส่ิงของเช่นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
 Allport (1968)  ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติว่าหมายถึงสภาวะความพร้อมทางจิตและ
ประสาทท่ีจะโตต้อบได้เกิดจากประสบการณ์ซ่ึงจะเป็นแรงท่ีจะก าหนดทิศทางหรือมีผลในการ
เปล่ียนแปลงของการสนองตอบของบุคคลต่อส่ิงต่างๆบุคคลหรือสถานการณ์ 

นพมาศ  ธีรเวคิน (2535: 126) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติวา่หมายถึงการรวบรวมเก่ียวกบั
ความรู้สึกนึกคิดความเห็นความเช่ือและความจริงซ่ึงอาจจะเป็นการประเมินท่ีเก่ียวพนัธ์กนัและมี
แนวโนม้จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงในขั้นต่อไป 
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 ประภา   เพญ็สุวรรณ  (2520: 3)  ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติวา่หมายถึงความคิดเห็นซ่ึงมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบและพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก  
 สงวน  สุทธิอรุณ  และคณะ (2520: 3)  ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติวา่หมายถึงสภาพจิตใจ
หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยแสดง
พฤติกรรมอยา่งหน่ึงออกมาเป็นท่ีปรากฎต่อบุคคลหรือสาธารณชนก็ตามลว้นเป็นการกระท าอนัเกิด
จากทศันคติท่ีมีอยูท่ ั้งส้ิน 

ก่ิงแกว้  อินหวา่ง  (2520: 3) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติวา่หมายถึงความคิดและความเห็น
ของบุคคลหรือท่าทีท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดท้ราบหรือไดเ้ห็นก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ว่า
ชอบหรือไม่ชอบและมีแนวโนม้ท่ีจะท าการตอบสนองต่อส่ิงนั้นซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ั้งในทางสนบัสนุน
หรือต่อตา้น 

ธงชยั  สันติวงษ ์(2537: 160) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติวา่หมายถึงส่ิงซ่ึงเราท าการอธิบาย
ดว้ยวิธีการอา้งอิงถึงส่ิงท่ีอยู่ในความนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเหตุท าให้มีผลกระทบต่อแบบของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 

2.3.1  องค์ประกอบของทัศนคติ 
แนวคิดองคป์ระกอบ 3 ประการ  (The Tripartite View of Attitude)   กล่าววา่ ทศันคติประกอบ

ไปดว้ยองคป์ระกอบดา้นความคิด องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัน้ี   (Schiffman and Kanuk, 1994: 256-259) 

1) องคป์ระกอบทางความคิด  (The Cognitive Component)  คือ  ความรู้และการ
รับรู้ท่ีถูกสร้างมาจากประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงและขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลจะเป็นส่ิงท่ีช่วยในการสร้างความเช่ือของพวกเขา โดยความเช่ือและ
ทศันคติสามารถเกิดไดห้ลากหลายซ่ึงจะเช่ือมโยงไปสู่การเกิดพฤติกรรมน่ีเฉพาะเจาะจงต่อส่ิงนั้น
และน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั องค์ประกอบดา้นความคิดเป็นความเช่ือของผูบ้ริโภค  (Beliefs)  
เก่ียวกบัคุณสมบติัและประโยชน์ของตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะเรียงล าดบัความส าคญัของความเช่ือ
เหล่าน้ีแตกต่างกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาด เพราะท าให้ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
(Assael, 1993: 267) 

2) องค์ประกอบดา้นความรู้สึก  (The Affective Component)  คือ  อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ บริการ หรือองคก์ร ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถประเมินระดบัทศันคติ
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยวดัจากระดบัความชอบหรือไม่ชอบท่ีมีต่อส่ิงนั้น องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก
เป็นการประเมินตราสินคา้ (Overall Brand Evaluation) ผูบ้ริโภคจะประเมินขนความเช่ือท่ีพวกเขามี
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ต่อคุณลกัษณะและประโยชน์ของตราสินคา้นั้น ซ่ึงองค์ประกอบดา้นความรู้สึกเป็นศูนยก์ลางของ
การวดัทศันคติ เน่ืองจากการประเมินตราสินคา้จะท าให้นกัการตลาดทราบถึงแนวโน้มความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Assael, 1993: 268) 

3) องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม  (The Conative Component)  คือความเป็นไป
ได ้และแนวโนม้ของบุคคลท่ีจะเกิดพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้น ยิ่งไปกวา่นั้น
ส าหรับแนวคิดทางการตลาดและการวิจยัผูบ้ริโภคเช่ือว่าองค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นการวดั
ความถ่ีบ่อยของแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการได ้ องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมเป็นความ
ตั้งใจซ้ือตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  (Intention to Buy) ทีเกิดจากทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ซ่ึง
นกัการตลาดควรท าให้ความส าคญักบัส่วนผสมทางการตลาด  (Marketing Mix)  เช่น สินคา้ บรรจุภณัฑ ์
และโฆษณา เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค  (Assael, 1993: 269) 
 

2.3.2  คุณลกัษณะของทศันคติ 
 Schiffman and Kanuk (1994)  ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะของทศันคติ (Attitude) 
หมายถึงความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นว่าบุคคลมีความ
โน้มเอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิงบางอย่างเช่นตราสินคา้บริการร้านคา้ปลีกเน่ืองจากเป็นผล
ของกระบวนการทางจิตวิทยาทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคล
กล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 
 ธงชยั  สันติวงษ ์(2539) ไดส้รุปคุณลกัษณะของทศันคติไวด้งัน้ี 

1)   ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในกล่าวคือเป็นเร่ืองของระเบียบความนึกคิดท่ีเกิดข้ึน
ภายในของแต่ละบุคคล 

2)   ทศันคติจะมิใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิดแต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีตนได้เก่ียวขอ้งอยู่ด้วยในภายนอกและทศันคติจะก่อตวัจากการประเมินหลงัจากท่ีได้
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงภายนอกดงักล่าวแสดงวา่ทศันคติท่ีมีอยูจ่ะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 

3)   ทศันคติจะมีลักษณะมัน่คงถาวรกล่าวคือภายหลังจากท่ีทศันคติได้ก่อตวัข้ึน
มาแลว้ทศันคตินั้นจะมีความมัน่คงถาวรตามสมควรและไม่เปล่ียนแปลงทนัทีท่ีไดรั้บตวักระตุน้ท่ี
แตกต่างไปทั้งน้ีเพราะทศันคติท่ีก่อตวัข้ึนนั้นจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินและสรุปจดั
ระเบียบเป็นความเช่ือการเปล่ียนแปลงยอ่มตอ้งใชเ้วลาเพื่อกระบวนการดงักล่าวดว้ย 

4)   ทศันคติจะมีความหมายอา้งอิงถึงตวับุคคลและส่ิงของเสมอทศันคติไม่ได้เกิด
ข้ึนมาจากภายในแต่เป็นส่ิงท่ีก่อตวัหรือเรียนรู้จากส่ิงท่ีมีตวัตนท่ีอา้งถึงได้ส่ิงท่ีใช้อา้งอิงเพื่อการ
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สร้างทศันคติอาจจะเป็นตวับุคคลกลุ่มคนสถาบนัส่ิงของค่านิยมเร่ืองราวทางสังคมหรือแมแ้ต่ความ
นึกคิดต่างๆ 
 

2.3.3  การเปลีย่นแปลงทัศนคติของผู้บริโภค (Consumer Attitude Change) 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2539: 207-214)  ไดเ้สนอแนวคิดวา่กลยุทธ์ในการเปล่ียนแปลงทศันคติ 

(Strategies of Attitude Change) ของผูบ้ริโภคเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัส าหรับนกัการตลาดซ่ึงมีโอกาสท่ี
จะเป็นผูน้ าตลาดและมีจ านวนลูกคา้ท่ีมีความนิยมและมีความภกัดีจุดมุ่งหมายคือการสร้างทศันคติ
ดา้นบวกท่ีมีอยูข่องลูกคา้เอาไวเ้พื่อไม่ให้พ่ายแพแ้ก่คู่แข่งขนัวตัถุประสงคข์องนกัการตลาดคือการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของลูกค้าและคู่แข่งขันและพยายามเอาชนะให้ได้ระหว่างกลยุทธ์การ
เปล่ียนแปลงทศันคติของลูกคา้และคู่แข่งขนัและกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ีจดัหาให้กลยุทธ์การ
เปล่ียนแปลงทศันคติมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการจูงใจขั้นพื้นฐาน 
(1) หนา้ท่ีในการสร้างผลประโยชน์ 
(2)  หนา้ท่ีในการป้องกนั 
(3)  หนา้ท่ีในการแสดงมูลค่า 
(4)  หนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ 
(5) การรวมหลายหนา้ท่ี 

2)   การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑก์บักลุ่มเป้าหมายเหตุการณ์หรือเหตุผล
เฉพาะอยา่ง 

3)   การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติท่ีขดัแยง้กนั 2 ประการ 
4)   การเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของโมเดลคุณสมบติัหลายประการ 

(1) การเปล่ียนแปลงการประเมินคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) การเปล่ียนแปลงความเช่ือในตราสินคา้ 
(3) การเพิ่มคุณสมบติั 
(4) การเปล่ียนคะแนนตราสินคา้ทั้งหมด 

5)   การเปล่ียนแปลงความเช่ือถือของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ของคู่แข่งขนั 
เสรี วงษม์ณฑา (2542ก: 110) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitudechange) 

ว่าทศันคติของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไดโ้ดยได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ตรงครอบครัวเพื่อน 
และเคร่ืองมือการตลาดของนกัการตลาดซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงการจูงใจขั้นพื้นฐาน (Basic Motivation) 
ของมนุษยซ่ึ์งหนา้ท่ีการจูงใจขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 
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1) หนา้ท่ีในการสร้างผลประโยชน์  (Utilitarian Function)  เป็นการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติของผูบ้ริโภคเพราะประโยชน์ของตราสินค้าท่ีมีต่อผูบ้ริโภคการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดโดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาดเช่นการลดแลกแจกแถมชิงโชคฯลฯเคร่ืองมือเหล่าน้ีถือ
วา่ใหป้ระโยชน์โดยตรงกบัผูบ้ริโภค 

2) หนา้ท่ีในการป้องกนัความเป็นตวัเอง  (The Ego-defensive Function)  เป็นการ
เปล่ียนแปลงทศันคติโดยช้ีถึงความภาคภูมิใจสถานะของบุคคลหรือภาพพจน์ส่วนตวั 

3) หนา้ท่ีในการแสดงค่านิยมส่วนตวั (The Value-expressive Function) เป็นการ
เปล่ียนแปลงทศันคติโดยช้ีถึงค่านิยมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิตของ
ผูบ้ริโภคตลอดจนบุคลิกภาพของสินคา้ช้ีถึงบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค 

4) หนา้ท่ีในการให้ความรู้  (The Knowledge Function)  เป็นการเปล่ียนแปลง
ทศันคติโดยการให้ความรู้และความเขา้ใจกบัผูบ้ริโภคจะเห็นไดว้า่ทศันคติยอ่มมีการเปล่ียนแปลง
เม่ือมีการจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สร้างความเช่ือและมีค่านิยมต่างๆ จะท าให้ทศันคติของบุคคล
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะท าให้
มีการแข่งขนัทางการคา้เกิดข้ึนจะส่งผลใหมี้การปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การตลาดต่างๆให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปแม้ว่าผูบ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีอยู่ในระดบัความ
มัน่คงอยูก่็ตามทศันคติต่างๆเหล่าน้ีมิไดห้ยดุน่ิงอยูก่บัท่ีความจริงแลว้การเปล่ียนแปลงทศันคติต่างๆ
ของผูบ้ริโภคในระยาวมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคเท่าๆกบัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งมีทศันคติท่ีมัน่คงในระยะ
สั้ นความมัน่คงของทศันคติท าให้เราสามารถปฏิบติัการต่างๆ ติดต่อกันได้แต่การเปล่ียนแปลง
ทศันคติก็ท าให้เราสามารถพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลหน่ึงหรือผูบ้ริโภคผูห้น่ึงๆไดเ้ช่นกนั  ขณะน้ี
เรามีสมมุติฐานว่าทัศนคติกระทบต่อการด าเนินกรรมวิธีเก่ียวกับข่าวสารและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคดงันั้นเราอาจสรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัทศันคติจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมดว้ย 
 จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่าทัศนคติหมายถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลเป็นการจัด
แนวความคิดความเช่ืออุปนิสัยและส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงทศันคติไม่ใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่
ก าเนิดตรงกนัขา้มทศันคติจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีตนไดเ้ก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยใน
ภายนอกทศันคติจะมีลกัษณะมัน่คงและถาวรภายหลงัจากท่ีทศันคติไดก่้อตวัข้ึนมาแลว้จะไม่เกิดข้ึน
แค่ชั่วคราวและจะไม่เปล่ียนแปลงในทนัที ดังนั้นทศันคติจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีเป็นแนวโน้มและจะ
น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
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2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค   
 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2539: 470) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือหรือ
ปฏิเสธผลิตภณัฑ์ เป็นช่วงขอ้เท็จจริงขอ้สุดทา้ยส าหรับนกัการตลาดซ่ึงช้ีความส าคญัว่า กลยุทธ์
การตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือช้ีวา่มีการวางแผนท่ีไม่ดีและผิดพลาด ดงันั้น 
นกัการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคตดัสิน ใจมากกวา่หน่ึง
ทางเลือกข้ึนไป การตดัสินใจวา่จะไม่ซ้ือก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกนั 

เสรี  วงษม์ณฑา  (2542ก: 192)  ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภควา่ในการท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้า หน่ึงนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึงทศันคติ
หลังจากท่ีได้ ใช้สินค้าแล้ว ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังน้ี การมองเห็นปัญหาการ
แสวงหาภายใน  การแสวงหาภายนอก  การประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ  ทศันคติหลงัการซ้ือ 

ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคคือผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
บุคคลท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัดงันั้นนกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาปัจจยัต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่งปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538: 19) ไดแ้ก่   

1) ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออก 
ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆโดยท่ีปัจจยัภายในประกอบไปดว้ย 

(1) ความจ าเป็น ความต้องการ ความปรารถนา ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของความ
ตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

(2)  แรงจูงใจเม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางการหรือในจิตใจข้ึนเขาก็จะเกิดแรงจูงใจ
ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น 

(3)  บุคลิกภาพเป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก ความคิด 
ความเช่ืออุปนิสัยและส่ิงจูงใจต่างๆ 

(4)  ทศันคติเป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
บุคคล 

(5)  การรับรู้เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระท า
ของบุคคลอ่ืน 

(6)  การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะท่ีค่อนขา้งยาวนาน 
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2)   ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวับุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพล
ต่อความคิดและความ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญั  6  ประการ ไดแ้ก่ 

(1)  สภาพเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค 
(2)   ครอบครัวการเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมีความ

แตกต่างกนั 
(3)   สังคมเพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เรียกวา่ กระบวนขดัเกลา

ทางสังคมประกอบดว้ยรูปแบบการด ารงชีวติค่านิยมของสังคมและความเช่ือ 
(4)  วฒันธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวา่ดีงามและยอมรับปฏิบติั

มา เพื่อใหส้ังคมด าเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบติั
ตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

(5)  การติดต่อธุรกิจ  หมายถึง  โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ สินคา้ตวัใดท่ีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความไวว้างใจและมีความยินดีท่ีจะใช้
สินคา้นั้น 

(6) สภาพแวดลอ้มการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัว่ไปเช่นความปรวนแปร
ของสภาพอากาศการขาดแคลนน ้าหรือเช้ือเพลิงส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง
ไปดว้ยเช่นกนั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  อดุลย ์จาตุรงคกุล  (2543: 160)  
1)   การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ

ซ้ือซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกั ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาวะท่ี
ผูซ้ื้อเป็นอยู่จริงกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนา ความตอ้งการอาจถกกระตุน้ โดยตวักระตุน้จากภายใน 
(Internal Stimuli)  กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยูป่กติ เช่น ความหิว กระหาย เพศ เป็นตน้ ในระดบัสูง
พอท่ีจะกลายเป็นแรงขบัดนั  (Drive) นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุ้น
ภายนอก  (External Stimuli) 

2)   การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุน้เร้าอาจจะ
หรืออาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแข็งแกร่งและสินคา้ท่ีจะ
ตอบสนองอยู่ใกล้แค่ เ อ้ือม ผู ้บริโภคมักจะท าการซ้ือมัน มิฉะนั้ นแล้วผู ้บริโภคอาจจะเก็บ
ความ ตอ้งการนั้นไวใ้นความทรงจ า หรือไม่ก็ท  าการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตอ้งการ
ดงักล่าว ผูบ้ริโภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง เช่น 
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(1)   แหล่งข่าวสารบุคคล  ไดแ้ก่ ครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนบา้น  ผูคุ้น้เคย  
(2)   แหล่งพาณิชย ์ ไดแ้ก่  โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย หีบห่อ การตั้ง

แสดงสินคา้  
(3)   แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารเพื่อผูบ้ริโภค  
(4)   แหล่งท่ีเกิดจากความช านาญ ไดแ้ก่ การจบัถือ การตรวจสินคา้และการใช้

บริการ  
3)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเ้ห็นวิธีการท่ีผูบ้ริโภค

ใชข้่าวสารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไวเ้พื่อการพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นสุดทา้ย ผูบ้ริโภค
เลือกตราด้วยวิธีใด นักการตลาดจะต้องรู้เก่ียวกับการประเมินค่าทางเลือก นั่นก็คือ วิธีการท่ี 
ผูบ้ริโภคใชข้่าวสารเลือกตรายี่ห้อในการเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดของนกัการตลาดตอ้งก่ออิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของผูช้ื้อ  

4)  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะ
จดัล าดบัความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ในแต่ละตวัเลือกและก็จะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึนโดยทัว่ไปการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด แต่ทวา่มีปัจจยั 2 ประการ อาจเขา้มาขวาง 
ระหวา่งความตั้งใจกบัการตดัสินใจซ้ือ 

5)   พฤติกรรมหลงัซ้ือ (Postpurchase Behavior) งานของนกัการตลาดมิได ้จบส้ินลง
เม่ือมีการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือข้ึน 
ปัญหาอยู่ท่ีว่าอะไรเป็นตวัก าหนดว่าผูซ้ื้อพอใจหรือไม่พอใจในการซ้ือค าตอบก็คือมนัข้ึนอยู่กบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหมายของผูบ้ริโภค (Consumer’s Expectation) กบัการปฏิบติัการ
ของสินคา้ (Products’ Perceived Performance) ถา้สินคา้นอ้ยกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะผิดหวงั 
ถ้าตรงกบัความหมาย ผูบ้ริโภคจะพอใจ ถ้าดีเกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะ ปล้ืมปิติยินดีมาก 
ผูบ้ริโภคอิงความคาดหมายไวก้บัข่าวสารท่ีเขาไดรั้บจากผูข้าย เพื่อนๆ และแหล่งอ่ืนๆ ถา้ผูข้ายอา้ง
การปฏิบติังานของสินคา้ของเขา เกินความเป็นจริง ผลก็คือ ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจดงันั้นผูข้ายจะตอ้ง
ซ่ือสัตยใ์นการเสนอขอ้อา้งของสินคา้ของเขา  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 157) กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’ s 
Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย การรับรู้
ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

มานิต  รัตนสุวรรณ  และสมฤดี  ศรีจรรยา (2554: 154)  กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อของ
ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการและคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการสินคา้ท่ี
ตอ้งการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาสุดทา้ยจะเปิดทางเลือกวา่เลือกสินคา้ไหนท่ีไดต้รงตามความ
ตอ้งการจึงตดัสินใจซ้ือ  
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กล่าวคือ กระบวนการตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะท าการตดัสินใจ
ซ้ือแบบมีขั้นมีตอน เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งมีความตอ้งการและท าการเสาะหาขอ้มูลมา ประกอบการ
พิจารณาหลายทางเพื่อก าหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกว่าจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
นั้นซ่ึงในกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคมีกระบวนการมากมายก่อนท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าว 
 

2.5  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบักาแฟลดน า้หนัก 
 
 กาแฟควบคุมน ้ าหนกัเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคหนัมานิยมมากยิ่งข้ึนเน่ืองดว้ยทั้งน้ี
เพราะคนส่วนใหญ่ในวนัท างานนิยมด่ืมกาแฟเป็นอาหารเช้าเพราะสะดวกง่ายในการบริโภค
ปัจจุบนัมีคนไทยหลายลา้นคนติดใจในรสชาติกาแฟและอีกหลายคนท่ีมีความตอ้งการจะลดน ้ าหนกั
เพราะมีปัญหาเร่ืองน ้ าหนกัเกินมีปัญหาระดบัน ้ าตาลและระดบัคอเลสเตอรอลในเลือดเน่ืองจากคน
ไทยนิยมบริโภคอาหารจ าพวกไขมนัแป้งและน ้ าตาลท่ีขดัสีแลว้ซ่ึงขาดวิตามินและเกลือแร่ท่ีจ  าเป็น
ต่อการเผาผลาญไขมนัแป้งและน ้าตาลท าใหมี้ไขมนัและน ้าตาลตกคา้งสะสมอยูใ่นหลอดเลือดต่างๆ
ในร่างกายเรา 
 กาแฟควบคุมน ้ าหนกัเป็นหน่ึงทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคหันมานิยมมากข้ึนทั้งน้ีเพราะคนส่วน
ใหญ่ในวยัท างานนิยมด่ืมเป็นอาหารเชา้เพราะสะดวกง่ายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลายเป็นนิสัยของคน
ในวยัท างานโดยการด่ืมหลงัอาหารคร้ังละ 1 ซองวนัละ 2-3 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้-กลางวนั-เยน็ ซ่ึงมี
การจ าหน่ายอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ฐานิต โภคทรัพย ์ (2554) 

จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้า่กาแฟลดน ้าหนกัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผูค้นนิยมกนัมากเน่ืองจากกาแฟ
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถบริโภคได้ทุกเวลาและสามารถขจดัไขมนัส่วนเกินได้ ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกสรรตามความต้องการและความช่ืนชอบของแต่ละบุคคลเพราะกาแฟควบคุมน ้ าหนักใน
ปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

อุทยัวรรณ  สุวรรณพรหม  (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพกรณีศึกษาผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริส
เตียนพบว่าพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน  ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานะสุขภาพการดูแลสุขภาพของ
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ตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ
แตกต่างกนัตามการกระท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคและทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
 ในด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน  เม่ือจ าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดพบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือคุณภาพของผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  รองลงมาคือสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพส่วนการส่งเสริมการขายเช่นการลดแลกแจกแถมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพนอ้ยเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามคิดเห็นวา่ผูผ้ลิตจะลดคุณภาพการผลิตของ
ผลิตภณัฑท์ าใหมี้ผลกระทบต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพโดยตรง  ส่วนส่ือท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
รู้จกัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือส่ือโทรทศัน์ 
 สรรชนก  ธ ารงธีรภาพ  (2546) ไดท้  าการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์เร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการด่ืมกาแฟในร้านกาแฟจากต่างประเทศผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีสถานภาพโสดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาทและมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนใชบ้ริการร้านกาแฟจากต่างประเทศเฉล่ีย
2-3 คร้ังต่อเดือนมีค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการต่อคร้ังต่อคน 101-200 บาทโดยมาใชบ้ริการร่วมกบั
เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนมากท่ีสุดจุดประสงคใ์นการมาใชบ้ริการคือเพื่อด่ืมกาแฟหรือทานของวา่ง
และพบปะทกัทายเพื่อนฝูงโดยส่วนใหญ่จะด่ืมกาแฟในช่วงเวลาไม่แน่นอนร้านกาแฟท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างเลือกไปด่ืมกาแฟมากท่ีสุดคือร้านสตาร์บคัส์เพราะชอบท่ีรสชาติกาแฟมากท่ีสุดส าหรับ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมกาแฟในร้านกาแฟจากต่างประเทศมากท่ีสุดคือรสชาติของกาแฟรองลงมาคือ
ร้านตั้งอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกซ้ือการบริการของพนกังานและมีราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณตามล าดบั 

ปณิชา  นิติพรมงคล  (2555)  ศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์จากผลการส ารวจ
พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ พบวา่คนวยัท างานร้อยละ 46.6 เขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์Facebook มากท่ีสุดรองลงมาเขา้ใชบ้ริการ Google Plus คิดเป็นร้อยละ 20.7 เขา้ใชบ้ริการ 
Twitter คิดเป็นร้อยละ 14.6 เขา้ใชบ้ริการ Hi5 คิดเป็นร้อยละ 9.85 เขา้ใชบ้ริการ MySpace คิดเป็น
ร้อยละ 5.6 และเขา้ใชบ้ริการ Multiply นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.85คนวยัท างานส่วนใหญ่ร้อยละ 
38.5 เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 22.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเขา้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.5 เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
ช่วงเวลา 12.00-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18.0 เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 และเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 24.00-06.00 นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
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7.5 คนวยัท างานส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 คร้ังต่อวนัรองลงมาใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ 4-6 คร้ังต่อวนัคิดเป็นร้อยละ 26.5 และใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 7 คร้ังต่อ
วนันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 20.5 คนวยัท างานส่วนใหญ่ร้อยละ 41.25 ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
เฉล่ีย 1-2 ชัว่โมงต่อวนัรองลงมาใชม้ากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนัจ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 23.25 ใช ้
2-3 ชัว่โมงต่อวนัจ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 20.25 และใชน้อ้ยกวา่ 1ชัว่โมงต่อวนัจ านวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.25  

พรสุรีย ์ สีทอง  (2546)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยูเอสที
พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยเูอชทีในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยั
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความคิดเห็นในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดไวด้งัน้ีในเร่ืองของผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในเร่ืองความสะดวกในการด่ืมของผลิตภณัฑ์รองลงมาคือต้องเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแลไม่มีคอเลสเตอรอลตามล าดบัในเร่ืองของราคาส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นในเร่ืองราคาถูกเม่ือซ้ือยกแพครองลงมาคือราคาถูกกว่านมววัและราคาขายต่อกล่อง
เหมาะสม  (10 บาท)  ตามล าดบัในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ในเร่ืองควรมีสินคา้วางขายร้านสะดวกซ้ือรองลงมาคือมีขายใน  Supermarket  ตามห้างสรรพสินคา้
และมีขายใน  Discount Store  (Big C, Macro, Lotus, Carrefour)  ตามล าดบัในเร่ืองของการส่งเสริม
การตลาดส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในดา้นมีการโฆษณาในเร่ืองความรู้ของผลิตภณัฑ์รองลงมาคือ
การจดัซุม้ท่ีโดดเด่นเป็นเหตุจูงใจใหซ้ื้อและมีของแถมเวลาซ้ือยกแพค 

ผุสสดี  วฒันเมธา  (2546)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ชาเขียวเช่นมีประโยชน์พื้นฐานของชาเขียว, ตราสินคา้ของ
เคร่ืองด่ืมชาเขียวและการบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมชาเขียวโดยผบูริ้โภคมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เคร่ืองด่ืมชาเขียวมาก เช่นสามารถป้องกนัและยบัย ั้งมะเร็ง, ช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือด, มีส่วน
ช่วยให้ลดการตึงเครียดลงและช่วยบ ารุงและรักษาผิวพรรณโดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภครับทราบขอ้มูล
จากส่ือทางโทรทศัน์รองลงมาคือจากบุคคลท่ีรู้จกัและหนงัสือพิมพต์ามล าดบัโดยผูบ้ริโภคด่ืมชาเขียว 
4 คร้ังต่อสัปดาห์และบริโภค 2 แกว้ต่อคร้ังซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคเฉพาะชาเขียวอยา่งเดียว
รองลงมาบริโภคพร้อมกบัอาหารเช่นขนมปัง/เบเกอร่ีและบริโภคพร้อมกบัอาหารประเภทอาหาร
คาวตามล าดบัโดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกแหล่งผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวจากประเทศไทยรองลงมาคือ
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีนตามล าดบัซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการบริโภคชาเขียวมาท่ีสุดคือ
มีประโยชน์ต่อร่างกายส าหรับแนวโนม้ในอนาคตของการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวพบวา่ส่วนใหญ่
บริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวอยา่งแน่นอนรองลงมาคือมีแนวโนม้วา่จะบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวและไม่
แน่ใจตามล าดบั 



 40 

ฤดีพร  ผ่องสุภาพ  (2551)  ท่ีพบว่าการแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพนัธ์และความพึง
พอใจในการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนกัศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่  ประเภทของ
ข่าวประชาสัมพนัธ์ท่ีพบในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีดงัน้ีคือ 1) ข่าวประชาสัมพนัธ์บุคคล 2) ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 3) ข่าวประชาสัมพนัธ์องคก์ร 4) ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5) ข่าว
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสังคมการกุศล และ 6) ภาพข่าวกิจกรรม จากการศึกษาพบวา่ ข่าวประชาสัมพนัธ์
บุคคลมีจ านวนมากท่ีสุดเน่ืองจากขอ้มูลท่ีลงในสังคมออนไลน์จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ตนเอง 
ส่วนผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า นิสิตนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีการแสวงหา
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ท าการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีบา้นทุกวนั เป็นเวลามากกว่า 2 ชัว่โมง และใชอิ้นเทอร์เน็ต
เป็นช่องทางในการแสวงหาข่าวสารมากท่ีสุด ซ่ึงการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของนิสิต
นกัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจจากการส่ือสารผ่านสังคม
ออนไลน์ ทัศนคติของนิสิตนักศึกษามีความสัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงใจจากการ
ส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ประดิษฐ์  วิจิตราภรณ์  (2542) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบั  ทศันคติ วิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดของทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละชนิดซ่ึงตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงร้านค้ากาแฟสดต้องใช้ร่วมกันหรือคล้ายกันเพื่อก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดในการตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคในเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ราคา
ท าเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาดและรวมไปถึงการให้บริการท่ีท าให้นกัศึกษาหันมาสนใจบริโภค
กาแฟสดกันมากข้ึนลักษณะการก าหนดปัจจัยด้านทัศนคติการบริโภคเคร่ืองด่ืมได้กล่าวถึง
ความหมายของทศันคติไวว้า่ทศันคติคือความพร้อมทางจิตใจท่ีจะแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาใน
ลกัษณะของพฤติกรรมและการปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในเชิงบวกหรือเชิงลบเห็นดว้ยหรือไม่เห็น
ดว้ยข้ึนอยู่กบัพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บและลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆใน
กรณีน้ีจะศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อการบริโภคกาแฟนอกจากน้ียงักล่าวถึงความ
เปล่ียนแปลงของทศันคติดว้ยเช่นกนั 

วราภรณ์  วิวิธสิริ  (2543)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกาแฟคัว่บดในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล: กรณีศึกษาร้านบา้น
ใร่กาแฟพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นชายอายุ 25-29 ปี เป็นเจา้ของกิจการรายไดม้ากกวา่ 40,000 
บาทประเภทกาแฟท่ีด่ืมคือกาแฟคัว่บดจ านวนท่ีด่ืมกาแฟคัว่บดใน 1สัปดาห์คือด่ืมทุกวนัปริมาณใน
การด่ืมกาแฟใน 1 วนัคือ 1 ถว้ย/แกว้ต่อ 1  วนัช่วงเวลาท่ีด่ืมกาแฟคัว่บดคือช่วงเชา้ชนิดกาแฟคัว่บด
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ท่ีชอบด่ืมคือชนิดเยน็สาเหตุท่ีท าให้เลือกด่ืมกาแฟคัว่บดคือกล่ินหอมของกาแฟปัจจยัท่ีส าคญท่ีัสุด
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟคัว่บดคือรสชาติแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกัร้านบา้นใร่กาแฟคือป้าย
โฆษณาหนา้สถานีบริการน ้ามนัเจท็ 
 ส่ือโฆษณาท่ีท าให้รู้จกัร้านบา้นใร่กาแฟคือป้ายโฆษณาหน้าสถานีบริการน ้ ามนัเจ็ทดา้น
ผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัเมล็ดกาแฟคัว่บดมีความสดใหม่รสชาติการแฟดี
มีกล่ินหอม  จากกรรมวิธีการชงดา้นราคาให้ความส าคญัมากกบัราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ
และคุณภาพของกาแฟมีป้ายบอกราคาของกาแฟแต่ละชนิดชัดเจนด้านการจัดจ าหน่ายให้
ความส าคญัมากกบัความสะดวกในการซ้ือหา  เน่ืองจากตั้งอยู่ในสถานีบริการน ้ ามนัเจ็ทซ่ึงมีอยู่
หลายสาขามีพนกังานขายให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และกรรมวิธีการชงมีตวัอยา่งให้ทดลองชิมมี
การแถมบรรจุภณัฑ์ของกาแฟมีกิจกรรมเพื่อสังคมดา้นบุคคลให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัพนกังาน
ให้การตอ้นรับท่ีดีและอธัยาศยัดีพนักงานมีความรู้และความสามารถท่ีดีพนกังานแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการบรรยากาศในร้านดีมีท่ีนั่งด่ืมกาแฟท่ี
สะดวกสบายภายในร้านมีความสะอาดเรียบร้อยมีสถานท่ีสะดวกสบายในการจอดรถด้าน
กระบวนการให้ความส าคญัท่ีสุดกบักรรมวิธีการชงกาแฟรวดเร็วอุปกรณ์ในการชงกาแฟมีความ
สะอาดเคร่ืองชงกาแฟทนัสมยัจากงานวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานวจิยัและแบบสอบถามทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกาแฟคัว่บด 

เพญ็พกัตร์  จนัทะสีลา  (2552)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคต่อกาแฟคัว่บดกรณีศึกษา  CAFÉ AMAZON.  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
อายุ 25-35 ปีกาลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีกลุ่มนักเรียนนกัศึกษาและมีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากบั
10,000 บาท ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีรสชาติของกาแฟท่ีเขม้ขน้ตามท่ีตอ้งการด่ืมโดยมีรสชาติถูกใจใชเ้วลา
รอกาแฟไม่นานและมีราคาแพงลกัษณะของรูปแบบบา้นมีความเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนเองมีเมนู
ท่ีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือกซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการไดแ้ละมีความถ่ีในการด่ืม 1-2 คร้ัง
ต่อสัปดาห์โดยเลือกด่ืมกบัเพื่อนและชอบด่ืมกาแฟคัว่บดท่ีมีรสมนัและเขม้ขน้ส่วนช่วงเวลาท่ีชอบด่ืม
กาแฟคัว่บดคือช่วงเวลา  10.00 น-14.00 น. ในดา้นรูปแบบของกาแฟท่ีด่ืมผูบ้ริโภคจะชอบด่ืมกาแฟเยน็
ทั้งน้ีผูบ้ริโภคจะด่ืมกาแฟคัว่บดในปริมาณ 1 แกว้/วนั  และชนิดของกาแฟท่ีชอบคือเอสเพรสโซ 

บุญเลิศ  ดีมุข  (2548)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟส าเร็จรูปชนิดผงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงของผูบ้ริโภคในดา้นวฒันธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสูงสุดเพราะคนทัว่ไปนิยมด่ืมกาแฟแทนอาหารเชา้รองลงมาคือการ
ตอ้นรับแขกท่ีมาเยีย่มดว้ยกาแฟและการตอ้นรับแขกดว้ยกาแฟตามงานพิธีตามล าดบั 
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โดยพบวา่ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จ
ชนิดผงของผูบ้ริโภคในด้านสถานภาพทางสังคมโดยภาพรวมพบว่าข้อท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการ
ตดัสินใจซ้ือสูงสุดคือค่านิยมของสังคมท่ีชอบด่ืมกาแฟ  รองลงมาคือ  รู้สึกดูดีถา้ตอ้นรับแขกดว้ย
กาแฟและระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง
ของผูบ้ริโภคในดา้นกลุ่มอา้งอิงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าขอ้ท่ีผูบ้ริโภคใช้ใน
การตดัสินใจซ้ือสูงสุดคือ เพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการด่ืมกาแฟ รองลงมาไดแ้ก่ เลียนแบบส่ือ
โฆษณาต่างๆ คนในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการด่ืมกาแฟและเลียนแบบผูบ้ริหาร 

ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคในดา้นกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากพบวา่ขอ้ท่ี
ผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจซ้ือสูงสุดได้แก่ รสชาติและกล่ินกาแฟ รองลงมาได้แก่ ตราสินคา้มี
ช่ือเสียงรูปลกัษณ์สีสันของผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ 

ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคในดา้นกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยพบวา่ขอ้
ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสูงสุดไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพรองลงมาไดแ้ก่มีป้ายแสดง
ราคาชดัเจนและราคามีความสอดคลอ้งกบัทอ้งตลาด 

ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคในดา้นกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากซ่ึงพบว่าข้อท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด ได้แก่ หาซ้ือได้ง่ายตามร้านค้าทัว่ไป
รองลงมาไดแ้ก่จดัวางสินคา้ใหดู้สะดุดตาและหาง่ายและมีตวัอยา่งใหชิ้มท าใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคในด้านกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสูงสุดไดแ้ก่ การโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร รองลงมา ไดแ้ก่ มีการ
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายตามศูนยก์ารคา้ การจดัรายการลดแลกแจกแถมและมีพนกังานขาย
คอยใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง 
 ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคในด้านอารมณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่าขอ้ท่ี
ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสูงสุดไดแ้ก่ ช่ืนชอบเพลงโฆษณาและสโลแกนของกาแฟ รองลงมา
ได้แก่ความเช่ือถือในสรรพคุณของกาแฟ ความชอบในตราสินคา้ท่ีเคยซ้ือเป็นประจ าและความ
เช่ือถือในช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่าย 
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 ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคในดา้นส่ิงจูงใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่
ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจซ้ือสูงสุดได้แก่ ซ้ือให้เพื่อนร่วมงานรับประทานด้วย รองลงมา
ไดแ้ก่ ซ้ือเป็นของฝากและซ้ือเพราะมีของแถมถูกใจ 

ด้านระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงของ
ผูบ้ริโภคในด้านการรับรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่าข้อท่ี
ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสูงสุดไดแ้ก่ คนส่วนมากชอบด่ืมกาแฟ รองลงมาไดแ้ก่ ด่ืมกาแฟท า
ใหห้ายง่วงนอนผอ่นคลายบรรเทาความเครียดและการด่ืมกาแฟท าใหเ้ขา้สังคมไดง่้าย 
 ดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จชนิด
ผงของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีผูบ้ริโภคใช้ใน
การตดัสินใจซ้ือสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาไดแ้ก่
ดา้นกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ด้านกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัราคา ด้านอารมณ์ ด้าน
วฒันธรรมดา้นการรับรู้ ดา้นกิจกรรมการตลาดเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานภาพทาง
สังคม ดา้นส่ิงจูงใจ และดา้นกลุ่มอา้งอิงตามล าดบั 

วิภาณี   กิตติภาดากุล  (2545)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมและความคิดเห็นท่ีมี
ต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านแบล็คแคนยอนในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นพนกังานและ
ด้านกายภาพและด้านราคาให้ความส าคัญในระดับมากส่วนด้านการส่งเสริมการขายและการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางตามล าดบัผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมด่ืมกาแฟพบว่าอายุและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ช่วงเวลาและสถานท่ีในการด่ืมและปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การใชบ้ริการร้านกาแฟพรีเม่ียมดา้นความถ่ีในการใหบ้ริการ 

สุทชัชา  เวฬุสุวรรณ  (2545)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ลดความอ้วนประเภทอาหารควบคุมน ้ าหนักเฉพาะหัวบุกของคนกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์ลดความอว้นประเภทอาหารควบคุมน ้ าหนกัเฉพาะหวับุกส่วนใหญ่อาย ุ 
36-45 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีรายได้
รวมอยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความอว้นอยูใ่นระดบั 1 ซ่ึงมีค่าดชันีความ
หนาของร่างกาย BMI = 20.0-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรมีผลเสียต่อสุขภาพคือควรลดน ้ าหนกัซ่ึง
มีการรับประทานผลิตภณัฑ์ลดความอว้นชนิดอ่ืนนอกเหนือจากหวับุกคือยาลดความอว้นยาชุดสาร
สกดัจากเมล็ดทานตะวนัและชาลดความอว้นมีเหตุผลในการรับประทานผลิตภณัฑ์คือมีปัญหา
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น ้าหนกัตวัเกินรองลงมาคือตอ้งการควบคุมน ้าหนกัใหค้งท่ีและรับประทานเพื่อเสริมสุขภาพร่างกาย
โดยกลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือท่ีร้านคา้/ซูเปอร์มาร์เก็ตมีปริมาณในการซ้ือ2 กล่อง/คร้ังและมีความถ่ีในการ
รับประทานเฉล่ียคือวนัละ 3 คร้ัง 
 ในภาพรวมของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอ้วนประเภทอาหาร
ควบคุมน ้ าหนกัเฉพาะหัวบุกของคนกรุงเทพมหานครในดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ์ราคาการจดัจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลางและเม่ือ
พิจารณาทั้ง  3  ปัจจยัพบวา่ 

1)  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือในระดบัปาน
กลางโดยจดักลุ่มของระดบัการตดัสินใจดงัน้ี  เร่ืองของช่ือเสียงผลิตภณัฑ์รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ผงเคร่ืองด่ืมประสิทธิภาพของผลิตภณัฑก์ารไดรั้บ  เคร่ืองหมาย อ.ย.   มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
ปานกลางรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอาหารมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอว้นหัว
บุกในระดบันอ้ย 

2) ปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง 
3) ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายหรือความสะดวกในการซ้ือเป็นปัจจยัท่ีท าให้กลุ่ม

ตวัอย่างตดัสินใจซ้ือในระดบัน้อยโดยจดัระดบัดงัน้ีเร่ืองการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาการ
ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนและการไดรั้บการแนะน าจากคนในครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอ้วนหัวบุกในระดับปานกลางส่วนการส่งเสริมการบายโดยการรับของ
สมนาคุณการไดรั้บข่าวสารในดา้นผลิตภณัฑห์วับุกอยา่งสม ่าเสมอการไดรั้บค าแนะน าจากพนกังาน
ขายการได้รับค าแนะน าจากเภสัชกรหรือร้านขายยาการได้รับค าแนะน าจากแพทย์การได้รับ
ค าแนะน าจากบทความในหนงัสือท่ีไม่ใช่การโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลด
ความอว้นหวับุกในระดบันอ้ย 

โดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอ้วน
ประเภทอาหารควบคุมน ้ าหนกัเฉพาะหัวบุกของคนกรุงเทพมหานครในดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ์ราคา
การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
พบวา่ 

1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอว้นหวับุก
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.5 และเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด 

2) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลด
ความอว้นหวับุกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.5 และเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด 
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3) กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอว้นหัว
บุกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี0.5และเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด 

4) กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดความอว้นหวั
บุกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี0.5และเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด 
 สุรีรัตน์  ศรีวพิฒัน์  (2547)  ศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนัและศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานี
บริการน ้ามนัผลการศึกษาพบวา่เหตุผลส าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการ
น ้ามนัเพราะความสะดวกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้ริการวนัจนัทร์-ศุกร์เน่ืองจากเป็นวนัท่ี
ท างานและจะมาใชบ้ริการช่วงเยน็ตั้งแต่  18.00 น.  เป็นตน้ไปมากท่ีสุดบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดคือตนเองเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมาคนเดียวปัจจยัการตลาด
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ควาามส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นบริการปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุอาชีพและรายไดมี้
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดเช่นเดียวกนั 

ธีรศกัด์ิ  ขจรเกียรติไพศาล  (2549)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเร่ืองพฤติกรรม
และความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอายุระหว่าง 18-27 ปีเป็นนักเรียน/
นกัศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสาหรับตนเอง
โดยนานๆ คร้ังจะซ้ือและตามแต่โอกาสจานวนในการซ้ือปกติคร้ังละ 1 กระป๋องเท่านั้นส่วนเหตุผล
ท่ีเลือกซ้ือคือหาซ้ือไดส้ะดวกยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบท่ีสุดคือยี่ห้อเบอร์ด้ีและสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่นิยมซ้ือมากท่ีสุดคือร้านสะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ทผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือ
กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในด้านผลิตภณัฑ์และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยรวมอยู่ในระดบั
ความเหมาะสมมากส่วนดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการขายการตลาดนั้นผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่มี
ความเหมาะสมปานกลาง 

พจนีย ์ บุญศรีสุวรรณ  (2549)  ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบั  การตดัสินใจซ้ือกาแฟสด เร่ืองส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดั
สุพรรณบุรีผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 36-40 ปีจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีอาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
มีความเช่ือในประโยชน์ของกาแฟสดและมีกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการน าเสนอข่าวสารเป็นกลุ่ม
นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญส าหรับดา้นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดพบวา่เมนูชนิดของกาแฟสดท่ี
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กลุ่มตวัอยา่งนิยมคือเอสเพรสโซ่เป็นกาแฟสดเยน็ชอบด่ืมคนเดียวโดยจะด่ืมก่อนการท างานและท า
กิจกรรมมีความถ่ีในการด่ืมคือทุกวนัวนัละ  1  แกว้ราคาเฉล่ียต่อแกว้คือ  20-25  บาทท าเลร้านท่ีซ้ือ
บริโภคคือท่ีตั้งแยกเด่ียว  (Stand Alone)  และมีอาหารวา่งร่วมดว้ยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัใน
ระดบัมากต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกๆด้านตามล าดบัดงัน้ีดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้น
ผลิตภณัฑด์า้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศอายุระดบัการศึกษา
อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในเร่ืองความถ่ีในการ
ซ้ือกาแฟสดด่ืมและท าเลร้านท่ีซ้ือบริโภคส่วนการให้ความส าคญัต่อการซ้ือกาแฟสดนั้นพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัใหค้วามส าคญัในดา้นราคาต่างกนัในส่วนของอายุระดบัการศึกษาอาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ราคาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาดต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สุทชัชา  เวฬุสุวรรณ  (2548)  ได้ท  าการศึกษาในหัวข้อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑล์ดความอว้นประเภทอาหารควบคุมน ้าหนกัเฉพาะหวับุกของคนกรุงเทพมหานครไดร้ะบุ
ไวว้า่ โรคอว้นคือโรคท่ีโรคท่ีสภาวะร่างกายมีน ้าหนกัมากกวา่ปกติมีการสะสมของไขมนัใตผ้ิวหนงั
เกินมาตรฐานคือเกินร้อยละ  20  ข้ึนไปโดยเทียบมาจากส่วนสูงเทียบค่ามาตรฐานหรือใชน้ ้ าหนกั
มาตรฐานท่ีอยูใ่นส่วนสูงเดียวกนัซ่ึงเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวดัความอว้นคือการค านวณดชันีมวลร่างกาย
หรือท่ีเรียกวา่  (BODYMASS INDEX (BMI)  โดยค านวณจากน ้ าหนกัตวัหน่วยกิโลกรัมหารดว้ย
ความสูงในหน่วยเมตร 2 มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 การทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดท าใหผู้ว้จิยัทราบถึงขอ้คน้พบจากงานวิจยัในอดีตเพื่อน ามา
พฒันาต่อยอด รวบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร พฤติกรรมการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเป็นเกณฑ์ส าหรับสร้างแบบสอบถาม และการยืนยนัอภิปราย
ผลการวจิยั 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง นวตักรรมของส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกักบัการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.2  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
3.3  วธีิการสุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
3.4  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.6  ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.7  เกณฑก์ารอธิบายความหมายของตวัแปร 
3.8  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.9  การประมวณผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยการเก็บขอ้มูลจากประชาชนทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกอาชีพ 
ท่ีมีอายุระหว่าง  20-60  ปี อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยให้ประชาชนตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

3.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การวิจยัท่ีไดศึ้กษา คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศ
ชายเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20-60 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุม
น ้ าหนกัซ่ึงมีอ านาจในการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองแต่ส าหรับจ านวนประชากรผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้ าหนกั เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถหาตวัเลขท่ีแน่นอนได ้แต่สามารถคาดคะแนนจาก
จ านวนจ าหน่ายผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัในแต่ละปีแลว้ คาดวา่จะมีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์กาแฟ
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ควบคุมน ้ าหนกัมากกว่า 100,000 คน เน่ืองจากยอดจ าหน่ายกาแฟควบคุมน ้ าหนกั มียอดจ าหน่าย
เฉล่ียอยู่ท่ี 12,600 ลา้นบาท ต่อปี และราคาต่อหน่วยอยู่ท่ีประมาณ 180-200  บาท (http://www. 
positioningmag.com) 
 

3.2  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีอายุตั้ งแต่ 20-60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและเป็นบุคคลท่ีใส่ใจและรักสุขภาพ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยั
ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (1967) เป็นเกณฑ์ โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคลาด
เคล่ือนไม่เกิน 5% ส าหรับประชากรจ านวน 100,000 คนข้ึนไป และจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 400 คน  
 

3.3  วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวจิัย 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเก็บ
ขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีความใส่ใจสุขภาพตามสถานท่ีท่ีคาดว่าจะพบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดไว ้เช่น ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สมาคมหรือชมรมเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

  

3.4  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีสามารถแจกแจงตามสมมติฐานได ้ดงัน้ี 

3.4.1 สมมติฐานที ่1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนั   
 ตวัแปรอิสระ ลกัษณะทางประชากร 
 ตวัแปรตาม พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
 

3.4.2 สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 

 

http://www/
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 ตวัแปรอิสระ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
 ตวัแปรตาม ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 

3.4.3 สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ตวัแปรอิสระ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
 ตวัแปรตาม การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

3.4.4 สมมติฐานที ่4  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ตวัแปรอิสระ ทศันคติของผูบ้ริโภค  
 ตวัแปรตาม การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) จ  านวน 1 ชุด 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานะสุขภาพ 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
ตอนท่ี 3  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการเพื่อสุขภาพ 

 

3.6  ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอืในการวจิัย 
 

การน าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรง  (Validity)  และความน่าเช่ือถือได ้(Reliability)  
โดยน าแบบสอบถามท่ีได้เรียบเรียงแลว้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูต้รวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้  (Wording)  เพื่อขอค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อา้งถึงใน
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วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) ไดค้่า แอลฟา (Alpha Coefficient) ดงัน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อ
ออนไลน์ ได้ค่าเฉล่ีย .774 ข้อมูลเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก ได้
ค่าเฉล่ีย .797 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั ไดค้่าเฉล่ีย .822 และ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั ไดค้่าเฉล่ีย .905 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
เช่ือถือได ้
 

3.7  เกณฑ์การอธิบายความหมายของตัวแปร 
 

3.7.1  ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลีย่ของคะแนน ดังนี้ 
                 เชิงบวก  เชิงลบ 

เห็นดว้ยอยา่งน้ี        5      1 คะแนน 
เห็นดว้ย         4      2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ        3      3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย        2      4 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่       1      5 คะแนน 
เกณฑใ์นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดงัน้ี 
1)  ค่าคะแนนในระดบั 1.00  -  1.49 คะแนน มีสุขภาพแยม่าก 
2)  ค่าคะแนนในระดบั 1.50  -  2.49   คะแนน มีสุขภาพแย ่
3)  ค่าคะแนนในระดบั 2.50  -  3.49 คะแนน มีสุขภาพปานกลาง 
4)  ค่าคะแนนในระดบั 3.50  -  4.49 คะแนน มีสุขภาพดี 
5)  ค่าคะแนนในระดบั 4.50  -  5.00 คะแนน มีสุขภาพดีมาก 
เกณฑใ์นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดงัน้ี 
1)  ค่าคะแนนในระดบั 1.00  -  1.49 คะแนน ไม่ใชเ้ลย 
2)  ค่าคะแนนในระดบั 1.50  -  2.49 คะแนน ใชน้านๆคร้ัง 
3)  ค่าคะแนนในระดบั 2.50  -  3.49 คะแนน ใชบ้า้งไม่ใชบ้า้ง 
4)  ค่าคะแนนในระดบั 3.50  -  4.49 คะแนน ใชค้่อนขา้งบ่อย 
5)  ค่าคะแนนในระดบั 4.50  -  5.00 คะแนน ใชเ้ป็นประจ า  
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3.7.2  พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
 ความบ่อยคร้ังของการรับส่ือ 

บ่อยมากท่ีสุด  5 คะแนน 
บ่อยมาก   4 คะแนน 
บ่อยปานกลาง  3 คะแนน 
ไม่บ่อย   2 คะแนน 
ไม่บ่อยเลย  1 คะแนน 

 
3.7.3   ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5 คะแนน 
เห็นดว้ย   4 คะแนน 
เฉยๆ   3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1 คะแนน  

 
3.7.4   การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 

บ่อยมากท่ีสุด  5 คะแนน 
บ่อยมาก   4 คะแนน 
บ่อยปานกลาง   3 คะแนน 
ไม่บ่อย   2 คะแนน 
ไม่บ่อยเลย  1 คะแนน 

เกณฑใ์นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดงัน้ี 
1)  ค่าคะแนนในระดบั  1.00  -  1.49 คะแนน บ่อยมากท่ีสุด 
2)  ค่าคะแนนในระดบั  1.50  -  2.49 คะแนน บ่อยมาก 
3)  ค่าคะแนนในระดบั  2.50  -  3.49 คะแนน บ่อยปานกลาง 
4)  ค่าคะแนนในระดบั  3.50  -  4.49 คะแนน ไม่บ่อย  
5)  ค่าคะแนนในระดบั  4.50  -  5.00 คะแนน ไม่บ่อยเลย 
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นอกจากนั้นยงัไดแ้บ่งกลุ่มผูต้ดัสินใจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ตดัสินใจโดยทนัทีกบัไม่ตดัสินใจ
โดยทนัทีคือจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น คุณภาพ ราคา ฯลฯ ก่อนน าไปค านวนเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
  

3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 3.8.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

เพื่อแจกแจงความถ่ี แสดงตารางร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยอธิบายขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบตาม 
2) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
3)   ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
4) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุม

น ้าหนกั 
  

3.8.2   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการทดสอบสมมติฐานของ
การวจัิย ดังนี ้
1)   ศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากร และพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน ์(T-Test และ F-Test One Way Anova) 
2)   ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และทศันคติ

(การวเิคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 
3)   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั(การวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์
แบบเพียรสัน Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 

4)   ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีสนใจ
ในผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั (การวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient) 
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3.9  การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบถว้น  พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลทั้งหมดไปด าเนินการลงรหสัขอ้มูล  (Coding)  และคดัลอกรหสัลงในแบบฟอร์ม
การลงรหสั แลว้น าไปประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for WINDOW เพื่อท าการวิเคราะห์ทาง
สถิติ จากนั้นจึงน าผลค านวณทางสถิติท่ีไดม้าเขียนการวเิคราะห์ และน าเสนอผลการวจิยัต่อไป 



 
บทที ่4  

 
วเิคราะห์ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ส่ือโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกักบัการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากประชาชน 400 คนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงแบบสอบถามทั้ งหมดได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยั ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะน าเสนอในรูปแบบของตาราง  โดยล าดบั
ดงัน้ี 
 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 
 4.2  พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3  ขอ้มูลการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 4.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 4.5  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 

4.6  การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค 
  

4.1.1  เพศ 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 

รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 49.0 

 
ตารางที ่4.1  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

196 
204 

49.0 
51.0 

รวม 400 100.00 
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4.1.2   อายุ 
จากตารางท่ี  4.2  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 69.8 รองลงมามีอายุระหวา่ง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ  20.8  และอายุระหวา่ง 40-49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ  7.5 

 
ตารางที ่4.2  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

279 
83 
30 
7 
1 

69.8 
20.8 
7.5 
1.8 
.3 

รวม 400 100.00 
  

4.1.3   ระดับการศึกษา 
จากตารางท่ี  4.3  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 71.3 รองลงมาจบการศึกษาระดบั ปวส./ปวช. คิดเป็นร้อยละ 10.8 และจบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ตารางที ่ 4.3  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ปวส./ปวช. 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

14 
43 
16 

285 
42 

3.5 
10.8 
4.0 

71.3 
10.5 

รวม 400 100.00 
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4.1.4   อาชีพ 
จากตารางท่ี 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.5 

รองลงมามีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 33.8 และอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 5.8 
 
ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ 
รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทั 
เจา้ของกิจการ 
รับจา้ง 
แม่บา้น 
เกษียณอาย ุ

186 
21 
10 

135 
15 
23 
4 
1 

46.5 
5.3 
2.5 

33.8 
3.8 
5.8 
1.0 
.3 

อ่ืนๆ 5 1.3 
รวม 400 100.00 

  
4.1.5 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 จากตารางท่ี 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,000 ถึง
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาเป็นกลุ่มผูมี้รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 ถึง 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 
 
ตารางที ่ 4.5  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้ต่อเดือน(บาท) จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000  56 14.0 
5,000-10,000 111 27.8 
10,001-15,000 71 17.8 
15,001-20,000 56 14.0 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

  

รายได้ต่อเดือน(บาท) จ านวน(คน) ร้อยละ 
20,001-25,000 
25,001-30,000 
มากกวา่ 30,001  

40 
20 
46 

10.0 
5.0 
11.5 

รวม 400 100.00 
 
4.2  พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
4.2.1   ส่ือทีใ่ช้ 
 

ตารางที ่ 4.6  จ านวนและร้อยละของความบ่อยคร้ังการใชส่ื้อออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ส่ือที่ใช้ 

ความบ่อยคร้ัง 
บ่อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ
หมาย 

อนัดบั 

1.Facebook 207 
(51.8) 

103 
(25.8) 

65 
(16.3) 

16 
(4.0) 

9 
(2.3) 

4.21 
บ่อย
ท่ีสุด 

1 

2. Twitter 14 
(3.5) 

33 
(8.3) 

92 
(23.0) 

68 
(17.0) 

193 
(48.3) 

2.01 
นอ้ย
ท่ีสุด 

6 

3. Youtube 97 
(24.3) 

117 
(29.3) 

135 
(33.8) 

31 
(7.8) 

20 
(5.0) 

3.60 
ปาน
กลาง 

3 

4. Google plus 49 
(12.3) 

106 
(26.5) 

98 
(24.5) 

58 
(14.5) 

89 
(22.3) 

2.92 
บ่อย
มาก 

4 

5. Instagram 45 
(11.3) 

56 
(14.0) 

80 
(20.0) 

70 
(17.5) 

149 
(37.3) 

2.44 
นอ้ย
ท่ีสุด 

5 

6. Myspace 4 
(1.0) 

14 
(3.5) 

65 
(16.3) 

76 
(19.0) 

241 
(60.3) 

1.66 
นอ้ย
ท่ีสุด 

8 

7. Pinterest 4 
(1.0) 

17 
(4.3) 

50 
(12.5) 

82 
(20.5) 

247 
(61.8) 

1.62 
นอ้ย
ท่ีสุด 

9 

8. Socialcam 11 
(2.8) 

29 
(7.3) 

91 
(22.8) 

76 
(19.0) 

193 
(48.3) 

1.97 
นอ้ย
ท่ีสุด 

7 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
 

ส่ือที่ใช้ 

ความบ่อยคร้ัง 
บ่อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ
หมาย 

อนัดบั 

9. Line 197 
(49.3) 

73 
(18.3) 

62 
(15.5) 

25 
(6.3) 

43 
(10.8) 

3.89 
บ่อย
ท่ีสุด 

2 

รวม 2.70  ปานกลาง 

 
จากขอ้มูลตามตารางท่ี  4.6  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของการใชส่ื้อออนไลน์โดยรวมอยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง คือ ค่าเฉล่ียรวม 2.70 ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่ือท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการส่ือใชส่ื้อออนไลน์ประเภท  Facebook   เป็นอนัดบั 1  อนัดบัสองคือ 
ส่ือประเภท  Line  อนัดบั 3  คือ  Youtube  และ  Google plus  Instagram  Twitter  Socialcam Myspace 
และ  Pinterest  ตามล าดบั 
 

4.2.2   ระยะเวลาการเข้าใช้ส่ือสังคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละคร้ัง 

 
ตารางที่  4.7  จ านวนและร้อยละของระดบัความส าคญัของขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาการเขา้ใชส่ื้อ 
                      สังคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละคร้ัง 
 

ระยะเวลา จ านวน(คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
1 ถึง 2 ชัว่โมง 
2 ถึง 3 ชัว่โมง 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง 

62 
113 
69 
156 

15.5 
28.3 
17.3 
39.0 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางท่ี  4.7  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาการเขา้ใชส่ื้อออนไลน์ต่อวนั
ในแต่ละคร้ัง มากกวา่ 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ  39.0  รองลงมา 1 ถึง  2  ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 28.3 
และใชร้ะยะเวลา  2  ถึง  3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ  17.3 
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4.2.3   สถานทีท่ีเ่ข้าใช้ส่ือออนไลน์ 
 
ตารางที่  4.8  จ  านวนและร้อยละของระดบัความส าคญัของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีเขา้ใชส่ื้อ 
                      ออนไลน์ 
 

สถานที่ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ท่ีบา้น 
ท่ีท างาน 
ท่ีโรงเรียน/มหาวทิยาลยั 
ท่ีร้านอินเตอร์เน็ต 
อ่ืนๆ 
สถานท่ี 

203 
93 
46 
32 
26 

จ านวน(คน) 

50.8 
23.3 
11.5 
8.0 
6.5 

ร้อยละ 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี  4.8  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชส้ถานท่ีท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ  50.8 รองลงมา

ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และท่ีโรงเรียน/มหาวทิยาลยั  คิดเป็นร้อยละ 11.5 
 

4.2.4  การรู้จักเวบ็ไซต์ส่ือสังคมออนไลน์ 

 
ตารางที ่4.9  จ  านวนและร้อยละของวธีิการรู้จกัเวบ็ไซตส่ื์อสังคมออนไลน์ 
 

รู้จักเวบ็ไซต์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
สมคัรเล่นดว้ยตนเอง 
เพื่อนแนะน า/ชกัชวน 

288 
112 

72.0 
28.0 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัเว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์โดยการ
สมคัรเล่นดว้ยตนอง คิดเป็นร้อยละ  72.0  รองลงมาเพื่อนแนะน า/ชกัชวน  คิดเป็นร้อยละ 28.0  
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4.2.5   เหตุผลที่เข้าใช้เวบ็ไซต์ส่ือสังคมออนไลน์ 

 
ตารางที ่4.10  จ  านวนและร้อยละเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเขา้ใชเ้วบ็ไซตส่ื์อสังคมออนไลน์ 
 

เหตุผลที่เข้าใช้เวบ็ไซต์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั 
อพัเดตสถานะ/ขอ้มูลส่วนตวั/รูปภาพ 
หาขอ้มูล/แลกเปล่ียนขอ้มูล 
ติดตามข่าวสารของสินคา้, ผลิตภณัฑห์รือ บริการต่างๆ 

339 
186 
237 
165 

84.8 
46.5 
59.3 
41.3 

 
หมายเหตุ:  *ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  
  

จากตารางท่ี  4.10  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีจะเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อ
ตอ้งการติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมา คือหาขอ้มูล/แลกเปล่ียนขอ้มูล คิดเป็น
ร้อยละ  59.3  และอพัเดตสถานะ/ขอ้มูลส่วนตวั/รูปภาพคิดเป็นร้อยละ  46.5 
 

4.3  ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
 

4.3.1  การรับรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
 
ตารางที ่4.11  จ านวนและร้อยละของระดบัความส าคญัของขอ้มูลเก่ียวกบั การรับรู้เก่ียวกบั 
                       ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 

ส่ือที่ใช้ 

ความบ่อยคร้ัง 
บ่อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความหมาย 

อนัดบั 

1. Facebook 129 
(32.3) 

93 
(23.3) 

97 
(24.3) 

38 
(9.5) 

43 
(10.8) 

3.56 
บ่อยท่ีสุด 

1 

2. Twitter 5 
(1.3) 

21 
(5.3) 

102 
(25.5) 

92 
(23.0) 

180 
(45.0) 

1.94 
นอ้ยท่ีสุด 

7 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ส่ือที่ใช้ 

ความบ่อยคร้ัง 
บ่อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความหมาย 

อนัดบั 

3. Youtube 34 
(8.5) 

60 
(15.0) 

116 
(29.0) 

76 
(19.0) 

114 
(28.5) 

2.56 
ปานกลาง 

3 

4. Google plus 21 
(5.3) 

60 
(15.0) 

103 
(25.8) 

74 
(18.5) 

142 
(35.5) 

2.36 
นอ้ยท่ีสุด 

4 

5. Instagram 29 
(7.3) 

39 
(9.8) 

80 
(20.0) 

88 
(22.0) 

164 
(41.0) 

2.20 
นอ้ยท่ีสุด 

5 

6. Myspace 0 
(0.00) 

13 
(3.3) 

69 
(17.3) 

88 
(22.0) 

230 
(57.5) 

1.66 
นอ้ยท่ีสุด 

8 

7. Pinterest 1 
(0.3) 

12 
(3.0) 

62 
(15.5) 

95 
(23.8) 

230 
(57.5) 

1.64 
นอ้ยท่ีสุด 

9 

8. Socialcam 8 
(2.0) 

39 
(9.8) 

80 
(20.0) 

79 
(19.8) 

194 
(48.5) 

1.97 
นอ้ยท่ีสุด 

6 

9. Line 66 
(16.5) 

68 
(17.0) 

87 
(21.8) 

54 
(13.5) 

125 
(31.3) 

2.74 
นอ้ยท่ีสุด 

2 

 
จากตารางท่ี  4.11  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟ

ควบคุมน ้ าหนกัจากการใช้ส่ือประเภท Facebook เป็นอนัดบั 1 อนัดบัสองคือ ส่ือประเภท  Line
อนัดบั 3 คือ  Youtube  อนัดบั 4 คือ  Google Plus อนัดบั  5  คือ Instagram  อนัดบั 6 คือ  Socialcam 
อนัดบั 7 คือ  Twitter  อนัดบั 8 คือ Myspace  และมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ประเภท Pinterest 
เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 

4.4  ข้อมูลเกีย่วกบัทศันคติเกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
 

4.4.1  ทศันคติเกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรด้านทศันคติ จ านวนทั้งส้ิน 8 ขอ้ และให้กลุ่ม

ตวัอยา่งระบุวา่มีทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัมากนอ้ยเพียงใดโดยสามารถแจก
แจงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.12  จ  านวนและร้อยละของทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 

ทัศนคติ 

ทัศนคติ 
เชิงบวก
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เชิงบวก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เป็น
กลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เชิงลบ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เชิงลบมาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ
หมาย 

อนัดบั 

1. มีแนวโนม้ท่ีจะ
ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

13 
(3.3) 

79 
(19.8) 

195 
(48.8) 

48 
(12.0) 

65 
(16.3) 

2.81 
เป็น
กลาง 

6 

2. ผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกัมี
ความน่าเช่ือถือ 

7 
(1.8) 

85 
(21.3) 

207 
(51.8) 

51 
(12.8) 

50 
(12.5) 

2.87 
เป็น
กลาง 

4 

3. มีการระบุ
คุณสมบติัหรือ
สรรพคุณของกาแฟ
ควบคุมน ้าหนกั
อยา่งชดัเจน 

24 
(6.0) 

115 
(28.8) 

178 
(44.5) 

43 
(10.8) 

40 
(10.0) 

3.10 
เป็น
กลาง 

1 

4. กาแฟควบคุม
น ้าหนกัสามารถขจดั
ไขมนัส่วนเกิน 
ไดจ้ริง 

6 
(1.5) 

79 
(19.8) 

206 
(51.5) 

71 
(17.8) 

38 
(9.5) 

2.86 
เป็น
กลาง 

5 

5. กาแฟควบคุม
น ้าหนกัท าใหเ้กิด
ความมัน่ใจเพ่ิม 
มากข้ึน 

11 
(2.8) 

92 
(23.0) 

204 
(51.0) 

51 
(12.8) 

42 
(10.5) 

2.94 
เป็น
กลาง 

2 

6. เกิดความรู้สึก
ชอบในตวั
ผลิตภณัฑอ์ยาก
ทดลองใช ้

12 
(3.0) 

76 
(19.0) 

214 
(53.5) 

52 
(13.0) 

46 
(11.5) 

2.89 
เป็น
กลาง 

3 

7. เช่ือวา่ผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุม
น ้าหนกัจะท าให้
ท่าน ผอม เพรียว  
ไดจ้ริงเหมือนใน
โฆษณา 

6 
(1.5) 

55 
(13.8) 

195 
(48.8) 

84 
(21.0) 

60 
(15.0) 

2.65 
เป็น
กลาง 

8 
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ) 
 

ทัศนคติ 

ทัศนคติ 
เชิงบวก
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เชิงบวก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เป็น
กลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เชิงลบ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เชิงลบมาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ
หมาย 

อนัดบั 

8. คิดวา่กาแฟ
ควบคุมน ้าหนกัไม่
เป็นอนัตรายต่อ
ร่างกาย 

8 
(2.0) 

64 
(16.0) 

199 
(49.8) 

85 
(21.3) 

44 
(11.0) 

2.76 
เป็น
กลาง 

7 

รวม 2.86  เป็น
กลาง 

  
จากตารางท่ี  4.12  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียดา้นทศันคติโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 

คือ ค่าเฉล่ียรวม  2.86  ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติ
ต่อผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัดา้นการระบุคุณสมบติัหรือสรรพคุณของกาแฟควบคุมน ้ าหนกั
อย่างชัดเจนเป็นอนัดบั  1  อนัดบัสองคือ กาแฟควบคุมน ้ าหนกัท าให้เกิดความมัน่ใจเพิ่มมากข้ึน
อนัดบั 3 คือเกิดความรู้สึกชอบในตวัผลิตภณัฑแ์ละอยากทดลองใช ้ 
 
4.5  ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
 
 4.5.1  การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
 
ตารางที ่ 4.13  จ  านวนและร้อยละของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
 

กระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ 
บ่อยมาก
ทีสุ่ด
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยปาน
กลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
เลย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ 
หมาย 

อนัดับ 

1. การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกัทนัทีเลย 

4 
(1.0) 

33 
(8.3) 

176 
(44.0) 

117 
(29.3) 

70 
(17.5) 

2.46 
บ่อย
ปาน
กลาง 

12 
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ตารางที ่ 4.13  (ต่อ) 
 

กระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ 
บ่อยมาก
ทีสุ่ด
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยปาน
กลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
เลย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ 
หมาย 

อนัดับ 

2. มีการแสวงหาขอ้มลู
ก่อนถึงจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกัโดยการ
สอบถามจากเพื่อน 
ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมี
ประสบการณ์ในการใช้
สินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

33 
(8.3) 

107 
(26.8) 

175 
(43.8) 

46 
(11.5) 

39 
(9.8) 

3.12 
บ่อย
ปาน
กลาง 

4 

3. จากประสบการณ์
ส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ี
เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์
มาก่อนจึงตดัสินใจซ้ือ
ทนัท ี

14 
(3.5) 

90 
(22.5) 

186 
(46.5) 

62 
(15.5) 

48 
(12.0) 

2.90 
บ่อย
ปาน
กลาง 

11 

4 .มีการเปรียบเทียบ
ราคาก่อนตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกั 

26 
(6.5) 

137 
(34.3) 

166 
(41.5) 

35 
(8.8) 

36 
(9.0) 

3.20 
บ่อย
ปาน
กลาง 

2 

5. นึกถึงความสะดวกใน
การซ้ือผลิตภณัฑค์ร้ัง
ต่อไปก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

25 
(6.3) 

126 
(31.5) 

169 
(42.3) 

44 
(11.0) 

36 
(9.0) 

3.15 
บ่อย
ปาน
กลาง 

3 

6. เกิดการยอมรับในตรา
สินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกัจึง
ตดัสินใจซ้ือทนัที 

26 
(6.5) 

110 
(27.5) 

184 
(46.0) 

42 
(10.5) 

38 
(9.5) 

3.11 
บ่อย
ปาน
กลาง 

5 

7. พิจารณาก่อนแลว้เม่ือ
เกิดความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกัจึงตดัสินใจซ้ือ 

21 
(5.3) 

119 
(29.8) 

173 
(43.3) 

46 
(11.5) 

41 
(10.3) 

3.08 
บ่อย
ปาน
กลาง 

6 
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ตารางที ่ 4.13  (ต่อ) 
 

กระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ 
บ่อยมาก
ทีสุ่ด
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยปาน
กลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
เลย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ 
หมาย 

อนัดับ 

8. มีทศันคติท่ีดีหลงัจาก
ใชผ้ลิตภณัฑใ์นคร้ังแรก 
จึงเกิดการซ้ือซ ้า 

28 
(7.0) 

100 
(25.0) 

182 
(45.5) 

47 
(11.8) 

43 
(10.8) 

3.05 
บ่อย
ปาน
กลาง 

8 

9. เปรียบเทียบราคากบั
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืนที่มี
คุณสมบติัใกลเ้คียงกนั
ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

26 
(6.5) 

113 
(28.3) 

178 
(44.5) 

46 
(11.5) 

37 
(9.3) 

3.11 
บ่อย
ปาน
กลาง 

5 

10. มีรายการส่งเสริม
การขายร่วมกบัสินคา้ท่ี
ท่านสนใจ (โปรโมชัน่) 
จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ
ไดเ้ลย 

21 
(5.3) 

95 
(23.8) 

198 
(49.5) 

45 
(11.3) 

41 
(10.3) 

3.02 
บ่อย
ปาน
กลาง 

9 

11. ผลิตภณัฑมี์การลด
ราคาท่ีถูกและมีคุณภาพ
ท่านจึงเกิดการตดัสินใจ
ซ้ือไดเ้ลย 

23 
(5.8) 

110 
(27.5) 

179 
(44.8) 

45 
(11.3) 

43 
(10.8) 

3.06 
บ่อย
ปาน
กลาง 

7 

12. ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ
ท่ีเหมาะสมตรงกบัความ
ตอ้งการของท่าน จึงเกิด
การตดัสินใจซ้ือไดท้นัที 

34 
(8.5) 

131 
(32.8) 

164 
(41.0) 

29 
(7.3) 

42 
(10.5) 

3.21 
บ่อย
ปาน
กลาง 

1 

13. ผลิตภณัฑเ์ป็นที่
ยอมรับของบุคคลใน
สังคม โดยมีการโฆษณา
ผา่นผูท่ี้มีช่ือเสียง เช่น
ดารา นกัร้อง และมีการ
ใชส่ื้อโฆษณาท่ีดึงดูดใจ 
ท่านจึงเกิดการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกัไดท้นัที 

16 
(4.0) 

95 
(23.8) 

198 
(49.5) 

52 
(13.0) 

39 
(9.8) 

2.99 
บ่อย
ปาน
กลาง 

10 
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ตารางที ่ 4.13  (ต่อ) 
 

กระบวนการในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ 
บ่อยมาก
ทีสุ่ด
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยมาก
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อยปาน
กลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
(ร้อยละ) 

ไม่บ่อย
เลย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่   

( x ) 

แปล
ความ 
หมาย 

อนัดับ 

14. เกิดการอยากลอง
ตามค าโฆษณา เน่ืองจาก
ท่านคิดวา่หากท่าน
ทดลองใชแ้ลว้ จะท าให้
ท่านมีหุ่นท่ีเพรียว ผอม 
เหมือนในโฆษณา ท่าน
จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ
ไดเ้ลย 

13 
(3.3) 

82 
(20.5) 

211 
(52.8) 

43 
(10.8) 

51 
(12.8) 

2.90 
บ่อย
ปาน
กลาง 

11 

 
จากตารางท่ี  4.13  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือโดยการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัไดท้นัทีเน่ืองจากผลิตภณัฑ์มีคุณภาพท่ีเหมาะสมตรง
กบัความตอ้งการเป็นอนัดบั  1 อนัดบัสองคือ  มีการเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้ าหนักอนัดับ 3 คือ นึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์คร้ังต่อไปก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั  
 

4.6  การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์
แตกต่างกนั 
 

4.6.1   เพศ 
 

ตารางที ่4.14  แสดงคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่าสถิติ 
(T-Test) 

นัยส าคัญ 

ชาย 23.72 6.79 -  
หญิง 24.93 6.08   -1.87                            .062                         
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จากตารางท่ี 4.14 แสดงวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของชาย และหญิง ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

4.6.2   อายุ 
 
ตารางที ่4.15  แสดงคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ จ  าแนกตามอายุ 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่าสถิติ 
(F-Test) 

นัยส าคัญ 

1)  20-29 ปี 24.75 6.40   
2)  30-39 ปี 23.30 6.68   
3)  40-49 ปี 22.70 5.90   
4)  50 ปีข้ึนไป 26.62 6.61   

  
จากตารางท่ี 4.15  แสดงวา่ ผูท่ี้มีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ไม่แตกต่างกนั

อยา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

4.6.3   ระดับการศึกษา 
 
ตารางที ่4.16  แสดงคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ จ  าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่าสถิติ 
(F-Test) 

นัยส าคัญ 

1)  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 25.35 5.49   
2)  ปวส./ปวช. 24.86 6.77   
3)  อนุปริญญา 26.06 8.95   
4)  ปริญญาตรี 24.21 6.46   
5)  สูงกวา่ปริญญาตรี 23.66 5.30   
 

  2.104                          0.099                         

  0.580    .677 
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จากตารางท่ี 4.16  แสดงว่า ผูท่ี้มีการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

4.6.4   อาชีพ 
 

ตารางที ่4.17  แสดงคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ จ  าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่าสถิติ 
(F-Test) 

นัยส าคัญ 

1)  นกัเรียน/นกัศึกษา 24.04 6.81   
2)  ขา้ราชการ 21.85 4.45   
3)  รัฐวสิาหกิจ 26.80 5.65   
4)  พนกังานบริษทั 24.96 5.89   
5) เ จา้ของกิจการ 24.60 6.37   
 6)  รับจา้ง 23.65 8.19   
 7)  แม่บา้น 25.30 6.46   
 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงวา่ ผูท่ี้มีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

4.6.5   รายได้ 
 
ตารางที ่4.18  แสดงคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ จ  าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่าสถิติ 
(F-Test) 

นัยส าคัญ 

 1)  ต ่ากวา่ 5,000 บาท 23.07 6.55   
2)  5,000-10,000 บาท 24.04 6.65   
3)  10,001-  15,000 บาท 24.61 6.83   
4) 15,001  -  20,000 บาท 25.76 7.33   

1.118    .351 

1.483    .183 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

  

รายได้ ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่าสถิติ 
(F-Test) 

นัยส าคัญ 

5)  20,001  -  25,000 บาท 25.72 5.69   
6)  25,001  -  30,000 บาท 22.50 3.72   
 7)  มากกวา่ 30,001 บาท 24.02 5.35   
 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงว่า ผูท่ี้มีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

สมมติฐานที ่ 2  พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั ผลการวจิยัดงัตาราง 
 
ตารางที ่4.19  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ กบั  
                       ทศันคติ 
 

 ทศันคติ ความสัมพนัธ์ 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ .342*** 
มีความสัมพนัธ์

ทางบวก 
มีความสัมพนัธ์

ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  *** P < 0.001 
  

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นความสัมพนัธ์
ทางบวก ซ่ึงหมายความว่า หากมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มาก ก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
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สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคผลการวจิยัดงัตาราง  
 
ตารางที ่4.20  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ กบั  
                       การตดัสินใจซ้ือ 
 

 การตัดสินใจซ้ือ ความสัมพนัธ์ 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ .119* 
มีความสัมพนัธ์

ทางบวก 
มีความสัมพนัธ์

ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  * P < 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึง
หมายความว่า หากมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มาก จะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้าหนกัไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์
ระดบัต ่า 
 

สมมติฐานที ่4 ทศันคติเก่ียวกับผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลการวจิยัดงัตาราง  

 
 
 
 
 
 



71 

ตารางที ่4.21  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั  
                       กบัการตดัสินใจซ้ือ 
 

 การตัดสินใจซ้ือ ความสัมพนัธ์ 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

         ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้าหนกั 

.337*** 
มีความสัมพนัธ์

ทางบวก 
มีความสัมพนัธ์

ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  ***P < 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.001  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นความสัมพนัธ์
ทางบวก ซ่ึงหมายความว่า หากมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัจะท าให้เกิด
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึนอยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 



 
บทที ่5  

 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ส่ือโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักกบัการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัของผูบ้ริโภค  2)  เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัของผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั  3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์
ของผูบ้ริโภคกับทศันคติเก่ียวกับผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก  4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  5)  เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกักบัการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจขอ้มูลจากผูบ้ริโภคกาแฟท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล จ านวน  400  คน 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1 ลกัษณะทางประชากร 
 ผูบ้ริโภคกาแฟท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  20-29  ปีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง  30-39  ปีระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั ปวส./ปวช.  มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000-10,000 บาท 
 

5.1.2  พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ประเภท  Facebook  บ่อยท่ีสุด 

รองลงมาเป็นส่ือออนไลน์ประเภท   Line  ส าหรับระยะเวลาการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละ
คร้ัง มากกวา่  3  ชัว่โมง  รองลงมาคือ 1  ถึง  2 ชัว่โมง และสถานท่ีท่ีเขา้ใชส่ื้อออนไลน์ส่วนใหญ่มกัจะ
ใชส่ื้อออนไลน์ท่ีบา้น  รองลงมาคือท่ีท างาน  ในส่วนของการรู้จกัเวบ็ไซต์ส่ือสังคมออนไลน์ส่วน
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ใหญ่แลว้ผูค้นมกัจะใชว้ธีิการสมคัรเล่นดว้ยตนเอง  รองลงมาคือ  เพื่อนแนะน า/ชกัชวน เหตุผลท่ีเขา้
ใช้เว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์  ส่วนใหญ่แล้วใช้ในการติดต่อกับบุคคลท่ีรู้จกั รองลงมาคือ  หา
ขอ้มูล/แลกเปล่ียนขอ้มูล 

 
5.1.3 การรับรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก จากส่ือสังคม   

ออนไลน์ประเภท  Facebook  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  Line  และ  Youtube 
 
5.1.4 ทศันคติเกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่มีความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟ

ควบคุมน ้าหนกัในระดบัมีผลมากท่ีสุดประกอบดว้ย 
1) ทศันคติท่ีมีความรู้สึกว่ามีการระบุคุณสมบติัหรือสรรพคุณของกาแฟควบคุม

น ้าหนกัอยา่งชดัเจน 
2)   ทศันคติท่ีมีความรู้สึกวา่กาแฟควบคุมน ้าหนกัท าใหเ้กิดความมัน่ใจเพิ่มมากข้ึน 
3)   ทศันคติท่ีมีความรู้สึกวา่เกิดความรู้สึกชอบในตวัผลิตภณัฑแ์ละอยากทดลองใช ้
4)   ทศันคติท่ีมีความรู้สึกวา่ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัมีความน่าเช่ือถือ 
5)   ทศันคติท่ีมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักสามารถขจดัไขมัน

ส่วนเกินไดจ้ริง 
 

5.1.5 การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

ดงัน้ี 
1) เพราะผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการจึงตดัสินใจซ้ือ 
2)   มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
3)   นึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์คร้ังต่อไปก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

กาแฟควบคุมน ้าหนกั 
4)   มีการแสวงหาขอ้มูลก่อนถึงจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัโดย

การสอบถามจากเพื่อน  ครอบครัว  คนรู้จักท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

5)   เกิดการยอมรับในตราสินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัจึงตดัสินใจซ้ือ 
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5.2  การทดสอบสมมติฐาน 
  

5.2.1 สมมติฐานที ่ 1  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนั 
1) จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  เพศท่ีต่างกันพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
2) จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  อายุท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม

ออนไลนไ์มแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
3) จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  การศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
4) จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
5) จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  รายไดท่ี้ต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ออนไลนไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
5.2.2 สมมติฐานที ่2  พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ กบั ทศันคติ 

 จากการทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยั พบวา่ พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
กบั ทศันคติ มีความสัมพนัธ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก สามารถสรุปผลการวิจยัไดว้า่หากผูบ้ริโภคใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากก็จะมี
ทศันคติท่ีดีมากข้ึนต่อผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั แต่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์
ระดบัต ่า 
 

5.2.3 สมมติฐานที ่3  พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ กบั การตดัสินใจซ้ือ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบั การตดัสินใจซ้ือ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวกหมายความวา่ หากมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มาก จะท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักเร็วข้ึน  อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ดังกล่าวเป็น
ความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
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5.2.4 สมมติฐานที ่ 4  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัมีความสัมพนัธ์ กบั 
การตดัสินใจซ้ือ 

จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั กบั การ
ตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ซ่ึงหมายความวา่  หากมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั
จะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัเร็วข้ึน  อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 

 

5.3  อภิปรายผลการวจิัย 
 

5.3.1   พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์และการรับรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก 
1) พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมใชส่ื้อ ประเภท Facebook   Line  Youtube  Google Plus  

และ Instagram  ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิวชั  จนัทนาสุภาภรณ์ (2554)  ท่ีพบวา่
ส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อมนุษยม์ากท่ีสุดและสังคมมีการขยายตวัแบบ Network หรือเครือข่ายเป็น
สังคมท่ีเราสามารถรู้จกัเพื่อนๆ ของเพื่อนและท าให้เป็นเพื่อนของเราไดอี้กดา้นหน่ึงเพื่อนของเรา
อยากรู้จกัเพื่อนๆของเราก็สามารถท าไดเ้ช่นกนัโดยเป็นการรู้จกักนัต่อไปเป็นทอดๆคลา้ยเครือข่าย
ใยแมงมุมท่ีโยงกนัไปมาไดห้ลกัการพื้นฐานของสังคมทัว่ไปปัจจุบนัเฟซบุ๊คเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ กนักบัคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนัโดยท่ีสามารถ
ติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและการติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ประเภท 
Facebook  มกัเป็นส่ือออนไลน์ท่ีผูใ้ชส่ื้อนิยมใชเ้ป็นส่ือแรก  ศิวชั  จนัทนาสุภาภรณ์  (2554) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  (Boyd  & Ellison, 2007 อา้งถึงใน ธนสัถ์ เกษมไชยานนัท,์ 
2544)  ซ่ึงกล่าวไวว้า่ เวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค  (Facebook)  เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามนิยมในการเป็นสมาชิกมากท่ีสุดการท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมเขา้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค (Facebook)  มากท่ีสุดนั้นเน่ืองจากเฟซบุ๊ค  (Facebook)  เป็นลกัษณะของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์  (Community)  ตามแนวคิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท
น้ีท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่สามารถส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกนั
และกนัโดยเฟซบุค๊  (Facebook)  มีการจดัรูปแบบใหส้ามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ดมีฟังก์ชนัใน
การก าหนดใหร้ะบุรายละเอียดถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ท าให้เกิด
เครือข่ายท่ีอยูใ่นแวดวงหรือสังคมเดียวกนัใหค้วามสนใจเน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงาน
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และชีวิตประจ าวนัของตนเองเฟซบุ๊ค  (Facebook)  เป็นอีกหน่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
สามารถเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ได ้ดงันั้นส่ือสังคมออนไลน์สามารถท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก  จึงสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ส่วนใหญ่นิยมใช้ส่ือออนไลน์
ประเภท Facebook  มากท่ีสุด และใชเ้พื่อการสนทนาติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
เร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Boyd & Ellison, 2007 อา้งถึงใน ธนสัถ ์
เกษมไชยานนัท์, 2544)  คือผลการวิจยัสรุปวา่ Facebook เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและ
กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างท าเป็นประจ ามากท่ีสุดคือการสนทนาติดต่อกับบุคคลท่ีรู้จกั เพื่อท่ีจะ
ติดต่อส่ือสารและเขา้ไปอพัเดทขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวซ่ึงเครือข่ายบนโลกออนไลน์เป็น
กระแสท่ีนิยมท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการท่ีจะโฆษณาสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทางส่ือ
ออนไลน์จึงถือไดว้า่เป็นการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายเช่นกนั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกัท่ีส่ือ

ออนไลน์ในระดบัสูงไดแ้ก่  ส่ือประเภท  Facebook  Line  Youtube  Google plus  และ  Instagram 
เช่นเดียวกนั 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ือท่ีครองใจผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด  คือ  Facebook  ซ่ึงเป็นส่ืออนัดบัแรก  
ท่ีผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะรับรู้ข่าวสาร รวมทั้งข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟลดน ้ าหนกั อธิบายไดว้่า
ส่ือออนไลน์ ประเภท Facebook เป็นส่ือใหม่และเป็นส่ือกระแสนิยมในปัจจุบนั จึงท าให้ผูบ้ริโภค
สนใจท่ีจะรับรู้ข่าวสารจากทางส่ือสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวจิยัของ  ฤดีพร  ผอ่งสุภาพ  ท่ีพบวา่การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพนัธ์และความพึงพอใจ
ในการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ประเภทของข่าว
ประชาสัมพนัธ์ท่ีพบในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีดงัน้ีคือ  1)  ข่าวประชาสัมพนัธ์บุคคล  2)  ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด  3)  ข่าวประชาสัมพนัธ์องค์กร  4)  ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5) 
ข่าวประชาสัมพนัธ์เพื่อสังคมการกุศล และ  6)  ภาพข่าวกิจกรรม จากการศึกษาพบว่า ข่าว
ประชาสัมพันธ์บุคคลมีจ านวนมากท่ีสุดเน่ืองจากข้อมูลท่ีลงในสังคมออนไลน์จะเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ตนเอง ส่วนผลการวิจยัเชิงปริมาณ  พบว่า  นิสิตนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่ มีการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดบัปานกลาง 
และส่วนใหญ่ท าการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีบา้นทุกวนั เป็นเวลามากกวา่  2  ชัว่โมง และ
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแสวงหาข่าวสารมากท่ีสุด ซ่ึงการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพนัธ์
ของนิสิตนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ การใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจจากการส่ือสารผา่น
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สังคมออนไลน์  ทศันคติของนิสิตนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจจาก
การส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

5.3.2 ทศันคติ 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติเป็นกลางเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั

และมีความเห็นด้วยท่ีผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนัก  มีการระบุคุณสมบติัหรือสรรพคุณอย่าง
ชดัเจน  ซ่ึงผูบ้ริโภคยงัไม่เกิดความเช่ือมัน่เท่าท่ีควรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั ดงันั้น
ผูว้ิจยัพบว่าผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกเป็นกลาง  เน่ืองจากผูบ้ริโภคอยากท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัให้มากยิ่งข้ึน หากผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลมากข้ึนจึงจะท าให้เกิด
ทศันคติท่ีเห็นดว้ยเพราะผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ควบคุมน ้ าหนกัอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ธงชยั  สันติวงษ ์ (2539)  ไดส้รุปคุณลกัษณะของทศันคติไวว้า่ทศันคติจะ
มิใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิดแต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนไดเ้ก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย
ในภายนอกและทศันคติจะก่อตวัจากการประเมินหลงัจากท่ีได้เก่ียวขอ้งกบัส่ิงภายนอกดงักล่าว
แสดงวา่ทศันคติท่ีมีอยูจ่ะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
  

5.3.3 การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
การตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของตน จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือทนัที  ในอนัดบั  รองลงมาคือการเปรียบเทียบราคาก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั นึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์คร้ังต่อไปก่อน
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัมีการแสวงหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้ าหนักโดยการสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใช้
สินคา้ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักและเกิดการยอมรับในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุม
น ้าหนกัจึงตดัสินใจซ้ือโดยการตดัสินใจซ้ือ  ผลการวิจยัขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเคยมี
การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึน
จากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออก  มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆโดยท่ีปัจจยั
ภายในประกอบไปด้วยความจ าเป็น ความต้องการ ความปรารถนาซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของความ
ตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2538: 19) 

ประเด็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภคท่ีท าให้เกิดการ
ตดัสินใจรองลงมาคือการเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือ ดงัท่ี  มานิต  รัตนสุวรรณ และ สมฤดี  
ศรีจรรยา (2554) ได้กล่าวไวเ้ก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อของผูบ้ริโภคประกอบด้วย        
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6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการและคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงกระบวนการการตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั
ออกไป ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นจะเห็นว่ากระบวนการท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือรองจากท่ีได้กล่าวมา คือ ความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์คร้ังต่อไป การแสวงหา
ขอ้มูลโดยการสอบถามจากเพื่อนหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชผ้ลิตภณัฑ์  และ  เกิดการยอมรับ
ในตราสินคา้นั้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร  (Information Search)  หรือไม่ก็ท  าการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตอ้งการ
ดงักล่าว ผูบ้ริโภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง เช่น  

1)   แหล่งข่าวสารบุคคล  ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนบา้น  ผูคุ้น้เคย  
2)  แหล่งพาณิชย ์ ไดแ้ก่  โฆษณา  พนกังานขาย  ตวัแทนจ าหน่าย  หีบห่อ  การตั้ง

แสดงสินคา้ ซ่ึงการมีตวัแทนจ าหน่ายมากจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์
มากข้ึนอดุลย ์จาตุรงคกุล  (2543: 160) 

ดงันั้นจึงท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ  (Purchase Decision)  ในขั้นตอนการประเมิน  ผูบ้ริโภคจะ
จดัล าดบัความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ในแต่ละตวัเลือกและเป็นการสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึนโดยทัว่ไป
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด  ซ่ึงบ่งบอกไดถึ้งการท่ีผูบ้ริโภค
เกิดการยอมรับในตราสินคา้ผลิตภณัฑน์ั้นแลว้จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือตามมา 
 

5.4  อภิปรายสมมติฐานการวจิัย 
 

5.4.1 สมมติฐานที่ 1  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานผูว้จิยั  พบวา่  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ไม่วา่จะกลุ่ม
ไหนก็มีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ไม่ต่างกนั ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มสามารถรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัไดจ้ากทางส่ือออนไลน์ และเกิดพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จึง
เกิดการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนักไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัไม่ไดจ้  าแนกผูบ้ริโภค หากพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึง 
น ้ าทิพย ์ ส าเภาประเสริฐ  (2543)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูใ้ชใ้นระยะเร่ิมตน้ในเขต
กรุงเทพมหานครกบัผลกระทบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะประชากรไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือสารมวลชน  ซ่ึงผลดงักล่าวใกลเ้คียงกบัผลการวจิยัคร้ังน้ีแมเ้ป็นพฤติกรรมการมชส่ื้อออนไลน์ 



79 

5.4.2 สมมติฐานที ่2  พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 

จากการทดสอบสมมติฐานผูว้จิยั  พบวา่  พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
กบัทศันคติ มีความสัมพนัธ์  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก  
 หากพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานถึงสาเหตุท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่ง  พฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์กบัทศันคติ ซ่ึง  ก่ิงแกว้  อินหว่าง  (2520: 3)  ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติว่า
หมายถึงความคิดและความเห็นของบุคคลหรือท่าทีท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีได้ทราบหรือได้เห็น
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์วา่ชอบหรือไม่ชอบและมีแนวโนม้ท่ีจะท าการตอบสนองต่อส่ิงนั้น
ซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ั้งในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้น  หากผูบ้ริโภคไดเ้ห็นหรือมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์มาก  จะท าใหเ้กิดทศันคติท่ีชอบและตอบสนองต่อส่ิงนั้น 
 อยา่งไรก็ตามส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บกระแสความนิยมในโลกปัจจุบนั  หากมีการโฆษณา
ทางส่ือสังคมออนไลน์มาก  ผูบ้ริโภคจะไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัและ
ท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัและทศันคติของแต่ละบุคคลก็จะมีความ
แตกต่างกนัออกไป 
 

5.4.3 สมมติฐานที ่3  พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์กบั  การตดัสินใจซ้ือ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกหมายความว่า 
หากมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มาก  จะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกัเร็วข้ึน  
 การท่ีส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ้ืออ านวยให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการผลิตเน้ือหาเอง
ได้สะดวกมากกว่าซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีส าคญัต่อการท าตลาด  เพราะปัจจุบนัการบอกต่อถือว่าเป็น
การตลาดท่ีส าคญั โดยจากผลการส ารวจของ เดอะนีลเส็น  คอมปะนี พบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยมาก
ถึง  85%  เช่ือค าแนะน าจากบุคคลอ่ืนมากท่ีสุดในรูปแบบของโฆษณาต่างๆ  ทั้งหมด  (ประชาชาติธุรกิจ 
31 สิงหาคม 2009)  นอกจากน้ี การส ารวจของแมคคินซียแ์อนด์คอมปะนียงัพบวา่ การบอกต่อถือ
เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือมากถึง  20-50%  (ประชาชาติธุรกิจ, 2554)  ดงันั้นหากมีพฤติกรรม
การใชส่ื้อสังคมออนไลน์มาก จะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัเร็วข้ึน  
ดงัท่ี   (Boyd & Ellison, 2007 อา้งถึงใน ธนสัถ ์เกษมไชยานนัท,์ 2544)  ไดก้ล่าวไวว้า่   ตามแนวคิด
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ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่สามารถส่ง
ขอ้ความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกนัและกนัโดยเฟซบุ๊ค (Facebook)  มีการจดัรูปแบบให้สามารถ
ส่ือสารกนัไดอ้ย่างใกลชิ้ดมีฟังก์ชนัในการก าหนดให้ระบุรายละเอียดถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีค่อนขา้ง
ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  ท าใหเ้กิดเครือข่ายท่ีอยูใ่นแวดวงหรือสังคมเดียวกนัท าให้กลุ่มคนวยั
ท างานใหค้วามสนใจเน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานและชีวติประจาวนัของตนเองอีกทั้ง
จากการท่ีเขา้สู่ชีวิตการท างานแลว้นั้นท าให้ขาดการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเพื่อนในวยัเรียนเฟซบุ๊ค 
(Facebook)  เป็นอีกหน่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อความสัมพนัธ์เหล่าน้ีได ้
จากนั้นให้ท าหน้าท่ีเป็นผูว้ิจารณ์ (Reviewer)  ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือแสดงภาพว่าตนใช้
ผลิตภณัฑ์นั้นๆผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกเช่ือถือและเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ ถา้หากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์มากและไดพ้บกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์
และผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจทดลองใช้แลว้เกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ก็จะกระจายข่าวสาร
ต่อไปยงัเพื่อนหรือบุคคลใกลชิ้ด 
 

5.4.4 สมมติฐานที ่ 4  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกักบัการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์เชิงบวก  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละมีความสัมพนัธ์เชิงบวก  ซ่ึงหมายความวา่ 
หากมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัจะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้าหนกัเร็วข้ึน  

กล่าวไดว้่า  ทศันคติกบัการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัซ่ึง
กล่าวไวว้่า ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
บุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ี
เกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออก  ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบไปดว้ย ทศันคติ   เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงของบุคคล  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบังานวิจยัช้ินน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคเกิดทศันคติและความรู้สึกต่อ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัในเชิงบวก จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ แต่ปัจจยัในเชิงบวกของผูบ้ริโภค
ก็มีทศันคติท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 19) 
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5.5  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 

5.5.1 งานวิจยัคร้ังน้ีพบวา่พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อหาข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้ าหนักไม่มีความแตกต่างกนัในกลุ่มประชากร  ดงันั้นหากตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัทางส่ือออนไลน์จึงไม่ควรจะ
จ าแนกตามกลุ่ม  อายุ  เพศ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ เน่ืองจากทุกกลุ่มก็สามารถรับข่าวสารจาก
ทางส่ือออนไลน์ไดไ้ม่แตกต่างกนั 

5.5.2 งานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าส่ือออนไลน์ประเภท Facebook เป็นส่ือออนไลน์ท่ีสามารถ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด  ดงันั้นหากจะเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกั
ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ควรจะเผยแพร่ข่าวสารทาง  Facebook  เพราะเป็นส่ือกลางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดดี้กวา่ส่ือประเภทอ่ืน 

5.5.3 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคท่ียงัเกิดความไม่มัน่ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุม
น ้าหนกั ดงันั้นควรจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัให้มากข้ึนเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างทัศนคติให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์กาแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 
 

5.6  ข้อเสนอแนะการวจิัยในอนาคต 
 

5.6.1 การศึกษาวจิยัในงานน้ีจ ากดัเพียงส่ือออนไลน์ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกัเท่านั้น 
ดงันั้นจึงควรศึกษาส่ือประเภทอ่ืนๆ  นอกจากส่ือออนไลน์  เพื่อสามารถให้ผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารได ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและผลการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

5.6.2 งานวิจยัคร้งน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research)  ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire)  เป็นการเก็บขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจจะไม่ไดค้วามครบถว้นของขอ้มูลบางส่วนท่ี
เคร่ืองมือแบบสอบถามไม่สามารถวดัไดอ้ย่างละเอียด  เช่น  อารมณ์ควมรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย
ดงันั้นจึงควรท าการเก็บขอ้มูลแบบผสมผสาน ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวิจยัเชิงปริมาณ 
เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (Dept Interview)  หรือการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง  ส่ือโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน า้หนัก กบั การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 
ค าถามคัดเลอืก 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเพื่อการศึกษาระดบัปริญญาโท   
               คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  

ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  เพื่อเป็นขอ้มูลในการท าวิจยัและ
น าไปพฒันาส่ือโฆษณาออนไลน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กาแฟควบคุมน ้ าหนกัต่อไป โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั 
ตอนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
ตอนท่ี 5  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
  

1.  ท่านใส่ใจดูแลสุขภาพของท่านหรือไม่ เช่น ท่านค านึงประโยชน์ของอาหารในการเลือก
รับประทาน  หมัน่ออกก าลงกาย และตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจ า 

   ใส่ใจ    ไม่ใส่ใจ 
2.  ท่านสนใจควบคุมน ้าหนกัหรือไม่ 

   สนใจ   ไม่สนใจ 
3.  ท่านเคยใชส่ื้อออนไลน์หรือไม่ 

   เคย    ไม่เคย 
      

(หากไม่เคยส้ินสุดการสัมภาษณ์) 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง          ท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
1. เพศ  1)  ชาย   2)  หญิง 
2. อาย ุ 
  1)  20 – 29ปี  2) 30 – 39ปี   3)  40 – 49ปี 
  4)  50 – 59ปี    5) 60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
  1) ต ่ากวา่มธัยมศึกษา  2)  ปวส. / ปวช. 3)  อนุปริญญา 
  4) ปริญญาตรี  5)  สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
  1) นกัเรียน / นกัศึกษา 2)  ขา้ราชการ 3)  รัฐวสิาหกิจ 
  4) พนกังานบริษทั  5)  เจา้ของกิจการ 6)  รับจา้ง 
  7) แม่บา้น   8)  เกษียณอายุ 9)  อ่ืนๆ……….
  

5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  1)  ต ่ากวา่ 5,000 บาท  2)  5,000 – 10,000 บาท 
  3)  10,001 – 15,000 บาท 4)  15,001 – 20,000 บาท 
  5)  20,001 – 25,000 บาท 6)  25,001 – 30,000 บาท 
  7)  มากกวา่ 30,001 บาท 
 
ตอนที ่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
  
1.  ความบ่อยคร้ังในการเขา้ใชส่ื้อออนไลน์ของท่าน ขอ้ใดตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

 
ส่ือทีใ่ช้ บ่อยมาก

ทีสุ่ด 
บ่อยมาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1. Facebook      
2. Twitter      
3. Youtube      
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ส่ือทีใ่ช้ บ่อยมาก
ทีสุ่ด 

บ่อยมาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. Google plus      
5. Instagram      
6. Myspace      
7. Pinterest      
8. Socialcam      
9. Line      
10.อ่ืน ๆ………………………      

 
2.  ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละคร้ังของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

1)  นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  2)  1-2 ชัว่โมง 3)  2-3 ชัว่โมง  
4)  มากกวา่ 3 ชัว่โมง 

3.  สถานท่ีท่ีท่านเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือสถานท่ีใด 
1)  ท่ีบา้น     2)  ท่ีท างาน       3)  ท่ีโรงเรียน / มหาวทิยาลยั  
4)  ท่ีร้านอินเตอร์เน็ต    5)  อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………... 

4.  ท่านรู้จกัเวบ็ไซตส่ื์อสังคมออนไลน์ท่ีท่านเขา้ใชอ้ยูไ่ดอ้ยา่งไร 
1)  สมคัรเล่นดว้ยตนเอง    2)  เพื่อนแนะน า / ชกัชวน 

5.  เหตุผลท่ีท่านเขา้ใชเ้วบ็ไซตส่ื์อสังคมออนไลน์เพราะเหตุใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1) ติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั    4)  ติดตามข่าวสารของสินคา้, ผลิตภณัฑ ์หรือ  
                                                                                       บริการต่างๆ 

2) อพัเดทสถานะ/ ขอ้มูลส่วนตวั/รูปภาพ      5)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……… 
3) หาขอ้มูล/ แลกเปล่ียนขอ้มูล 
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ตอนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกั ซ่ึงผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือให้แขง็แรง ช่วยลดการสะสมของไขมนั
ใหม่ และช่วยสลายไขมนัซ่ึงแบรนดข์องผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกันั้นมีหลากหลาย 
เช่น เนเจอร์กิฟ, 7 Days Srim Coffee, Slim Plus Coffee, P-Prosrim ฯลฯ 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
   ท่านไดรั้บรู้ข่าวสาร/ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัจากส่ือใดบา้ง 
 

การรับรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.  Facebook      
2.  Twitter      
3.  Youtube      
4.  Google plus      
5.  Instagram      
6.  Myspace      
7.  Pinterest      
8.  Socialcam      
9.  Line      
10.  อ่ืน ๆ…………………………      

 
ตอนที ่ 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
 

ทศันคติ เชิงบวก
มาก 

เชิงบวก เป็น
กลาง 

เชิงลบ เชิงลบ
มาก 

1.  มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกั 

     

2.  ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกัมีความ
น่าเช่ือถือ 

     

3.  มีการระบุคุณสมบติัหรือสรรพคุณของ
กาแฟควบคุมน ้าหนกัอยา่งชดัเจน 
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ทศันคติ เชิงบวก
มาก 

เชิงบวก เป็น
กลาง 

เชิงลบ เชิงลบ
มาก 

4.  กาแฟควบคุมน ้าหนกัสามารถขจดัไขมนั
ส่วนเกินไดจ้ริง 

     

5.  กาแฟควบคุมน ้าหนกัท าใหเ้กิดความมัน่ใจ
เพิ่มมากข้ึน 

     

6.  เกิดความรู้สึกชอบในตวัผลิตภณัฑแ์ละ
อยากทดลองใช ้

     

7.  เช่ือวา่ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัจะ
ท าใหท้่าน ผอม เพรียว ไดจ้ริงเหมือนใน
โฆษณา 

     

8.  คิดวา่กาแฟควบคุมน ้าหนกัไม่เป็นอนัตราย
ต่อร่างกาย 

     

 

ตอนที ่5  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
 

กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ เชิงบวก
มาก 

เชิง
บวก 

เป็น
กลาง 

เชิงลบ เชิงลบ
มาก 

1.  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุม
น ้าหนกัทนัทีเลย 

     

2.  มีการแสวงหาขอ้มูลก่อนถึงจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัโดยการ
สอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมี
ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

     

3.  จากประสบการณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ีเคย
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑม์าก่อนจึงตดัสินใจซ้ือ
ทนัที 

     

4.  ท่านมีการเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้ าหนกั 
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กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ เชิงบวก
มาก 

เชิง
บวก 

เป็น
กลาง 

เชิงลบ เชิงลบ
มาก 

5.  ท่านนึกถึงความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์
คร้ังต่อไปก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

     

6.  ท่านเกิดการยอมรับในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์
กาแฟควบคุมน ้าหนกัจึงตดัสินใจซ้ือทนัที 

     

7. ท่านพิจารณาแลว้เกิดความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑก์าแฟควบคุมน ้าหนกัจึงตดัสินใจซ้ือ 

     

8.  ท่านมีทศันคติท่ีดีหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑใ์น
คร้ังแรก จึงเกิดการซ้ือซ ้ า 

     

9.  ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั 

     

10.  มีรายการส่งเสริมการขายร่วมกบัสินคา้ท่ี
ท่านสนใจ (โปรโมชัน่) จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

     

11.  ผลิตภณัฑมี์การลดราคาท่ีถูกและมีคุณภาพ
ท่านจึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

     

12.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีเหมาะสมตรงกบั
ความตอ้งการของท่าน จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ
ไดท้นัที 

     

13.  ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรับของบุคคลใน
สังคม โดยมีการโฆษณาผา่นผูท่ี้มีช่ือเสียง เช่น
ดารา นกัร้อง และมีการใชส่ื้อโฆษณาท่ีดึงดูด
ใจ ท่านจึงเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์าแฟ
ควบคุมน ้าหนกั 

     

14.  ท่านเกิดการอยากลองตามค าโฆษณา 
เน่ืองจากท่านคิดวา่หากท่านทดลองใชแ้ลว้ จะ
ท าใหท้่านมีหุ่นท่ีเพรียว ผอม เหมือนใน
โฆษณา ท่านจึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ 
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