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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิ ค 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ ค 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ กับพฤติกรรมการซื้ อ อาหารออร์ แกนิ ค 4) เพื่อ ศึกษา
ความสัม พันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับปั จจัยที่มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ 5) เพื่อ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
โดยทาการวิจยั เชิงสารวจใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 15-35 ปี
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูท้ ี่ใส่ ใจสุ ขภาพทั้งสิ้ น 400 คน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิ ติ ด้วยการวิเ คราะห์ เชิ ง พรรณนา วิเคราะห์ปัจ จัยองค์ป ระกอบ (Factor Analysis) และ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลการวิจยั พบว่า แบ่งกลุ่ มตามรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต ได้เป็ น 6 กลุ่ ม (1) กลุ่ ม Healthy
ตามกระแส (2) กลุ่ ม นักกี ฬากล้ามปู (3) กลุ่ มนักชอปจอมเชคอิ น (4) กลุ่ ม ปาร์ ต้ ีพีเพิล (5) กลุ่ ม
พ่อบ้านแม่บา้ น (6) กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor โดยพบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแสมีความสัมพันธ์
กับการเปิ ดรับสื่ อ Facebook Instagram และ YouTube กลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั การ
เปิ ดรับสื่ อ YouTube กลุ่มนักชอปจอมเชคอินมีกลุ่มปาร์ต้ ีพีเพิล และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagram และกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับ
สื่อ Facebook ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก

(4)
2) พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคของ กลุ่ม Healthy ตามกระแส กลุ่มนักกีฬากล้ามปู
นักชอปจอมเชคอิ น และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มีพฤติกรรมการซื้ อซ้ า กลุ่ มปาร์ต้ ีพีเพิล และ
กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีการซื้อซ้ าน้อยครั้ง
3) การเปิ ดรับสื่อจากทุกช่องทางมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อซ้ า
4) ผลการวิจยั พบว่าในการทดสอบพบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแส กลุ่มนักกีฬากล้ามปูมี
นักชอปจอมเชคอิน กลุ่มปาร์ต้ พี เี พิล กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor ต่างมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก
5) ปั จจัยที่มีผลการการเลือกซื้อมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ ค คือ
ผูท้ ี่ มี ความพึง พอใจในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นสถานที่ และด้านการส่ ง เสริ มการขาย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อซ้ า
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The purposes of this study are to examine 1) the relationships between the consumers’
lifestyles and openness for the media about the organic foods, 2) those between their lifestyles
and organic food decisions for buying, 3) those between their openness and behaviors for buying,
4) those between their lifestyles and the factors of their decisions for buying, and 5) those
between the factors of the decisions and behaviors for buying.
The exploratory research study was conducted. The questionnaire was used for collecting
the data from 400 participants, who are the residents of Bangkok, aged between 15 and 35 years
old, and care about their health. The statistical data was analyzed with the methods of descriptive
analysis, factor analysis, and Pearson’s correlation coefficient.
The findings are as follows: firstly, the samples were categorized into six groups
according to their lifestyles: 1) healthy mainstream, 2) muscular athletes, 3) check-in lovers, 4)
party lovers, 5) housemaids, and 6) outdoor activists. The healthy mainstream group showed the
positive relationship with the openness for Facebook, Instagram, and YouTube. The muscular
athlete group showed the positive relationship with the openness for YouTube. The groups of
check-in lovers, party lovers, and outdoor activists showed the positive relationships with the
openness for Instagram. The housemaid group showed the positive relationship with the openness
for Facebook. The findings confirmed the hypotheses with the positive correlations.

(6)
Secondly, the behaviors of the groups of the healthy mainstream, muscular athletes,
check-in lovers, and outdoor activists for buying organic food suggested the behaviors for
repurchasing. The groups of party lovers and housemaids showed less likelihood for purchasing.
Thirdly, their openness for social media of all types showed the positive relationship with
the behaviors for repurchasing.
Fourthly, the results show that the six groups of the healthy mainstream, muscular
athletes, check-in lovers, party lovers, housemaids, and outdoor activists showed the positive
relationship with the factors of the behaviors for purchasing. The findings confirmed the
hypotheses with the positive correlations. Fifthly, the factors of the decisions for buying showed
the positive relationship with the behaviors for purchasing organic food. That is, people who were
satisfied with products, prices, places, and sales promotions showed the positive relationship with
the behaviors for repurchasing.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการหันมาดูแลสุ ขภาพของคนในยุคปั จจุบนั นั้นเป็ นที่แพร่ หลายอย่างมาก
เกิดด้วยปั จจัยหลายอย่าง อาทิ เช่น ตามกระแสสังคม หรื อ กลุ่มคนที่ตอ้ งการจะหันมาดูแลเอาใจใส่
สุขภาพเพือ่ ตนเองจะได้ใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสุ ขภาพตนเองเป็ น
เรื่ องสาคัญอย่างยิง่ เพราะในความเป็ นจริ งการดูแลรักษาความเจ็บป่ วยหรื อดูแลสุ ขภาพให้แข็งแรง
ขึ้นอยูก่ บั ตัวของเราเองเป็ นส่วนใหญ่ แต่ไม่วา่ การหันมาดูแลสุ ขภาพตนเองนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ใดก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็ นกระแสที่ดี ไม่ผิดที่จะทาตาม การดูแลรักษาสุ ขภาพนั้นนอกจากจะมีปัจจัย
ของการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอแล้ว วิธีการที่ถูกต้องคือ ต้องควบคุมปริ มาณอาหารให้เพียงพอ
กับที่ร่างกายต้อ งการใช้ เนื่ อ งจากคนที่ ล ดน้ าหนักด้วยการออกกาลังกายจาเป็ นต้อ งใช้พลังงาน
มากกว่าปกติ และยังต้องเพิ่มเติมสารอาหารให้เพียงพอกับการซ่ อมแซมร่ างกายจากการออกกาลัง
กายด้วย (Lovefitt, 2558) เมื่ออาหารมีความสาคัญ การเลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัยไร้สารเคมี
ก็จะเป็ นส่วนที่ช่วยทาให้ร่างกายของเราสะอาด ไม่มีสารพิษตกค้าง
ในปั จจุบนั คนเรามีความเสี่ ยงต่อการได้รับสารเคมี ต่าง ๆ มากกว่า 15,000 ชนิ ด ที่มาจาก
อาหาร น้ าดื่ ม อากาศ และสิ่ ง แวดล้อ ม ด้ว ยพิ ษ ภัย ของสารพิษ ที่ ป นเปื้ อนอยู่ใ นอาหารและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทาให้ร่างกายของเราสะสมสารพิษ และส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั พบว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุ ขภาพอย่างเห็น
ได้ชดั เจน ซึ่งดูได้จากอัตราของการเกิดโรคและมี แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปี
ก่อนที่ผา่ นมา เพราะเด็กชาวอเมริ กนั ทุกวันนี้ จะเป็ นโรคมะเร็ ง หอบหื ด และโรคออทิสติกกันมาก
ขึ้น โดยอัตราส่วนของเด็กที่เป็ นออทิสติกนั้นเพิม่ ขึ้นจากเดิม 1: 2,000 คน เป็ น 1: 66 คน ด้วยเหตุผล
นี้ เอง อาหารออร์ แ กนิ ค จึง กลายมาเป็ นจุด เริ่ มต้น ของคนรักสุ ขภาพ เพราะเป็ นอาหารที่ม าจาก
ธรรมชาติอย่างแท้จริ ง
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อาหารออร์แกนิ ค หรื อ อาหารออร์แกนิ ค หรื อ อาหารออร์แกนิ ก (Oranic Food) เรี ยกอีก
อย่างหนึ่งว่า “อาหารเกษตรอินทรี ย”์ หรื อ “อาหารอินทรี ย”์ คือ อาหารที่ผา่ นการผลิตทางการเกษตร
โดยไม่ ใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรื อ วัตถุสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้ น (รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ ตดั ต่อ ทาง
พันธุกรรม) กระบวนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรู พืช ก่อนการปลูกจะต้องเตรี ยม
หน้าดินก่อนด้วยวิธีธรรมชาติ ทุกขั้นตอนการผลิตจะไร้สารปนเปื้ อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อมนุษย์ จะไม่ผา่ นการฉายรังสี ไม่เพิม่ เติมสิ่งปรุ งแต่งลงไปในอาหาร ถ้าเป็ นอาหารที่มาจากการ
ทาปศุสตั ว์ก็จะต้องไม่มีการใช้สารปฏิชีวภาพ ไม่ใช้สารเร่ งฮอร์โมน และต้องเลี้ยงสัตว์ดว้ ยอาหารที่
มีสุขอนามัย
ในปั จจุบนั สิ นค้าออร์แกนิ ค หรื อ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิ ค จะถูกแบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ
ตามสัดส่ วนของส่ วนผสมและวัตถุดิบที่เกิ ดจากการเพาะปลู กด้วยกระบวนการออแกร์นิค ตั้งแต่
75-100% โดยการควบคุมและการตรวจสอบมาตรฐานของหน่ วยงานที่ได้รับการยอมรับ นี่ จึงเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิ คมีราคาสู งกว่าทัว่ ไป เนื่ องจากมีตน้ ทุนการผลิตที่
สูงและมีขอ้ จากัดในด้านการควบคุมคุณภาพ
ส่วนประกอบทุกอย่างล้วนมากจากธรรมชาติ โดยอาหารอาหารออร์แกนิ คจะไม่มีการใช้
สารสังเคราะห์ใด ๆ ในการเพาะเลี้ยงหรื อการเพาะปลูกเลย ไม่วา่ จะเป็ นผักหรื อเนื้อสัตว์ก็จะถูกเลี้ยง
และเจริ ญเติบโตมาด้วยอาหารจากธรรมชาติลว้ น ๆ ถ้าเป็ นสัตว์ก็จะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ไม่มีการ
ขุนหรื อให้อาหารสังเคราะห์ใด ๆ เพือ่ ให้สตั ว์โตเร็วแบบที่นิยมทากันในอุตสาหกรรมใหญ่ ส่ วนผัก
ก็จะเป็ นการปลูกบนดินแบบบ้าน ๆ ไม่ใส่ วตั ถุสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นปุ๋ ยวิทยาศาสตร์
และสารเคมีหรื อ ยาฆ่า แมลง ใช้แต่ปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูก ส่ วนเมล็ด
พันธุท์ ี่นามาเพาะปลูกจะต้องไม่มีตดั ต่อพันธุกรรม และต้องมีการเตรี ยมหน้าดินก่อนการเพาะปลูก
ด้วยวิธีธรรมชาติ คือ จะต้องทาให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี เหล่านี้ จึงเรี ยกได้ว่าเป็ นการสร้าง
อาหารแบบธรรมชาติอย่างแท้จริ ง 100% มีกลิ่นหอมตามแบบธรรมชาติ ทุกขั้นตอนในการปลูกและ
การแปรรู ปจะต้องอยูใ่ นมาตรฐานที่ผา่ นการตรวจสอบจากหน่ วยงานต่าง ๆ ส่ วนประกอบทุกอย่าง
จึงสะอาดบริ สุทธิ์ ไม่มีสารพิษตกค้างหรื อสารก่อมะเร็ง
อาหารอาหารออร์แกนิ คจะไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ เลย ส่ วนประกอบทุกอย่างจะต้องมา
จากธรรมชาติ เพราะถ้ามีการใช้สารเคมีก็จะไม่ถือว่าเป็ นอาหารออร์แกนิค ซึ่งการไม่ใช้สารเคมีที่ว่า
นั้นหมายถึง การไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ยเคมี สารกระตุน้ หรื อสารเร่ งการเจริ ญเติบโตกับสัตว์ แต่ก็มี
บางเจ้าในที่ใช้สารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น ซึ่ งอาจจะเรี ยกว่า “95% ออร์แกนิ ค” หรื อกี่
เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป แต่ถา้ ต่ากว่า 70% จะไม่ถือว่าเป็ นอาหารออร์ แกนิ ค ส่ วนผักไฮโดรโปนิ กส์
และผักปลอดสารพิษก็ไม่ถือว่าเป็ นออร์แกนิ ค เพราะผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ไม่ได้ปลอดการใช้
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สารเคมี หรื อยาฆ่าแมลงในระหว่างการเพาะปลู ก แต่เป็ นผักที่ปลอดสารพิษในช่วงตอนเก็บเกี่ยว
ส่วนผักไฮโดรโปนิ กส์ คือ ผักไร้ดิน ผักประเภทนี้ ยงั มีความจาเป็ นต้องพึ่งสารเคมีอยู่ เพราะผักไร้
ดินจะไม่ มีดินที่เป็ นตัวสะสมธาตุอ าหาร แต่จะเปลี่ยนจากดิ นเป็ นน้ าให้เป็ นตัวสะสมธาตุอ าหาร
แทน
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต เพราะอาหารออร์แกนิ คนั้น นอกจากจะมุง้ เน้นให้
ผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดีแล้ว จุดประสงค์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งก็คือการช่วยลดมลพิษให้กบั ธรรมชาติ
เพราะเป็ นที่ทราบกันดี อ ยู่แล้วว่าการใช้สารเคมี ต่าง ๆ เช่ น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ยเคมี หรื อ สารเร่ งการ
เจริ ญเติบโตต่าง ๆ นั้นจะก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ในน้ า และในอากาศ ซึ่งกว่าจะย่อยสลายไป
ได้บางทีก็อาจใช้ระยะเวลาเป็ นสิบ ๆ ปี ซึ่งวิธีการปลูกแบบธรรมชาติน้ ี เองจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการ
ช่วยฟื้ นฟูธรรมชาติที่เสียไป เพราะนอกจากจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษแล้ว ยังช่วยลด
มลพิษต่าง ๆ ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม อาหารออร์แกนิ คก็มิใช่อาหารที่สะอาดบริ สุทธิ์ปราศจากสิ่ งเจือปนหรื อสิ่ ง
แปลกปลอมใด ๆ หากแต่มีสารเจือปนที่เป็ นธรรมชาติ อย่างแบคทีเรี ยที่ไม่ใช่สารแปลกปลอมที่เกิด
จากการสังเคราะห์ของมนุ ษย์ แต่เป็ นสิ่ งแปลกปลอมทางธรรมชาติที่จะช่วยทาให้ระบบภูมิคุม้ กัน
ภายในร่ างกายทางานได้ตามปกติ สร้างความแข็งแกร่ งให้กับ ร่ างกาย รวมไปถึ ง แบคทีเ รี ยบาง
ประเภทที่ช่วยทาให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่ างกายเป็ นไปอย่างสมดุล (ฟริ นน์.com, 2558)
นอกจากตัวประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริ โภคอาหารออร์แกนิคเองแล้ว ปั จจัยที่มีอิทธิพล
อี ก หนึ่ งอย่างนั่นคื อ พฤติ ก รรมการลอกเลี ย นแบบศิล ปิ น ดารา หรื อ บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงในโลก
โซเชี่ยล เพราะปั จจุบนั กลุ่มคนเหล่านี้ ลว้ นหันมาดูแลสุ ขภาพตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการออก
กาลังกาย หรื อ การรับประทานอาหาร และเมื่อมีการแชร์วธิ ีการรับประทานอาหารผ่านทางโซเชียล
มีเดีย ก็จะทาให้เกิดการเลียนแบบของเหล่าผูต้ ิดตาม (Follower) มีการไปหาซื้ออาหารตามแบบอย่าง
ที่ ต นเองชื่ น ชอบ จึ ง เป็ นเครื่ องมื อ การโฆษณาอี ก อย่ า งหนึ่ งให้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง เพราะเมื่อมีการบอกต่อกันในโลกโซเชียลถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วิธีการทาการตลาดแบบไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง ซึ่ งกลไกของไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง นั้นก็คือ การเชิ ญชวน
กลุ่มเป้ าหมายมี ความรู ้สึกร่ วม เป็ นที่พูดถึง และส่ งต่อข้อมูลนั้นไปให้คนอื่น ๆ คล้ายกับการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคจะมีการส่ งต่อและมีการแบ่งปั นข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคสนใจไป
ให้ผอู ้ ื่นที่อยูบ่ นเครื อข่ายโซเชียล มีเดียของผูบ้ ริ โภคเอง
จากกระแสความนิ ยมอาหารออร์ แกนิ ค ของคนไทยในช่ ว งเวลาที่ผ่านมา ส่ ง ผลให้ใ น
ปั จจุบนั เมืองไทยมีร้านขายสินค้าออร์แกนิคประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็ นจานวนมากทั้งตามท้องถนน
และในสังคมออนไลน์ แต่การตอบรับที่ดีจากลูกค้าจะเป็ นการซื้ อขายผ่านทางสื่ อออนไลน์ เพราะ
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สะดวก รวดเร็ ว มีสินค้าให้เลือกจากหลายร้านค้าทั้งใน Facebook และ Instagram รายงานผลการ
สารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile
2015) จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ ETDA โดยจัดการสารวจจากทาง
ออนไลน์ในช่วงเดือ นมี นาคม-พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมามี ผตู ้ อบออนไลน์ที่สมบูรณ์ 10,434 คน
จากผูต้ อบออนไลน์ 17,010 คนโดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มได้แก่ Gen x (35-50 ปี ), Gen y (15-34 ปี )
Gen z (น้อยกว่า 15ปี ) และ Baby Boomer (51 ปี ขึ้นไป) ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มีหลากหลาย แต่ผลการสารวจนี้ สะท้อนถึ งพฤติกรรมของคนไทย ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็ นอุปกรณ์
เชื่ อ มต่อ อิ น เตอร์ เ น็ ตมากที่ สุด ในทุ กช่ ว งเวลา ซึ่ งคนไทยใช้ง านโทรศัพท์มื อ ถื อ ในการเข้า ถึ ง
อินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 5.7 ชัว่ โมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์พกพา
(Labtop, Notebook) ตามลาดับ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)

ภาพที่ 1.1 การใช้งานอินเทอร์เนตในแต่ละช่วงเวลา
แหล่ งที่มา: ไอที 24 ชัว่ โมง, 2558.
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ภาพที่ 1.2 กิจกรรมยอดฮิตในการใช้อินเทอร์เน็ต
แหล่ งที่มา: ไอที 24 ชัว่ โมง, 2558.
โดยกิ จ กรรมยอดนิ ย มของผูใ้ ช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ อ ัน ดับ 1 คื อ Social
Network ส่วนอันดับรองลงมาคือ ค้นหาข้อมูล (Search) และ อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามลาดับ

ภาพที่ 1.3 เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทถี่ ูกใช้เป็ นประจา
แหล่ งที่มา: ไอที 24 ชัว่ โมง, 2558.
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คนไทยนิยมใช้ Facebook บ่อยที่สุด ถึง 92.1% ครองแชมป์ ปี ที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2556-2558)
อันดับ 2 คือ Line ซึ่ งกลุ่ม Baby Boomer นิ ยมใช้สุด ๆ และอันดับ 3 คือ Google+โดย Instagram
และ Twitter อยูอ่ นั ดับ 4 และอันดับ 5 กลุ่มเพศที่ 3 ใช้ท้ งั Instagram และ Twitter หนักที่สุด เมื่อ
เทียบกันระหว่างเพศหญิง กับเพศชาย

ภาพที่ 1.4 สินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน์
แหล่ งที่มา: ไอที 24 ชัว่ โมง, 2558.
โดยสิ นค้าที่นิยมซื้ อทางออนไลน์คือ สิ นค้าหมวดแฟชัน่ กระเป๋ า เสื้ อผ้า อันดับสองคือ
อุปกรณ์ไอที อันดับสามคือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม
หากแยกเป็ นกลุ่ม Gen ต่าง ๆ จะเห็นความแตกต่างของ ความนิ ยมซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
ดังนี้
สินค้าทางออนไลน์ ยอดนิยมของกลุ่ม Gen Z คือ 1) แฟชัน่ 2) อุปกรณ์ไอที 3) ดาวน์โหลด
สินค้าทางออนไลน์ ยอดนิยมของกลุ่ม Gen y คือ 1) แฟชัน่ 2) สุขภาพความงาม 3) อุปกรณ์ไอที
สินค้าทางออนไลน์ ยอดนิยมของกลุ่ม Gen X คือ 1) การเดินทาง 2) แฟชัน่ 3) อุปกรณ์ไอที
สิ นค้าทางออนไลน์ ยอดนิ ยมของกลุ่ ม Baby Boomer คือ 1) การเดินทาง 2) อุ ปกรณ์ไอที
3) ของใช้ภายในบ้าน
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ภาพที่ 1.5 จานวนครั้งการซื้อออนไลน์
แหล่ งที่มา: ไอที 24 ชัว่ โมง, 2558.
โดยการซื้ อ ผ่านทางออนไลน์เฉลี่ ยในรอบ 6 เดือ นนั้น อันดับ 1 นิ ยมการเงินการลงทุน
ออนไลน์มากสุด 6.2 ครั้ง อันดับ 2 คือการดาวน์โหลด 5.7 ครั้ง และ อันดับ 3 แฟชัน่ 3.1 ครั้ง
3 อันดับที่ผชู ้ ายนิยมซื้อของออนไลน์ คือ 1) อุปกรณ์ไอที 2) การเดินทางท่องเที่ยว 3) การ
ดาวน์โหลด
3 อันดับที่ผหู ้ ญิงนิยมซื้อของออนไลน์ คือ 1) สิ นค้าแฟชัน่ 2) สิ นค้าสุ ขภาพและความงาม
3) การเดินทาง ท่องเที่ยว
3 อันดับที่กลุ่ม เพศที่ 3 นิ ยมซื้ อ ของออนไลน์ คือ 1) สิ นค้าแฟชั่น 2) สิ นค้าสุ ขภาพและ
ความงาม 3) อุปกรณ์ไอที (it24hrs, 2558)
ข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาทาให้เห็นว่าปั จจุบนั การซื้อสินค้าต่าง ๆ จะเป็ นการซื้ อขายผ่านทาง
ออนไลน์ค่อนข้างมาก เพราะมีความสะดวกสบาย และเป็ นสิ่งที่ใช้กนั อยูแ่ ล้วในชีวติ ประจาวันไม่ว่า
จะเป็ นการเล่ นผ่านแอพพลิ เคชั่นต่าง ๆ และการจะทาการค้าขายให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ด
ในช่วงเริ่ มต้นนั้นการตลาดอาจเป็ นเรื่ อ งยากของผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ รวมถึ งผูป้ ระกอบการที่
ดาเนินธุรกิจอยู่ แต่การศึกษาหาข้อมูล และการทาความเข้าใจในวิธีการการตลาดจะสามารถนาเอา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพิม่ เติมความเข้าใจได้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งทาให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณสามารถเข้าถึง
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กลุ่มผูใ้ ช้ได้อย่างตรงกลุ่มเป้ าหมาย การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือเชิงพาณิ ชย์น้ นั สามารถช่วย
ให้ผขู ้ ายประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั ชิ้นนี้

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพือ่ ทราบถึงการเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภค
2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออร์แกนิคผ่านช่องทางออนไลน์
3) เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
4) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิค
5) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับอาหาร
ออร์แกนิค
6) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการดาเนินชีวติ กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออร์แกนิค
7) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ กับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
8) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับปั จจัยการเลือกซื้อ
อาหารออร์แกนิค
9) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการเลือกซื้อ กับ พฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออร์แกนิค

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาในครั้งนี้ จะทาการศึกษาถึงการเปิ ดรับ และการรับรู ้ ของผู ้
ที่มี ไลฟ์ สไตล์รั กษาสุ ข ภาพ โดยทาการศึกษาเฉพาะคนรุ่ นใหม่ ที่ มี อ ายุร ะหว่าง 15-35 ในเขต
กรุ งเทพฯ เพราะประชาชนส่ วนใหญ่ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นมีการรับสื่ อหรื อกระแสต่าง ๆ ที่
เข้ามาในสังคมอย่างรวดเร็ว และมีกาลังในการจับจ่ายใช้สอยเป็ นอย่างมาก
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ 2) ด้านการเปิ ดรับสื่อ 3) ด้านปั จจัยการเลือกซื้อ 4) พฤติกรรมการซื้อสินค้า
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1.4 นิยามศัพท์
1) การเปิ ดรับสื่อ หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในการเปิ ดรับ รวมไปถึงความบ่อยครั้ง สถานที่
ระยะเวลาในการใช้สื่อแต่ละครั้ง และช่วงเวลาในการใช้สื่อ
2) ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการหาข้อมูลและ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออร์แกนิค
(1) เฟสบุ๊ค หมายถึง เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม (Social Networking Website) สาหรับ
ติดต่อแลกข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
(2) อินสตาแกรม หมายถึง แอพพลิเคชัน่ ถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ ทโฟน เป็ น
สังคมออนไลน์การแบ่งปั นภาพถ่าย (Social Photo Sharing) มีระบบ Followers และ Following ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกติดตามชมรู ปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของเพือ่ น ๆ ที่ใช้งาน
(3) ยูทูบ หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริ การแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผูใ้ ช้ได้ฟรี
(4) ทวิตเตอร์ หมายถึง บริ การส่ งข้อความเป็ นประโยคสั้น ๆ ที่คุณส่ งไปนั้นจะเป็ น
การบอกว่าคุณกาลังทาอะไรอยูใ่ นตอนนั้น
(5) สแนปแชท หมายถึง แอพพลิเคชัน่ ที่ให้คุณสามารถแชทกับเพื่อน ๆ ด้วยรู ปภาพ
หรื อภาพถ่ายแบบง่าย ๆ ภายในไม่กี่ข้นั ตอน พร้อมทั้งสามารถเขียนหรื อว่าวาดรู ปด้วยนิ้ ว พร้อมทั้ง
พิมพ์ขอ้ ความส่งไปแชทกับเพือ่ น ๆ ได้ง่าย
3) ปั จจัยการเลือกซื้อ หมายถึง สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ และการส่งเสริ มการขาย
4) ผู ้บ ริ โ ภค หมายถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี อ ายุร ะหว่ า ง 15-35 ปี และเคยซื้ อ อาหาร
ออร์แกนิคผ่านช่องทางออนไลน์ 4) พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ในการซื้อครั้งนั้น ๆ ได้แก่ จานวนในการซื้อแต่ละครั้ง การซื้อซ้ า และความบ่อยครั้งในการซื้อ
5) รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต หมายถึ ง รู ป แบบการใช้ชี วิต จะสะท้อ นได้จากกิ จ กรรม
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้ นในชีวติ ประจาวัน
6) ออร์แกนิค หมายถึง อาหารเพือ่ สุขภาพที่ไม่มีสารเคมีเจือปน
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะรับจากการศึกษา
1) เพือ่ เป็ นแนวทางในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค และนาไปใช้เป็ นข้อมูล
สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจขายสินค้าผ่าน Social Media
2) เพือ่ ทราบถึงไลฟ์ สไตล์ของกลุ่มวัยรุ่ นที่มีการตัดสินใจซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต และนาไปใช้
เป็ นข้อมูลสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจขายสินค้าผ่าน Social Media ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
3) เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาการออร์แกนิ คได้เป็ น
ข้อมูลในการศึกษาเพือ่ เพิม่ ช่องทางในการสื่อสารไปยังผูบ้ ริ โภค
4) เพือ่ ให้ทราบถึงองค์ความรู ้ของการสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอาหารออร์แกนิค

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั

รู ปแบบการดาเนินชีวติ
กิจกรรม
ความสนใจ
ความคิดเห็น





H1




H2



H4






ปั จจัยการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่
การส่งเสริ มการขาย

ภาพที่ 1.6 กรอบแนวคิด

การเปิ ดรับสื่อ
ช่องทางในการเปิ ดรับสื่อ
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
ช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
H3

H5




พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ความถี่ในการซื้อ
จานวนที่ซ้ือในแต่ละครั้ง
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1.7 สมมติฐานในการวิจยั
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารออร์แกนิ คออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคโดย
สามารถกาหนดสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับอาหาร
ออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับสื่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 4 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ออาหาร
ออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออร์แกนิค

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ ออาหารออร์ แกนิ คออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และน าเสนอแนวคิ ด ที่ จ ะกล่ า วถึ ง แนวคิ ด
5 แนวคิด คือ 1) แนวคิดด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ 3) แนวคิด
เกี่ยวกับการใช้สื่อใหม่ 4) แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกซื้ อ 5) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค

2.1 แนวคิดด้ านรูปแบบการดาเนินชีวติ
หลักเกณฑ์หนึ่งในการแบ่งส่วนตลาดที่นิยมนามาใช้ในปั จจุบนั คือ รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต
(Lifestyle) อยูใ่ นส่วนของหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดเรื่ องจิตวิทยาและเหตุผลที่นักการตลาด
นิ ยมใช้เ พราะรู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต แสดงถึ งลัก ษณะผูบ้ ริ โภคและอธิ บายลักษณะพฤติก รรม
ต่าง ๆ ที่ละเอียดและแม่นยากว่าหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดเรื่ องประชากรศาสตร์
การดาเนินชีวติ ของมนุษย์ที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรื อเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่ม
พึงถือปฏิบตั ิ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็ นไปในทานองเดียวกัน นอกจากนั้นกลุ่มชั้นทาง
สังคมและวัฒ นธรรม พฤติ กรรมของบุ คคลในกลุ่ มวัฒนธรรมเดี ยวกันก็ จะมี รู ปแบบที่เ รี ย กว่า
“ทานองเดียวกัน” บุคคลผูเ้ ป็ นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วจะพัฒนา
แบบแผนของการดารงชีวติ หรื อใช้ชีวติ ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริ โภคขึ้นมาเพื่อใช้ในสังคม
แบบหรื อแบบแผนดังกล่าวเราเรี ยกว่า “รู ปแบบการดาเนินชีวติ ” (Lifestyle) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539)
Assael (1995) ได้ให้คานิยามของรู ปแบบการดาเนินชีวติ ว่า “รู ปแบบการดาเนินชีวติ จะดูได้
จากการใช้เวลาในการทากิจกรรมอย่างไร ให้ความสาคัญกับสิ่ งใด และความคิดของตนเองกับสิ่ ง
รอบตัว” และ Engel, Blackwell, and Miniard (1993) ได้ให้ความหมายรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตไว้ว่า
“รู ปแบบที่ผคู ้ นจะดาเนินชีวติ รวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดยรู ปแบบการใช้ชีวิตจะสะท้อนได้จาก
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้ น
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การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาและรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต คือความเกี่ยวเนื่ องกันโดยตรง
แต่จะมีความแตกต่างในเรื่ องตัวแปรบางตัว คือ บุคลิกภาพ (Personality) เช่นความสามารถซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับในสังคมและความมัน่ ใจในตัวเอง จะเห็ นได้จากสิ่ งต่าง ๆ ที่แสดงออกทางความสนใจใน
เรื่ อ งต่าง ๆ ซึ่ งทาให้เห็นถึ งข้อมูล เกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคที่ล ะเอี ยดแม่นยายิง่ ขึ้น (Gunter & Furnham,
(1992) ในความเป็ นจริ ง ลักษณะและรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตมักใช้แทนกันอยูเ่ สมอ การวิเคราะห์
ลักษณะทางจิตวิทยา จะเน้นไปที่กิจกรรม (Activities) ต่าง ๆ ของแต่ละคน ความสนใจ (Interests)
และความคิดเห็น (Opinions) เครื่ องมือ วัดประกอบด้วยคาถามจานวนหนึ่ ง เกี่ ยวกับระดับความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยที่แสดงออกมา
จากแนวคิดของ Lesser and Hughes (1986) ได้กาหนดระดับช่วงที่เกี่ยวเนื่ องกับสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งสัมพันธ์กนั กับรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อและมีต่อการ
ตอบสนองทางการตลาด
2.1.1 การวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตโดยการใช้ การวัด AIOs (Activities, Interests and
Opinions)
การแบ่งส่วนการตลาดเรื่ องจิตนิสยั จิตวิทยาหรื อตามรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่นิยมมากขึ้น
เนื่องจากชี้ให้เห็นถึงลักษณะของผูบ้ ริ โภคและอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาที่ละเอียดและแม่นยากว่า
การแบ่งส่ วนการตลาดเรื่ อ งประชากรศาสตร์ ส่ วนลักษณะทางจิตวิทยา (Phychographics) เป็ น
เทคนิคหนึ่งที่ใช้อธิบายหรื อวัดรู ปแบบการการดาเนินชีวติ เทคนิคดังกล่าวสามารถวัดในเชิงปริ มาณ
และใช้กบั ตัวอย่างที่มีจานวนมากได้ (Engel et al., 1993) โดยเทคนิ คนี้ จะใช้วดั AIOs (Activities,
Interests and Opinions) ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น
(Opinions) มาใช้ในการศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต (Lifestyle) คือ วิถีที่คนมี ชีวิตอยู่ (How One Lives) ซึ่ งหมายถึ ง
รู ปแบบซึ่งคนเราใช้ชีวติ ใช้เวลา และใช้จ่ายเงิน (Engel et al., 1995)
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนเรามีความหลากหลายวิถีทาง ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์ใน
อดีต ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน และสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน หรื อ อาจกล่ าวได้ว่า
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต ของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นผลลัพ ธ์ที่ เ กิ ด จากกลไกการผสมผสานของลัก ษณะ
เฉพาะตัวและประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค แต่ละรายมาปฏิสัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้อมทาง
สังคม ซึ่ งส่ งผลสู่ วิถีการปฏิบตั ิ หรื อ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในแต่ล ะช่ วงของวงจรชี วิตในที่สุด
(Allen, Machleit, & Kleine, 1992)
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การจัดกลุ่มรู ปแบบการดารงชีวิตของผูบ้ ริ โภคในแต่ละส่ วนแบ่งการตลาดซึ่ งแต่ละระดับ
ได้รับความสนใจอย่างมาก ระบบที่ใช้วเิ คราะห์รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคที่มีชื่อเสี ยงและ
นักการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กา นิยมใช้เพือ่ แบ่งส่วนตลาด และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
มากที่สุดในปั จจุบนั คือ ระบบค่านิ ยมและรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต (The Values & Lifestyles หรื อ
VALS) ซึ่ งพัฒนาโดยสถาบันวิจยั สแตนฟอร์ด (Stanford Research Institute) การพัฒนา VALS
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของชั้นความต้องการของ Maslow และแนวคิดของ Riesman ต่อลักษณะทางสังคม
สิ่ งที่ SRI ค้นพบนั้น เริ่ ม จากระบบดั้ง เดิ ม คื อ VALS หรื อ VALS1 และต่ อ มาในปี ค.ศ. 1989
สถาบัน วิจยั สแตนฟอร์ ด ได้พฒั นา VALS 2 ขึ้นมาใหม่ เพื่อ ให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ทาง
การตลาดมากขึ้น เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการดาเนิ น
ชีวิตของผูบ้ ริ โภค โดยการวัดรู ปแบบพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Hawkins, Roger, & Coney,
2001) ซึ่งสถาบันวิจยั สแตนฟอร์ด ได้แบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็ น 2 เกณฑ์ คือ
1) เกณฑ์ตามแนวนอน (Horizontal Dimension) อันแสดงความคิดพื้นฐานของผูบ้ ริ โภค
(Self-orientation) ทั้ง 3 ลักษณะไว้ดงั นี้
(1) ผูบ้ ริ โภคประเภทยึดถือหลักการ (Principle-oriented Consumers) ได้แก่ผทู ้ ี่ยดึ ถื อ
ความเชื่ อ และหลัก เกณฑ์เป็ นแนวทางก าหนดการตัด สิ น ใจของตนมากกว่าที่ จะใช้ค วามรู ้ สึ ก
เหตุการณ์ หรื อความพอใจเป็ นเกณฑ์ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้จะทาการซื้อสินค้าโดยอิงกับทัศนะของเขาที่มี
ต่อโลกที่ลอ้ มรอบตัวเขา
(2) ผูบ้ ริ โภคประเภทยึดถือสถานภาพ (Status-oriented Buyers) ได้แก่ ผูท้ ี่ยดึ ถือการ
กระทา ความเห็นชอบ และความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่มีต่อตนเป็ นสาคัญ หรื อ จะกระทาเพื่อให้ผอู ้ ื่ น
ชอบพอ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้จะเป็ นผูท้ ี่ซ้ือสินค้าโดยอิงกับปฏิกิริยาและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(3) ผูบ้ ริ โภคประเภทยึดถือการกระทา (Action-oriented Buyers) ได้แก่ ผูท้ ี่ปรารถนา
อยากจะทากิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลายรวมทั้ง
ต้องการเสี่ยงภัย ดังนั้นผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะเป็ นผูท้ ี่ถูกผลักดันให้ทาการซื้ อสิ นค้าเพราะปรารถนาใน
ความหลากหลายและต้องการจัดการกับความเสี่ยงภัย
2) เกณฑ์ตามแนวตั้ง (Vertical Dimension) จะใช้ทรั พยากรของผูบ้ ริ โภค (Consumer
Resources) เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับทรัพยากรน้อยที่สุด (Abundant
Resource) กับระดับทรัพยากรมากที่สุด (Minimal Resource) จากเกณฑ์ท้ งั สอง สามารถแบ่ง
ประเภทของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 8 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีลกั ษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
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ดังนั้นรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่จะนามาใช้ในการวิจยั ชิ้นนี้คือแบบ AIOs ของ Engel เพื่อจะ
นาผลการวิจยั ที่ได้มาแบ่งกลุ่มตามลักษณะกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม และแต่ละกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อ
Becker (1979) ได้ให้ความหมายของการเปิ ดรับสื่ อ ซึ่ งสามารถจาแนกได้ตามประเภท
พฤติกรรมของการเปิ ดรับ ดังนี้
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือการที่บุคคลจะแสวงหาข่าวสารเพือ่
ต้องการให้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
2) การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเพือ่
ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพือ่ อยากรู ้ เช่น การเปิ ดรับ Website ที่ตนเองสนใจ
3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ การที่บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
เพือ่ ตอบสนองความต้องการกระทา หรื อความต้องการเรี ยนรู ้อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์
ผูร้ ับสารแต่ละคนต่างมีการเปิ ดรับสื่อตามแบบของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป แรงผลักดันที่
ทาให้บุคคลเลือกรับสื่อ เกิดจากพื้นฐาน 3 ประการ (ศิริพร นันตาคา, 2551) คือ
1) ความเหงา เมื่อ บุคคลต้องอยูต่ ามลาพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อ สังสรรค์กบั บุคคลอื่น ๆ
ในสังคมได้ สิ่ งที่ดีที่สุด คือ การอยูก่ บั สื่ อ สื่ อมวลชนจึงเป็ นเพื่อนแก้เหงาได้ และบางครั้งบางคน
พอใจที่จะอยูก่ บั สื่อมวลชนมากกว่าอยูก่ บั บุคคลเพราะสื่อมวลชนไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนา
หรื อแรงกดดันทางสังคมแก่ตนเอง
2) ความอยากรู ้อยากเห็น มนุษย์มีความอยากรู ้อยากเห็นในสิ่ งต่าง ๆ อยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ
ดังนั้น สื่ อมวลชนจึงถือ เอาจุดนี้ เป็ นหลักสาคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่ มเสนอจากสิ่ งใกล้ตวั
ก่อนไปถึงสิ่งที่อยูห่ ่างตัวออกไป
3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุ ษย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้ข่าวสารเพื่อ ประโยชน์
ของตนเอง เพื่อ ช่ วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อ ใช้ข่าวสารที่ไ ด้มาเสริ มบารมี การช่ วยให้
ตนเองสะดวกสบาย หรื อให้ความบันเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด และ
ได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุด ลักษณะเฉพาะของสื่ อแต่ละอย่าง มีส่วนทาให้ผูร้ ับสารแสวงหา
และได้ประโยชน์ไ ม่ เหมือ นกัน ผูร้ ับสารแต่ล ะคนย่อ มจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่ อที่จะ
สนองความต้องการและทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
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Schramm (1979) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปแล้วผูร้ ับข่าวสารจะมีพฤติกรรมเปิ ดรับข่าวสารตาม
แบบเฉพาะของแต่ละคนแตกต่างกันไปซึ่งแรงผลักดันที่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้มีการเลือกรับ
สื่อนั้นเกิดจากปั จจัยพื้นฐาน ดังนี้
1) ความเหงาเป็ นเหตุผลทางจิตวิทยาโดยตรงที่วา่ ปกติคนเราย่อมไม่ชอบที่จะอยูต่ ามลาพัง
คนเดียวเนื่ องจากเกิ ดความรู ้สึกสับสนวิตกกังวลและหวาดกลัวจึงชอบหรื อ พยายามที่จะรวมกลุ่ ม
เพือ่ สังสรรค์กบั ผูอ้ ื่นเท่าที่โอกาสจะอานวยให้ซ่ ึ งในกรณี ที่ไม่สามารถจะติดต่อสังสรรค์กบั บุคคล
อื่นได้โดยตรงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การอยูก่ บั สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและแท้จริ งแล้วมีตนบางส่ วน
พอใจที่จะอยูก่ บั สื่อมวลชนมากกว่าที่จะอยูก่ บั บุคคลด้วยซ้ าทั้งนี้เพราะสื่อมวลชนสามารถเป็ นเพือ่ น
แก้เหงาที่ไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนาหรื อในทางสังคมให้แก่ตนเอง
2) ความอยากรู ้อ ยากเห็น กล่ าวคือ ความอยากรู ้อยากเห็นในสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็ น
คุณสมบัติพ้นื ฐานของมนุษย์ดงั นั้นสื่อมวลชนทัว่ ไปจึงถือเอาความอยากรู ้อยากเห็นเป็ นหลักสาคัญ
อย่างหนึ่ งในการเสนอข่าวสาร ปกติมนุ ษย์มกั จะมีความอยากรู ้อยากเห็นโดยเริ่ มจากสิ่ งที่อยู่ใกล้
ตัวเองที่สุดไปจนถึงสิ่งที่อยูห่ ่างตัวเองมากที่สุดตามลาดับซึ่งไม่ว่าสิ่ งที่สนองความอยากรู ้อยากเห็น
นั้นจะเกิดจากวัตถุ สิ่งของ ความคิด หรื อการกระทาของเพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนร่ วมโลกก็ตามความ
อยากรู ้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อตนเองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อ มเท่ า นั้น แต่เ ป็ นความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ในสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ นในแง่มุ ม ต่า ง ๆ เช่ น สาเหตุ ข อง
เหตุการณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ นั รวมทั้งผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตนเองหรื อผูอ้ ื่นด้วย
3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง หมายถึง โดยพื้นฐานแล้วมนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่เห็นแก่ตวั และใน
ฐานะที่เป็ นผูร้ ับข่าวสารจึงต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่สามารถจะใช้เป็ นประโยชน์
แก่ตนเองเพือ่ ช่วยให้ความคิดของตนบรรลุผล หรื อเพื่อให้ข่าวสารที่ได้มาเสริ มสร้างบารมีรวมทั้ง
ให้ได้ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายตลอดจนให้ได้ข่าวสารที่จะทาให้ตนเอง
เกิดความสนุกสนานบันเทิงข่าวสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะให้คุณในทางปฏิบตั ิทางจรรโลงจิต หรื อแม้แต่
ทางความคิดก็สามารถจะหาได้จากสื่อมวลชนเสียเป็ นส่ วนใหญ่โดยทัง่ ไปแล้วผูร้ ับข่าวสารมักจะมี
พฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับสื่ อและข่าวสารแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม เหตุผล และความจาเป็ นของตนเอง
4) ความแตกต่างบางส่วนมาจากความแตกต่างทางชีวภาพหรื อทางร่ างกายของแต่ละบุคคล
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างที่เกิดจากการเรี ยนรู ้จากสังคมแตกต่างกัน
5) มนุษย์ที่ต่างสภาพแวดล้อมกันจะได้รับการเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
6) การเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทาให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อถือที่
รวมเป็ นลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลแตกต่างกันไป ซึ่งความต่างดังกล่าว ได้กลายมาเป็ นสภาวะ
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เงื่อนไขที่กาหนดการรับรู ้ข่าวสารกระบวนการเลือกสรรและการเลือกจดจาข่าวสารแตกต่างกันไป
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร
Atkin (1972) กล่ าวว่า บุ คคลที่เ ปิ ดรั บ สื่ อ หรื อ เปิ ดรับ ข่ าวสารมากเท่ า ไหร่ ยิ่ง มี หูมี ต า
กว้างไกลมีความรู ้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็ นคนที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ กว่าบุคคลที่
เปิ ดรับสื่อหรื อเปิ ดรับข่าวสารน้อย
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การเปิ ดรับสื่ อนั้น หมายถึง พฤติกรรมการเปิ ดรับ อาทิ การแสวงหา
ข้อมูล การเปิ ดรับข้อมูล การเปิ ดรับประสบการณ์ และชนิ ดของสื่ อที่เลือกเปิ ดรับ ในงานวิจยั จะนา
แนวคิดนี้มาเป็ นแนวทางในการอธิบายตัวแปรในงานวิจยั โดยการเปิ ดรับสื่อในงานวิจยั ชิ้นนี้ คือการ
เปิ ดรับสื่อออนไลน์

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ สื่อใหม่
2.3.1 ความหมายของสื่ อ
สื่ อ (Media) เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่นาเสนอเนื้ อ หาของสารไม่ ว่าจะเป็ นข่าว ข้อ มู ล
บันเทิงหรื อโฆษณาไปสู่ผบู ้ ริ โภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของ
รู ปแบบสื่อที่พฒั นาให้ดีข้ ึนนับจากสื่ อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์พฒั นา
เป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่
หยุด นิ่ ง สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต พัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ นกล่ า วได้ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่ อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อ
เพือ่ การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม่ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547)
“สื่อเก่า” (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผสู ้ ่งสารทาหน้าที่ส่งสารไปยังผูร้ ับสารได้ทาง
เดียวที่ผรู ้ ับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผูส้ ่ งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดงั นี้ สื่ อที่ทา
หน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารตัวหนังสื อหรื อเสี ยง หรื อภาพไปอย่าง
เดียว ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรเลข และสื่ อวิทยุ และสื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่ งทั้ง
ภาพและเสียงพร้อมกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์
“สื่อใหม่” (New Media) มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของเทคโนโลยีดิ จิ ท ัล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครื อข่ายหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูก นิยามว่าเป็ นสื่ อใหม่ ส่ วนมากจะมีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได้
(Manipulate) เชื่อมต่อเป็ นเครื อข่ายได้ (Networkable) ทาให้หนาแน่น (Dense) และบีบสัญญาณได้
(Compressible) มี ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และมี ความเป็ นกลาง(Impartial) ดังนั้นจึ งไม่ ไ ด้
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หมายความเพียงเฉพาะรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วารสาร หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์แบบคลาสสิ ก
ทัว่ ไป นอกเหนื อ จากสถิ ติต่ างๆที่เกี่ ยวข้อ งกับอิ นเทอร์ เน็ ต ดังกล่ าวข้างต้น แล้ว นักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) หรื อ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (MICT) จัดแถลง รายงานสรุ ปผลสารวจพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ประจาปี 2014 เพื่อ ทราบว่า คนส่ วนใหญ่ ในประเทศไทย ใช้อิ น เทอร์ เ น็ ตท าอะไร และใช้เน็ ต
อย่างไร โดยที่น่าสนใจคือคนไทยสั่งซื้ อของทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ผลสารวจ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจาปี 2014 นี้ มีผูต้ อบแบบสารวจมา 16,596
ราย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนข้าราชการ, พนักงานหรื อลูกจ้างเอกชน และ กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา
เป็ น 3 อัน ดับ แรกที่ ต อบแบบส ารวจมากที่ สุ ด ทั้ง นี้ จากกลุ่ ม ผูต้ อบแบบส ารวจ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปี แล้ว ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2556 ซึ่ งมี ตัวเลขการใช้งานเน็ ตโดยเฉลี่ ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรื อ ใช้เวลาโดยประมาณ 4.6
ชัว่ โมงต่อวัน พอมาปี 2557 นี้ ตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเป็ น 50.4 ชัว่ โมงต่อ
สัป ดาห์ หรื อ ใช้เ วลาโดยประมาณ 7.2 ชั่ว โมงต่ อ วัน (หรื อ คิ ด เป็ น 1 ใน 3 ของวัน เพื่อ ใช้ง าน
อินเทอร์เน็ต) และพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” มีจานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสู งโดยมีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 62.1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่า ผูช้ าย และผูห้ ญิง โดยช่องทางเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่ วนใหญ่
มาจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากที่สุด (77%) โดยใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชัว่ โมงต่อวัน อันดับ 2 เข้า
จากคอมพิว เตอร์ พี ซี 69.4% ใช้ง านเฉลี่ ย 6.2 ชั่ว โมงต่ อ วัน และอัน ดับ 3 เข้า เน็ ต จากโน๊ ต บุ๊ ค
(49.5% ) ใช้งานเฉลี่ย 5.3 ชัว่ โมงต่อวัน ทั้งนี้ คนไทยใช้เวลาท่องเน็ตอยู่กบั สมาร์ทโฟนมากที่สุด
ในช่วงเวลา 4 โมงเย็น จนถึงเช้าวันใหม่เวลา 8.00 น. ส่ วนช่วงเช้า 8.00 ถึงช่วงบ่าย 16.00 น. ส่ วน
ใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์พซี ีในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต
ธี รภัท ร วรรณฤมล (2550) ความหมายของสื่ อ ใหม่ New Media คือ รู ปแบบของการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) ทั้ง ของบุ ค คลและสื่ อ ที่ ถู ก แปลง (Transform) โดยการใช้
เทคโนโลยีอ ย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดระบบการสะท้อ นกลับ (Interactive) หรื อ การดาเนิ นการ
(Transact) คือการแต่งงานระหว่างเทคโนโลยี การติดต่อสื่ อสารและการออกแบบ “Is the marriage
of technology, communication and deign” “Graphics, moving images, sounds, shapes, spaces,
and texts that have become computable.”
New Media เกิดขึ้นมานานหลายสิ บปี แล้ว แต่ถูกจากัดวงใช้ในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ พวก
Expert ทั้งหลาย ต่อมาได้กระจายไปสู่ ผูใ้ ช้ทวั่ ไปที่ไม่ ตอ้ งอาศัยความเชี่ ยวชาญมากนัก แค่จิ้ม ๆ
กด ๆ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว สิ่ งสาคัญที่ทาให้ New Media เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นก็คืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่มีราคาถู กลงมาก โทรศัพท์มือ ถือ ที่อุดมไปด้วย Multi Media ทั้งการ
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จัดเก็บไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง การให้บริ การอินเตอร์เน็ทความเร็ วสู งที่มีการแข่งขัน
กันมากขึ้น ทาให้ราคาถูกลง สิ่งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ทาให้สื่อใหม่เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางขึ้น
ทว่าคาจากัดความของสื่อใหม่จะมีมากมาย บางคานิยามอาจดูกว้าง ๆ จนไม่สามารถตีความ
ได้วา่ แท้จริ งแล้วสื่อใหม่คืออะไร แต่อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของสื่ อใหม่จะมุ่งเน้นใน 2 ส่ วนนี้ คือ
การแพร่ กระจายของข่าวสาร สื่อใหม่มีจุดเด่นในการแพร่ กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว จากผูส้ ่ ง
สาร1คน อาจขยายไปถึงผูร้ ับสารทัว่ โลก ทาให้โลกของเรากลายเป็ น Global Village ที่ใครทาอะไร
ก็ ส ามารถรู ้ กัน ไปได้ห มดทั่ว ทั้ง หมู่ บ ้า น และยากที่ จ ะสกัด กั้น ลัก ษณะของข่ า วสารข้อ มู ล
(Information, Content) ที่สามารถใช้งานร่ วมกัน (Share) กันได้ระหว่างผูเ้ ผยแพร่ (Publisher,
Broadcaster) และผูใ้ ช้ขอ้ มูล เช่นการส่งคลิปวิดีโอไปบนเว็บไซต์ที่ให้บริ การประเภท Upload และ
Download เช่น YouTube.com ผูท้ ี่เข้าไปชมสามารถ Download คลิปวิดีโอเพื่อนาไปตัดต่อเพิ่มเติม
ได้อีก ทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถเป็ นผูผ้ ลิตได้ (Producer)
McLuhan (1992) นักคิดด้านการสื่ อสารคนสาคัญของสานักโตรอนโต (Toronto School)
ผูไ้ ด้รับการขนานนามว่าเป็ นบิดาของการสื่อสารมวลชน (Mass Media) ได้เสนอแนวคิดสาคัญที่ว่า
สื่ อ ทุ ก ชนิ ด (Media) ล้ว นมี ส่ ว นช่ ว ยขยายประสบการณ์ ด้า นผัส สะหรื อ การรั บ รู ้ ข องมนุ ษ ย์
(Extension of Experience) สื บเนื่ องตั้งแต่ในอดี ต ที่มีการใช้จดหมายเป็ นสื่ อ กลาง ทาให้มนุ ษย์
สามารถสื่ อ สารกับผูท้ ี่ อ ยู่ห่ างไกลในรู ป แบบอักษร จนกระทั่งมี การใช้โ ทรศัพ ท์เป็ นสื่ อ ทาให้
สามารถสนทนาในรู ปแบบของเสียงรวมไปถึงสื่ อโทรทัศน์ที่ทาให้ผชู ้ มสามารถเห็นและได้ยนิ สาร
ในรู ปแบบภาพและเสี ยง พร้อ มกัน และในปั จจุบนั ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง จึงก่อให้เกิ ดสื่ อ รู ปแบบใหม่ที่ เรี ยกว่า อิ นเทอร์ เน็ต (Internet) ที่สามารถ
เชื่ อ มต่ อ การสื่ อ สารผ่ า นทางอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ท าให้ ป ระชาชนจาก
หลากหลายประเทศทัว่ ทุกมุมโลกเกิดการรวมตัวภายใต้คาว่า “หมู่บา้ นโลก” (Global Village) ซึ่ ง
ทุกคน สามารถสื่ อสารและรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่มีขอ้ จากัดทางด้านสถานที่
(Space) และเวลา (Time) เสมือน ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสื่ อได้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
สื่อสารของมนุษย์ให้กา้ วเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดน หากจะกล่าวถึง สื่อใหม่ (New Media)
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2554) ได้ให้คาอธิบายถึง สื่อใหม่ไว้วา่ สื่อในรู ปแบบดิจิทลั ที่
มีความหลากหลายของสื่ อ ในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ เพื่อใช้ส่ง
ข้อมู ลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครื อข่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ สื่ อ ใหม่มี คุณลักษณะ
หลายประการที่ผดิ แผกแตกต่างไปจากสื่ อในรู ปแบบเดิมจึงเป็ นเหตุผลสาคัญประการหนึ่ งที่ทาให้
สื่อใหม่เองปรับฐานะเป็ น “วัตถุแห่งการศึกษา” สื่อใหม่จึงนับว่าเป็ น นวัตกรรม (Innovation)
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2.3.2 ประเภทของสื่ อใหม่
ประเภทของสื่อใหม่ คือ รู ปแบบเนื้ อหาแบบดิจิทลั ที่พบเห็นในปั จจุบนั และมีแนวโน้มว่า
จะมีบทบาทสาคัญมากยิง่ ขึ้นในอนาคต โดยสื่ อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกัน
ตามประโยชน์และวัตถุ ประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่ อใหม่ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ (ปิ ยะพร เขตบรรพต,
2553)
1) เว็บไซต์ (Web site)
2) อินเทอร์เน็ต (Internet)
3) อีเมลล์ (E-mail)
4) เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรื อแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform)
5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริ ง
6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย
7) ซอฟต์แวร์
8) บล็อกและวิกิ
9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
10) ตูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ
11) โทรทัศน์โต้ตอบ
12) อุปกรณ์พกพาหรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์
13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext Fiction)
ดังนั้นกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การเปิ ดรับสื่อนั้นมีมากมายหลายช่องทางไม่วา่ จะเป็ น Facebook
Instagram YouTube Twitter Snapchat เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงต้องศึกษาว่าสื่ อใดที่กาลังเป็ นที่นิยมใน
ปั จจุบนั เป็ นสื่อที่เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยการเลือกซื้อ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะขึ้ น อยู่กับ ลัก ษณะทางกายภาพ และลัก ษณะทางกายภาพจะถู ก
กาหนดด้วย สภาพจิตวิทยาโดยครอบครัวและสังคม รวมถึ งวัฒนธรรมของแต่ล ะท้อ งถิ่น ปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ 1) ลักษณะทางสรี ระ สรี ระเป็ นปั จจัยเบื้อ งต้นในการกาหนด
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรี ระจึงเป็ น สิ่ ง
แรกที่ตอ้ งกระทา เนื่ องจากมีบทบาทมากที่สุ ดในการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ 2) สภาพจิตวิทยา เป็ น
ลัก ษณะของความต้อ งการที่ เ กิ ด จากสภาพจิ ต ใจ ซึ่ งจะเกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์
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3) ครอบครัว เป็ นกลุ่มสังคมเบื้องต้น ครอบครัวเป็ นแหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ ของบุคคล
ถ่ายทอดลักษณะนิสยั ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภค 4) สังคม เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบตัว
เราซึ่ ง จะมี ผ ลท า ให้เ ราต้องทา ตัวสอดคล้อ งกับ บรรทัดฐาน ของสัง คม ซึ่ งแต่ล ะชนชั้นก็ จะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน 5) วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบตั ิตามกัน
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
2.4.1 ปัจจัยภายในที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
1) ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของ
มนุษย์ ทั้ง 3 ประการนี้สามารถใช้แทนกันได้ ความจาเป็ นใช้สาหรับสินค้าที่จาเป็ นต่อการครองชีพ
ความต้องการใช้สาหรับความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงขึ้นกว่าความจาเป็ น และความปรารถนาถือ
ว่า เป็ นความต้อ งการทางด้านจิตวิทยาที่สูงที่สุ ด ดังนั้นความจาเป็ นและความต้อ งการจะทาให้
นักการตลาดขายสินค้าได้โดยที่สินค้าและบริ การเป็ นสิ่ งที่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะความจาเป็ น
และความต้องการคือปั ญหา
2) แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ปั ญหาที่ถึงจุดวิกฤตที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่
สบายใจ แรงจูงใจจึงเป็ นความต้องการที่จะบังคับให้บุคคลหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจให้กบั
ตัวเอง โดยแรงจูงใจนั้นมีพน้ื ฐานมาจากความจาเป็ น คือถ้าไม่จาเป็ นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ และ ความ
จาเป็ นเมื่ อเกิดเป็ นความรุ นแรงขึ้นในใจก็จะกลายเป็ นตัณหาแห่ งความต้องการ นักการตลาดจึงมี
หน้าที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อ
2.4.2 ปัจจัยภายนอกที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
1) สภาพทางเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่งที่กาหนดอานาจการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคต้องเกิดความต้องการในตัวสินค้า แต่ราคาสินค้าที่แพงเกินไปจึงไม่สามารถซื้ อได้ สิ่ งนี้ คือ
ปั จจัยที่ จะเป็ นตัวช่วยกาหนดพฤติกรรม
2) ครอบครัว (Family) ครอบครัวทาให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์
นักการตลาดต้องเป็ นนักพฤติกรรมศาสตร์ในเรื่ อ งครอบครัว คือ ต้องเข้าใจว่าครอบครัวเป็ นส่ วน
หนึ่ง ของตัวแทนกระบวนการทางสังคม ครอบครัวจึงเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ ให้กบั มนุษย์
3) สังคม (Social Group) ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวิต
(Lifestyles) ค่านิยมสังคม (Social Values) และความเชื่อถือ (Belief) นักการตลาดต้องเป็ นนักสังคม
วิทยา เพือ่ ที่จะมองถึงอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการอยูร่ ่ วมกันโดยเฉพาะในเรื่ องของบรรทัดฐานว่า
สิ่ง ใดที่สงั คมยอมรับได้และสิ่งใดที่สงั คมยอมรับไม่ได้
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4) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นกลุ่มค่านิ ยมพื้นฐาน (Basic Value) การรับรู ้ (Perception) ความ
ต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้จากการร่ วมเป็ นสมาชิกของสังคมใน
ครอบครัว วัฒ นธรรมจึงเป็ นรู ปแบบหรื อ วิถีในการดาเนิ นชี วิต ที่คนส่ ว นใหญ่ใ นสังคมยอมรั บ
นักการตลาดต้องเป็ นนักมานุษยวิทยาเพือ่ จะได้ทราบว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน
5) การติดต่อธุรกิจ (Business Contacts) คือโอกาสที่ผูบ้ ริ โภคจะได้พบเห็นสิ นค้า
นั้น ๆ หากสินค้าใดที่ผบู ้ ริ โภคได้พบเห็นบ่อยๆก็จะมีความคุน้ เคยซึ่งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึก
ไว้วางใจ และมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น ๆ แต่สินค้าที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้จกั ไม่ค่อยพบเห็นก็ทาให้ไม่มี
ความคุน้ เคยและเมื่อไม่คุน้ เคยก็ไม่มีความไว้วางใจและไม่อยากใช้สินค้านั้น ดังนั้นในการทาธุรกิจ
จึงต้องเน้นในเรื่ องของการทาให้เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า (Brand Contact) คือการนาสิ นค้าเข้า
ไปให้ผบู ้ ริ โภคได้พบเห็น รู ้จกั สัมผัส เป็ นต้น
ศิริว รรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2542) กล่ า วว่า การศึก ษาปั จจัย ที่มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคเพือ่ ทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคทางด้านต่าง ๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาดที่เหมาะสมเมื่อผูซ้ ้ือได้รับสิ่งกระตุน้ ทางการตลาดหรื อสิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ ผ่านเข้ามาใน
ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อซึ่ งเปรี ยบเสมื อนกล่องดาที่ผขู ้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ าย
และนักการตลาดก็ คือ ค้นหาว่า ลักษณะของผูซ้ ้ื อ และความรู ้ สึกนึ กคิด ได้รั บอิ ท ธิ พลสิ่ งใดบ้า ง
การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายจะมี ประโยชน์สาหรับนักการตลาด คือทราบความ
ต้องการและลักษณะของลูกค้า เพือ่ ที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้ และสนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้ าหมายได้ถูกต้อง
ลักษณะของผูซ้ ้ือได้รับอิทธิพลจากปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล
และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
1) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น
โดยที่เป็ นที่ยอมรับจากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ รุ่นหนึ่ งเป็ นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ใน
สังคมหนึ่ง
(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม
(2) วัฒนธรรมกลุ่ มย่อ ย (Subculture) หมายถึ งวัฒ นธรรมของแต่ล ะกลุ่ มที่ มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน ซึ่งมีอยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะวัฒนธรรมย่อย
(3) ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ น
ระดับฐานที่แตกต่างกัน โดยที่สมาชิกแต่ละชั้นสังคมจะมี สถานะอย่างเดียวกันและสมาชิกในชั้น
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สัง คมที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน การแบ่ ง ชั้น ทางสั ง คมทั่ว ไปถื อ เกณฑ์ร ายได้
ทรัพย์สิน หรื ออาชีพ ชั้นทางสังคมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
2) ปั จจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานะของผูซ้ ้ือ
(1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็ นกลุ่มบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่ม
นี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การรับรู ้ และค่านิยมในกลุ่มอ้างอิง
(2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ
การรับรู ้และค่านิยมของบุคคล
(3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม
เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง และสถาบันต่าง ๆ บุคคลที่จะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่
ละกลุ่ม
3) ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิพลจาก
ลัก ษณะส่ ว นบุค คลของคนทางด้า นต่ าง ๆ ได้แ ก่ อายุ ขั้น ตอนวัฏจัก รชี วิต อาชี พ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล
(1) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน
(2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขั้นตอนการดารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมี ครอบครัว การดารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มี อิ ทธิพลต่อ
ความต้องการ ทัศนคติและค่านิ ยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม
การซื้อที่แตกต่างกัน
(3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ นและความ
ต้องการสินค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
(4) โอกาสทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) หรื อ รายได้ (Income)
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริ การที่เขาตัดสินใจซื้อ
(5) การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดีกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
(6) ค่านิยมหรื อคุณค่า (Value) และรู ปแบบการดารงชีวติ
4) ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้ อของบุคคลได้รับอิทธิพล
จากปั จจัยด้านจิตวิทยา ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ และ
การใช้สินค้า
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(1) การจูงใจ (Motivation) หมายถึ ง พลังสิ่ ง กระตุ ้นที่อ ยู่ภายในตัวบุ คคลซึ่ ง
กระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ
(2) การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร
จัดระเบียบ และตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรื อหมายถึ งกระบวนการ
ความเข้าใจ (การเปิ ดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่
(3) การเรี ยนรู ้ (Learning) หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม หรื อความ
โน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรี ยนรู ้ของบุคคลได้รับสิ่ งกระตุน้ และจะ
เกิดการตอบสนอง
(4) ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต
(5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจของ
บุคคล ความรู ้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อ ความคิดหรื อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อ
หมายถึงความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(6) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึ ง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของ
บุคคล ซึ่งนาไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิม และสอดคล้องกัน
(7) แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดที่บุคคลมีต่อ
ตนเอง หรื อความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น (สังคม) มีการรับรู ้ต่อตนเองอย่างไร
Barnard (1948) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า คือ "เทคนิ คในการที่จะพิจารณา
ทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว"
2.4.3 ส่ วนประสมทางการตลาด
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้
รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้อ งกับพฤติกรรมการซื้ อ หาเพื่อ ความสะดวกแก่
ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เ กิ ด ความชอบในสิ น ค้า และเกิ ด พฤติ ก รรมอย่ า งถู ก ต้อ ง
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซื้ อสิ นค้าและต้องนามาใช้
ร่ วมกัน เพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่ วนประสม
การตลาดจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของ
ลูกค้า ได้ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นคุณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
2) ราคา (Price) เป็ นสิ่งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของ
เงินตราเป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกาหนดราคา
ได้แก่ ราคาจาหน่าย ส่วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3) การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ทาเลที่ต้ งั หรื อกิจกรรม
การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้
ทางอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้คือ
(1) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิ ดของช่องทาง
จาหน่ ายว่าใช้วิธีการขายสิ นค้า ให้กับผูบ้ ริ โภคหรื อ ผูใ้ ช้ทางอุ ตสาหกรรมโดยตรง หรื อ ขายผ่า น
สถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้าส่ ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Relailers) และตัวแทนคนกลาง
(Agent Middleman)
(2) การกระจายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุ ตสาหกรรม ได้แก่ การขนส่ งสิ นค้า การ
เก็บรักษาสินค้า และการบริ หารสินค้าคงเหลือ
4) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและ
ตลาดเป้ าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่าส่ วนประสม การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบไม่ใช้บุคลากร (Non
Personal) โดยผ่านสื่ อต่าง ๆ และผูอ้ ุปถัมภ์รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประกอบด้วย
การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา แผ่นพับ วารสารเกี่ยวกับวงการก่อสร้าง และสมุด
รายนามโทรศัพท์ (Yellow Pages)
(2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายสิ นค้า
แบบเผชิญหน้ากัน พนักงานขายต้องเข้าพบปะผูซ้ ้ือโดยตรงเพือ่ เสนอขายสินค้า
(3) กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุน้ การซื้ อ
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ของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริ มการขายทาได้ในรู ปแบบของการลดราคา
แจกของกานัล และชิงโชค เป็ นต้น
(4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity Relation) การให้ข่าว (Publicity)
เป็ นการเสนอความคิด เกี่ ยวกับสิ นค้า หรื อ บริ ก ารแบบไม่ ใ ช้บุ คคล โดยที่อ งค์ก รที่ เป็ นเจ้าของ
ผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ไม่ ตอ้ งเสี ย ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการเสนอข่ าวนั้น ส่ วนการประชาสัมพัน ธ์ (Public
Relation) เป็ นความพยายามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ขององค์กร เพื่อ ชักจูงกลุ่ มสาธารณะให้เกิ ดความ
คิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เช่น การให้ข่าวเพือ่ ให้ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรการสร้าง
ความสัมพันธ์ อันดีกบั ชุมชน การบริ จาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษ์วฒั นธรรมและสิ่งแวดล้อม
และจัดอบรม ให้ความรู ้แก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอสู่ ผบู ้ ริ โภค ปั จจัยที่เกี่ยวข้อ งกับส่ วนผสมทางการตลาดประกอบด้วย
ปั จจัยด้านการตลาดสี่ชนิดที่มกั เรี ยกกันว่า “4 Ps” ดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ (Products) หมายถึง สินค้าหรื อบริ การที่นาเสนอขายสู่ผบู ้ ริ โภค
ราคา (Prices) หมายถึง ราคาของสินค้าหรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องจ่ายเพือ่ ให้สินค้านั้น ๆ
ราคาจะต้องมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของสินค้าหรื อบริ การเพือ่ จะเกิดส่วนต่างเป็ นผลกาไรให้แก่กิจการ
สถานที่ (Place) หมายถึง ช่องทางในการที่จะนาสินค้าเสนอขายผูบ้ ริ โภค
การส่งเสริ มการจาหน่าย (Promotion) หมายถึง กระบวนการในการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจการ (สุดาพร กุลฑลบุตร, 2552)
ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ การเลื อกซื้ อผัก ปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการเลือ กซื้ อ ผัก คือ ปั จจัยส่ วน
บุคคลปั จจัยด้านราคาของผัก ปั จจัยด้านความสด สะอาด และความน่ ารับประทานของผัก ปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของผัก ปั จจัยด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และปั จจัยด้านฤดูกาล
ปั จจัยด้านราคาของผัก พบวา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญอันดับแรกกับราคาของ
ผักเนื่องจากผักสาหรับประกอบอาหารนั้นเป็ นสิ นค้าที่มีจาหน่ ายจานวนมากทาให้การตั้งราคาที่มี
ความเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป ทาให้กลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ เดือ นต่ากว่า 15,000 บาท ให้
ความสาคัญกับราคาเป็ นอันดับแรก
ปั จจัยด้านความสด สะอาด และความน่ ารับประทานของผัก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ให้ความสาคัญอันดับแรกกับความสะอาดของผัก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับสุขภาพ
ปั จ จัย ด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยของผัก พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามส าคัญกับ ความ
สะดวกสบายในการหาซื้อ เนื่องจากสถานที่ที่จดั จาหน่ายต้องง่ายต่อการซื้อ สามารถติดต่อกับลูกค้า
ได้สะดวก ทาให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญกับการความสะดวกในการหาซื้อผักในระดับที่มาก
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ปั จจัยด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญอันดับแรก
กบการแนะนาของเพือ่ นหรื อญาติ (ชไมพร สอนเทพา, 2555)
2.4.4 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค (The Consumer Purchase Decision Process) เป็ น
ลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนเหล่านี้จะมีประโยชน์สาหรับผูโ้ ฆษณา ผูว้ างแผนการ
ส่งเสริ มการตลาด โดยทัว่ ไปประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ
1) การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) เป็ นขั้นตอนแรกซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู ้
ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่ดี และสภาพเดิมของบุคคล ความแตกต่างนั้นอาจเกิดขึ้น สามารถ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ จึงต้องสร้างให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงความจาเป็ นและความต้องการของเขา หรื อ
ชี้ให้เห็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้
2) การค้นหาข้อมูล (The Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคระลึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้น
หรื อรับรู ้ถึงความต้องการที่เกิดจากขั้นที่ 1 เขาจะค้นหาข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อแก้ปัญหานั้น การค้นหา
เบื้องต้นก็จะพยายามทบทวนความทรงจาจากเหตุการณ์ในอดีตและความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
ค้นหาประกอบด้วย 2 วิธี คือ
(1) การค้นหาข้อมู ลจากภายใน (Internal Search) ซึ่ งจะเกี่ยวกับกระบวนการ
เห็นและการระลึกได้ของผูบ้ ริ โภคจากความเชื่อ ทัศนคติและประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าการค้นหา
ข้อมูลภายในไม่เพียงพอผูบ้ ริ โภคจะค้นหาข้อมูลจากภายนอกต่อไป
(2) การค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External Search) ประกอบด้วย แหล่งบุคคล
แหล่งการค้นหาและแหล่งชุมชน แหล่งบุคคล เช่น เพื่อน หรื อสมาชิกในครอบครัว แหล่งการค้า
เช่น การโฆษณา พนักงานขาย การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ แหล่งชุมชน เช่น สื่ อมวลชนอื่น ๆ การ
ใช้สินค้าหรื อการทดสอบผลิตภัณฑ์ของสถาบันต่าง ๆ
3) การประเมิ นทางเลือ ก (Alternatives Evaluation) จากการค้นหาข้อ มูลเกี่ยวกับ
ตราสิ นค้าในขั้นตอนที่ 2 จะถู กนามาพิ จารณาทางเลื อ กที่มีศ ักยภาพ โดยพิจารณาถึ งกลุ่ มของ
คุณสมบัติซ่ ึ งใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตราสิ นค้า หรื อถื อว่าเป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลตรา
สินค้า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ ต้นทุน ความชอบ
ภาพลักษณ์ ความภูมิใจและอื่น ๆ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้วใน
ขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อ หรื อ ตัดสิ น ใจซื้ อ การตัดสิ นใจซื้ อ นี้ เป็ นการตอบสนองต่ อ สิ่ ง กระตุน้ โดย
ประเมินผลคุณสมบัติตราสินค้าต่าง ๆ การตัดสิ นใจซื้ อจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการ
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กาหนดทัศนคติข องผูบ้ ริ โภคความตั้ง ใจซื้ อ ที่ต ราสิ นค้าหนึ่ งจะสมบู รณ์ เ มื่ อ ได้ไ ปซื้ อ จริ ง การ
ส่งเสริ มการตลาดรู ปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
5) การประเมิ น ผลภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation) กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อไม่ได้สิ้นสุดเมื่อผูซ้ ้ือได้ซ้ือสินค้า ข้อมูลจากการใช้ตราสินค้าจะป้ อนกลับเพือ่ การซื้ อซ้ า
ในอนาคต ในการวิเคราะห์ถึงการเรี ยนรู ้และทัศนคติ สิ่ งซึ่ งผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
และทัศนคติใช้สาหรับการตัดสินใจซื้อซ้ าในอนาคต ถ้าผลลัพธ์จากการใช้สินค้าเป็ นที่พอใจ แต่ถา้
ผลลัพธ์ไม่เป็ นที่พอใจผูซ้ ้ือก็จะไม่ซ้ือซ้ า
กล่าวโดยสรุ ปคือผูว้ จิ ยั จะใช้ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย มาเป็ นเกณฑ์ในการชี้ วดั ว่าด้านใดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อ
การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคนับเป็ นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใด ยีห่ อ้ ใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจานวนเท่าใด ก็หลังจากที่ได้ผา่ น
ขั้นตอนกระตุน้ ทางการตลาดและอื่น ๆ ผ่านเข้ามาในขั้นของกล่องดา ผสมผสานกับทัศนคติ และ
ส่งผลไปยังการตัดสินใจซื้อ (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552)
แนวคิ ด ด้า นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคของ Harrell (1999)ให้ค าจ ากัด ความของพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคว่าหมายถึ งการกระท าและกระบวนการตัดสิ นใจของคนแต่ล ะคน ในการที่จะค้นหา
ประเมิ น จัด หาและใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ และได้มุ่ ง เน้ น กับ การให้ค วามส าคัญ หรื อ เกี่ ย วข้อ ง
(Involvement) ของผูบ้ ริ โภคก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ
การซื้ อ สิ น ค้า ชนิ ด ใด ๆ ในแต่ล ะครั้ งอาจไม่ เ ท่า กัน บางครั้ งอาจไม่ ไ ด้สนใจยี่ห้อ เรี ย กว่าการ
เกี่ยวข้องต่า (Low Involvement) บางครั้งใช้เวลาในการเก็บข้อมูล หาความรู ้และรายละเอียดต่าง ๆ
ก่อนตัดสินใจซื้อเรี ยกว่าเกี่ยวข้องสู ง (High Involvement) สรุ ปปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
Ehlengerg (1972) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความซับซ้อนมาก ก่อนซื้ อผูบ้ ริ โภค
ต้อ งการทัศนคติที่ดี ประสบการณ์ จากการทดลองใช้ครั้ง ก่ อ น และอิ ทธิ พลภายนอก เช่ น การ
โฆษณา การลดแลกแจกแถม (Promotion) พนักงานขาย การพบเห็นสิ นค้า การตั้งราคา แพคเกจ
รวมไปถึงการบอกต่อ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะส่ งผลถึงการซื้ อ การใช้ และความรู ้สึกพึงพอใจ กระทัง่
แปรเปลี่ยนเป็ นทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า

29
การซื้อซ้ าคือ สถานการณ์ที่บุคคลซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งครั้ง โดยรู ปแบบของการซื้ อซ้ านั้น
มีความหลากหลาย ประกอบด้วยหลายปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตตราการซื้ อซ้ า เช่น ปั จจัยกิจกรรมทาง
การตลาด อาทิเช่น การโฆษณา โปรโมชัน่ การตั้งราคา การขนส่ งสิ นค้า และตราสิ นค้า ปั จจัยด้าน
ส่วนแบ่งทางการตลาดและการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านจานวนการซื้ อต่อบุคคล และ
ระยะเวลาในการซื้อต่อครั้ง เป็ นต้น
จากที่กล่าวในงานวิจยั ชิ้นนี้พฤติกรรมการซื้อจะเกิดขึ้นในช่วงซื้อว่าซื้อแต่ละครั้งเป็ น
จานวนเท่าใด และภายหลังการซื้อคือเกิดการซื้อซ้ าหรื อไม่

2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 รู ปแบบการดาเนินชีวิต
มัท รี ชู ท รั พ ย์ (2543) ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามค าแหง มี วตั ถุ ประสงค์ศึ กษารู ปแบบการด าเนิ น ชี วิตของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต ของนัก ศึ ก ษาโดยส่ ว นรวมและในแต่ ล ะกลุ่ ม และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ ระดับปริ ญญาตรี
ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามีการดาเนินชีวติ ในลักษณะตามกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มก้าวหน้า กลุ่ม
วิชาการ และกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษามีการดาเนิ นชีวิตแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชั้นปี รายได้
ของผูป้ กครอง และ ลักษณะที่อยูอ่ าศัย
วรางคณา มาตา (2547) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูช้ ายวัยทางานในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูช้ ายวัยทางานโดยดู
จาก 3 ด้าน คือ กิ จกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่าสามารถแบ่งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตได้เป็ น 8 กลุ่ ม ดังนี้ 1) กลุ่มสาอาง
เป็ นคนช่างเลือก สนใจภาพลักษณ์ของตนเอง 2) กลุ่มบันเทิงเริ งรมย์ ชอบทากิจกรรมบันเทิงและ
ผจญภัย 3) กลุ่มไฮเทคโนโลยี ใช้ชีวิตออนไลน์ จาเป็ นต้องใช้สินค้าทันสมัยตลอดเวลา 4) กลุ่มไม่
สนใจสังคม ไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง มีความเป็ นอยูเ่ รี ยบง่าย 5) กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ชอบทา
กิจกรรมเพือ่ สังคม 6) กลุ่มหัวสมัยใหม่ มีความคิดทันสมัย เป็ นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกไม่ยดึ ติด
กับวัฒนธรรมเดิม ๆ 7) กลุ่มมีความสุ ขกับตัวเอง ไม่ ยงุ่ สังคม ชอบอยูค่ นเดียวตามล าพัง 8) กลุ่ ม
พ่อบ้าน ชอบพักผ่อนอยูบ่ า้ น ทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัว
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พนิ ดา หอมบุญยงค์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูห้ ญิงวัยทางานที่มี
สถานภาพโสดในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล
วัตถุประสงค์คือต้องการทราบถึงรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูห้ ญิงวัยทางานที่มีสถานภาพโสด
ผลการวิจยั สรุ ปว่าจากข้อมูลสามารถแบ่งรู ปแบบการดาเนินชีวติ ได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
สาวโสดนักคิด รอบรู ้เรื่ องการเมือง ชอบการบริ โภค ชอบงานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง 2) กลุ่มสาว
โสดรักครอบครัว ปรับตัวเพือ่ ความสาเร็จ รักครอบครัว มองโลกบนความเป็ นจริ ง 3) กลุ่มสาวโสด
ผูส้ นใจตัวเอง ชอบงานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง รักตัวเอง ชอบแฟชัน่ และค่านิยม 4) กลุ่มสาวโสด
เดินทางช่างเลือก เป็ นนักวิเคราะห์ ชอบบริ โภคและการท่องเที่ยว เป็ นนักธุรกิจมุ่งแข่งขัน ชอบกีฬา
และความบันเทิง
ชนชญาน์ จันทร์ธิวตั รกุล (2542) ได้ศึกษาเรื่ องศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ พฤติกรรมการ
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และศึกษาถึ งความสัมพันธ์ของ
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ สุ ข ภาพและทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ โดยวิจยั เชิงสารวจใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการวิจยั
ผลการวิจยั มี ดัง นี้ รู ปแบบการดาเนิ น ชี วิตของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สามารถ
จัดแบ่งได้เป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กลุ่มคานึ งถึงสุ ขภาพ กลุ่มรักสวยรักงาม กลุ่ม
ไม่ใส่ใจสุขภาพและกลุ่มบัน่ ทอนสุขภาพ
เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) ได้ศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชีวิต การเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรม
บริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษารู ปแบบการ
ด าเนิ น ชี วิ ต การเปิ ดรั บ สื่ อ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคสิ น ค้า และบริ ก ารของผู ้สู ง อายุ ใ น
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผูส้ ู ง อายุใ นกรุ ง เทพมหานครมี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ หนั ง สื อ พิม พ์แ ละสื่ อ
โทรทัศน์สูงกว่าสื่ออื่น ๆ และมีพฤติกรรมการบริ โภคสินค้าและบริ การค่อนข้างต่า กลุ่มรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของผูส้ ูงอายุที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิ ดรับสื่ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่มมีความสุ ขในชีวิต และกลุ่มห่ วงใย
ดูแล
ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต และการเปิ ดรับสื่ อ ทาง
อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่ นใจเขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
สรุ ปผลงานวิจยั แต่ละงานมีความแตกต่างกันในการเลือกเกณฑ์วดั รู ปแบบของการดาเนิ น
ชีวติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหัวข้อของตนเอง โดยเกณฑ์ที่นามาใช้ก็มีท้ งั แบบ AIOs และ VALS โดย

31
ส่วนใหญ่เมื่อได้ผลการวิจยั ว่าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมในการดาเนิ นชีวิตในปั จจุบนั เป็ นไปในทางใด
แล้ว ก็จะตั้งชื่อกลุ่มเฉพาะตามวิถีในการดาเนินรู ปแบบชีวติ ของแต่ละคน
อนุ ชิ ต ศิ ริ กิ จ (2551) ได้แ บ่ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ไว้ 8 ประเภทดัง นี้ 1) ผู ้ป ระสบ
ความสาเร็ จในชีวิต (Actualizes) 2) ผูม้ ีชีวิตสมบูรณ์ (Fulfilled) 3) ผูอ้ นุ รักษ์แบบแผน (Believers)
4) ผูป้ ระสบความสาเร็ จ (Achievers) 5) ผูม้ ุ่งมั่นพยายาม (Strivers) 6) ผูแ้ สวงหาประสบการณ์
(Experience) 7) นักปฏิบตั ิ (Makers) 8) ผูต้ ่อสูด้ ิ้นรน (Strugglers) ผูท้ ี่เลือกซื้ อบ้านจัดสรรส่ วนใหญ่
มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต แบบที่ 2 คือ ผูม้ ี ชีวิตสมบูรณ์ (Fulfilled) มี ลกั ษณะ เป็ นกลุ่มคนที่มีวุฒิ
ภาวะ ความพึงพอใจ ความสะดวกสบายต่อ ชุ มชน เช่น การปฏิบตั ิต่อ ครอบครัว การไปวัด การ
ปฏิบตั ิต่อชุมชน การเป็ นคนดีของประเทศ ผูท้ ี่ยดึ ถือแสดงลักษณะด้านศีลธรรม ตามกฎเกณฑ์ สิ่ งที่
เคยปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับองค์การต่าง ๆ ครอบครัว สังคม ศาสนา ใน ฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ โภค มักเป็ นผู ้
นิยมชอบใช้ตราสินค้าของประเทศตนเอง และมีพฤติกรรม การบริ โภคตามค่านิยม การศึกษาดี และ
รายได้ปานกลาง แต่เพียงพอที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นผูม้ ีข่าวสารพร้อมมูล และยัง
เปิ ดรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่น่าสนใจ ซึ่งคุณสมบัติของคนกลุ่มนี้ เหมาะที่เป็ นผูม้ ีกาลัง
ซื้อ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรคานึงถึง การตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มนี้ ดว้ ย ไม่ว่าเป็ นการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบ้าน รู ปแบบที่ทนั สมัย อยูใ่ นทาเลที่ไปมาได้สะดวก รองลงมา ได้แก่รูปแบบ
การดาเนิ นชีวิต แบบ ที่ 7 คือ นักปฏิบตั ิ (Makers มี คุณลักษณะเป็ นนักปฏิบตั ิ ที่มีความเชี่ ยวชาญ
และมี ความพอใจในสิ่ งที่ตนมีหรื อ มองเห็ นสิ่ งแวดล้อ ม รอบตัวตามสภาวะที่เป็ นจริ ง ไม่เพ้อ ฝั น
สนใจ เรี ยนรู ้สิ่ ง รอบตัว ด้ว ยประสบการณ์ ของตนโดยตรง ลงมื อ ท าสิ่ งต่ า ง ๆ เอง และมี ความ
เชี่ยวชาญ มีรายได้ และพลังในการดาเนิ นชีวิตอย่างเพียงพอ เคารพกฎเกณฑ์สังคม แต่ไม่เป็ นทาส
ของวัต ถุ สนใจเป็ นเจ้า ของเฉพาะในสิ่ ง ที่ เ ป็ นไปได้ส าหรั บ ตนเอง นิ ย มการพัก ผ่ อ น ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการเอง ควรมีการคานึงถึงการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น ควรมีการ
ออกแบบบ้า นที่ มี ส ไตล์เ พื่อ การพัก ผ่อ น สภาพแวดล้อ มของโครงการ ร่ ม รื่ น ขนาดบ้า น ไม่
จาเป็ นต้องใหญ่มาก เน้นการใช้สอยภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สิทธิพนั ธ์ ทนันไชย (2555) ที่มีการแบ่งกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูซ้ ้ื อสิ นค้าเสมือน
ในกรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ 1) กลุ่มผูน้ าเทรนด์ (Leaders) 2) กลุ่มทันกระแส
(Followers) 3) กลุ่มรับตาม (Adopters) 4) กลุ่มนอกสายตา (Outsiders) โดยแต่ละกลุ่มที่แบ่งออกมา
นั้นจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเสมือนที่แตกต่างกันออกไปตามรู ปแบบการดาเนินชีวติ
สรุ ปได้วา่ เรื่ องรู ปแบบการดาเนินชีวติ นั้นมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่เกณฑ์การแบ่งของ
ผูว้ จิ ยั และการดาเนินชีวติ ประจาวันของกลุ่มเป้ าหมาย หากเราจะนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ก็ตอ้ งศึกษากลุ่ ม ๆ นั้นให้เข้าใจอย่างถ่อ งแท้ เพื่อ ให้ไ ด้ผลลัพธ์ที่ตรงและถู กต้อ งในการนาไปใช้
ต่อไป
2.6.2 การเปิ ดรับสื่ อ
จอมรั ฐ เจริ ญ พัน ธุ ว งศ์ (2548) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล การสื่ อ สารการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้ขอ้ มู ล
การสื่ อ สารการตลาดของผูบ้ ริ โ ภคเกี่ ย วกับ เครื่ อ งส าอางโพลา ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
เครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภค และเพื่อเปรี ยบเที ยบการรับรู ้ขอ้ มูลการสื่ อ สารการตลาดของผูบ้ ริ โภค
เกี่ ย วกับ เครื่ อ งส าอางค์โ พลาของกลุ่ ม ตัว อย่า งในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด อุ ด รธานี โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ก ารรับ รู ้ ข ้อ มู ล การสื่ อ สารการตลาดของเครื่ อ ง
สาอางค์โพลาเดือนละครั้งผ่านตัวแทนจาหน่ ายของสิ นค้า รองลงมาคือพนักงานขายตรง ส่ วนยีห่ ้อ
อื่นๆนั้น ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ขอ้ มูลการสื่ อสารการตลาด 3 เดือนต่อครั้ง และรับข้อมูลจากพนักงาน
ขายตรงรองลงมาคือตัวแทนจาหน่าย
พิทยากร ศรี ธนาธร (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบและช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง
การตลาดของผูบ้ ริ โภค : กรณี ศึกษาร้านจาหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาแผนทางการสื่อสารทางการตลาด และปรับปรุ งให้ตอบสนองการรับรู ้
ของผูเ้ ห็นสื่อ ผ่านวิธีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ปั จจุบนั ต้องปรับปรุ งทั้งใน
เรื่ องของรู ปแบบและการเลือกสื่อให้เหมาะสม และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์แบบเจาะกลุ่มมากกว่าแนวกว้าง ต้องมีการวัดผลอยูเ่ สมอเพื่อให้องค์กรได้ปรับตัว
ทางด้านการตลาดแบบ IMC (Integrated Marketing Communication) โดยเจาะให้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ชดั เจน สามารถสื่อไปหาลูกค้าได้ในทุกช่องทางและทุกด้าน โดยใช้วธิ ีการประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมนอกสถานที่ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรในรู ปแบบต่าง ๆ
วรดา มณี แสงสาคร (2549) ได้ศึกษาเรื่ องศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
โครงการเปิ ดตัวศูนย์การค้าสยามพารากอนของผูบ้ ริ โภคในย่านสยามสแควร์ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการเปิ ดตัวศูนย์การค้าสยามพารากอน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคย่ า นสยามสแควร์ มี พ ฤติ ก รรมเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากการ
ประชาสัมพันธ์จากสื่ อ โทรทัศน์มากที่สุ ด รองลงมาเป็ นการรับรู ้จ ากหนังสื อ พิมพ์ไ ทยรัฐ และ
นิตยสารแพรวตามลาดับ
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ปิ ยาอร รักชาติ (2552) ได้ศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับสื่อและพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่ องสาอาง
บารุ งผิว หน้า ของกลุ่ ม วัย รุ่ นชาย มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ทราบถึ ง การเปิ ดรับสื่ อ และพฤติก รรมการ
เลือกใช้เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าของกลุ่มวัยรุ่ นชาย เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสาอางบารุ ง ผิว หน้าของกลุ่ ม วัย รุ่ น ชาย และเพื่อ น า
ผลการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้พฒั นากลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่ องสาอางเพือ่ เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่ นชาย
ผลการศึกษาพบว่าจากเรื่ องการเปิ ดรับสื่ อและพฤติกรรมการเลื อกใช้เครื่ องสาอางบารุ ง
ผิวหน้าของกลุ่ม วัยรุ่ นชายพบว่า การเปิ ดรับสื่ อ ของกลุ่ม วัยรุ่ นชายแตกต่างกันไปตามปั จจัยด้าน
ประชากร ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ปัจจัยด้านลักษณะทางด้านประชากรของ
กลุ่มวัยรุ่ นชาย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ล้วนเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่ ม
วัยรุ่ นชาย ในด้านการเปิ ดรับสื่ อ ที่ทราบข่าวโฆษณาเครื่ องสาอาง เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมและสังคม
นั้นทาให้บุคคลมีความสนใจที่แตกต่างกันจะส่งผลให้พฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย
ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) เรื่ องรู ปแบบการดาเนินชีวติ การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทยรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน มีลกั ษณะ
เป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ
ใหม่มากกว่าสื่ออื่นๆ เพราะข้อดีของสื่ อใหม่ คือ ข้อมูลที่สดใหม่ รวดเร็ ว มีภาพและเสี ยง สามารถ
ใช้ผา่ นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ได้
การเปิ ดรับสื่อในงานวิจยั ผูว้ จิ ยั จะนาเอาแนวคิดที่ได้มาศึกษาว่า ช่องทางการเปิ ดรับสื่ อทาง
ใดที่ผบู ้ ริ โภคให้นิยมใช้มากที่สุดเพื่อ จะนาไปเป็ นประโยชน์ในการใช้เพื่อการสื่ อ สารการตลาด
ต่อไป
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2.6.3 ปัจจัยการเลือกซื้อ
สิทธิรักษ์ วิชยั (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปใน
ตลาดนั ด วัน หยุด : กรณี ศึ ก ษาตลาดนิ ก รธานี จัง หวัด อุ บ ลราชธานี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการซื้อสินค้าเสื้อผ้าสาเร็จรู ปและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปใน
ตลาดนั ด วัน หยุ ด ในกรณี ข องตลาดนิ ก รธานี ง านวิ จ ัย ชิ้ น นี้ ใช้วิ ธี ก ารรวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าผูซ้ ้ือส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่วนมากชอบซื้อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในวันเสาร์
ชอบมากับเพือ่ นและเป็ นการซื้อให้ตนเอง โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ของผูบ้ ริ โ ภคมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ .05 ผลที่ไ ด้คื อ ผูบ้ ริ โภคให้ความส าคัญ ในด้าน ปั จ จัยด้า น
วัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ตามลาดับ
สุ รี พ ร มิ ลิ ว งศ์ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้เครื่ องสาอางสมุนไพรและศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตักสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางสมุนไพร ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้เครื่ องสาอางสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อเพื่อ
ใช้เอง ซื้อจากร้านขายเครื่ องสาอางสมุนไพร การซื้อพิจารณาจากการได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับสิ นค้า
ได้ดี ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือบ่ายสุดคือสบู่ การตัดสินใจซื้อพิจารณาจากคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลจากการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ การไปซื้อกับเพือ่ นมากที่สุด ความถี่ในการซื้ อเดือนละ 1 ครั้ง การซื้ อจะนิ ยม
ซื้ อ ในช่ ว งต้นเดื อ น และปริ ม าณในการซื้ อ แต่ ล ะครั้ งจะซื้ อ ให้พ อใช้ ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางสมุนไพรอย่างมีนยั สาคัญ .01
วรท กอวัฒนสกุล (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปั จจัย
และการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าด้านส่ วนผสมทางการตลาด ความคิ ดเห็ นด้านราคา มี อิ ทธิ พลต่อ การ
ตัดสิ นใจมากที่สุด การตั้งราคาของสิ นค้าและบริ การเหมาะสมกับคุณภาพ ตามลาดับความสาคัญ
รองลงมาคือ ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การผ่าน
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร เรี ยงลาดับจากอิทธิพล
มากไปน้อยได้แก่ ความคิดเห็นด้านการส่ งเสริ มจากภาครัฐ อายุ ความคิดเห็นด้านช่องทาง การจัด
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จาหน่าย ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ และความคิดเห็นด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.01
ศันสนีย ์ บุญยง (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อรองเท้า
กีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ขอ้ มูล ปฐมภูมิ ที่ไ ด้จากการแจกแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด
ผลการวิจยั พบว่าภาพรวมของปั จจัยจากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านรู ปแบบรองเท้าและ
ปั จจัยด้านความสบายและกระชับในการสวมใส่ เป็ นปั จจัยที่ทุกเพศทุกวัยและระดับรายได้ตดั สิ นว่า
มีผลในการตัดสินใจซื้อ
ณัฐสิ ทธิ์ ลาภพิมลพร (2549) ได้ศึกษาเรื่ อ งปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ นาฬิกา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถาม
ผลการศึกษาด้านส่ วนประสมการตลาดพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความต้องการซื้ อ
นาฬิกาข้อมือเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในชีวิตประจาวันโดยส่ วนใหญ่จะซื้ อด้วยตนเอง ด้านสถานที่ชอบ
ไปซื้ อ นาฬิก าข้อ มื อ ที่ ห้า งสรรพสิ น ค้า ด้า นโฆษณาที่ ก ลุ่ มตัว อย่า งเห็ น บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ จากทาง
โทรทัศน์ สุดท้ายด้านการส่งเสริ มการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากทีสุด คือ เมื่อซื้อนาฬิกาข้อมือจะ
ได้รับของแถมจากผูข้ ายนาฬิกาข้อมือ
ราชันย์ บุญมาก (2546) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผักปลอดสารพิษ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา ที่มีผลจ่อ
การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยซื้ อ ผักปลอดสารพิษและปั จจุบนั ยังคงซื้ อ อยู่ พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ และจิตวิทยาเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในระดับที่มาก
อัญมณี เย็นเปี่ ยม และสยาม อรุ ณศรี มรกต (2554) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค โดยในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภค และไม่บริ โภคข้าวหอมมะลิ อินทรี ย ์ และนาข้อ มูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรู ปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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จากการศึกษาข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค
พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีผลในระดับ
มากต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านวัฒนธรรม
และด้านสังคม มีผลในระดับปานกลางต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ปั ญหาในการเลือก
ซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ได้แก่ ไม่มีความมัน่ ใจในคุณภาพของข้าว ราคาสู งเกินไปเมื่อเทียบกับข้าว
ทัว่ ไปตามท้องตลาด ร้านค้าหรื อตัวแทนจาหน่ ายมีจานวนน้อยราย และการโฆษณาตามสื่ อต่างๆมี
น้อย ข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ซ้ื อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคย
ซื้อข้าวหอมมะลิอินทรี ยแ์ ต่ปัจจุบนั เลิกซื้ อแล้ว และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยซื้ อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
283 คน พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านจิตวิทยา มีผล
ในระดับมากต่อการตัดสินใจไม่ซ้ื อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ส่ วนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
วัฒนธรรม และด้านสังคม มีผลในระดับปานกลางต่อการตัดสินใจไม่ซ้ือข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
จะเห็นได้วา่ จากงานวิจยั ที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยูก่ บั
4Ps คือ สิ นค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) จะ
แตกต่างกันไปแล้วแต่สินค้าว่าเป็ นประเภทใด ควรให้ความสาคัญกับตัวใดก่อนการตัดสินใจซื้อ
2.6.4 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
อัญชลี ช่ วยยก (2550) ได้ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือ กซื้ ออาหาร
สุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ อาหารสุ ขภาพจากร้ านเลมอนฟาร์ มโดยศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้ สาขาของร้าน ความรู ้
เกี่ยวกับอาหารสุ ขภาพ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและเหตุผลการเลือกซื้ อหารสุ ขภาพจากร้านเลมอน
ฟาร์ม งานวิจยั ชิ้นนี้ใช้วธิ ีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะเลื อ กซื้ อ สิ นค้า 2-3 ต่ อ สัปดาห์และให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการบริ การของร้านเลมอนฟาร์มโดย เรี ยงลาดับความสาคัญได้ คือระดับมากได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และระดับปานกลางได้แก่ ด้านราคาและการส่งเสริ มการขาย และยังพบ
อีกว่าการรับรู ้ข่าวสารเหตุผลการเลือกซื้อเพือ่ ต้องการอุดหนุนชุมชนให้มีรายได้ ซื้ อเพื่อบรรเทาโรค
และซื้ อ เนื่ องจากมีโปรโมชัน่ จากทางร้าน เป็ นปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อ อาหาร
สุ ขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ ม อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ .05 แต่ปั จจัยทางด้า นความรู ้เกี่ ยวกับ
สุ ขภาพ เหตุผลการเลื อ กซื้ อ เพื่อ บารุ งสุ ขภาพตามปกติ และกระแสนิ ยม พบว่าไม่ มี อิ ทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม
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กิตติพงษ์ ศศะนาวิน (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู ้และเจตคติของการสอดแทรกตราสิ นค้า
ในรายการโทรทัศ น์ ต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อของผู ้บ ริ โ ภค มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อการสอดแทรกตราสินค้าในรายการโทรทัศน์ และเจตคติต่อตรา
สินค้า กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษาพบว่าการเสริ มความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้า ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้สินค้า อยาก
ทดลองใช้ตราสิ นค้าเพิ่มขึ้น และมีส่วนในกระบวนการตัดสิ นใจช่วยกระตุน้ ให้เกิดความสนใจใน
ตราสินค้าได้
สมชาย จักรแก้ว (2546) ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออะไหล่เซี ยงกงของเจ้าของ
รถยนต์บรรทุกในเขตอาเภอเมื องร้อ ยเอ็ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ อะไหล่เซี ยงกงของเจ้าของรถยนต์บรรทุกในเขตอาเภอเมื องร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสบ
ถามในการเก็บข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ความต้องการที่จะเปลี่ยนอะไหล่ 2-3 ครั้งต่อเดือ น การค้นหา
ข้อมูลจะเกิดจากการบอกเล่าของผูป้ ระกอบการธุรกิจรถยนต์ การประเมินทางเลือกจะซื้ ออะไหล่
จากต่างประเทศ การตัดสิ นใจซื้ อจะซื้ อด้วยตัวเองโดยมีบุคคลอื่นแนะนา ส่ วนพฤติกรรมหล้งการ
ซื้อรู ้สึกพึงพอใจมีความต้องการที่จะกลับมาซื้ออะไหล่ที่เซียงกงอีก
ศุภชัย บุญธี รารักษ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อซอฟแวร์ สาเร็ จรู ปของ
นักศึกษาในสถาบันอุ ดมศึกษาในเขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อซอฟแวร์สาเร็ จรู ปและปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสิ นใจโดยเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าโดยข้อ มู ล ที่ ไ ด้มาจากบุคคลที่รู้จกั การประเมิ นทางเลื อ กจะขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของซอฟแวร์ ส่วนปั ญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของราคาที่ค่อนข้างสูง
มยุรฉัตร จิวาลักษณ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อ ง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกร้านขายยาในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภคในการเลือกร้านขายยา ใช้การเก็บข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายยาในเรื่ องสถานที่ต้ งั ร้านขายยามากที่สุด
โดยหาข้อมูลจากเพือ่ นบ้าน/เพือ่ นที่ทางาน สาหรับการประเมินทางเลือกในการใช้บริ การร้านขายยา
ในส่วนของปั จจัยด้านบุคคล ด้านกระบวนการด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานที่และด้านราคา
ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) เรื่ องรู ปแบบการดาเนินชีวติ การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทยรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน มีลกั ษณะ
เป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ
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ใหม่มากกว่าสื่ออื่น ๆ เพราะข้อดีของสื่อใหม่ คือ ข้อมูลที่สดใหม่ รวดเร็ ว มีภาพและเสี ยง สามารถ
ใช้ผา่ นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ได้
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจะใช้เกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือ รับรู ้ถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ แต่ละงานวิจยั จะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั ตัวผูบ้ ริ โภคและสินค้าตั้งแต่ข้นั แรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายว่าเป็ นไปในทิศทางใด หากเป็ นไป
ทิศทางที่ดี ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นบวกนั่นหมายความว่า พฤติกรรมหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
จะเกิดการซื้อซ้ า หรื อดีกว่านั้นคือการบอกต่อ แต่ถา้ ตัวสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคเป็ นไปในทางไม่ดีผลที่
ได้ก็จะตรงกันข้าม

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา ซึ่งผูศ้ ึกษาได้กาหนดวิธีการศึกษา ประกอบด้วย
ขอบเขตของการศึกษา ประชากร ขนาดตัวอย่าง วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานที่ใช้ในการดาเนิ นงานวิจยั และรวบรวมข้อมูล
และระยะเวลาในการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขนาดตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง จานวนประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วง
อายุระหว่าง 15-35 ปี จานวนประมาณ 14,347,479 คน (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2557) ทั้งนี้ เพื่อให้
ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม จึงใช้วิธีการคัดเลื อกตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนได้ไ ม่เกิ น 5% สามารถดูได้จากตารางของ Taro
Yamane ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 ตารางกาหนดขนาดตัวอย่าง Taro Yamane

แหล่ งที่มา: Yamane, 1967.

3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาจะใช้ขอ้ มูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูท้ ี่เคย
ซื้ออาหารออร์แกนิคทางออนไลน์ท้งั ที่ใช้เอง และซื้อให้ผอู ้ ื่น โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และเพื่อ ให้ ไ ด้ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ ต ้อ งการ จึ ง จะท า
แบบสอบถามออนไลน์ส่งไปตามเว็บเพจที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ การออกกาลังกาย
การทานอาหารเพือ่ สุขภาพ เป็ นต้น และในส่ วนของการแจกแบบสอบถามจะทาการแจกที่ฟิตเนส
หรื อ ร้านค้าที่ขายอาหารออร์แกนิ ค ดังนั้นจึงจะได้กลุ่มเป้ าหมายที่ผวู ้ ิจยั ต้องการทาให้ผลสารวจที่
ออกมาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน
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3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อที่ใช้ในการรวบรวมข้อ มู ล ปฐมภูมิเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งผู ้
ศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษา เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร และเคยซื้ อ อาหารออร์ แ กนิ ค ทางออนไลน์ ท้ ัง ที่ ใ ช้เ อง และซื้ อให้ ผู ้อื่ น
ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลาย
ปิ ดแบบหลายตัวเลือก
ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับสื่ อของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย สื่ อที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เลือกรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร และช่วงเวลาการเปิ ดรับสื่อ
โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลือก และ Rating scale
ส่ วนที่ 3 ด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตโดยใช้เกณฑ์ AIOs คือ กิจกรรม (Activity) ความ
สนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion)
ส่วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิ ค แบบสอบถามประกอบด้วยปั จจัยที่
มีผลต่อการเลือกซื้อ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านโปรโมชัน่
ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสินค้า มีเรื่ องเกี่ยวกับความถี่ในการซื้ อ จานวนใน
การซื้ อ ในแต่ล ะครั้ง โดยมี ล ักษณะของแบบสอบถามเป็ นค าถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดงั นี้
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
เท่ากับ
5
คะแนน
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
เท่ากับ
4
คะแนน
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
เท่ากับ
3
คะแนน
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
เท่ากับ
2
คะแนน
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด
เท่ากับ
1
คะแนน
จากการให้คะแนนข้อมูลในระบบ Rating Scale เมื่อนามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะมีค่าตั้งแต่
1.00 – 5.00 คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวมีความหมายแทนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารออร์แกนิ คของผูบ้ ริ โภค ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย โดย
การแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็ น 5 ชั้น และให้ทุกอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่า ๆ กัน คือชั้นละ 0.80
ตามหลักวิชาสถิติพ้นื ฐานเบื้องต้น ซึ่งสามารถคานวณได้ดงั นี้
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สูตร
Max คือ คาตอบทีม่ ีค่าสูงสุด
Min คือ คาตอบที่มีค่าต่าสุด
Range คือ ช่วง (ระดับ) ที่ตอ้ งการจัดกลุ่ม
ในที่น้ ี คือ
=
= 0.8
การแปลความหมาย
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดงั นี้
เท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างสมบูรณ์คือ เมื่ อตัวแปรตัว
หนึ่งมีค่ามากขึ้น ตัวแปรอีกตัวหนึ่งมีค่ามากขึ้นด้วย
เท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์ คือเมื่อตัวแปรหนึ่ งมี
ค่ามากขึ้น ตัวแปรอีกหนึ่งตัวหนึ่งมีค่าน้อยลงด้วย
เท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
เครื่ อ งหมายบวก หรื อ ลบ บ่ ง บอกทิ ศ ทางของความสัม พัน ธ์เ ป็ นเครื่ อ งหมายบวก คื อ
สัมพันธ์เชิงบวก ถ้าค่าที่สงั เกตได้เป็ นค่าที่มีเครื่ องหมายลบ คือมีความสัมพันธ์เชิงลบหรื อผกผันกัน
เกณฑ์การอธิบายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อธิบายได้จาก 1) ค่าตัวเลขที่มีค่าใกล้ 1 มาก แสดงถึง
ระดับความสัมพันธ์มาก 2) ค่าตัวเลขที่มีผลงานวิจยั ในอดีตของตัวแปรคู่เดียวกัน เป็ นรายการอ้างอิง
3) ค่าตัวเลขจากเกณฑ์ที่มีนกั วิชาการอธิบายไว้เช่น (Bartz, 1999 อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2526)
0.00 – 0.20 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่ามาก
0.21 – 0.40 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่า
0.41 – 0.60 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง
0.61 – 0.80 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูง
0.81 – 1.00 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูงมาก
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ คาตอบที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability
Test) โดยพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ = 0.853
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อ = 0.767
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า = 0.800

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ดงั นี้ คือ
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใช้ตารางแสดงจ านวนและร้อ ยละเพื่อ อธิ บายข้อ มู ลด้านลักษณะทางประชากร ใช้
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายตัวแปรกิจกรรม ตัวแปรความสนใจ ตัวแปรความ
คิดเห็นและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
2) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
(1) ขั้นที่ 1 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็ น เพื่อจัดกลุ่ม ของกิ จกรรมที่ผูบ้ ริ โภคทา และกลุ่มความสนใจของผูบ้ ริ โภคและกลุ่มความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
(2) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของกิจกรรม กลุ่มความสนใจและ
กลุ่มความคิดเห็นมารวมกัน เพือ่ จัดเป็ นกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ ผูบ้ ริ โภค
3) การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มของรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต กับพฤติกรรม
การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและความคิดเห็นที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์เพื่อ สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร

3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาครั้ง นี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 5 เดื อ น เก็บรวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามในช่วงเดือนธันวาคม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต้ งั แต่ 15 –35 ปี ทา
การคัดเลือกจากแฟนเพจที่เกี่ยวกับอาหารสุ ขภาพ และการออกกาลังกาย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พิจารณากลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) เพือ่ ทราบถึงการเปิ ดรับสื่อของที่ผทู ้ ี่ใส่ใจสุขภาพ
2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคผ่านช่องทางออนไลน์
3) เพือ่ ศึกษาปั จจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
4) เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับการเปิ ดรับสื่ อ
เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบ เพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
ข่าวสารกับ พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 2: เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต กับพฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออร์แกนิค
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบ เพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ กับ การรับรู ้ข่าวสาร
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สมมติฐานที่ 3: เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการซื้ ออาหาร
ออร์แกนิค
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบ เพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ กับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 4: เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับปั จจัยการเลือก
ซื้ออาหารออร์แกนิค
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบ เพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 5: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการเลือกซื้ ออาหารออร์แกนิ ค กับ
พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบ เพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิค

4.1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
114
286
400

ร้ อยละ
28.5
71.5
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 71.5 และ
เป็ นเพศชายร้อยละ 28.5
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
15-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
รวม

จานวน
18
259
74
49
400

ร้ อยละ
4.5
64.8
18.5
12.3
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 21-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ
64.8 รองลงมา 36-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.5 อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.3 อายุ 15-20 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./และต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

จานวน
11
4
324
60
1
400

ร้ อยละ
2.8
1.0
81.0
15.0
0.3
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นช่วงปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 81.0 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ 15 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
และต่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 2.8 อนุปริ ญญาตรี /ปวส.คิดเป็ นร้อยละ 1.0 และอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.3
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริ ษทั
อื่น ๆ
รวม

จานวน
112
10
73
190
15
400

ร้ อยละ
28.0
2.5
18.3
47.5
3.8
100.0

ตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั คิดเป็ น
ร้อยละ 47.5 รองลงมาคืออาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 28.0 อาชีพธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 18.3 อาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 3.8 และอาชีพข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
สูงกว่า 15,000 บาท
รวม

จานวน
62
60
278
400

ร้ อยละ
15.5
15.0
69.5
100.0

ตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งกว่า 15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 69.5 รองลงมา 5,000-10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.5 และ 10,001-15,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ15.0 ตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อออนไลน์ ผูว้ จิ ยั ได้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
ออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่ในการเข้าใช้ ระยะเวลาในการเข้าใช้ สถานที่ที่เข้า
ใช้เครื อข่าย
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของความถี่ในการเข้าใช้เครื อข่ายออนไลน์
ความถี่ในการเข้ าใช้
มากกว่า 1 ครั้ง/วัน
วันละ 1 ครั้ง
2-3 วัน/ครั้ง
4-5 วัน/ครั้ง
6-7 วัน/ครั้ง
รวม

จานวน
45
86
39
42
188
400

ร้ อยละ
11.3
21.5
9.8
10.5
47.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้เครื อ ข่าย 6-7
วัน/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 47.0 รองลงมาวันละ 1 ครั้ง มากกว่า 1 ครั้ง/วัน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 4-5 วัน/
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และ 2-3 วัน/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 9.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครื อข่าย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ าใช้ เครือข่ าย
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1-2 ชัว่ โมง
2-3 ชัว่ โมง
มากกว่า 3 ชัว่ โมง
รวม

จานวน
259
94
15
32
400

ร้ อยละ
64.8
23.5
3.8
8.0
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 64.8 รองลงมา 1-2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 23.5 มากกว่า 3 ชัว่ โมง
คิดเป็ นร้อยละ 8.0 และ 2-3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของสถานที่ที่เข้าใช้เครื อข่าย
จานวน
ที่บา้ น
ที่ทางาน
ที่มหาวิทยาลัย
ที่ร้านอินเตอร์เนต
อื่นๆ
รวม

จานวน
285
84
11
3
17
400

ร้ อยละ
71.3
21.0
2.8
0.8
4.3
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เข้าใช้เครื อข่ายที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ
71.3 รองลงมาคือที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 ที่อื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 4.3 ที่มหาวิทยาลัย คิดเป็ น
ร้อยละ2.8 และที่ร้านอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ0.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงช่วงเวลาในการเข้าใช้สงั คมออนไลน์
ช่ วงเวลา
08.01-12.00 น.
12.01-16.00 น.
16.01-20.00 น.
20.01-00.00 น.
00.01-04.00 น.
04.01-08.00 น.
รวม

จานวน
104
141
173
266
27
9
720

ร้ อยละ
14.4
19.6
24.0
36.9
3.8
1.3
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เข้าใช้เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ใน
ช่ ว งเวลา 20.01-00.00 น. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.9 รองลงมา 16.01-20.00 น. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.0
12.01-16.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 19.6 08.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 14.4 00.01-04.00 น. คิดเป็ นร้อย
ละ 3.8 และ 04.01-08.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
snapchat
รวม

จานวน
351
225
71
19
4
670

ร้ อยละ
52.4
33.6
10.6
2.8
0.6
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้ Facebook คิดเป็ นร้อ ยละ 52.4
รองลงมา Instagram คิดเป็ นร้อยละ 33.6 YouTube คิดเป็ นร้อยละ 10.6 Twitter คิดเป็ นร้อยละ 2.8
และ Snapchat คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 ระดับความบ่อยครั้งในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ระดับความบ่อยครั้ง
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
ะเด็น
กลาง
1.Facebook
214
116
45
21
(53.5) (29.0) (11.3)
(5.3)
2. Instagram
96
131
87
53
(24.0) (32.8) (21.8) (13.3)
3.YouTube
47
86
123
94
(11.8) (21.5) (30.8) (23.5)
4.Twitter
13
22
69
152
(3.3)
(5.5) (17.3) (38.0)
4
8
44
151
5.Snapchat
(1.0)
(2.0) (11.0) (37.8)
รวม
ปร

น้อย
ที่สุด
4
(1.0)
33
(8.3)
50
(12.5)
144
(36.0)
193
(48.3)

S.D.

แปลผล

0.931

4.287
มากที่สุด
3.510
มาก
2.965
ปานกลาง
2.020
น้อย
1.697
น้อยที่สุด
2.896
ปานกลาง

1.222
1.192
1.023
0.820
3.186

จากตาราง 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิ คจากสื่ อ
สังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.896 โดยสื่ อที่ได้รับความนิ ยมอันดับที่
1 คือ Facebook อันดับที่ 2 คือ Instagram และอันดับที่ 3 คือ YouTube
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ตารางที่ 4.12 ระดับความบ่อยครั้งของรู ปแบบการดาเนินชีวติ (AIOs)

ประเด็น
1.ชอบขับรถไป
ต่างจังหวัดเมื่อมี
เวลาว่าง
2.ชอบ
ชอปปิ งกับเพือ่ น
ฝูงเมื่อมีเวลาว่าง
3.เล่นกีฬาเป็ นงาน
อดิเรก
4.ชอบไปงาน
สังสรรค์กบั
เพือ่ น ๆ
5.ชอบทาอาหาร
เพือ่ สุขภาพทาน
เอง
6.ออกกาลังกาย
เป็ นประจาอย่าง
สม่าเสมอทุก
อาทิตย์
7.ชอบดูทีวเี ป็ น
กิจกรรมเวลาว่าง

ทาเป็ น
ประจา
88
(22.0)

ระดับความคิดเห็น
แปล
ทา
ทาบ้าง ทานาน ๆ แทบจะ
S.D.
ผล
ค่อนข้าง ไม่ทา
ครั้ง
ไม่ได้ทา
บ่อย
บ้าง
145
126
30
11
0.988 3.672
(36.3)
(31.5)
(7.5)
(2.8)
มาก

125
(31.3)

150
(37.5)

101
(25.3)

20
(5.0)

4
(1.0)

0.923 3.930
มาก

81
(20.3)
124
(31.0)

124
(31.0)
163
(40.8)

142
(35.5)
95
(23.8)

42
(10.5)
14
(3.5)

11
(2.8)
4
(1.0)

1.014 3.555
มาก
0.882 3.972
มาก

47
(11.8)

119
(29.8)

164
(41.0)

60
(15.0)

10
(2.5)

0.953 3.332

75
(18.8)

116
(29.0)

136
(34.0)

54
(13.5)

19
(4.8)

1.085 3.435
มาก

109
(27.3)

139
(34.8)

98
(24.5)

40
(10.0)

14
(3.5)

1.076 3.722
มาก

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ประเด็น

ทาเป็ น
ประจา

8.เป็ นสมาชิกของ
ฟิ ตเนส

54
(13.5)

ระดับความคิดเห็น
แปล
ทา
ทาบ้าง ทานาน ๆ แทบจะ
S.D.
ผล
ค่อนข้าง ไม่ทา
ครั้ง ไม่ได้ทา
บ่อย
บ้าง
41
106
106
93
1.309 2.642
ปาน
(10.3)
(26.5)
(26.5)
(23.3)
กลาง

9.ท่านชอบซื้อของ
ใช้ในบ้านด้วย
ตนเอง
10.สนใจกับ
กระแสการรัก
สุขภาพในปั จจุบนั
11.สนใจกับการ
แต่งตัวตามสมัย
นิยม
12.ต้องการให้ทุก
คนในครอบครัว
ทานอาหารออร์แก
นิค
13.มีความสนใจ
ในการฟังดนตรี ใน
สวน
14.ชอบไปตามหา
ร้านอาหารที่มี
บรรยากาศสวย ๆ
เพือ่ ถ่ายรู ปลง
โซเชี่ยลมีเดีย

162
(40.5)

134
(33.5)

81
(20.3)

21
(5.3)

2
(0.5)

0.926 4.082
มาก

113
(28.3)

185
(46.3)

87
(21.8)

14
(3.5)

1
(0.3)

0.814 3.987
มาก

108
(27.0)

156
(39.0)

116
(29.0)

14
(3.5)

6
(1.5)

0.904 3.865
มาก

109
(27.3)

158
(39.5)

121
(30.3)

8
(2.0)

4
(1.0)

0.858 3.900
มาก

99
(24.8)

139
(34.8)

128
(32.0)

28
(7.0)

6
(1.5)

0.958 3.742
มาก

103
(25.8)

150
(37.5)

110
(27.5)

25
(6.3)

12
(3.0)

1.000 3.767
มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ประเด็น
15.หาข้อมูลสินค้า
ออร์แกนิคผ่าน
ช่องทางออนไลน์
16.ท่านมีความ
สนใจในการหา
ข้อมูเครื่ องสาอางค์
ตามบิวตี้บล๊อก
เกอร์ต่าง ๆ
17.ท่านเห็นว่าการ
ทาอาหาร
รับประทานเองที่
บ้านสะอาดและ
ปลอดภัยที่สุด
18.ท่านเห็นว่าการ
ติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองเป็ น
สิ่งจาเป็ น
19.ท่านคิดว่า
เศรษฐกิจเป็ นสิ่งที่
ทาให้ราคาของ
อาหารออร์แก
นิคมีราคาสูง

ทาเป็ น
ประจา
76
(19.0)

ระดับความคิดเห็น
ทา
ทาบ้าง ทานาน ๆ แทบจะ
ค่อนข้าง ไม่ทา
ครั้ง ไม่ได้ทา
บ่อย
บ้าง
163
112
40
9
(40.8)
(28.0)
(10.0)
(2.3)

S.D.

แปล
ผล

0.973 3.642
มาก

92
(23.0)

118
(29.5)

120
(30.0)

34
(8.5)

36
(9.0)

1.193 3.490
มาก

189
(47.3)

142
(35.5)

65
(16.3)

4
(1.0)

0
(0.0)

0.769 4.290
มาก
ที่สุด

146
(36.5)

176
(44.0)

70
(17.5)

7
(1.8)

1
(0.3)

0.782 4.147
มาก

128
(32.0)

169
(42.3)

84
(21.0)

13
(3.3)

6
(1.5)

0.892 4.000
มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ประเด็น
20.ท่านคิดว่าการ
ซื้อขายผ่านทาง
ออนไลน์เป็ นที่
นิยมในปั จจุบนั
21.ท่านคิดว่าคน
ไทยในปั จจุบนั ใช้
โซเชี่ยลมีเดียกัน
อย่างไม่ระมัดระวัง
22.ท่านคิดว่า
กระแสรักสุขภาพ
ได้รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรม
ตะวันตก
23.ท่านคิดว่า
ประเทศไทยควร
จัดระบบขนส่งให้
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
24.ท่านคิดว่าธุรกิจ
อาหารออร์แกนิค
ในประเทศไทย
กาลังป็ นที่นิยม

ทาเป็ น
ประจา
205
(51.3)

ระดับความคิดเห็น
แปล
ทา
ทาบ้าง ทานาน ๆ แทบจะ
S.D.
ผล
ค่อนข้าง ไม่ทา
ครั้ง ไม่ได้ทา
บ่อย
บ้าง
154
34
7
0
0.717 4.392
(38.5)
(8.5)
(1.8)
(0.0)
มาก
ที่สุด

213
(53.3)

138
(34.5)

42
(10.5)

7
(1.8)

0
(0.0)

0.744 4.392
มาก
ที่สุด

103
(25.8)

165
(41.3)

113
(28.3)

16
(4.0)

3
(0.8)

0.867 3.872
มาก

250
(62.5)

118
(29.5)

27
(6.8)

4
(1.0)

1
(0.3)

0.689 4.530
มาก
ที่สุด

138
(34.5)

198
(49.5)

57
(14.3)

7
(1.8)

0
(0.0)

0.728 4.167
มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ประเด็น
25.ท่านเห็นว่า
ผูผ้ ลิตอาหารส่วน
ใหญ่ไม่ใส่ใจความ
ปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค
รวม

ทาเป็ น
ประจา
136
(34.0)

ระดับความคิดเห็น
ทา
ทาบ้าง ทานาน ๆ แทบจะ
S.D.
ค่อนข้าง ไม่ทา
ครั้ง ไม่ได้ทา
บ่อย
บ้าง
174
87
3
0
0.759
(43.5)
(21.8)
(0.8)
(0.0)

แปล
ผล
4.107
มาก

10.852 3.856
มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามระดับความสาคัญของรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต
(AIOs) ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.856 ระดับความสาคัญของรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 คือ ประเทศไทยควรจัดระบบขนส่ งให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น อันดับที่ 2 คือ การซื้ อขายผ่านทางออนไลน์เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั และคนไทยในปั จจุบนั ใช้
โซเชี่ยลมีเดียกันอย่างไม่ระมัดระวัง และอันดับที่ 3 คือ การทาอาหารรับประทานเองที่บา้ นสะอาด
และปลอดภัยที่สุด
จากข้อมูลในตารางที่ 4.12 สามารถแบ่งกลุ่มคนได้เป็ น 6 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1: Healthy ตามกระแส
กลุ่มที่ 4: ปาร์ต้ พี เี พิล
กลุ่มที่ 2: นักกีฬากล้ามปู
กลุ่มที่ 5: พ่อบ้านแม่บา้ น
กลุ่มที่ 3: นักชอปจอมเชคอิน
กลุ่มที่ 6: นักกิจกรรม Outdoor
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ตารางที่ 4.13 ระดับความสาคัญของปั จจัยการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิค

ประเด็น

ระดับความสาคัญ
เห็นด้วย ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
อย่างยิง่ เห็นด้วย
เห็นด้วย

1.แพ็คเกจของ
138
อาหารออร์แกนิคมี (34.5)
ผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ
2. การมีมาตรฐาน
190
รับรองทาให้การ
(47.5)
เลือกซื้อง่ายขึ้น
3.คุณสมบัติอาหาร 210
ของอาหารออร์แก (52.5)
นิคเป็ นสิ่งที่ทาให้
ท่านตัดสินใจซื้อ
4.รสชาติเป็ นสิ่ง
183
สาคัญในการเลือก (45.8)
ซื้ออาหารออร์แก
นิค
5.อาหารออร์แก
128
นิคมีตวั เลือกน้อย (32.0)
ค่าเฉลี่ยรวมด้านผลิตภัณฑ์

แปล
ไม่เห็น
S.D.
ผล
ด้วย
อย่างยิง่
0
0.655 4.222
(0.0)
มาก
ที่สุด

215
(53.8)

45
(11.3)

2
(0.5)

175
(43.8)

33
(8.3)

2
(0.5)

0
(0.0)

149
(37.3)

38
(9.5)

3
(0.8)

0
(0.0)

160
(40.0)

54
(13.5)

2
(0.5)

1
(0.3)

0.737 4.305
มาก
ที่สุด

163
(40.8)

89
(22.3)

18
(4.5)

2
(0.5)

0.877 3.992
มาก
0.513 4.253
มาก
ที่สุด

0.657 4.382
มาก
ที่สุด
0.692 4.415
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ประเด็น

เห็นด้วย
อย่างยิง่

6.หากสินค้า
44
อาหารออร์แก
(11.0)
นิคมีราคาสูงจะ
ช่วยเพิม่ ความ
เชื่อมัน่ ในการ
ตัดสินใจซื้อ
7.มักเลือกซื้อ
64
อาหารออร์แกนิค (16.0)
เมื่อมีการลดราคา
8.ราคาของอาหาร
168
ออร์แกนิคมีราคา (42.0)
สูงกว่าอาหาร
ปกติ
9.มักซื้ออาหาร
46
ออร์แกนิคผ่าน
(11.5)
ช่องทางออนไลน์
ค่าเฉลี่ยรวมด้านราคา

ระดับความสาคัญ
ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

แปล
ไม่เห็น
S.D.
ผล
ด้วย
อย่างยิง่
20
0.986 3.312
(5.0)
มาก

124
(31.0)

165
(41.3)

47
(11.8)

140
(35.0)

147
(36.8)

35
(8.8)

14
(3.5)

0.978 3.512
มาก

190
(47.5)

39
(9.8)

3
(0.8)

0
(0.0)

0.673 4.307
มาก
ที่สุด

126
(31.5)

142
(35.5)

60
(15.0)

25
(6.5)

1.057 3.265
ปาน
กลาง
0.632 3.710
มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ประเด็น
10.ชอบที่จะเลือก
ซื้ออาหารออร์แก
นิคตามร้านค้า
มากกว่าออนไลน์
11.ชอบซื้ออาหาร
ออร์แกนิคผ่าน
ทางออนไลน์
เพราะสะดวก
สบายกว่า

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความสาคัญ
ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

112
(28.0)

151
(37.8)

104
(26.0)

23
(5.8)

58
(14.5)

115
(28.8)

152
(38.0)

55
(13.8)

แปล
ไม่เห็น
S.D.
ผล
ด้วย
อย่างยิง่
10
0.984 3.830
(2.5)
มาก

20
(5.0)

ค่าเฉลี่ยด้ านสถานที่
12.มักจะเลือกซื้อ
50
97
อาหารออร์แกนิค (12.5)
(24.3)
เมื่อมีของแถม
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการส่ งเสริมการขาย

รวม

174
(43.5)

54
(13.5)

25
(6.3)

1.045 3.340
ปาน
กลาง

0.689 3.478
มาก
1.037 3.232
ปาน
กลาง
1.037 3.232
ปาน
กลาง
5.591 3.843

จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้ อ สิ นค้าในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.843 ปั จจัยที่มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 คือ คุ ณสมบัติ
อาหารของอาหารออร์แกนิคเป็ นสิ่งที่ทาให้ท่านตัดสินใจซื้อ อันดับที่ 2 การมีมาตรฐานรับรองทาให้
การเลือกซื้อง่ายขึ้น และอันดับที่ 3 ราคาของอาหารออร์แกนิคมีราคาสูงกว่าอาหารปกติ

60
ตารางที่ 4.14 ระดับความสาคัญของพฤติกรรมการซื้อสินค้าสินค้า

ประเด็น
1.ซื้ออาหารออร์
แกนิคแต่ละครั้ง
เป็ นจานวนมาก
2.เกิดการซื้อซ้ า
ของอาหารออร์
แกนิค
3.ซื้ออาหารออร์
แกนิครับ
ประทานทุก
อาทิตย์
รวม

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความสาคัญ
ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

22
(5.5)

98
(24.5)

186
(46.5)

72
(18.0)

28
(7.0)

175
(43.8)

157
(39.3)

29
(7.3)

25
(6.3)

98
(24.5)

184
(46.0)

71
(17.8)

แปล
ไม่เห็น
S.D.
ผล
ด้วย
อย่างยิง่
22
0.928 3.065
(5.5)
ปาน
กลาง
11
0.836 3.450
(2.8)
มาก
22
(5.5)

0.942 3.082
ปาน
กลาง

2.292 3.199
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าสิ นค้าในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.199 พฤติกรรมการซื้ อ สิ นค้าสิ นค้าอันดับที่ 1
ท่านเกิดการซื้อซ้ าของอาหารออร์แกนิค อันดับที่ 2 ท่านซื้ออาหารออร์แกนิครับประทานทุกอาทิตย์
และอันดับที่ 3 ท่านซื้ออาหารออร์แกนิคแต่ละครั้งเป็ นจานวนมาก
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4.2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กับการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับอาหาร
ออร์แกนิค
ตารางที่ 4.15 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการเปิ ดรับสื่อ
เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค
กลุ่ม
1.Healthy ตาม
กระแส
2.นักกีฬากล้ามปู
3.นักชอปจอม
เชคอิน
4.ปาร์ต้ ีพเี พิล
5.พ่อบ้านแม่บา้ น
6.นักกิจกรรม
Outdoor

Facebook

Instagram

การเปิ ดรับสื่ อ
YouTube

0.298***

0.276***

0.226***

0.042

0.062

0.43

0.082

0.178***

0.039

0.149**

0.142**

0.342***

0.136**

0.026

0.010

0.000
0.161***

0.241***
0.080

0.066
0.126*

0.020
-0.002

-0.001
0.054

0.098

0.208***

0.148**

-0.026

0.092

Twitter

Snapchat

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.15 พบว่าเมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตมี
ความสัม พัน ธ์กับ การเปิ ดรั บ สื่ อ เกี่ ย วกับ อาหารออร์ แ กนิ ค โดยใช้ค่ า สหสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ สั น
(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบว่ากลุ่ ม Healthy ตาม
กระแสมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Facebook Instagram และ YouTube โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ป ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ เป็ นกลุ่ ม Healthy ตามกระแสจะมี การเปิ ดรับสื่ อ Facebook
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Instagram และ YouTube มากขึ้นโดยความสัม พันธ์ดังกล่าวเป็ นความสัม พันธ์ในระดับต่า และ
พบว่า กลุ่ม Healthy ตามกระแสไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Twitter และ Snapchat
ทางกลุ่ มนักกีฬากล้ามปูมีความสัม พันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ YouTube โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักกีฬากล้ามปูจะมีการเปิ ดรับสื่ อ YouTube มากขึ้นโดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และกลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับสื่อ Snapchat โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นกลุ่ ม นักกี ฬากล้ามปูจะมีการเปิ ดรับสื่ อ Snapchat
มากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และพบว่า กลุ่มนักกีฬากล้ามปู
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Facebook Instagram และ Twitter
กลุ่ มนักชอปจอมเชคอินมี ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagramโดยมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักชอปจอมเชคอินจะมีการเปิ ดรับสื่อ Instagram มากขึ้น
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ า นอกจากนั้นกลุ่ มนัก ชอปจอมเชคอิ นมี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Facebook และ YouTube โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นกลุ่มนักชอปจอม
เชคอิ น จะมี ก ารเปิ ดรับ สื่ อ Facebook และ YouTube มากขึ้ น โดยความสัมพันธ์ดัง กล่ าวเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามากและพบว่ากลุ่มนักชอปจอมเชคอินไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับ
สื่อ Twitter และ Snapchat
กลุ่ มปาร์ ต้ ีพีเพิล มี ความสัม พันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagram โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ป ผลการวิ จ ัย ได้ว่ า เมื่ อ เป็ นกลุ่ ม ปาร์ ต้ ี พี เ พิ ล จะมี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ Instagram มากขึ้ น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า และพบว่ากลุ่มปาร์ต้ ีพีเพิลไม่มีความสัมพันธ์
กับการเปิ ดรับสื่อ Facebook YouTube Twitter และ Snapchat
กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Facebook โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ เป็ นกลุ่ มพ่อ บ้านแม่ บา้ นจะมี การเปิ ดรับสื่ อ Facebook มากขึ้นโดย
ความสัม พันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั การ
เปิ ดรับสื่ อ YouTube โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นกลุ่ มพ่อบ้านแม่บา้ นจะมี การเปิ ดรับสื่ อ YouTube
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มากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และพบว่ากลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Instagram Twitter และ Snapchat
กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagram โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor จะมีการเปิ ดรับสื่ อ Instagram มาก
ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และกลุ่มกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor
มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ YouTube โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor จะ
มีการเปิ ดรับสื่อ YouTube มากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และ
พบว่า กลุ่ ม นักกิ จกรรม Outdoorไม่ มี ความสัมพัน ธ์กับการเปิ ดรับสื่ อ Facebook Twitter และ
Snapchat
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิค
ตารางที่ 4.16 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับพฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออร์แกนิค
พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์ แกนิค
กลุ่ม
1.Healthy ตามกระแส
2.นักกีฬากล้ามปู
3.นักชอปจอม
เชคอิน
4.ปาร์ต้ ีพเี พิล
5.พ่อบ้านแม่บา้ น
6.นักกิจกรรม Outdoor

ค่าสหสั มพันธ์

ระดับนัยสาคัญ

0.049***
0.353***

0.000
0.000

ระดับ
ความสั มพันธ์
ปานกลาง
ต่า

0.163***

0.001

ต่ามาก

0.032
0.078
0.279***

0.527
0.119
0.000

ต่า

จากตารางที่ 4.16 พบว่าเมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับพฤติกรรม
การซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
ในการทดสอบพบว่ากลุ่ มนักชอปจอมเชคอิ นมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักชอปจอมเชคอินจะมีพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ คมากขึ้น
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
กลุ่มนักกีฬากล้ามปู และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นกลุ่มนักกีฬากล้ามปู และ
กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor จะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคมากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
กลุ่ม Healthy ตามกระแส Outdoor มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ ค
โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์
เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นกลุ่ม Healthy ตามกระแสจะมีพฤติกรรม
การซื้ ออาหารออร์ แกนิ คมากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่า วเป็ นความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง
ส่วนกลุ่มปาร์ต้ พี เี พิล และกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับสื่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
ตารางที่ 4.17 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อกับพฤติกรรมการซื้อ
อาหารออร์แกนิค
การเปิ ดรับสื่ อ
1.Facebook
2.Instagram
3.YouTube
4.Twitter
5.Snapchat

พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์ แกนิค
ค่าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ระดับความสั มพันธ์
0.209***
0.000
ต่ามาก
0.226***
0.000
ต่า
0.282***
0.000
ต่า
0.188***
0.000
ต่ามาก
0.240***
0.000
ต่า

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.17 พบว่าเมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ กรรมการซื้ ออาหารออร์ แกนิ คโดยใช้ค่ าสหสั มพันธ์ ของเพียร์ สัน (Pearson's Product Moment

65
Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบว่าการเปิ ดรับสื่ อ Facebook และ Twitter มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์ แกนิ คโดยมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานและเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่เปิ ดรับสื่ อFacebook
และ Twitter มากขึ้นจะมีพฤติกรรมการซื้ อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ามาก
ทางด้านการเปิ ดรับสื่ อ Instagram YouTube และ Snapchat มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์ แกนิ คโดยมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจ ัยเป็ นไปตามสมมติฐานและเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่เปิ ดรับสื่ อ Instagram YouTube และ Snapchat
มากจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
สมมติฐานที่ 4 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
ตารางที่ 4.18 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับปั จจัยการ
เลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
ปัจจัยการเลือกซื้ออาหารออร์ แกนิค
กลุ่ม
1.Healthy ตาม
กระแส
2.นักกีฬากล้ามปู
3.นักชอปจอม
เชคอิน
4.ปาร์ต้ ีพเี พิล
5.พ่อบ้านแม่บา้ น
6.นักกิจกรรม
Outdoor

ด้ านราคา

ด้ านสถานที่

ด้ านส่ งเสริม
การขาย

0.512***

0.432***

0.410***

0.252***

0.041

0.064

0.205***

0.120*

0.395***

0.295***

0.276***

0.162***

0.134**
0.203***

0.191***
0.175***

0.127*
0.140**

0.078
0.141**

0.215***

0.303***

0.278***

0.218***

ด้ านผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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จากตารางที่ 4.18 พบว่าเมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับ
ปั จจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิ คโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแสมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
การเลื อ กซื้ อ อาหารออร์ แกนิ ค โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อยิง่ มีรูปแบบ
การดาเนิ นชีวิตเป็ นกลุ่ ม Healthy ตามกระแสมากขึ้นก็จะคานึ งถึงปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง แต่การส่ งเสริ มการ
ขายจะมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า
กลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อยิ่งเป็ นกลุ่มนักกี ฬากล้า มปูมากขึ้นก็จะคานึ งถึ งปั จจัยทางด้าน
สถานที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และระดับนัยสาคัญที่
0.05 ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก คือ เมื่ อยิ่งเป็ นกลุ่ มนักกี ฬา
กล้ามปูมากขึ้นก็จะคานึงถึงปั จจัยทางด้านการส่งเสริ มการขายเพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์
กลุ่ ม นัก ชอปจอมเชคอิ น มี ค วามสัม พัน ธ์กับปั จ จัย การเลื อ กซื้ อ อาหารออร์ แ กนิ ค โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อยิง่ เป็ นกลุ่มนักชอปจอมเชคอินมากขึ้นก็จะคานึงถึงปั จจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า แต่
การส่งเสริ มการขายจะมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่ามาก
กลุ่มปาร์ต้ ีพเี พิลมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อยิ่งเป็ นกลุ่ มปาร์ ต้ ีพีเพิล มากขึ้นจะคานึ งถึ งปั จจัยทางด้านราคา
เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก ส่วนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่ งหมายถึง เมื่อยิง่ มีความเป็ น
กลุ่ มปาร์ ต้ ี พีเพิล มากขึ้น จะค านึ ง ถึ งปั จจัย ทางด้านผลิ ตภัณฑ์เ พิ่มขึ้ นความสัมพัน ธ์ดัง กล่ า วเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวกผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อยิง่ เป็ นกลุ่มปาร์ต้ ีพีเพิลมากขึ้นจะคานึ งถึงปั จจัย
ทางด้านสถานที่เพิม่ ขึ้นความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก ในด้านการส่งเสริ ม
การขายไม่มีความสัมพันธ์
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กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ ยิ่งเป็ นกลุ่ มพ่อ บ้านแม่ บา้ นมากขึ้นจะคานึ งถึ งปั จจัยทางด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา เพิ่มขึ้น โดยความสัมพันธ์ดังกล่ าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก และ
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพัน ธ์เชิ งบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ ยิ่งเป็ นกลุ่ มพ่อ บ้านแม่ บา้ นมากขึ้นจะคานึ งถึ งปั จจัย
ทางด้านสถานที่ การส่งเสริ มการขายเพิม่ ขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ามาก
กลุ่ มนักกิ จกรรม Outdoor ความสัมพันธ์กับปั จจัยการเลื อ กซื้ อ อาหารออร์ แกนิ คโดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อยิ่งเป็ นกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มากขึ้นจะคานึ งถึ ง
ปั จจัยทางด้านผลิ ต ภัณฑ์ ด้านราคา สถานที่ และการส่ ง เสริ มการขายเพิ่ม ขึ้นโดยความสัมพัน ธ์
ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยการเลือกซื้ ออาหารออร์แกนิ คมี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิค
ตารางที่ 4.19 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
ปัจจัยการเลือกซื้ออาหาร
ออร์ แกนิค
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านสถานที่
4.ด้านส่งเสริ มการขาย

พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์ แกนิค
ค่าสหสั มพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ระดับความสั มพันธ์
0.163***
0.000
ต่ามาก
0.293***
0.001
ต่า
0.464***
0.000
ปานกลาง
0.361***
0.000
ต่า

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.19 พบว่าเมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ระหว่างปั จจัยการเลือกซื้ ออาหาร
ออร์แกนิคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบว่าปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
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มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานและเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากขึ้นจะมีพฤติกรรมการซื้อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
ทางด้า นราคาและด้า นส่ ง เสริ ม การขายมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออร์ แกนิ คโดยมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานเชิ งบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในด้านราคาและด้านส่งเสริ มการขายมาก
ขึ้นจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
ทางด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานและเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในด้านสถานที่มากขึ้นจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารออร์ แ กนิ ค ออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภค” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1) เพือ่ ทราบถึงการเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคของผูบ้ ริ โภค
2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออร์แกนิคผ่านช่องทางออนไลน์
3) เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
4) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิค
5) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับอาหาร
ออร์แกนิค
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต กับพฤติกรรมการซื้ ออาหาร
ออร์แกนิค
7) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ กับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
8) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต กับ ปั จ จัย การเลื อ กซื้ อ
อาหารออร์แกนิค
9) เพื่อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย การเลื อ กซื้ อ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออร์แกนิค
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งมีรูปแบบวิจยั เชิง สารวจ
(Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ภายหลังจากการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตรวจสอบความถู กต้องของแบบสอบถามโดยเลือ ก
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจในสุ ขภาพ มีอายุระหว่าง 15- 35 ปี ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ การวิเคราะห์
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ค่า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ เชิ ง สถิ ติ อ นุ ม านเพื่อ การทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั ได้แ ก่ การวิเคราะห์สัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค” ได้ดงั นี้
1) ลักษณะด้านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ อ ายุ 21-25 ปี มากกว่า ครึ่ งจบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั และส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นสู ง กว่า
15,000 บาท
2) การเปิ ดรับสื่อออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้เครื อข่าย 6-7 วัน/ครั้ง มีใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการเข้าใช้ น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้าใช้เครื อข่ายที่บา้ น และเข้าใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ในช่ วงเวลา 20.01- 00.00 น. กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้ Facebook และมี การหา
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิคจากสื่อสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง โดยสื่อที่ได้รับความนิ ยม
อันดับที่ 1 คือ Facebook
3) รู ปแบบการดาเนินชีวติ AIO’s
จากผลการจัดกลุ่ มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตโดยใช้ Factor Analysis จะสามารถจัดกลุ่ ม
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
(1) Healthy ตามกระแส
กลุ่ ม ตัว อย่า งนี้ ให้ค วามส าคัญ กับ การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ชอบซื้ อ วัต ถุ ดิ บ มา
ประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองที่บา้ น และมีไลฟ์ สไตล์ที่ค่อนข้างทันสมัย ตามกระแสไปกับ
เทรนด์แฟชัน่ ต่าง ๆ ในสังคม
(2) นักกีฬากล้ามปู
กลุ่มตัวอย่างนี้ ชอบออกกาลังกายเป็ นประจาหรื อเรี ยกว่าเป็ นงานอดิเรก ส่ วนใหญ่เป็ น
สมาชิกของฟิ ตเนส และค่อนข้างจริ งจังกับการออกกาลังกาย
(3) นักชอปจอมเชคอิน
กลุ่มตัวอย่างนี้ชอบใช้เวลาว่างไปกับเพือ่ นฝูงไม่ว่าจะเป็ นการชอปปิ ง หรื อ การเสาะหา
ร้านอาหารที่กาลังเป็ นที่นิยมเพือ่ ไปทดลองชิม ถ่ายรู ป และเชคอินตามสถานที่น้ นั ๆ
(4) ปาร์ต้ ีพเี พิล
กลุ่มตัวอย่างนี้ชอบสังสรรค์พบปะกับกลุ่มเพือ่ น
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(5) กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น
กลุ่ มตัวอย่างชอบใช้ชีวิตอย่างเรี ยบง่าย ติดบ้าน มี การใช้ชีวิตที่ไ ม่ หรู หรา เลื อ กที่จะ
ออกไปซื้อของใช้ในบ้านด้วยตนเอง
(6) นักกิจกรรม Outdoor
กลุ่ ม ตัว อย่างมี ความคิดเป็ นของตนเอง เมื่ อ มี เวลาว่า งจะชอบผจญภัย หรื อ กิ จกรรม
กลางแจ้งต่าง ๆ
4) ปั จจัยการเลือกซื้อสินค้า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นว่าปั จจัยที่มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 คือ คุณสมบัติอาหารของ
อาหารออร์แกนิ คเป็ นสิ่ งที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อ อันดับที่ 2 การมีมาตรฐานรับรองทาให้การเลือกซื้ อ
ง่ายขึ้น และอันดับที่ 3 ราคาของอาหารออร์แกนิคมีราคาสูงกว่าอาหารปกติ
5) พฤติกรรมการซื้อสินค้าสินค้า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเกิดการซื้อซ้ าของอาหารออร์แกนิค และส่วนมากซื้ ออาหารออร์แกนิ
ครับประทานทุกอาทิตย์ และมักซื้ออาหารออร์แกนิคแต่ละครั้งเป็ นจานวนมาก

5.2 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ เกี่ ยวกับอาหาร
ออร์แกนิค
จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์กบั การ
เปิ ดรับสื่ อ เกี่ยวกับอาหารออร์ แกนิ ค กลุ่ ม Healthy ตามกระแสมี ความสัมพันธ์กับการเปิ ดรับสื่ อ
Facebook Instagram และ YouTube โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นกลุ่ม
Healthy ตามกระแสจะมี การเปิ ดรับ สื่ อ Facebook Instagram และ YouTube มากขึ้น โดย
ความสัมพันธ์ดังกล่ าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ า และพบว่า กลุ่ ม Healthy ตามกระแสไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Twitter และ Snapchat
กลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ YouTube โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่า เมื่ อ เป็ นกลุ่ ม นัก กี ฬ ากล้า มปู จ ะมี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ YouTube มากขึ้ น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และกลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับสื่อ Snapchat โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นกลุ่ ม นักกี ฬากล้ามปูจะมีการเปิ ดรับสื่ อ Snapchat
มากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และพบว่า กลุ่มนักกีฬากล้ามปู
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Facebook Instagram และ Twitter
กลุ่ มนักชอปจอมเชคอิน มี ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagramโดยมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักชอปจอมเชคอินจะมีการเปิ ดรับสื่อ Instagram มากขึ้น
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ า นอกจากนั้นกลุ่ ม นัก ชอปจอมเชคอิ นมี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Facebook และ YouTube โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นกลุ่มนักชอปจอม
เชคอิ น จะมี ก ารเปิ ดรับ สื่ อ Facebook และ YouTube มากขึ้ น โดยความสัมพันธ์ดัง กล่ าวเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามากและพบว่ากลุ่มนักชอปจอมเชคอินไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับ
สื่อ Twitter และ Snapchat
กลุ่ มปาร์ ต้ ีพีเพิล มี ความสัม พันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagram โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ป ผลการวิ จ ัย ได้ว่ า เมื่ อ เป็ นกลุ่ ม ปาร์ ต้ ี พี เ พิ ล จะมี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ Instagram มากขึ้ น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า และพบว่ากลุ่มปาร์ต้ ีพีเพิลไม่มีความสัมพันธ์
กับการเปิ ดรับสื่อ Facebook YouTube Twitter และ Snapchat
กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Facebook โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ เป็ นกลุ่ มพ่อ บ้านแม่ บา้ นจะมี การเปิ ดรับสื่ อ Facebook มากขึ้นโดย
ความสัม พันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั การ
เปิ ดรับสื่ อ YouTubeโดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นกลุ่ มพ่อบ้านแม่บา้ นจะมี การเปิ ดรับสื่ อ YouTube
มากขึ้น โดยความสัม พันธ์ดังกล่ าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก และพบว่ากลุ่ มพ่อ บ้าน
แม่บา้ นไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Instagram Twitter และ Snapchat
กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Instagram โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักกิ จกรรม Outdoor จะมีการเปิ ดรับสื่ อ Instagram มาก
ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และกลุ่มกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor
มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ YouTube โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งผลการวิจยั
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เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor จะ
มีการเปิ ดรับสื่อ YouTube มากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และ
พบว่ากลุ่ ม นักกิ จกรรม Outdoor ไม่ มีความสัมพันธ์กับการเปิ ดรับสื่ อ Facebook Twitter และ
Snapchat
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหาร
ออร์แกนิค
จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิค พบว่ากลุ่มนักชอบจอมเชคอินมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แก
นิ ค โดยมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001 ซึ่ งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตาม สมมติ ฐ านโดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นกลุ่มนักชอบจอมเชคอินจะมี
พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคมากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
มาก
กลุ่มนักกีฬากล้ามปู และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มีความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นกลุ่มนักกีฬากล้ามปู และ
กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor จะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคมากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
กลุ่ ม Healthy ตามกระแส มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อ อาหารออร์ แกนิ คโดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นกลุ่ม Healthy ตามกระแสจะมี พฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์ แกนิ คมากขึ้นโดยความสัมพันธ์ดังกล่ าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่ วน
กลุ่มปตร์ต้ ีพเี พิล และกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับสื่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออร์แกนิคพบว่าการเปิ ดรับสื่อ Facebook และ Twitter มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออร์แกนิคโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานเชิง
บวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่เปิ ดรับสื่ อ Facebook และ Twitter มากขึ้นจะมี
พฤติกรรมการซื้อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
ทางด้านสื่ อ Instagram YouTube และ Snapchat มี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานและ
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เป็ นความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่า ผูท้ ี่ เ ปิ ดรั บ สื่ อ Instagram
YouTube และ Snapchat มากจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
สมมติ ฐ านที่ 4 รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ปั จ จัย การเลื อ กซื้ อ อาหาร
ออร์แกนิค
จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแสมีความสัมพันธ์กบั
ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ โดยมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจ ัยเป็ นไปตาม
สมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อยิ่งเป็ นกลุ่ ม
Healthy ตามกระแสมากขึ้ น ก็จ ะค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทางด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ เ พิ่ม ขึ้ น โดย
ความสั ม พัน ธ์ ดั ง กล่ า วเป็ นความสั ม พัน ธ์ ใ นระดั บ ปานกลาง แต่ ก ารส่ ง เสริ มการขายจะมี
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า
กลุ่มนักกีฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ อโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อยิง่ เป็ นกลุ่มนักกีฬากล้ามปูมากขึ้นก็จะคานึ งถึงปั จจัยทางด้านสถานที่เพิ่มขึ้น
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก คือเมื่อยิง่ เป็ นกลุ่มนักกีฬากล้ามปูมากขึ้นก็จะ
คานึงถึงปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มการขายเพิ่มขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ามาก ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์
กลุ่ มนักชอปจอมเชคอินมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือ กซื้ อโดยมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่า เมื่ อ ยิ่ง เป็ นกลุ่ ม นัก ชอปจอมเชคอิ น มากขึ้ น ก็ จ ะค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทางด้า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่เพิ่มขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่ าวเป็ นความสัม พันธ์ในระดับต่ า แต่การ
ส่งเสริ มการขายจะมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่ามาก
กลุ่มปาร์ต้ ีพเี พิลมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้อโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ซึ่ ง ผลการวิจ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ านโดยเป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ ยิง่ เป็ นกลุ่ ม ปาร์ ต้ ีพีเพิล มากขึ้ นจะคานึ งถึ งปั จจัยทางด้านราคาเพิ่มขึ้นโดย
ความสัมพันธ์ดังกล่ า วเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก ส่ ว นนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวกผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อยิง่ เป็ นกลุ่ ม
ปาร์ ต้ ี พี เ พิ ล มากขึ้ น จะค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทางด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์เ พิ่ ม ขึ้ น ความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า วเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
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โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวกผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อยิง่ เป็ นกลุ่มปาร์ต้ ีพีเพิลมากขึ้นจะคานึ งถึงปั จจัย
ทางด้านสถานที่เพิม่ ขึ้นความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก ในด้านการส่งเสริ ม
การขายไม่มีความสัมพันธ์
กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ อโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ ยิง่ เป็ นกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมากขึ้นจะคานึ งถึงปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก และนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ ยิ่งเป็ นกลุ่ มพ่อ บ้านแม่ บา้ นมากขึ้นจะคานึ ง ถึ งปั จจัยทางด้านสถานที่ การ
ส่งเสริ มการขายเพิม่ ขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
กลุ่ม นักกิจกรรม Outdoor ความสัมพันธ์กับปั จจัยการเลื อกซื้ อ โดยมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่า เมื่ อ ยิ่ง เป็ นกลุ่ ม นัก กิ จ กรรม Outdoor มากขึ้ น จะค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทางด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการขายเพิ่มขึ้ น โดยความสัม พันธ์ดังกล่ าวเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่า
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยการเลือกซื้ ออาหารออร์แกนิ คมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิค
ผลการศึ ก ษาแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ต่ อ การเลื อ กซื้ อ อาหารออร์ แ กนิ ค มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคพบว่าปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติฐานและมี ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่มีความพึง
พอใจในด้า นผลิ ต ภัณฑ์มากขึ้ นจะมี พ ฤติ กรรมการซื้ อ ที่ เพิ่ม ขึ้ นโดยความสัม พัน ธ์ดังกล่ าวเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
ทางด้านราคาและด้านส่งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แก
นิคโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานและมีความสัมพันธ์
เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในด้านราคาและด้านส่ งเสริ ม
การขายมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระดับต่า
ทางด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์แกนิ คโดยมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ร ะดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานและมี ความสัมพัน ธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึ ง
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สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในด้านสถานที่มากขึ้นจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ที่เพิม่ ขึ้นโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
1) การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ทางใช้ Facebook
รองลงมา Instagram ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2558) กล่าวว่าปี
นี้ เป็ นปี แรกที่ผ ลการส ารวจสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง พฤติ กรรมของคนในยุคนี้ ที่ใ ช้ส มาร์ ทโฟนเป็ น
อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต กัน มากที่ สุ ด ตลอด 24 ชั่ว โมง ส่ ว นกิ จ กรรมยอดนิ ย มของผูใ้ ช้
อินเตอร์เน็ตฯ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อันดับที่ 1 ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) เช่น Facebook, Instagram เป็ นต้น คิดเป็ นสัดส่ วนที่สูงถึงร้อยละ 82.7 อันดับที่ 2
ใช้ในการสื บค้นข้อมูล ร้อยละ 56.6 ทาให้เห็นได้ว่า Facebook นั้นยังเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ได้ม ากที่สุด นั่นเป็ นเพราะว่า Facebook มีความง่ายต่อการใช้งาน
สามารถสร้างเครื อข่ายเพื่อนฝูงได้ ผูใ้ ช้สามารถเปิ ดรับข้อมูลได้อย่างมากมายจากบุคคลที่เรารู ้จกั
เหมือนได้เป็ นการรักษาความสัมพันธ์กบั คนที่รู้จกั ไปในตัวด้วย
ส่ ว นในเรื่ อ งของช่ ว งเวลาในงานวิจ ัย ชิ้ น นี้ ระบุ ว่า ช่ ว งเวลาที่ นิ ย มใช้เ ครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์จะเป็ นช่วง 20.01-00.00 น. และสถานที่ที่เข้าใช้เครื อ ข่ายคือที่บา้ น ซึ่ งตรงกับ ณัฐกานต์
บุญนนท์ (2550) ในเรื่ องรู ปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิ ดรับสื่ อทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่ น
ใจเขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
2) รู ปแบบการดาเนินชีวติ
จากการวิเคราะห์กลุ่มกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบการ
ดาเนิ นชีวิต 6 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่ม Healthy ตามกระแส 2) กลุ่มนักกีฬากล้ามปู 3) กลุ่มนักชอปจอม
เชคอิน 4) กลุ่มปาร์ต้ ีพเี พิล 5) กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น 6) กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor
(1) กลุ่ม Healthy ตามกระแส
รู ปแบบการดาเนินชีวติ นี้ กลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก เข้าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม สนใจหาข้อมูล ติดตามอ่านข่าวสารบ้านเมืองรวมถึงเทรนด์แฟชัน่ ที่กาลัง
เป็ นที่นิยม มีการดาเนินชีวติ แบบใส่ใจสุขภาพ สอดคล้องกับ วรางคณา มาตา (2547) ได้ทาการวิจยั
เรื่ องรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูช้ ายวัยทางานในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแบ่งได้ 8 กลุ่ม
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และกลุ่มที่พฤติกรรมคล้ายคลึงกับกลุ่ม Healthy ตามกระแส คือกลุ่มสาอาง เพราะเป็ นคนช่างเลือก
สนใจภาพลักษณ์ของตนเอง ดูแลและใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็ นสิ่งแรก
(2) กลุ่มนักกีฬากล้ามปู
กลุ่มตัวอย่างชอบทากิจกรรมเกี่ยวกับการออกกาลังไม่ว่าจะเป็ นการเล่นกีฬา หรื อ เป็ น
สมาชิกของฟิ ตเนส ซึ่งสอดคล้องกับแอจเจน และฟิ ชบาย (Ajzen & Fishbein, 1980) กล่าวว่า ความ
ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมซึ่งเป็ นผลจากเจตคติ แรงจูงใจของบุคคล กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็ นปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ
(3) กลุ่มนักชอปจอมเชคอิน
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมชอบไปตามสถานที่ที่กาลังเป็ นที่นิยม และมีการบอกต่อทาง
สื่ อ ออนไลน์ ชอบการลงรู ปกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองไปทามาเพื่อ เป็ นการบ่งบอกถึ งสถานะทาง
สังคมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Thumbsupteam (2013) กล่าวว่า กลุ่มที่รักการโพสและแชร์เป็ น
ชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รักและชื่นชอบการเช็คอิน
เป็ นชีวติ จิตใจ ถึงแม้วา่ บางครั้งจะอยูใ่ นห้องน้ าก็ตามก็ยงั ไม่วายที่จะเช็คอิน โดยผลการสารวจพบว่า
ผูใ้ ช้งานประเภทนี้มีจานวนมากถึง 4.8 ล้านคนเลยทีเดียว
(4) กลุ่มปาร์ต้ ีพเี พิล
กลุ่ ม ตัวอย่างชอบการสังสรรค์กับ กลุ่ มเพื่อ นฝูง ชอบการพบปะสัง สรรค์ ซึ่ งตรงกับ
พิมพ์พา หิ รัญกิ ตติ (2547) กล่ าวว่า เป็ นบุคคลที่รักความสนุ ก มี ความรื่ นเริ งอยู่ตลอดเวลา ชอบ
Entertain ชอบสังสรรค์ ไม่ ว่าจะเป็ นเทศกาลใดก็ตามส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการบริ โภค
ลักษณะของพฤติกรรมบุคคลจะเป็ นบุคคลที่รักสนุ ก ชอบความรื่ นเริ ง มีการสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่
น้อง เพือ่ นฝูงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการจัดปาร์ต้ ที ุกสิ้นเดือน หรื อเป็ นเทศกาลต่าง ๆ
(5) กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น
กลุ่มตัวอย่างมีอุปนิสยั ชอบอยูบ่ า้ น ทาตัวเรี ยบง่าย เลือกซื้อของใช้ในบ้านด้วยตัวเอง ซึ่ ง
ตรงกับ พิมพ์ภา หิ รัญกิตติ (2547) กล่าวว่าลักษณะนิ สัยจะเป็ นคนเรี ยบง่าย ทาตัวสบาย ๆ ไม่เรื่ อ ง
มาก เป็ นคนสมถะ มักจะไม่ทาให้บุคคลอื่นเดือนร้อน และเป็ นคนเกรงใจคน ส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริ โภคลักษณะพฤติกรรมจะเป็ นคนเรี ยบง่าย ประหยัด ใช้จ่ายในสิ่ งที่จาเป็ นเท่านั้น
เป็ นคนเก็บออมเก่ง ก่อนตัดสินใจคิดแล้วคิดอีกว่าคุม้ หรื อไม่คุม้ ไม่นิยมไปทานอาหารนอกบ้าน ถ้า
เป็ นครอบครั วใหญ่ ส่ว นมากจะทาอาหารรั บประทานเอง เพราะคิด ว่า ประหยัด กว่า แต่ ถ ้า เป็ น
ครอบครัวเล็ก ส่วนใหญ่จะซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปมารับประทาน หากเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะซื้ อยามาทาน
เอง มักจะไม่ก่อหนี้สินให้กบั ตนเองหรื อครอบครัว
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(6) กลุ่มนักกิจกรรม Outdoor
กลุ่มตัวอย่างเป็ นพวกชอบขับรถออกต่างจังหวัด ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่ งสอดคล้อง
กับ พลอยศรี โปราณานนท์ (2548) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วเพื่อ ความเพลิ ด เพลิ น (Recreation
Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการพักผ่อนและความเพลิดเพลิน เป็ นการ
ผ่อนคลายความเครี ยดจากหน้าที่การงาน หรื อ ต้องการหลีกหนี จากสิ่ งแวดล้อมที่เคยชินไปสักชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็ นแบบกลางแจ้ง
3) ปั จจัยการเลือกซื้อ
จากผลสารวจของกลุ่มตัวอย่างพบว่าในส่ วนของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุดจะ
เป็ นในด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ราชันย์ บุญมาก (2546) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ผัก ปลอดสารพิษ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ กล่ า วว่ า
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้ อ
ผักปลอดสารพิษและปั จจุบนั ยังคงซื้ ออยู่ พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ และจิตวิทยาเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในระดับที่มาก เหตุผลที่คนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจใน
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน เพราะเห็ น ว่า การให้ค วามส าคัญ กับ สิ่ ง ที่ ต ้อ งบริ โ ภคเข้า ไปในร่ า งกายเป็ น
สิ่งจาเป็ น ต้องเลือก และคัดสรรเป็ นอย่างดี มีความปลอดภัยที่สามารถรับรองได้ จึงทาให้เรื่ องของ
ราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการขายนั้นมี ความสาคัญอยู่ในระดับที่รองลงมาตามล าดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทาง
การตลาดว่า เป็ นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือ กซื้ อ สิ นค้าและต้อ งนามาใช้ร่วมกัน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก และสิ่ งที่สาคัญตัวหนึ่ ง คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า ได้ผลิตภัณฑ์
อาจเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่แ ตะต้อ งได้แ ละแตะต้อ งไม่ ไ ด้ ส่ วนประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แก่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
4) พฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค
กลุ่ ม ตัว อย่างเกิ ดการซื้ อ ซ้ าอาหารออร์ แกนิ ค และซื้ อ อาหารออร์ แ กนิ ครั บประทานทุ ก
อาทิตย์ โดยซื้ออาหารออร์แกนิคแต่ละครั้งเป็ นจานวนมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิโสภา อุทิศสัมพันธ์
กุล (2554) ในหัวข้อ ปั จจัยที่มีผลต่อ การซื้ อ ซ้ าในธุ รกิ จออนไลน์ Group Buying กล่ าวว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งส่ วนใหญ่มี การซื้ อ ซ้ า เดื อ นละครั้ง ผลที่ไ ด้อ อกมาต่ างกัน อาจเป็ นเพราะตัว แปร หรื อ
ลักษณะทางผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เนื่องจากในงานวิจยั ของเรานั้นเป็ นของกินของใช้ของจาเป็ นจึง
ต้องมีการซื้อซ้ าทุกอาทิตย์ แต่งานวิจยั ที่นามาอ้างอิงนั้นตัวสินค้าอาจเป็ นสินค้าสิ้นเปลือง ไม่มีความ
จาเป็ น ทาให้เกิดการซื้อซ้ าเดือนละครั้ง
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5.4 การทดสอบสมมติฐานความสั มพันธ์ ของตัวแปร
สมมติฐานที่ 1: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับการเปิ ดรับสื่ อ
เกี่ยวกับ อาหารออร์แกนิค
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ ม Healthy ตามกระแสมี ความสัมพันธ์กับการเปิ ดรับสื่ อ Facebook
Instagram และ YouTube กลุ่มนักกี ฬากล้ามปูมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ YouTube กลุ่ ม
นักชอปจอมเชคอินมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ Instagram กลุ่มปาร์ต้ ีพีเพิลมีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับสื่ อ Instagram ซึ่ งกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ Facebook กลุ่ม
นักกิ จกรรม Outdoor มี ความสัม พันธ์กับการเปิ ดรั บสื่ อ Instagram ซึ่ งผลการวิจ ัยเป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของอนุ ชิ ต ศิ ริ กิ จ (2551) ได้แ บ่ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ไว้ 8
ประเภทดังนี้ 1) ผูป้ ระสบความสาเร็ จในชี วิต (Actualizes) 2) ผูม้ ี ชีวิตสมบูรณ์ (Fulfilled)
3) ผูอ้ นุ รักษ์แบบแผน (Believers) 4) ผูป้ ระสบความสาเร็ จ (Achievers) 5) ผูม้ ุ่ งมั่นพยายาม
(Strivers) 6) ผูแ้ สวงหาประสบการณ์ (Experience) 7) นักปฏิบตั ิ (Makers) 8) ผูต้ ่อสู ้ดิ้นรน
(Strugglers) ผูท้ ี่ เลื อ กซื้ อ บ้านจัด สรรส่ วนใหญ่ มี รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต แบบที่ 2 คือ ผูม้ ี ชี วิต
สมบูรณ์ (Fulfilled) มีลกั ษณะ เป็ นกลุ่มคนที่มีวฒ
ุ ิภาวะ ความพึงพอใจ ความสะดวกสบายต่อชุมชน
เช่น การปฏิบตั ิต่อครอบครัว การไปวัด การปฏิบตั ิต่อชุมชน การเป็ นคนดีของประเทศ ผูท้ ี่ยดึ ถื อ
แสดงลักษณะด้านศีลธรรม ตามกฎเกณฑ์ สิ่ งที่เคยปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับองค์การต่าง ๆ ครอบครัว
สังคม ศาสนา ใน ฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ โภค มักเป็ นผูน้ ิ ยมชอบใช้ตราสิ นค้าของประเทศตนเอง และมี
พฤติกรรม การบริ โภคตามค่านิยม การศึกษาดี และรายได้ปานกลาง แต่เพียงพอที่ตอบสนองความ
ต้อ งการของตนเอง เป็ นผูม้ ี ข่า วสารพร้อ มมู ล และยังเปิ ดรับความคิด เห็ นใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ที่
น่ าสนใจ ซึ่ งคุณสมบัติของคนกลุ่มนี้ เหมาะที่เป็ นผูม้ ี กาลังซื้ อ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรคานึ งถึ ง
การตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มนี้ ดว้ ย ไม่ว่าเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับบ้าน รู ปแบบที่
ทันสมัย อยู่ในทาเลที่ไ ปมาได้สะดวก รองลงมา ได้แก่รูปแบบการดาเนิ นชี วิต แบบ ที่ 7 คือ นัก
ปฏิบตั ิ (Makers มีคุณลักษณะเป็ นนักปฏิบตั ิ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพอใจในสิ่ งที่ตนมีหรื อ
มองเห็ น สิ่ ง แวดล้อ ม รอบตัว ตามสภาวะที่ เ ป็ นจริ ง ไม่ เ พ้อ ฝั น สนใจ เรี ย นรู ้ สิ่ ง รอบตัว ด้ว ย
ประสบการณ์ของตนโดยตรง ลงมือทาสิ่งต่าง ๆ เอง และมีความเชี่ยวชาญ มีรายได้ และพลังในการ
ดาเนินชีวติ อย่างเพียงพอ เคารพกฎเกณฑ์สงั คม แต่ไม่เป็ นทาสของวัตถุ สนใจเป็ นเจ้าของเฉพาะใน
สิ่ ง ที่ เ ป็ นไปได้ส าหรั บ ตนเอง นิ ย มการพัก ผ่อ น ซึ่ ง ผูป้ ระกอบการเอง ควรมี ก ารค านึ ง ถึ ง การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ เช่ น ควรมีการออกแบบบ้านที่มีสไตล์เพื่อ การพักผ่อ น
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สภาพแวดล้อมของโครงการ ร่ มรื่ น ขนาดบ้าน ไม่จาเป็ นต้องใหญ่มาก เน้นการใช้สอยภายในบ้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังใกล้เคียงกับ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ที่ว่ารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตแบบ
ไอทีพาเพลิน มีลกั ษณะเป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจจะเลือก
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่อใหม่มากกว่าสื่ออื่น ๆ เพราะข้อดีของสื่ อใหม่ คือ ข้อมูลที่สดใหม่ รวดเร็ ว มี
ภาพและเสียง สามารถใช้ผา่ นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ได้
สมมติฐานที่ 2: รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหาร
ออร์แกนิค
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มนักชอบจอมเชคอิน กลุ่ม Healthy ตามกระแส กลุ่มนักกีฬากล้ามปู
และกลุ่มนักกิจกรรม Outdoor มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วนกลุ่มปาร์ต้ ีพเี พิล และกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
อย่า งไรก็ ต ามรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า
สอดคล้องกับสิทธิพนั ธ์ ทนันไชย (2555) ซึ่งผลการวิจยั พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูซ้ ้ื อ
สินค้าเสมือนในกรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ 1) กลุ่มผูน้ าเทรนด์ (Leaders) 2) กลุ่ม
ทันกระแส (Followers) 3) กลุ่มรับตาม (Adopters) 4) กลุ่มนอกสายตา (Outsiders) โดยทัศนคติต่อ
สินค้าเสมือนมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนในทุกขั้นการตัดสิ นใจ ทั้งนี้
กลุ่มผูซ้ ้ือสินค้ามีวตั ถุประสงค์หลักในการซื้ อสิ นค้าเสมือน คือ เพื่อพัฒนาทักษะและเก็บเวลาของ
ตัวละคร ส่วนรู ปแบบของสินค้าเสมือนที่ใช้บริ การมากที่สุดคือ รู ปแบบ MMOs และ Free-to-Play
และสินค้าเสมือนประเภทชุดสวมใส่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทางด้านรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของ
ผูซ้ ้ือสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทัศนคติต่อสิ นค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูซ้ ้ื อสิ นค้าเสมือ นแต่ละกลุ่ มมี ค่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
สมมติฐานที่ 3: การเปิ ดรับสื่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ในการทดสอบพบว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อ Facebook และ Twitter มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ อาหารออร์ แกนิ ค ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานและมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่เปิ ดรับสื่ อ Facebook และ Twitter
มากขึ้นจะส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซ้ าโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัม พันธ์ในระดับต่ า
มาก
ทางด้านสื่ อ Instagram YouTube และ Snapchat มี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารออร์แกนิ ค ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูท้ ี่
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เปิ ดรับสื่ อ Instagram YouTube และ Snapchat มากจะมี พฤติ กรรมการเลื อ กซื้ อ ที่เพิ่ม ขึ้นโดย
ความสัมพันธ์ดังกล่ าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ าซึ่ งสอดคล้อ งกับ ปิ ยาอร รักชาติ (2552) จาก
เรื่ องการเปิ ดรับสื่ อและพฤติกรรมการเลือ กใช้เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้าของกลุ่มวัยรุ่ นชายพบว่า
การเปิ ดรับสื่อของกลุ่มวัยรุ่ นชายแตกต่างกันไปตามปั จจัยด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ปัจจัยด้านลักษณะทางด้านประชากรของกลุ่ มวัยรุ่ นชาย ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ล้วนเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่ นชาย ในด้านการเปิ ดรับสื่ อที่
ทราบข่าวโฆษณาเครื่ อ งสาอาง เนื่ อ งจากสิ่ งแวดล้อ มและสังคมนั้นทาให้บุ คคลมี ความสนใจที่
แตกต่างกันจะส่ งผลให้พฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย และสอดคล้อ งกับ รจนา มะลิวลั ย์ (2554)
เรื่ อ งปั จจัยที่ มี ผลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อ สิ นค้า 7 Catalog ของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัดตราดผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าซ้ าในอนาคต คือ การซื้อซ้ าคิดเป็ นร้อยละ 57.5
สมมติฐานที่ 4: รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
ผลการวิจยั พบว่าในการทดสอบพบว่ากลุ่ม Healthy ตามกระแส กลุ่มนักกี ฬากล้ามปูมี
นั ก ชอปจอมเชคอิ น กลุ่ ม ปาร์ ต้ ี พี เ พิ ล กลุ่ ม พ่ อ บ้า นแม่ บ ้า น กลุ่ ม นั ก กิ จ กรรม Outdoor มี
ความสั ม พัน ธ์กับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ซึ่ งผลการวิจ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ านโดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ จารุ วรรณ มีศิริ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดและรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อการเลือกจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล พบว่า ตัวแปรปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จึงทาให้เห็นได้วา่ ไม่วา่ จะมีรูปแบบการดาเนิ นชีวิตแบบใดล้วนแล้วแต่
มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการเลือกซื้อ จะแตกต่างกันแค่การหึความสาคัญในแต่ละด้าน
สมมติฐานที่ 5: ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ออาหารออร์แกนิค
ผลการวิจยั พบว่าทดสอบพบว่าปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออร์แกนิค ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานเชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ว่า ผูท้ ี่ มี ความพึง พอใจในด้านผลิ ตภัณ ฑ์มากขึ้นจะมี พฤติกรรมการซื้ อ ซ้ าโดยความสัมพัน ธ์
ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก ทางด้านราคาและด้านส่งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคโดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่าทางด้าน
สถานที่มี ความสัม พัน ธ์กับพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหารออร์ แกนิ ค โดยความสัม พัน ธ์ดังกล่ า วเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ ชไมพร สอนเทพา (2555) เรื่ องพฤติกรรมและ
ปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พลต่อ การเลื อ กซื้ อ ผักส าหรับ ประกอบอาการของประชาชนอ าเภอเมื อ งจัง หวัด
เชียงใหม่ กล่าวว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายของผักพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
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ความสะดวกสบายในการหาซื้อ เนื่องจากสถานที่ที่จดั จาหน่ายต้องง่ายต่อการซื้ อ สามารถติดต่อกับ
ลูกค้าได้สะดวก ทาให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญกับการความสะดวกในการหาซื้ อผักในระดับที่
มาก

5.5 ข้ อเสนอแนะ
5.5.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บข้อมูลของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุระหว่าง 15-35 เฉพาะใน
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นการทาวิจยั ครั้งต่อไปจะเพิม่ ช่วงอายุให้กว้างขึ้น อาจจะเพิม่ ไปถึง 45 ปี และ
ครอบคลุมไปถึงต่างจังหวัด โดยควรใช้วธิ ีวจิ ยั แบบคุณภาพ อาจทาให้พบทัศนคติที่มีความน่ าสนใจ
แตกต่างไปจากเดิม
2) ในการทาวิจยั เชิงปริ มาณครั้งต่อไป ควรเปลี่ ยนไปใช้ตวั แปรอื่น เช่ น ตัวแปร
ทัศนคติในการดาเนิ นชีวิต การแสวงหาข้อ มูล และสามารถเพิ่มเติมในด้านพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคที่ใส่ใจสุขภาพที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น การเปรี ยบเทียบสิ นค้าที่ซ้ื อด้วยอรรถประโยชน์ดา้ นการใช้
สินค้าที่ซ้ือด้วยอรรถประโยชน์ดา้ นอารมณ์ หรื ออาจศึกษากับกลุ่มเฉพาะ ประเภทสินค้าเพือ่ สุ ขภาพ
ที่เฉพาะเจาะจง เพือ่ ศึกษาทัศนคติ หรื อกลยุทธ์การขายสินค้าของผูผ้ ลิต เป็ นต้น
5.5.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปประยุกต์ใช้
1) สาหรับผูผ้ ลิตอาหารออร์แกนิ ค เมื่อผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ก็
ควรที่จะใส่ใจการผลิต เพือ่ ให้ผลิตผลที่ออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีตามที่
ผูบ้ ริ โภคได้หวังไว้ นอกจากนั้น ช่องทางในการจัดจาหน่ ายเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่สาคัญ ต้องหาซื้ อง่าย
สะดวกสบายต่อการซื้อ ผูผ้ ลิตจึงต้องเข้าให้ถึงทุกช่องทางเพือ่ กระจายสินค้าไปให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค
2) สาหรับผูป้ ระกอบกิจการขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้
เพือ่ ไปศึกษาเพือ่ เป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านข้อมูลการ
เปิ ดรับสื่อ เพราะถึงแม้จะมีสื่อโซเชี่ยลมีเดียอื่น ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Instagram หรื อ
Snapchat แต่สื่อ ที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายได้ม ากที่สุ ดคือ Facebook ดังนั้นการท า
การตลาดผ่านทาง Facebook เป็ นสิ่งสาคัญเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายต้องมีความสะดวกสบายเพราะเป็ นสิ่งสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ สถานที่ควรจะเน้นเรื่ อง
ความสะอาด เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจในสินค้า เป็ นต้น
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3) สาหรับบุคคลากรด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อทาการสื่อสารสาหรับคนรุ่ นใหม่
ควรมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับผูบ้ ริ โภค โดยอาจจะมีกิจกรรมให้ร่วมทา สร้างประสบการณ์
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ อีกทั้งพัฒนาช่ องทางการสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ให้เขาถึง กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคได้หลายทาง เช่น Line Facebook Instagram เป็ นต้น อีกทั้งต้องโน้มน้าวให้กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เกิดการบอกต่อในเชิงบวกอีกด้วย
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเรื่อง
“ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออาหารออร์ แกนิคออนไลน์ ของผู้บริโภค”
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย

ลงใน

หรื อเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็ นจริ ง

ท่ านเคยซื้ออาหารออร์ แกนิคผ่ านช่ องทางออนไลน์ หรือไม่
(หากตอบว่ าไม่ เคย จบแบบสอบถาม)
เคย
ไม่เคย
ท่ านมีอายุระหว่าง 15-35 ปี หรือไม่ (หากตอบว่ าไม่ จบแบบสอบถาม)
ใช่

ไม่

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
15-20 ปี
31-35 ปี
3. การศึกษา

21-25 ปี

26-30 ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./และต่ากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ........................

ปริ ญญาตรี

4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน10,000 บาท

ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ ..........................
10,001-15,000 บาท

สูงกว่า 15,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามด้ านการเปิ ดรับสื่อออนไลน์
1. ความถี่ในการเข้าใช้สื่อออนไลน์เพือ่ ซื้ออาหารออร์แกนิคของท่านบ่อยแค่ไหน
มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน วันละ 1 ครั้ง
2-3 วัน/ครั้ง
4-5วัน/ ครั้ง
6-7วัน/ครั้ง
2. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้สื่อออนไลน์เพือ่ เลือกซื้ออาหารออร์แกนิคต่อวันในแต่ละครั้ง
ของท่าน
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1-2 ชัว่ โมง 2-3 ชัว่ โมง
มากกว่า 3 ชัว่ โมง
3. สถานที่ที่ท่านเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
ที่บา้ น
ที่ทางาน
ที่มหาวิทยาลัย
ที่ร้านอินเตอร์เน็ต
อื่น ๆ .....................
4. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
08.01–12.00 น.
12.01–16.00 น.
16.01–20.00 น.
20.01-00.00
น. 00.01–04.00 น.
04.01–08.00 น.
5. ท่านรู ้จกั อาหารออร์แกนิคผ่านเว็บไซด์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Facebook
instagram
YouTube
Twitter
snapchat
6. ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิคจากสื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
ความถี่ในการใช้
ประเภท
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
snapchat
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ส่ วนที่ 3 ด้ านรู ปแบบในการดาเนินชีวิต (AIOs)
ข้อ

ประเด็น

กิจกรรม (Activity)
1. ท่านชอบขับรถไปต่างจังหวัดเมื่อมี
เวลาว่าง
2. ท่านชอบชอปปิ งกับเพือ่ นฝูงเมื่อมี
เวลาว่าง
3. ท่านเล่นกีฬาเป็ นงานอดิเรก
4. ท่านชอบไปงานสังสรรค์กบั เพือ่ น ๆ
5. ท่านชอบทาอาหารเพือ่ สุขภาพทาน
เอง
6. ท่านออกกาลังกายเป็ นประจาอย่าง
สม่าเสมอทุกอาทิตย์
7. ท่านชอบดูทีวเี ป็ นกิจกรรมเวลาว่าง
8. ท่านเป็ นสมาชิกของฟิ ตเนส
9. ท่านชอบซื้อของใช้ในบ้านด้วยตนเอง
ความสนใจ (Interest)
10. ท่านสนใจกับกระแสการรักสุขภาพ
ในปั จจุบนั
11. ท่านสนใจกับการแต่งตัวตามสมัยนิยม
12. ท่านอยากให้ทุกคนในครอบครัวทาน
อาหารออร์แกนิค
13. ท่านสนใจในการฟังดนตรี ในสวน
14. ท่านชอบไปตามหาร้านอาหารที่มี
บรรยากาศสวยๆเพือ่ ถ่ายรู ปลง
โซเชี่ยลมีเดีย

ทา
ทาเป็ น
ค่อนข้า
ประจา
งบ่อย

ทาบ้าง
ไม่ทา
บ้าง

ทานาน
ๆ ครั้ง

แทบจะ
ไม่ได้
ทา
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ข้อ

ประเด็น

15. ท่านหาข้อมูลสินค้าออร์แกนิคผ่าน
ช่องทางออนไลน์
16. ท่านมีความสนใจในการหาข้อมูล
เครื่ องสาอางค์ตามบิวตี้บล๊อกเกอร์
ต่าง ๆ
ความคิดเห็น (opinion)
17. ท่านเห็นว่าการทาอาหารรับประทาน
เองที่บา้ นสะอาดและปลอดภัยที่สุด
18. ท่านเห็นว่าการติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองเป็ นสิ่งจาเป็ น
19. ท่านคิดว่าเศรษฐกิจเป็ นสิ่งที่ทาให้
ราคาของอาหารออร์แกนิคมีราคาสูง
20. ท่านคิดว่าการซื้อขายผ่านทาง
ออนไลน์เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั
21. ท่านคิดว่าคนไทยในปั จจุบนั ใช้
โซเชี่ยลมีเดียกันอย่างไม่ระมัดระวัง
22. ท่านคิดว่ากระแสรักสุขภาพได้รับ
อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก
23. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรจัดระบบ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
24. ท่านคิดว่าธุรกิจอาหารออร์แกนิคใน
ประเทศไทยกาลังป็ นที่นิยม
25. ท่านเห็นว่าผูผ้ ลิตอาหารส่วนใหญ่ไม่
ใส่ใจความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค

ทาค่อน
ทาเป็ น
ทาบ้างไม่
ข้าง
ประจา
ทาบ้าง
บ่อย

ทา
นาน ๆ
ครั้ง

แทบ
จะ
ไม่ได้
ทา
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ส่ วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่ อการเลือกซื้อ

ข้อ

ประเด็น

ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. แพ็คเกจของอาหารออร์แกนิคมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ
2. การมีมาตรฐานรับรองทาให้การ
เลือกซื้อง่ายขึ้น
3. คุณสมบัติอาหารของอาหารออร์แก
นิคเป็ นสิ่งที่ทาให้ท่านตัดสินใจซื้อ
4. รสชาติเป็ นสิ่งสาคัญในการเลือกซื้อ
อาหารออร์แกนิค
5. อาหารออร์แกนิคมีตวั เลือกให้
รับประทานน้อย
ด้ านราคา (Price)
6. หากสินค้าอาหารออร์แกนิคมีราคา
สูงจะช่วยเพิม่ ความเชื่อมัน่ ในการ
ตัดสินใจซื้อ
7. ท่านมักเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค
เมื่อมีการลดราคา
8. ราคาของอาหารออร์แกนิคมีราคาสูง
กว่าอาหารปกติ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่
เห็น
ไม่คอ่ ย
เฉย ๆ
ด้วย
เห็นด้วย
อย่าง
ยิง่
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ข้อ

ประเด็น

เห็นด้วย ค่อนข้าง
อย่างยิง่ เห็นด้วย

เฉย ๆ

ไม่คอ่ ย ไม่เห็น
เห็นด้วย ด้วยอย่าง
ยิง่

ด้ านสถานที่ (Place)
9. ท่านมักซื้ออาหารออร์แกนิ
คผ่านช่องทางออนไลน์
10. ท่านชอบที่จะเลือกซื้ออาหาร
ออร์แกนิคตามร้านค้ามากกว่า
ออนไลน์
11. ท่านชอบซื้ออาหารออร์แกนิ
คผ่านทางออนไลน์เพราะ
สะดวกสบายกว่า
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
12. ท่านมักจะเลือกซื้ออาหารออร์
แกนิคเมื่อมีของแถม
ส่ วนที่ 5 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าสินค้า
ข้อ
ประเด็น

1.
2.
3.

ท่านซื้ออาหารออร์แกนิคแต่ละ
ครั้งเป็ นจานวนมาก
ท่านเกิดการซื้อซ้ าของอาหาร
ออร์แกนิค
ท่านซื้ออาหารออร์แกนิครับ
ประทานทุกอาทิตย์

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ค่อนข้า
งเห็น
ด้วย

เฉย ๆ

ไม่คอ่ ย ไม่เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย อย่างยิง่

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวชัญญา ชีนิมิตร

ประวัติการศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555

