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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและมี
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการ
เป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศิรินุช อินละคร ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการเป็น
กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่
ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรแห่งนี้ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และยังสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการท า
วทิยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ พ.อ.จักรกฤษณ์ และคุณแม่ยุพิน ชัยรัตน์ ที่ให้การอบรม
สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งดีงาม ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้าน และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยในการฟันฝุา
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งท่านท้ังสองเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจใน
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
ผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต นับว่าเป็นความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้วิจัยได้ท าการ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทางผู้วิจัยขอมอบแด่
บุพการี คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งที่กล่าวมาและผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนาม หาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการประกอบกิจการในโลกของธุรกิจนั้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกในอนาคต สืบเนื่องมาจากผู้ประกอบการในปัจจุบันมีความ
ต้องการที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นในธุรกิจ
แต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ในตลาดธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาง
ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่างๆ ให้เหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาด และเพ่ือที่จะสามารถด าเนิน
ธุรกิจอยู่ได้ในสภาวะทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง (ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์, 2554) โดยการที่จะด าเนิน
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จในยุคปัจจุบันนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผลประกอบการที่แสดงออกมาในรูปของ
ตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะต้องสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคที่มี
ต่อองค์กรหรือตัวผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย (นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ, 2554)  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในการสื่อสาร จัดเก็บ และ
ค้นหา โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งในด้านของธุรกิจได้มีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการ ซึ่งท าให้เกิด
เป็นรูปแบบในการด าเนินธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือที่นิยมเรียกในชื่อว่าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (พิพัฒน์ จงตระกูล, 2545) โดยสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ธุรกิจผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสื่อสารข้อมูล การน าเสนอสินค้า การให้บริการ รวมไป
ถึงการช าระเงิน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นรูปแบบในการด าเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการในปัจจุบัน
ให้ความสนใจ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้เป็นเพียงช่องทางที่สร้างประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย โดยที่ผู้บริโภคจะมี
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารและรับรู้ข้อมูล รวมไปถึงเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Wong, Lee, Lim Chua, and Tan, 2012) ซึ่งมูลค่าทางธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 กว่า 2.7
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แสนล้านบาท (ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2559) นั่นแสดงให้เห็นว่าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นช่องทางที่มีแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต และยังเป็นช่องทางที่
น่าจับตามองในการลงทุนของผู้ประกอบการปัจจุบันรวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต 

ในตลาดธุรกิจปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ คงหนีไม่
พ้นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและด้านความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตและได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต สืบเนื่องมาจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเริ่มหันมาใส่ใจ
และให้ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพของตนเองและคนใกล้ชิด
เพ่ิมมากขึ้น จนกลายเป็นกระแสทางสังคมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยสังเกตได้จากการ
ส ารวจร้านค้าตัวอย่าง 4,000 ร้านค้า ที่ด าเนินธุรกิจในระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
ชื่อว่าเฟซบุ๊ก (Facebook) ในประเทศไทย พบว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 จากสินค้าทุกประเภท (Sellsuki Blog, 2559) 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ต้องการ และก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในปัจจุบัน และต่อเนื่องไปสู่อนาคต 

ลักษณะของกลุ่มเปูาหมายทางการตลาดของธุรกิจด้านสุขภาพและความงามส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด
ของธุรกิจอ่ืนอีกหลายประเภท เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่าย  และยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการรับรู้และเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ ได้ง่ายกว่ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูง เชื่อง่าย เบื่อ
ง่าย และมีกระบวนการในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของ
ตัวเองสูง และมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมในการบริโภคสินค้ าที่เลียนแบบวัฒนธรรม
จากต่างชาติเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง (เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร, 2551) 

ในขณะที่ทางเลือกของผู้บริโภคปัจจุบันมีมากขึ้น ส่งผลให้ลักษณะพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการได้ตามความต้องการส่วนบุคคล 
จึงเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องสรรหาแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบในการให้บริการ ซึ่งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

4Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ และยังสามารถใช้ในการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของทางธุรกิจได้อีกด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) 

การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในการสื่อสารข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์
หรือบริการ นับว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในการโน้มน้าวจูงใจผู้บริโภคเพ่ือให้ส่งผลออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึง
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ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทางการตลาดได้อย่างแท้จริง เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารที่สามารถตอบสนองการรับรู้ของผู้บริโภค และยังสามารถช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายในช่องทางการสื่อสารที่ไม่จ าเป็นลงได้ (David Aaker, 1991) ซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ และยังสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย 

เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจสุขภาพและความงามไม่ได้มีเพียงรายเดียว และใน
กระบวนการด้านการผลิตทั้งในด้านต้นทุน วัตถุดิบ และขั้นตอนต่างๆ  นั้นแทบจะไม่ต่างกัน 
ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นที่จะต้องวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงเลือกช่องทางในการสื่อสารอย่าง
ชาญฉลาด เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายทางการตลาด หากไร้ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด การด าเนินธุรกิจจะไม่
มีแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการธุรกิจหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถตอบโต้
หรือแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้ ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางในการสื่อสารจะเป็น
ตัวก าหนดถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ จากประเด็นปัญหา
ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยน าผลที่ได้จากการวิจัยน าไปปรับใช้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
สุขภาพและความงามในปัจจุบัน หรือผู้ที่ก าลังมองหาธุรกิจในการลงทุนที่เน้นกลุ่ มเปูาหมายทาง
การตลาดเป็นวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีแบบแผน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความ
งาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. ปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
1.1.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

1.1.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1.1.2 ด้านราคา 
1.1.1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.1.2 ปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อทางการตลาด 

1.1.2.1 สื่อมวลชน 
1.1.2.2 สื่อบุคคล 
1.1.2.3 สื่อเฉพาะกิจ 

1.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) 
1.2.1 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต 

1.2.1.1 ตัดสินใจซื้อ 
1.2.1.2 ไม่ตัดสินใจซื้อ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือ วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 14-22 ปีบริบูรณ์ ที่พักอาศัยหรือก าลังศึกษา
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นจ านวนประชากรในการวิจัยทั้งสิ้น 1,356,659 คน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางในการสุ่มตัวอย่างของ
เครซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ท าให้ได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง 
(Krejcie and Morgan, 1970., อ้างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 394) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ
เพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ จึงได้ท าการเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 16 ตัวอย่าง จึงท าให้
สามารถสรุปกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยไดท้ั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแตเ่ดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผู้วิจัยมีความคาดหวังให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลของการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเปูาหมายทางการตลาด ที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินกิจการต่อไป 

2. ผลของการวิจัยท าให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใช้ในการก าหนดช่องทางสื่อที่ใช้ในการสื่อสารด้านการตลาดของ
องค์กรหรือธุรกิจ ที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นไปยังกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ต่อการด าเนินธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินกิจการผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจที่มีกลุ่มเปูาหมายทางการตลาดเป็น
วัยรุ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยพิจารณาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และลักษณะความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือใช้
ในการก าหนดการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด 

4. ผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบการ
ตัดสินใจแก่ผู้ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในอนาคต 

5. ผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหรือ
ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามในอนาคต 

 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม โดยการรับส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถครอบคลุมการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่
การติดต่อสื่อสาร การน าเสนอสินค้าหรือบริการ การด าเนินธุรกรรมทางการเงิน ไปจนถึงการ
ให้บริการหลังการขายแก่ผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
ที่สามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคได้ทั่วทั้งโลกโดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาและสถานที่ 

2. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม หมายถึง สินค้าหรือบริการที่สามารถน ามาใช้
กับร่างกายได้ โดยมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี และ/หรือเสริมสร้างบุคลิกภาพ
เพ่ือสร้างความม่ันใจในการด าเนินชีวิตแก่ผู้บริโภค 
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3. ปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด หมายถึง จ านวนครั้งที่ผู้บริโภคมี
การพบเห็นสื่อทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ในระหว่างการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดเป็นความต้องการของผู้บริโภค 
ซ่ึงสื่อทางการตลาด ประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 

4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps หมายถึง ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งต้อง
พิจารณาในแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือก าหนดการให้ความส าคัญว่าควรให้
ความส าคัญในด้านใดมากน้อยกว่ากัน จึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มาก
ที่สุด ซึ่งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง บริบทของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
และความงาม ที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของการตัดสินใจซื้อ โดยจะมีลักษณะในการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคพิจารณาคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป หากเมื่อเปรียบกันแล้วผลิตภัณฑ์มีมูลค่าที่สูง
กว่าค่าใช้จ่ายในสายตาของผู้บริโภค จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ 

6 วัยรุ่น หมายถึง ประชากรที่มีอายุระหว่าง 14-22 ปี ที่พักอาศัยหรือก าลังศึกษาอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วยเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

   

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากแหล่งข้อมูลที่เป็นต ารา วารสาร เอกสาร และบทความ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. แนวคิดทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร 

3. แนวคิดทฤษฎีวัยรุ่น 

4. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

5. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดทฤษฎีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กิตติ สิริพัลลภ (2543) ได้ให้ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการ

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่นคอมพิวเตอร์ โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาดระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเปูาหมาย
ทางการตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีการสื่อสารแบบสองทาง โดยสามารถสื่อสารตอบโต้
ระหว่างกันได้ตลอดเวลาในทุกพ้ืนที่ทั่วโลก 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559) ได้ให้ความหมายของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆ สู่คนทั้งโลกได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้การด าเนินกิจการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยการเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลผ่าน
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่าย เช่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ที่เข้าใช้
บริการจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ คู่
สายโทรศัพท์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Modem) และเป็นสมาชิกกับเครือข่ายที่ให้บริการด้าน
อินเตอร์เน็ต จึงจะสามารถเข้าใช้บริการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายได้ 
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กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ. อยุธยา (2547) ได้ให้ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า 
เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ โดยจะมีรูปแบบในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ บุคคลทั่วไปกับธุรกิจ ธุรกิจกับรัฐบาล และรัฐบาลกับรัฐบาลหรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในธุรกิจเดียวกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อจากฮาร์ดแวร์ สื่ออินเตอร์เน็ต 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถสื่อสารตอบโต้กันได้ทั้งภาพ เสียง และ
ข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัด 

สุรางคณา แก้วจ านงค์ (2553) ได้ให้ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็น
กิจกรรมการด าเนินงานทางด้านการพาณิชย์ โดยเป็นการด าเนินการผ่านช่องทางของสื่อหรือวิธีการ
ต่างๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยท าการเชื่อมต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีดีไอ (EDI) การรับส่งจดหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (E-Mail) การโต้ตอบหรือสนทนาระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคลในรูปแบบ
มัลติมีเดียผ่านทางเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร 
โทรเลข เป็นต้น 

รูปแบบในการด าเนินธุรกิจบนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ ์และนันทนา อุ่นเจริญ (2554) กล่าวว่า ในการด าเนินกิจกรรมซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถจ าแนกรูปแบบของการ
ด าเนินการได้ตามลักษณะของผู้ด าเนินธุรกิจและกลุ่มเปูาหมาย โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 

1. ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B-to-B = Business to Business) เป็นลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับองค์กรขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นธุรกิจด้านการส่งออกหรือ
น าเข้าสินค้าที่มีปริมาณสินค้าจ านวนมาก ซึ่งการช าระเงินจะท าการด าเนินการผ่านระบบธนาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B-to-B) 
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2. ระหว่างธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก (B-To-C = Business to Consumer) เป็นลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกไปสู่ผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการค้าปลีกที่มีจ านวน
สินค้าที่เป็นล็อตใหญ่หรือแบบเป็นโหล ซึ่งการช าระเงินจะนิยมท าการด าเนินการผ่านระบบบัตร
เครดิต โดยการด าเนินธุรกิจแบบ B-to-C สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การด าเนินธุรกิจแบบ B-to-B ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก (Business to Consumer: B-to-C) 
 

3. ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล (B-to-G = Business to Government) เป็นลักษณะ
การด าเนินธุรกิจด้านการบริหารในด้านการค้าของประเทศโดยการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ด าเนิน
ธุรกิจกับทางรัฐบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเน้นการบริหารจัดการของภาครัฐ เพ่ือตัดค่าด าเนินการ
ที่ไม่จ าเป็นออก โดยการใช้ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในการประมูลออนไลน์ จด
ทะเบียนการค้า ส่งออกสินค้าและน าเข้าสินค้า 

 

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government: B-to-G) 
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การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ และนันทนา อุ่นเจริญ (2554) กล่าวว่า การด าเนินกิจการใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางผู้ประกอบการหรือองค์กรจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
ได้ในระยะยาว ทางผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เข้ามาผสมผสานกับ
การด าเนินธุรกิจ หรือที่นิยมเรียกในชื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ 
การท าการตลาด รวมไปถึงการช าระเงิน เป็นต้น ซึ่งจะมีจุดเด่นคือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ร่นระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร และลดบทบาทขององค์ประกอบทางธุรกิจที่ไม่จ าเป็น 
เช่น อาคาร ส านักงาน และ/หรือพนักงาน เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 5 มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เปรียบเทียบปี 2558 - 2559 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, รายงานมูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, (2559) 
 

จากภาพแผนภูมิข้างต้นสังเกตได้ว่าจากการประกอบการในรูปแบบ B-to-B ในปี 2559 

มีมูลค่าธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ถึง 46,703.93 ล้านบาท การประกอบการในรูปแบบ B-to-C มี
มูลค่าธุรกิจเพ่ิมขึ้นถึง 219293.93 ล้านบาท และการประกอบการในรูปแบบ B-to-G มีมูลค่าธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นถึง 12849.57 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าของธุรกิจโดยรวมมีมูลค่าธุรกิจเพ่ิมขึ้นถึง 
278,847.43 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจและช่องทางที่มี
แนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต 
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เครื่องมือและวิธีการด าเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ ในการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วย อุปกรณค์อมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายโทรคมนาคม โดยระบบการสื่อสาร
ส่วนใหญ่จะเป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีลักษณะของระบบเป็นแบบเปิดกว้าง โดยที่ผู้ใช้บริการ
ทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่มา
ปิดกั้นการสื่อสาร ทั้งนี้ระบบอินเตอร์เน็ตยังสามารถรับส่งข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง รวมไปถึงสามารถก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบระหว่างกันได้ในเวลาอันสั้น โดย
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสื่อสารผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ในปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบที่
สะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในทุก
ระดับ โดยลักษณะของการติดต่อสื่อสารจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่นการจัดจ าหน่าย การช าระเงิน 
การขนส่ง การโฆษณา รวมไปถึงการบริการหลังการขายอีกด้วย 

บทบาทของภาครัฐกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นจะ

ถูกบันทึกอยู่ในรูปของข้อมูลสารสนเทศบนฐานระบบคอมพิวเตอร์ โดยในบางครั้งผู้ ที่ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันนั้นอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ซึ่งภาครัฐได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนในด้านปัจจัยที่
ส าคัญต่างๆ อันได้แก่ แผนกลยุทธ์การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งขันทางการค้าในระดับโลก โดยการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารให้
สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบเครือข่ายและการช าระเงิน ในรูปแบบ E-Government ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการจากทางภาครัฐ
ในการอ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินธุรกิจของงานบริการในส่วนราชการ นอกจากนี้ในการท า 
E-Procurement เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐยังเป็นกิจกรรมที่ควรให้ความส าคัญและควร
ด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่โปร่งใสท าให้ไม่เกิดปัญหาด้านการคอรัปชั่นอีก
ด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

ระบบความปลอดภัยของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปัจจุบันระบบความปลอดภัยทางด้านข้อมูลในทุกรูปแบบนั้น เป็นเรื่องที่ทั้งผู้ประกอบ

ธุรกิจและผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ เนื่องจากเกรงว่าข้อมูลที่มีความส าคัญหรือ
ข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับจะสูญหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูลไป  ซึ่งโครงสร้างของระบบด้าน
ความปลอดภัยของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบระบบได้ให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีชื่อว่า Public Key ซึ่งมีสถาบันที่ให้การ
รับรองความปลอดภัยที่มีชื่อว่า CA (Certification Authority) โดยระบบความปลอดภัยดังกล่าวได้ใช้
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หลักการทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลของรหัสต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมข้อความที่สามารถ
พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง (Authentication) มีระบบการรักษาความปลอดภัยด้าน
ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง (Integrity) และยังมีระบบปูองกันการถูกแอบอ้างจากผู้ใช้รายอ่ืน (Non-

Repudiation) โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) 
จึงท าให้สามารถยืนยันการพิสูจน์บุคคลได้อย่างถูกต้อง และอีกประการหนึ่งคือในการด าเนินธุรกรรม
บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีกฎหมายออกมารับรองการใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถสร้างความม่ันใจในด้านความปลอดภัยของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

ระบบการช าระเงินผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) ได้ท าการส ารวจลักษณะในการช าระเงินของผู้บริโภค 
พบว่า ผู้บริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตร้อยละ 60 มีการช าระเงินผ่านระบบบัตร
เครดิต อีกร้อยละ 40 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชี และเงินสด ซึ่งในปัจจุบันทางธนาคารได้มี
แนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการช าระเงิน ดังนี้  

1. Internet Banking / Payment Gateway คือ ลักษณะของการเชื่อมโยงกันระหว่าง 
Website ของทางผู้ประกอบการกับระบบของทางธนาคาร ซึ่งระบบดังกล่าวทางธนาคารสามารถ
ด าเนินการตัดโอน หรือสามารถส่งรายการเข้าสู่ระบบธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า และการช าระเงิน
ต่างธนาคารโดยมีระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เชื่อถือได้ 

2. Micro Payment คือ สินทรัพย์ที่เป็นเงินในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถใช้อ้างหรือ
ทดแทนเงินสด ซึ่งจะมีการบันทึกจ านวนเงิน และข้อมูลของเจ้าของไว้ในระบบของทางธนาคารและ
บัตรสมาร์ทการ์ดที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า ระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นคือเครื่องมือทางการตลาด และยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาธุรกิจ
ด้านสุขภาพและความงามที่ด าเนินกิจการผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเน้นไปที่การ
ติดต่อสื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีรูปแบบในการด าเนินธุรกิจต่อกลุ่มเปูาหมายที่ใช้
บริการบนช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เนื่องจาก
ช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของสถานที่และเวลาในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งต่างๆ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็น
ช่องทางที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค  ที่ต้องการลด
ระยะเวลาในการด าเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการระหว่างกัน 
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2. แนวคิดทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร 

แอคคิน (Atkin, 1973) กล่าวว่า บุคคลใดก็ตามที่มีการเปิดรับข่าวสารจ านวนมาก จะยิ่ง
ท าให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท าให้เป็นคนทันสมัยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และทัน
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีการเปิดรับข่าวสารน้อย 

เมอริล และโลเวนสทิน (Merill and Lowenstein, 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ต่างกัน เช่น ความเหงา ความอยากรู้อยาก
เห็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2531) กล่าวว่า มนุษย์มีธรรมชาติในการเปิดรับข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับวิธีในการเข้าถึงสื่อนั้นได้อย่างไร โดยจะมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัยแวดล้อมภายนอกของ
การสื่อสาร 

ยุพดี ฐิติกุลเจริญ (2537) กล่าวว่า ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารนั้นเป็นสิ่ งส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์นอกเหนือไปจากปัจจัยความต้องการทั้ง 4 ประการ อันได้แก่ อาหาร ที่พัก
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ถึงแม้การสื่อสารจะไม่มีผลกระทบในทางตรงต่อการด ารงชีวิต
ทางร่างกายของมนุษย์ แต่มนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารในการหามาซึ่งปัจจัยอ่ืนๆ การ
สื่อสารจึงถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุต่อความต้องการของมนุษย์ 
และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการส่งต่อความหมายหรือความรู้สึกของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
หรือบุคคลอื่นๆ ในสังคม ให้สามารถตีความหมายที่ตรงกันกับผู้ส่งสารได้อย่างถูกต้อง 

ดารา ทีปะปาล (2553) กล่าวว่า การสื่อสารนั้นเป็นกระบวนการในการรับส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยจะมีทั้งฝุายผู้ส่งสารและฝุายผู้รับสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันทั้งสองฝุาย 

ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544) กล่าวว่า ในการเปิดรับข่าวสารนั้นแต่ละบุคคลจะมี
ลักษณะพฤติกรรมในเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้
เปิดรับสื่อว่ามีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใด ซึ่งมีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. สื่อมวลชน (Mass Media) เป็นช่องทางที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคล
หรือองค์กร ไปสู่ประชากรจ านวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 

2. สื่อบุคคล (Personal Media) คือ บุคคลที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้รับสารผ่านการ
สนทนา บอกเล่า หรือแนะน า ซึ่งสื่อบุคคลนั้นเป็นสื่อที่ค่อนข้างสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลแก่ผู้รับ
สารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถท าให้ระหว่างผู้ร่วมสนทนามีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่อง
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เดียวกัน และยังเป็นสื่อที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมสนทนาในระหว่างการสนทนาได้อีกด้วย 
ซึ่งการสื่อสารโดยใช้บุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างบุคคลโดยตรงผ่านการสนทนา ซึ่งสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาได้โดยการ
แนะน าข้อมูล สอบถามรายละเอียด ข้อสงสัย ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่มีการสื่อสารโต้ตอบแบบสองทางทั้งไป
และกลับ  

2.2 การติดต่อแบบเป็นกลุ่ม (Group Contact of Community Public) เป็นการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ตรงกันไปยังกลุ่มบุคคล โดยเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชากรส่วนรวม ซึ่งเมื่อ
บุคคลส่วนใหญ่ภายในกลุ่มให้ความสนใจ จะท าให้เกิดความคล้อยตามของสมาชิกไปในทิศทางนั้นด้วย 

3. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือจุดมุ่งหมายหลักที่มี
เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้รับสารแบบเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ ดังนั้นในการที่ผู้รับสารต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ตัวผู้รับ
สารจะต้องเดินทางไปในแหล่งสถานที่เฉพาะของสื่อเฉพาะกิจนั้นๆ 

วัตถุประสงค์ของการเปิดรับข่าวสาร (Media Object) 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ได้ท าการจ าแนกวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารไว้ 4 

ประการ ได้แก่ 

1. เพ่ือการรับรู้ (Cognition) เป็นการเปิดรับข่าวสารเพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ตนเองด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อาจเพื่อใช้ในการประดับความรู้หรือเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

2. เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เป็นการเปิดรับข่าวสารเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของตนเองด้านอารมณ์และความรู้สึก เช่น รับชมสื่อเพ่ือความตื่นเต้นเร้าใจ ฯลฯ 

3. เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) เป็นการเปิดรับข่าวสารเพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของตนเองในการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้มาสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคม หรือ
เพ่ือการสร้างบทบาทของตนเองในสังคม 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับข่าวสารเพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ตนเองในการหลีกเลี่ยงงานประจ าที่ท าอยู่ เพ่ือหลีกหนีจากคนรอบข้าง หรือเพ่ือต้องการพักผ่อน 

ปัจจัยในการเลือกรับข่าวสาร (Media Selective factors) 
ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent D. Ruben., อ้างถึงใน ปร

มะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ได้ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
1. ความต้องการ (Need) คือ ปัจจัยส าคัญท่ีมนุษย์ใช้ในการก าหนดปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ค าตอบหรือสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายภาพหรือภายใน
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จิตใจของแต่ละบุคคล เช่นการเลือกที่จะตอบสนองความต้องการรับรู้ข่าวสารของตนเอง โดยการ
ค้นหาช่องทางให้ได้รับข่าวสารที่ต้องการรับรู้ 

2. ทัศนะคติและค่านิยม (attitude and Values) 
2.1 ทัศนะคติ (attitude) คือ แนวคิดส่วนบุคคลที่มีต่อเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็น

สิ่งที่ถูกปลูกฝังหรือถูกถ่ายทอดมา ซึ่งจะถูกปรับเปลี่ยนความคิดจากบุคคลอ่ืนได้ยาก 

2.2 ค่านิยม (Values) คือ แบบอย่างทางสังคมที่ประชากรที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันหรือ
ระดับเดียวกันเลือกท่ีจะยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการรับรู้ว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท าเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลอื่น 

ซึ่งทั้งทัศนะคติและค่านิยมนั้นเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง ทั้งใน
ด้านการเลือกรับข่าวสาร การตีความหมายของข่าวสาร และการเลือกท่ีจะจดจ าข่าวสาร 

3. เปูาหมาย (Goals) คือ จุดประสงค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือก าหนดแนวทางทางหรือ
วิธีการในการด าเนินการเพ่ือให้ส าเร็จลุล่วงในสิ่งที่ก าหนดไว้ในเปูาหมายของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในด้าน
ของสื่อนั้น ผู้รับสารจะก าหนดหัวข้อของข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการที่จะรับรู้ จึงจะเปิดรับข้อมูล
หรือจดจ าข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองเปูาหมายของตนเองในขั้นต่อไป  

4. ความสามารถ (Capability) คือ ทักษะความช านาญหรือความถนัดส่วนบุคคลที่ใช้ใน
การกระท าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ผู้ที่มีทักษะทางภาษา ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อด้านภาษาจะมีอิทธิพลต่อ
การเลือกรับข่าวสาร ตีความหมาย และจดจ าเนื้อหา ต่อผู้ที่มีทักษะด้านภาษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในแต่
ละบุคคลจะมีความช านาญและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความสามารถนั้นๆ อาจจะน ามา
บูรณาการกับการเปิดรับสื่อของแต่ละบุคคลได้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) คือ การประเมินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรับเข้ากับการ
กระท าใดๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ท าการประเมิน เช่น การให้ความส าคัญและ
พยายามที่จะท าความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในทันทีขณะเปิดรับ
สื่อหรือในอนาคต 

6. รูปแบบในการสื่อสาร (Communication Style) คือ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่มี
ต่อสื่อบางประเภท ขึ้นอยู่กับสื่อที่ตนเองให้ความสนใจว่าสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ตนเองหรือไม่ เช่น ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจะนิยมฟังรายการเพลงทางสถานีวิทยุ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) คือ แวดล้อมหรือสถานการณ์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงสถานที่ บุคคล 
และช่วงเวลาของการสื่อสาร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถสร้างอิทธิพลต่อการเลือกรับสารทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะการที่มีผู้อ่ืนอยู่ร่วมด้วยในขณะเปิดรับสื่อ เนื่องจากในระหว่างเปิดรับข่าวสารร่วมกับผู้อ่ืน 
จะเกิดกระบวนการทางความคิดที่ว่า บุคคลอ่ืนที่รับสื่อพร้อมกับเรานั้นมีความคิดเห็นต่อเนื้อหา
ดังกล่าวเหมือนหรือแตกต่างจากเราหรือไม่ อย่างไร? 
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8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) คือ สิ่งที่ซึมซับ เปิดรับหรือทดลอง
มาในอดีตเรียกว่าประสบการณ์ และประสบการณ์ที่เกิดจากการกระท าเป็นประจ าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า
นิสัย ซึ่งในด้านของสื่อหมายถึงการเปิดรับสื่อใดสื่อหนึ่งจากช่องทางหนึ่งเป็นประจ า จะเกิดการเปิดรับ
สื่อในทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีบุคคลใดเตือนหรือคอยบอกให้ท า 

กระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Media Selective Process) 
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J. T., 1960: 19-25) ได้ให้ความหมายของกระบวนการ

เลือกรับข่าวสารว่า เป็นเสมือนเครื่องกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางความคิดของ
มนุษย์ให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มนุษย์ต้องการจดจ า ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือขั้นตอนแรกที่มนุษย์ใช้ในการ
เปรียบเทียบช่องทางการสื่อสาร จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ซึ่งช่องทางที่เหมาะสมต่อ
ความช านาญในการเข้าถึงแหล่งของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของตนเองมากท่ีสุด  

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือแนวโน้มในการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารของแหล่งข้อมูลหนึ่งจากการเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข้อมูล ซึ่งหลักการทางพฤติกรรม
ศาสตร์มีแนวโน้มที่ว่า ผู้เปิดรับข่าวสารส่วนใหญ่จะเลือกรับข้อมูลตามลักษณะทางความคิด ความ
สนใจของตนเองเพ่ือสนับสนุนทัศนะคติของตนที่มีอยู่เดิม และปฏิเสธสิ่งที่ขัดแย้งต่อทัศนะคติของ
ตนเองเพ่ือรักษาความสมดุลของสภาวะทางจิตใจให้ไม่เกิดความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ  

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) คือ
ขั้นตอนภายหลังจากการที่ได้เลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งแล้ว แต่เนื้อหาในบางส่วนจากข้อมูล
ทั้งหมดอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อการรับรู้ของผู้รับสาร เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักจะมี
ทักษะในการตีความหมายของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และจะเลือกรับข้อมูลที่สอดคล้องกับความ
สนใจของตนเองซึ่งอาจจะเกิดการบิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามความคิดเห็นที่ตนเองต้องการให้เป็น 

4. การจดจ า (Selective Retention) คือขั้นตอนในการกลั่นกรองข้อมูลที่ได้มา แล้วได้
ซึ่งข้อมูลที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการรับรู้ที่สอดคล้องกับทัศนะคติของตนเองอย่าง
แท้จริง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในสมองของผู้รับสารเพ่ือบันทึกไว้เป็นความทรงจ าหรือ
ถ่ายทอดต่อสู่ผู้อ่ืน 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร สรุปได้ว่า ข้อมูล ช่องทาง และความถี่ที่
ใช้ในการสื่อสารนั้นล้วนแต่เป็นตัวแปรส าคัญต่อการตัดสินใจในการรับรู้ ซึ่งเมื่อผู้รับสารมีความ
ต้องการมากขึ้น จะท าให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นตามไปด้วย แต่ทั้งนี้บุคคลจะเลือก
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง และเนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาลักษณะช่องทางของสื่อที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร 
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3. แนวคิดทฤษฎีวัยรุ่น 

จรูญ ทองถาวร (2530) กล่าวว่า วัยรุ่นมาจากค าว่า “Adolescence” ในภาษาลาติน 
ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตหรือการเจริญวัยไปสู่วุฒิภาวะทางเพศ โดยวัยรุ่นจะเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อ
สามารถให้ก าเนิดบุตรได ้

สุพัตรา สุภาพ (2534) กล่าวว่า วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่พัฒนามาจากวัยเด็กเพ่ือเข้าสู่วัยรุ่น
และก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ หรือเป็นช่วงวัยที่ย่างเข้าสู่วัย
หนุ่มสาวซึ่งไม่สามารถก าหนดได้ว่าช่วงวัยนี้จะได้สิ้นสุดเมื่ อใด แต่สามารถที่จะก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางร่างกายได้ 

โสภัณฑ์ นุชนาถ (2542) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้ว่า เป็นช่วงวัยของมนุษย์ที่อยู่
คั่นกลางระหว่างช่วงวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ หรือเป็นช่วงที่มนุษย์เริ่มย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงวัยที่
ร่างกายจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในทางกายภาพ ทางจิตวิทยา และทางสังคม โดยวัยรุ่นนั้นเป็น
วัยที่เริ่มมีทักษะความสามารถด้านความรับผิดชอบในบางเรื่อง และเป็นช่วงวัยที่มีความต้องการ
อิสรเสรีทั้งในด้านการกระท า ทางความคิดและการตัดสินใจ ที่ส าคัญวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่ต้องการความ
เอาใจใส่และการยอมรับจากครอบครัวและสังคม  

ลักษณะของวัยรุ่น (Character of Adolescence) 
โสภัณฑ์ นุชนาถ (2542) ได้อธิบายความหมายลักษณะของวัยรุ่นไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นช่วงวัยแห่งการเสริมสร้าง (Period of Reconstruction) วัยรุ่นจะมีลักษณะใน

การพัฒนาทางชีววิทยาอย่างรวดเร็ว เช่น ส่วนสูง รูปร่าง และระบบการท างานทางเพศจะเริ่มท างาน
อย่างเต็มที่ เช่นในเพศชายจะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ และในเพศหญิงจะเริ่มมีประจ าเดือน ซึ่ง
ความเร็วในการพัฒนาทางร่างกายจะเริ่มลดลงไปจนถึงการคงที่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย 

2. เป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (Period of Transformation) วัยรุ่นจะมีลักษณะ
การปรับเปลี่ยนทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ การประมวลผลทางความคิด รวมไปถึงการด าเนินชีวิต ซึ่ง
อาจส่งผลให้เด็กมีความรู้สึกสับสนทางความคิด ไม่เข้าใจในอารมณ์และความคิดของของตนเอง 

3. เป็นช่วงวัยที่ต้องการอิสระ (Period of Independence) วัยรุ่นจะมีลักษณะเป็นวัยที่
ต้องการความเป็นผู้น า ต้องการหาประสบการณ์ที่ตนเองเป็นผู้ค้นพบมากกว่าถูกผู้อ่ืนแนะน าหรือบอก
เล่าต่อ เป็นวัยที่ต่อต้านการถูกคุกคามจากผู้ใหญ่ และต้องการเป็นผู้ก าหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม 

4. เป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับปัญหา (Period of Problems) วัยรุ่นจะเริ่มส ารวจค้นหา
ความสนใจหรือความถนัดของตนเอง ตลอดจนหาคุณสมบัติที่โดดเด่นของตนเองออกมาเพ่ือแสดง
ศักยภาพให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ และเป็นช่วงวัยที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง กล้าได้กล้าเสีย มี
กระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็ว หรือนิยมเรียกกันว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 
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พัฒนาการของวัยรุ่น (Adolescence Development) 
โสภัณฑ์ นุชนาถ (2542) ได้จ าแนกพัฒนาการของวัยรุ่น ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1. การพัฒนาทางร่างกาย 

1.1 เกิดการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของร่างกาย 

1.2 มีเส้นขนงอกข้ึนตามบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น รักแร้ และจุดซ่อนเร้น 
1.3 เริ่มมีการหลั่งอสุจิโดยไม่รู้ตัวในเวลาที่นอนหลับที่เรียกว่าฝันเปียก (ในเพศชาย) 
1.4 จะมีลักษณะของเสียงที่แตกพร่าไปจากเดิม (ในเพศชาย) 
1.5 จะเกิดการขยายตัวของหน้าอก และสะโพกผายขึ้น (ในเพศหญิง) 
1.6 เริ่มมีประจ าเดือน (ในเพศหญิง) 

2. การพัฒนาทางด้านช่วงอายุ 
(Cole.N.D., อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2540: 46) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ท าการ

ก าหนดช่วงอายุของวัยรุ่นในแต่ละตอนไว้ด้วยกัน 3 ตอน ดังนี้ 
2.1 วัยรุ่นตอนต้น (Pre-Adolescence) ในเพศชายจะอยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี/ใน

เพศหญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 13-15 ปี 
2.2 วัยรุ่นตอนกลาง (Middle-Adolescence) ในเพศชายจะอยู่ในช่วงอายุ 17-19 

ปี/ในเพศหญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 15-18 ปี 
2.3 วัยรุ่นตอนปลาย (Late-Adolescence) ในเพศชายจะอยู่ในช่วงอายุ 19-22 ปี/

ในเพศหญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปี 
3. การพัฒนาทางด้านอารมณ์ หมายถึง ความแปรปรวนทางความรู้สึกท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง

วัยรุ่น ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นมาสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ยิ่งในช่วงที่เป็นวัยรุ่น
นั้นจะเป็นช่วงวัยที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรง โดยอาจก่อให้เกิดการกระท าที่มีความรุนแรง
หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เรียกว่าความคิดชั่ววูบเกิดข้ึน 

4. การพัฒนาทางด้านสังคม หมายถึง การตระหนักถึงสถานะทางสังคมของตนเองใน
วัยรุ่น ซึ่งเด็กจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะต่างๆ ของตนเองเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนหรือ
สังคม โดยวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการอิสระทางความคิด ผู้ปกครองควรให้เด็กได้มีห้องส่วนตั วเพ่ือให้เด็ก
ได้ใช้อิสระทางความคิดของตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวในการเข้า
สังคมได้ดียิ่งขึ้น 

5. การพัฒนาทางด้านสติปัญญา หมายถึง การเจริญเติบโตและการขัดเกลาด้านทักษะ
ทางความคิด การพูด การอ่าน การเขียน และจินตนาการ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งจะ
คล้ายคลึงกับการพัฒนาทางร่างกาย โดยอัตราการพัฒนาจะแตกต่างกันออกไปในช่วงต่างๆ ของชีวิต 
ขึ้นอยู่กับศักยภาพทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล 
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การเรียนรู้ของวัยรุ่น (Learning of Adolescence) 
เป็นประสบการณ์ทางสังคมของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ทางสังคมตั้งแต่แรกเกิด โดยซึมซับจากสังคม พฤติกรรม และการแสดงออกของผู้อ่ืน ผ่านการ
สังเกตและลอกเลียนแบบจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด เมื่อพัฒนาการของเด็กพัฒนา
ไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น เด็กจะมีต้นแบบที่หลากหลายขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการปลูกฝังพฤติกรรม
ของเด็กเป็นอย่างมาก ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของวัยรุ่น ได้แก่ 

1. การเรียนรู้ทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การซึมซับจากการถ่ายทอดการเรียนรู้
ทางสังคมจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งแรกที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ โดยสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีความอาวุโสกว่าจะเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งเด็กจะซึมซับจากการ
เลียนแบบทางพฤติกรรมที่แสดงออกของต้นแบบมากกว่าค าพูดที่ถูกสั่งสอน ตัวต้นแบบจึงต้องแสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับค าแนะน าสั่งสอนจึงจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมแก่
เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเรียนรู้ทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือน หมายถึง การที่เด็กได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรม
ของกลุ่มเพ่ือน เช่น ลักษณะการแต่งกาย การพูดจา กริยามารยาท ท่าทาง ความเชื่อ รสนิยม และ
ค่านิยมต่างๆ ซึ่งวัยรุ่นที่เลือกคบกับเพ่ือนที่ดีนั้น มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในการแสดงออกที่ดีตาม
ไปด้วย และในทางตรงกันข้าม หากเด็กเลือกคบเพ่ือนที่ไม่ดี ตัวเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดีได้เช่นกัน 

3. การเรียนรู้ทางสังคมจากโรงเรียน หมายถึง การเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียน ใน
สถานศึกษา ซึ่งครูนั้นจะเป็นตัวแบบที่ส าคัญและทรงอิทธิพลต่อตัวเด็กมากที่สุด พฤติกรรมของครูจึง
ควรจะแสดงออกให้สอดคล้องกับสิ่งที่สั่งสอนแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กได้น าพฤติกรรมที่ดีมาเป็นแบบอย่าง
แก่ตนเอง 

4. การเรียนรู้ทางสังคมจากชุมชน หมายถึง โลกภายนอกของเด็ก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เด็กจะสามารถพบเห็นพฤติกรรมการแสดงออกที่หลากหลาย โดยที่ตัวเด็กจะเกิดกระบวนการ
เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่พบเจอจากสังคมภายนอกกับสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้มา ว่าสอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกันหรือไม่  

5. การเรียนรู้ทางสังคมจากสื่อ หมายถึง การเรียนรู้ทางสังคมจากสื่อต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหา
ข้อมูลที่ไม่จ ากัด ซึ่งอิทธิพลของสื่อนั้นสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้และเลียนแบบของวัยรุ่น
เป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีแบบอย่างทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผู้ปกครองจึงควรเอาใจใส่ในการรับสื่อของ
วัยรุ่นในลักษณะเชิงแนะน าและสอนให้ท าความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลบมากกว่าปิดกั้น เนื่องจากถ้าเด็ก
เกิดความไม่เข้าใจแล้วไม่ได้รับค าตอบ ตัวเด็กจะหาวิธีรับรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเด็กอาจเกิดการเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องได้ 
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ความสนใจของวัยรุ่น (Interests of Adolescence) 
ฮอร์ล็อค (Horlock. N. D., อ้างถึงใน โสภัณฑ์ นุชนาถ, 2542: 119) ได้อธิบายถึง

ลักษณะความสนใจของวัยรุ่นไว้ว่า หมายถึง ความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
แวดล้อมทางสังคม โดยขึ้นอยู่กับเพศและระดับสติปัญญาของเด็กด้วย ซึ่งเป็นช่วงโอกาสที่ตัวเด็ก
สามารถพัฒนาความรู้ในสิ่งที่ตนเองให้ความสนใจ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนะคติของตัวเด็ก
ในอนาคต โดยได้ท าการจ าแนกลักษณะความสนใจของวัยรุ่นไว้ดังนี้ 

1. ความสนใจทางสังคม (Social Interests) คือ ความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งกลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อความสนใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวเด็ก ซึ่งความสนใจทางสังคมจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานศึกษาของเด็ก ตลอดจนแหล่งชุมชนเพ่ือร่วมกิจกรรมการสร้าง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ 

2. ความสนใจส่วนบุคคล (Personal Interests) เป็นลักษณะในด้านความสนใจของ
วัยรุ่นสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

2.1 ความสนใจด้านบุคลิกภาพ คือ วัยรุ่นนั้นจะให้ความใส่ใจและพิถีพิถันในการแต่ง
กาย และทรงผม รวมไปถึงรูปลักษณ์ภายนอกเพ่ือให้ตัวเองดูดีและสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศ
ตรงข้าม วัยรุ่นจึงมีลักษณะพฤติกรรมในการเลียนแบบแฟชั่นจากแหล่งข้อมูลต่า งๆ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ตนเอง 

2.2 ความสนใจด้านสุขภาพ คือ วัยรุ่นจะให้ความใส่ใจและระมัดระวังในเรื่องของ
สุขอนามัยและการบริโภคในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากวัยรุ่นจะเริ่มใส่ใจด้านรูปลักษณ์ของตนเอง เช่น
รูปร่างหรือสัดส่วน และใส่ใจในด้านของสุขภาพเพ่ือปูองกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

2.3 ความสนใจด้านเพศ คือ วัยรุ่นจะเริ่มให้ความสนใจเพศตรงข้ามและหาความรู้ใน
เรื่องของเพศตรงข้ามจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือการสื่อสารเจตนาต่างๆ ในการปรับตัวเข้าหาเพศตรง
ข้ามและเพ่ือลดความกดดันในการเข้าสังคมกับเพศตรงข้าม 

2.4 ความสนใจในการแสวงหาความเป็นอิสระ คือ วัยรุ่นมีความต้องการมีอิสระทาง
ความคิด และการตัดสินใจในด้านการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศหรือเพศเดียวกัน 
ซึ่งเด็กในวัยนี้เริ่มต้องการที่จะเป็นผู้น าและสร้างบทบาททางสังคมของตนเอง เริ่มมีการต่อต้านการ
คุกคามของผู้ใหญ่ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการอธิบายให้เด็กเข้าใจเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 

2.5 ความสนใจด้านอาชีพ คือ วัยรุ่นนั้นเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของเงินต่อการใช้
ชีวิต และเริ่มที่จะวางแผนอนาคตของตนเองในการค้นหาอาชีพที่ตนเองให้ความสนใจ ซึ่งอาชีพของ
บุคคลในครอบครัวนั้นสามารถมีอิทธิพลหรือสร้างแรงบันดาลใจแก่ตัวเด็กได้เช่นกัน ทั้งนี้การเลือก
อาชีพของวัยรุ่นยังต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นด้วย เช่น ความสามารถหรือความถนัด เป็นต้น 
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2.6 ความสนใจด้านการศึกษา คือ ในความคิดของวัยรุ่นทั่วไป โรงเรียนนั้นจะเป็น
สถานที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเอง จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือฝึกความรับผิดชอบและสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเพ่ือน ซึ่งจะท าให้วัยรุ่นสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น 

3. ความสนใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreational Interests) คือ เมื่อวัยรุ่นได้
ด าเนินการหน้าที่ประจ าวันของตนเองทั้งทางบ้านและสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว มักจะใช้เวลาว่างที่
เหลืออยู่ในการพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งความสนใจในการผักผ่อนหย่อนใจของวัยรุ่น มีดังต่อไปนี้ 

3.1 ความสนใจในด้านเกมและกีฬา คือ โดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิงนั้นมี
ความต้องการที่จะออกก าลังกายเพ่ือคลายความเครียด เพ่ือความบันเทิง และเพ่ือปลดปล่อย
ความรู้สึกหรือความอึดอัดของตนเองผ่านเกมกีฬา และกีฬายังเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้เด็กรู้จักฝึกใช้สมาธิ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฝึกการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ซึ่งกีฬาที่วัยรุ่น
ส่วนใหญ่นั้นนิยมให้ความสนใจ ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทนนิส ว่ายน้ า เป็นต้น  

3.2 ความสนใจในการอ่านหนังสือ คือ ในช่วงเวลาพักผ่อนของวัยรุ่นนั้น วัยรุ่น
บางส่วนจะให้ความสนใจในการอ่านหนังสอืต่างๆ ที่ตนเองให้ความสนใจ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความบันเทิง 
หรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง โดยในวัยรุ่นชายมักจะให้ความสนใจในการอ่านหนังสือประเภท 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ ส่วนในวัยรุ่นหญิงนั้นจะให้ความสนใจในการอ่านหนังสือ
ประเภทนิยายความรักหรือวรรณกรรมประเภทต่างๆ 

3.3 ความสนใจในการชมภาพยนตร์ คือ ในเวลาพักผ่อนของวัยรุ่นบางส่วนนั้นมักจะ
ชื่นชอบที่จะรับชมภาพยนตร์ ซึ่งอาจจะชักชวนเพ่ือนในการรับชมเป็นหมู่คณะ หรือรับชมส่วนตัวในที่
พักอาศัยของตน เพ่ือค้นหาแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆ หรือเสริมสร้างจินตนาการของตนเอง โดยใน
วัยรุ่นชายมักจะให้ความสนใจในการรับชมภาพยนตร์ประเภทการผจญภัย ตลกขบขัน เรื่องสะท้อน
สังคม และเรื่องเกี่ยวกับเพศ ส่วนในวัยรุ่นหญิงนั้นจะให้ความสนใจในการรับชมภาพยนตร์ประเภท
การผจญภัย การ์ตูน อนิเมชั่น และเรื่องความรัก 

3.4 ความสนใจในการชมโทรทัศน์และฟังวิทยุ คือ สื่อโทรทัศน์และวิทยุนั้น เป็นสื่อที่
ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากที่สุด โดยในวัยรุ่นส่วนใหญ่นั้นจะใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือรับชมหรือรับฟังสื่อดังกล่าวเพ่ือความบันเทิงส่วนบุคคล 
ซึ่งระยะเวลาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าวของวัยรุ่นต่อวันประมาณ 1-3 ชมต่อวัน หรือ
อาจจะมากกว่านั้น ซึ่งสื่อดังกล่าวสามารถสร้างอิทธิพลต่อทัศนะคติและความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นได้ 
และอาจจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเลียนแบบ ซึ่งทางผู้ปกครองควรใส่ใจและให้ความส าคัญในการดูแล
และอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของสิ่งที่เด็กได้รับจากสื่อแต่ละประเภทให้เข้าใจ เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาที่บานปลายในอนาคต 
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ความต้องการของวัยรุ่น (Needs of Adolescence) 
ลักษณะความต้องการของวัยรุ่นจะมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับบทบาททางสังคม ซึ่งเกิดจาก

โอกาสในการเผชิญกับประสบการณ์ในการพบปะผู้คน โดยลักษณะของประสบการณ์ที่วัยรุ่นได้รับนั้น
จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องต่างๆ เช่น เพศ อายุ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกของวัยรุ่น ซึ่งสามารถสร้างอิทธิพลและส่งผลไปสู่กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ 
และความต้องการของวัยรุ่น ซึ่งลักษณะความต้องการของวัยรุ่นมีดังต่อไปนี้ 

1. ต้องการความเป็นอิสระ คือ วัยรุ่นนั้นต้องการอิสรภาพทางความคิดและการตัดสินใจ
ในการเลือกเส้นทางการด าเนินชีวิตของตนเอง และเริ่มเป็นวัยที่เริ่มมีการสร้างบทบาทของตัวเองทาง
สังคมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนหรือสังคม โดยไม่ต้องการให้ผู้ ใหญ่เข้ามามีบทบาทหรือคุกคาม
ทางความคิดและการตัดสินใจของตน เช่น ในเรื่องของการแต่งกายหรือการพบปะเพ่ือนฝูง เป็นต้น 

2. ต้องการอยู่ในหมู่เพ่ือน คือ เพ่ือนจะเป็นปัจจัยใจส าคัญในการเรียนรู้การสร้าง
ความสัมพันธ์ของเด็กซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการการยอมรับจากหมู่เพ่ือน และมักจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันในหมู่คณะ ซึ่งเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของเพ่ือน ซึ่ง
ในเด็กบางคนจะให้ความเชื่อถือเพ่ือนๆ ของตนมากกว่าเชื่อผู้ใหญ่ 

3. ต้องการคบเพ่ือนต่างเพศ คือ วัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชาย จะเริ่มให้ความสนใจเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามของตนเองในอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เพ่ือต้องการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองไม่มี จึง
เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพหรือรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองเพ่ือใช้ในการดึงดูดความสนใจจากเพศ
ตรงข้ามเพ่ือสร้างบทบาทของตนเองแก่เพศตรงข้ามโดยจะสังเกตได้จากพฤติกรรมต่ างๆ ของตัวเด็ก 
เช่น การเริ่มให้ความสนใจในด้านการแต่งกาย ความรักสวยรักงาม การมีคนรัก และการเรียนรู้
ทางด้านเพศศึกษา 

4. ต้องการปรัชญาชีวิต คือ ในวัยรุ่นนั้นเริ่มที่จะมีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ
มากขึ้น เด็กจึงต้องการแนวทางในการด าเนินชีวิตของตน เพ่ือเป็นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองและ
เป็นแรงบันดาลใจในการก าหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองในอนาคต เช่นการค้นหาคติประจ าใจ 
หรือคติพจน์เพื่อไว้เตือนสติของตนเอง 

5. ต้องการความมั่นใจ คือ ในวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่ต้องการได้รับการชื่นชมจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งเด็กวัยรุ่นนั้นจะมีความวิตกกังวลและเริ่มหันมาเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพ ความ
สวยความงามและบุคลิกภาพ ฯลฯ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองในการเป็นจุดสนใจหรือสามารถ
ใช้ในการดึงดูดความสนใจ และเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากเพศตรงข้ามหรือบุคคลภายนอก โดย
ลักษณะของสิ่งที่เด็กวัยรุ่นนั้นให้ความส าคัญและใส่ใจ เช่น ในเรื่องของรูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง 
ผิวพรรณ เป็นต้น 
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6. ต้องการบทบาททางสังคม คือ สถานะหรือจุดยืนในสังคมส่วนรวม ซึ่งวัยรุ่นนั้นเป็นวัย
ที่ต้องการผลักดันให้ตนเองนั้นสามารถเข้ากับสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี เพ่ือต้องการเป็นที่ยอมรับ 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากคนรอบข้าง จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่เชื่อว่าจะสามารถท าให้ตนเองเหนือกว่า
ผู้ อ่ืน โดยจะเริ่มมีการค้นหาจุดเด่นหรือความถนัดของตนเอง และใช้สิ่งนั้นแสดงออกมาให้
บุคคลภายนอกรับรู้ถึงความสามารถและตัวตนของตนเอง เพ่ือให้เป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยปราศจากอติหรือข้อโต้แย้งในด้านลบ
จากบุคคลอื่นในสังคม 

7. ต้องการอิสระทางการเงิน คือ วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่มีความต้องการที่จะมีเงินหรือรายได้
ไว้ส าหรับใช้สอยในชีวิตประจ าวันอย่างเพียงพอ และสามารถตอบสนองต่อลักษณะความต้องการของ
ตนเองในด้านต่างๆ ทั้งในด้านของการอุปโภคบริโภค การแต่งกาย อุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในชีวิต หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตและไม่
น้อยหน้าผู้ อ่ืน โดยไม่ต้องการพ่ึงพาหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือผู้ปกครอง ซึ่งทาง
ผู้ปกครองนั้นสามารถสร้างแนวทางในการแนะน าด้านการประกอบอาชีพหรือสร้างแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตในอนาคต เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเด็กในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนเองให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของตนเอง และสามารถควบคุมระเบียบวินัยของการ
ใช้จ่ายของเด็กโดยไม่ให้ขัดต่อธรรมชาติของตัวเด็กมากจนเกินไปจนส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพของตัวเด็ก 

จากแนวคิดทฤษฎีวัยรุ่น สรุปได้ว่า ลักษณะความต้องการของวัยรุ่นนั้นจะมีพฤติกรรมใน
การหาแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองเพ่ือลอกเลียนแบบจากสิ่งที่ตนเองเชื่อถือและให้การยอมรับว่าเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง ซึ่งการเลือกคบเพ่ือนและการรับสื่อที่ให้ความรู้นั้นเป็นตัวแปรส าคัญในการเกิดพฤติกรรม
และความสนใจของวัยรุ่นให้เกิดความต้องการหรือคล้อยตาม ซึ่งประชากรที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาใน
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่าน
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คือประชากรที่เป็น
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงลักษณะ 
รูปแบบ และความต้องการของวัยรุ่นโดยรวม ทั้งด้านกายภาพ และทางด้านจิตวิทยา  เพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรม รวมไปถึงลักษณะของสื่อที่ใช้ทางการตลาดและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถโน้มน้าวความต้องการซื้อของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น เพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องให้วัยรุ่น ซึ่งจะสามารถส่งผล
ออกมาในรูปแบบของความต้องการและการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่น  
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4. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

(Kotler, 2003., อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง, 2546) กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นบริบทที่ผู้บริโภคได้แสดงออกมาหลังจากที่ได้รับ
ข้อมูล สิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นเพ่ือแสดงออกถึงปฏิกิริยาตอบกลับจากสิ่งที่ตนเองได้รับว่าสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ โดยจะมีลักษณะการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่ได้รับกับความคาดหวังต่อปัจจัยนั้นๆ ว่าพึงพอใจกับผลที่
ได้รับหรือไม่ โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นอาจจะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันออกไปโดยมีสาเหตุ
มาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคมีความแตกต่าง
กันออกไป 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  
เป็นการศึกษาลักษณะของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อหรือการบริโภคของผู้บริโภค 

เพ่ือให้สามารถทราบถึงความคาดหวังของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยการหาทางออกในการสนับสนุน
ให้นักการตลาดสามารถที่จะคัดเลือกกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมต่อธุรกิจ และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลักษณะของข้อค าถามที่ใช้ในการ
วิเคราะห์หาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคจะใช้ข้อค าถามแบบ 6Ws และ 1H ซึ่งจะมีองค์ประกอบ
คือ Who What When Where Why และ How ในการค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os โดย
สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อค าถามได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะค าถาม (6 Ws 1 H) ในการหาค าตอบด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

ข้อค าถาม (6Ws 1H) สิ่งที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาดเปูาหมาย 

(Who is in the target Market?) 

ลักษณะของกลุม่เปูาหมาย 

1. ประชากรศาสตร ์
2. ภูมิศาสตร ์
3. จิตวิทยา 
4. จิตวิเคราะห ์

กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) 
- กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ ์

- กลยุทธ์ด้านราคา 
- กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2. สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 

(What does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้จาก
ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติและความ
แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 

กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ ์

- ผลิตภณัฑห์ลัก 

- รูปแบบสินค้า ลักษณะนวตักรรม 

  รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์

- การบรรจุหีบห่อตราสินค้า 
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะค าถาม (6 Ws 1 H) ในการหาค าตอบด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม (6Ws 1H) สิ่งที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
3. เหตุใดผู้บริโภคจึงเลือกซื้อ 

(Why does the consumer 

buy?) 

วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ หรือ
ตอบสนองต่อความต้องการทาง
ร่างกายและจิตใจ  
1. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  
2. ปัจจัยทางสังคม 

3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) 
- กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ ์

- กลยุทธ์ด้านราคา 
- กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ 

(Who participates in the 

buying?) 

บทบาททางสังคมในส่วนต่างๆ ที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ เช่น 

- ผู้ริเริ่ม 

- ผู้ที่มีอิทธิพล 
- ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ 

- ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และกลยุทธ์การโฆษณา 
- โดยน าผู้ที่มีบทบาทที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ มาท าการส่งเสริมการขาย 

5. ผู้บริโภคเลือกซื้อเมื่อใด 

(When does the consumer 

buy?) 

วาระโอกาสในการเลือกซื้อ เช่น 

- ช่วงเวลาระหว่างวัน 

- ช่วงเวลาระหว่างเดือน 
- ช่วงเวลาระหว่างปี 

- เทศกาลหรือโอกาสพิเศษ 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เช่น การเลือกเวลาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับโอกาสในการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค 

6. ผู้บริโภคเลือกซื้อท่ีไหน 

(Where does the consumer 

buy?) 

ลักษณะของช่องทาง หรือสถานท่ี
ในการเลือกซื้อของผู้บรโิภค เช่น 

- ห้างสรรพสินค้า 
- ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 
- ทางอินเตอร์เน็ต 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย 

- พิจารณาว่าจะน าผลิตภัณฑ์สู่
ท้องตลาดโดยผ่านสื่อหรือคนกลาง
แบบใด 

7. ผู้บริโภคเลือกซื้ออยา่งไร 
(How does the consumer 

buy?) 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 

1. การรับรู้ปญัหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินทางเลือก 

4. การตัดสินใจซื้อ 

5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ใช้พนักงานในการให้ข้อมูล และ
ส่งเสริมการขาย 

- การประชาสัมพันธ์ โดยการใช้
การตลาดทางตรง เล่นก าหนด
จุดประสงค์หรือข้อแลกเปลี่ยนใน
การตัดสินใจซื้อ 

 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง, การบริหารการตลาดยุคใหม่. (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์, 2546) 
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แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
 

 
 

ภาพที่ 6 แบบจ าลองพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมผู้บริโภค. (กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา, 2541) 
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แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง (2546) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับแบบจ าลอง

พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า คือแบบจ าลองที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะน าไปสู่พฤติกรรม
ของผู้บริโภค หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า S-R Theory ซึ่งศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
บริโภคสินค้าหรือบริการ โดยจุดเริ่มต้นของแบบจ าลองจะเริ่มที่สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความ
ปรารถนา ผ่านกระบวนการทางความรู้สึกนึกคิด (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้ใน
การประมวลข้อมูลที่ได้รับมา แล้วจึงเข้าสู่พฤติกรรมการตอบสนอง (Response) ซึ่งพฤติกรรมที่ทาง
ผู้บริโภคได้แสดงบริบทออกมาจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกตีความจากองค์ประกอบ
หรือปัจจัยต่างๆ ที่ได้รับ  

องค์ประกอบของโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) คือสิ่งที่ผลักดันให้เกิดลักษณะทางพฤติกรรมโดยอาจเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติของร่างกายหรือการถูกกระตุ้นจากภายนอก ซึ่งการด าเนินการทางการตลาดจ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาถึงสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการด้วยการใช้สิ่งจูงใจเพ่ือโน้มน้าวทางจิตวิทยาให้เกิดการบริโภค ซึ่งสิ่งกระตุ้นภายนอก 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การกระตุ้นความต้องการ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่นักการตลาดจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1.1.1 การกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย การเพ่ิมคุณภาพของสินค้าให้
เหนือกว่าคู่แข่ง 

1.1.2 การกระตุ้นด้านราคา (Price) คือการพิจารณาในด้านราคาที่สามารถโน้ม
น้าวให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การก าหนดราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งของสินค้า โดยให้
มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  

1.1.3 การกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือการสร้างความ
สะดวกสบายแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงตัวสินค้าและบริการ เช่น การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค การเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารที่ทันสมัยและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด เป็นต้น 

1.1.4 การกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคโดยการโฆษณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคพึงได้รับ เช่น การลด 
แลก แจก แถม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
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1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน (Other Stimulus) คือสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ โดย
อาศัยสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในการประสบพบเจอ หรือจากการถูกปลูกฝังความรู้สึกนึกคิด ซึ่งทาง
องค์กรไม่สามารถควบคุมจัดการกับสิ่งกระตุ้นดังกล่าวได้ ซ่ึงได้แก่ 

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) คือแวดล้อมหรือสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้บริโภค 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ 

1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Laws and Political) คือสิ่งกระตุ้น
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเพ่ิมหรือลดจ านวนความต้องการของผู้บริโภค เช่น การลดหย่อนภาษี 

1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culture) คือสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากการถูกปลูกฝัง
จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การบริโภคสินค้าตามเทศกาลต่างๆ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) คือความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ใช้ในการประมวลข้อมูลทางการรับรู้ส่วนตัวของผู้บริโภค ซึ่ง
นักการตลาดไม่สามารถรับรู้ได้ นักการตลาดจึงต้องพยายามหาวิถีทางในการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิด
ของผู้บริโภค เพ่ือจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) คือบทบาทหรือสถานภาพของ
ผู้บริโภคท่ีได้รับอิทธิพลมากจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หล่อหลอมจนกลายเป็นคุณลักษณะหรือตัวตนของผู้บริโภค 

2.2 ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) คือกระบวนการใน
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย กลุ่มคนหรือบุคคลที่จะเข้ามามีบทบาทที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยที่บุคคลหรือกลุ่มคนดังกล่าวสามารถแบ่งบทบาทในการซื้อ (Buying 

Roles) ออกเป็น 5 บทบาท ได้แก่ 

2.2.1 ผู้ริเริ่ม (Initiator) คือบุคคลที่น าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เป็นคนแรก 

2.2.2 ผู้มีอิทธิพล (Influencer) คือบุคคลที่มีความสามารถในการชักจูงให้คล้อย
ตามหรือให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าต่อการตัดสินใจซื้อ 

2.2.3 ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) คือบุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคเป็นคนสุดท้าย ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่ตัดสินใจซื้อ 

2.2.4 ผู้ซื้อ (Buyer) คือบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการทดลองซื้อสินค้านั้น 
2.2.5 ผู้ใช้ (User) คือบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการทดลองซื้อสินค้านั้น แล้ว

ยังผูกพันกับผลิตภัณฑ์นั้นอยู่จนถึงปัจจุบัน 
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โดยกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะมีความยากง่ายในการตัดสินใจที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละข้ันตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของสินค้านั้นๆ รวมไปถึงช่วงเวลา
ขณะที่ก าลังตัดสินใจซื้อ โดยผู้บริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 
การรับรู้ปัญหา > การค้นหาปัญหา > การประเมินผลทางเลือก > การตัดสินใจซื้อ >พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) คือการตอบสนองต่อความปรารถนา
ภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของบริบทภายหลังจากการถูกกระตุ้นจาก
ปัจจัยในการกระตุ้นความต้องการ โดยผู้บริโภคจะมีรูปแบบในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่ตนเอง
สนใจ ดังนี้ 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) คือการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าโดยให้
ความส าคัญกับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง 

3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) คือการที่ผู้บริโภคมีความชื่นชม ชื่นชอบ 
หรือยึดติดกับตราสินค้า และมีความมั่นใจในตราสินค้านั้น 

3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) คือการที่ผู้บริโภคเกิดความสัมพันธ์อันดี หรือ
ความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ขาย ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ากับผู้ขายรายนั้นๆ 

3.4 เวลาในการซื้อ (Purchase Choice) คือการที่ผู้บริโภคก าหนดช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้บริโภคเอง 

3.5 ปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) คือการที่ผู้บริโภคก าหนดปริมาณใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้บริโภค 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กล่าวว่า ปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคที่
ไม่เหมือนกันของผู้บริโภคแต่ละคน ย่อมเกิดจากปัจจัยภายในจิตใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่เกิดจาก
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งได้แก่ 

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture factors) เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจน
กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยปัจจัยทางวัฒนธรรมจะเป็น
ตัวก าหนดกรอบพฤติกรรมในการแสวงหาสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งการศึกษาใน
เรื่องของลักษณะทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่นักการตลาดให้ความ
สนใจและท าการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะท าให้นักการตลาดสามารถที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมในการ
บริโภคสินค้าหรือบริการของผูบริโภคได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยทางวัฒนธรรมจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture)  วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ชนชั้นทาง
สังคม (Social Class) 
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2. ปัจจัยทางสังคม (Social factors) ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) คือรูปแบบย่อยทางสังคมที่มีผู้ก าหนดขึ้นมา 
โดยจะมีสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประชากร ซึ่งการเป็นที่ยอมรับในการร่วมกลุ่มต่างๆ ในสังคมจ าเป็นที่
จะต้องปรับตัวและกระท าตามแบบอย่างทางสังคมนั้นๆ เพ่ือผลักดันตัวเองให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือ
สังคมท่ีต้องการ ซึ่งกลุ่มอ้างอิงนี้สามารถมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลได้โดยสามารถท าให้เกิดรูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมในการแสดงออกในรูปแบบใหม่ โดยสามารถปลูกฝังแนวความคิดในการรับรู้ 
ซึ่งสามารถเกิดเป็นแนวคิดส่วนตัวในรูปแบบใหม่ 

2.2 ครอบครัว (Family) คือสถาบันทางสังคมที่ส าคัญที่สุด ซึ่งสมาชิกในสถาบัน
ครอบครัวจะเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจที่ทรงอิทธิพล โดยจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Status) คือบทบาทและสถานะทางสังคมของ
ผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดจ าเป็นที่จะต้องทราบว่าต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ตนเองอยู่ในระดับเดียวกันกับ
สถานะทางสังคมของผู้บริโภคหรือไม่ แล้วควรจะท าการสื่อสารในรูปแบบหรือช่องทางใดเพ่ือที่จะ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) คือลักษณะทางกายภาพหรือสถานภาพของแต่
ละบุคคล ซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรืออาจจะมีความแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ รายได้ 
สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ ซึ่งส่งผลให้มุมมองทัศนคติและแนวความคิดของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกันออกไป นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานเฉพาะบุคคลที่ เป็น
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือน ามาพยากรณ์ต่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานภาพใกล้เคียงกันเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological) ประกอบด้วย 

4.1 การจูงใจ (Motivation) คือสิ่งที่กระตุ้นความปรารถนาที่อยู่ภายในจิตใจในการ
หาสิ่งของหรือสิ่งที่ต้องการมาบ าบัดความปรารถนาของตนเอง ซึ่งแรงจูงใจของแต่ละบุคคลนั้นอาจจะ
คล้ายคลึงกันหรืออาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ รวมไปถึงระดับของความ
ต้องการว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด เมื่อนักการตลาดทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีความปรารถนา
อย่างไร จะท าให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค 

4.2 การรับรู้ (Perception) คือข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลและน าข้อมูลนั้นมาจัด
ระเบียบของข้อมูลแล้วท าการตีความหมาย เพื่อก าหนดเป็นชุดความรู้ในการรับรู้ตามแบบฉบับของแต่
ละบุคคล โดยการรับรู้นั้นจะมีขั้นตอนทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกเปิดรับข้อมูล การเลือกสนใจ
ข้อมูล การเลือกตีความข้อมูล และการเลือกจดจ าข้อมูล   
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4.3 การเรียนรู้ (Learning) คือประสบการณ์ทางด้านพฤติกรรมที่กระท าซ้ าๆ จนเกิด
เป็นการเรียนรู้ในอดีตท่ีผ่านมาของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะสามารถเกิดขึ้นอีกหรือไม่เกิดขึ้นอีกก็อาจจะ
เป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจะสามารถน ามาพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภคในอนาคตได้ 

4.4 ความน่าเชื่อถือ (Beliefs) คือลักษณะการรับรู้ที่ถูกปลูกฝัง อันส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกจากความเชื่อถือต่อสิ่งนั้น 

4.5 ทัศนคติ (Attitudes) คือความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ใช้ในการประเมินคุณค่าต่อ
สิ่งของ หรือใช้ในการประเมินความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ หรือ
พฤติกรรม นักการตลาดจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของผู้บริโภคให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 

4.6 บุคลิกภาพ (Personality) คือภาพลักษณ์ที่บุคคลให้ความสนใจด้านรูปลักษณ์
ภายนอกของตนเองและคาดหวังให้ผู้อื่นมีมุมมองที่เหมือนกันกับตนเอง 

4.7 แนวคิดส่วนตัว (Self) คือมุมมองหรือวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการประเมิน
คุณค่าของตนเองเปรียบเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร อันส่งผลต่อ
การบริโภคสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Buying Decision Process  Model) 
 

 
 

ภาพที่ 7 แบบจ าลองแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง, การบริหารการตลาดยุคใหม่. (กรุงเทพฯ: 

Diamond in Business World, 2546), 220. 

 

ภาพที่ 7 คือ แบบจ าลองแสดงขั้นตอนในการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอนตามล าดับ โดยในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้ออาจเริ่มต้นที่ขั้นตอนใดก็สามารถเป็นไปได้ หรืออาจจะสลับขั้นตอนกันก็สามารถ
เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ในการศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่สามารถครอบคลุมถึงลักษณะพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือความรู้สึกของผู้บริโภคที่ตระหนักถึง
ความต้องการว่าความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ โดยผู้บริโภคอาจถูก
กระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือปัจจัยต่างๆ จึงเกิดเป็นพฤติกรรมความต้องการ ดังนั้นนักการตลาดควรที่จะ
ศึกษาถึงสถานการณ์ท่ีสามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือก าหนดสิ่งเร้าที่สามารถโน้มน้าว
ความสนใจของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือลักษณะพฤติกรรมที่ผู้บริโภคกระท า
หลังจากได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือปัจจัยต่างๆ จากการรับรู้ สัมผัส ทอดลองหรือพบเห็น ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมในการสืบค้นข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ขึ้นอยู่กับระดับความ
สนใจของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ถ้ามีความสนใจมาก จะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูล
อย่างกระตือรือร้น เป็นต้น 

โดยลักษณะของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะแบ่ง
ออกเป็น 4 แหล่ง (ธนาภร บุญพุทธธรรม, 2555) ได้แก่ 

2.1 แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก เป็นต้น 

2.2 แหล่งการค้า เช่น การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น 
2.3 แหล่งชุมชน เช่น สื่อมวลชน สถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
2.4 แหล่งทดลอง เช่น งานน าเสนอสินค้าต่างๆ สถานที่ทดลองสินค้า เป็นต้น 

โดยแหล่งของมูลที่กล่าวมานั้นจะมีอิทธิพลต่อตัวผู้บริโภคแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับตัวผลิตภัณฑ์และลักษณะของผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดจ าเป็นที่จะต้องระบุให้ได้ว่าแหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคใช้หาข้อมูลนั้นมีอะไรบ้าง เพ่ือให้การสื่อสารต่อกลุ่มเปูาหมายประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในการน าข้อมูลสินค้าหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มากกว่า 1 ชิ้นมาเข้าระบบการประมวลข้อมูลทางความคิดของ
ผู้บริโภคที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพ่ือประเมินคุณค่าของสิ่งนั้นๆ ซึ่งหลักการในการประเมินของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นจะมีพ้ืนฐานอยู่บนทัศนะคติ โดยการใช้จิตใต้ส านึกเพ่ือหาเหตุผลสนับสนุนกับสิ่ง
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 

4. การตดัสินใจซื้อ (Purchase Decision) คือการตัดสินใจเลือกระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักจะ
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่ตนเองนั้นให้ความสนใจมากที่สุด 

จากในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกนั้นผู้บริโภคสามารถสอดแทรกปัจจัยอ่ืนๆเข้าไป
ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อได้ เพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
ซื้อ ดังตัวอย่างจากภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 8 ปัจจัยอื่นๆ ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง, การบริหารการตลาดยุคใหม่. (กรุงเทพฯ: 

Diamond in Business World, 2546) 
      

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior Recognition) คือพฤติกรรม
ของผู้บริโภคภายหลังจากที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือทดลองใช้สินค้า ซึ่งจะเกิดการตอบสนองจากตัว
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการว่ารู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องท า
การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้บริโภคได้ในระยะยาว 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค สรุปได้ว่า ลักษณะของพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อที่ผู้บริโภคแสดงออกมานั้นเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือปัจจัยอ่ืนๆ ทางการตลาด 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งสามารถก่อให้เกิดลักษณะทางพฤติกรรมใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยขึ้นอยู่กับทัศนะคติของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งกระตุ้นนั้นๆ 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเปูาหมายทางการตลาดใน
การตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม จึงควรศึกษาถึงลักษณะของความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก เพ่ือใช้ในการคัดเลือกหรือก าหนดสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ จะส่งผลไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด 



35 

 

 

5. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

Kotler Philip (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่
ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถจัดการและควบคุมได้ โดยกิจการสามารถน า
เครื่องมือดังกล่าวมาผสมผสานกันเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มเปูาหมายทางการตลาด และ
เพ่ือสร้างอิทธิพลในการชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2537) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงการผสมผสานเข้า
ด้วยกันระหว่างตัวสินค้า การก าหนดราคา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการกระจายสินค้า 
โดยการออกแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงการครอบครอง
สินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้ โดยสามารถจ าหน่ายแก่
กลุ่มเปูาหมายได้ในราคาที่ลูกค้ามีก าลังมากพอที่จะจ่ายได้แล้วเกิดความพึงพอใจต่อตัวสินค้าแล้ว มี
ความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ซึ่งการกระจายสินค้าควรด าเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะการ
เข้าถึงของกลุ่มเปูาหมายเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจตามท่ีคาดการณ์เอาไว้ 

อดุล จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็น
เครื่องมือที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการใน
การตัดสินใจซื้อของกลุ่มเปูาหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า 
หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่ได้รับความนิยมและมีความส าคัญมากทางการตลาด และยังเป็นปัจจัย
ที่ใช้ในการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด ซึ่งองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต้องการที่จะเสนอขายเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเสนอขายอาจจะเป็นสินค้าที่มี
ตัวตนหรืออาจจะเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน ซึ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ 
ความคิด สิทธิบัตร สถานที่ องค์กรหรือทรัพยากรที่เป็นบุคคล เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้อง
สามารถสร้างอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ต่อตัวผู้บริโภค หรือมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาของผู้บริโภค จึงจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นสามารถขายได้ ซึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ใน
ด้านของผลิตภัณฑ์นั้นจ าเป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ลักษณะความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ (Product Differentiate) และ/หรือ 
ลักษณะของความแตกต่างด้านการแข่งขัน (Competitive Differentiate) 
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1.2 พิ จ า รณาจากคุณสมบั ติ ห รื ออ งค์ ป ระกอบของผลิ ตภัณฑ์  ( Product 

Component) คือการพิจารณาจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือคุณประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของ
ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะสามารถน ามาดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ เช่น ลักษณะรูปทรง บรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพ ตราสินค้า เป็นต้น 

1.3 การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นลักษณะในการ
สร้างหรือออกแบบตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของทางบริษัทเ พ่ือก าหนดต าแหน่งทางการตลาดที่โดด
เด่นและมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด 

1.4 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการปรับปรุง
หรือพัฒนาในลักษณะของการด าเนินงานโดยเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใน
ลักษณะใหม่ที่มีคุณประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย 

2. ราคา (Price) หมายถึงลักษณะของค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าทางการเงินเทียบเท่ากับเงินสด
ที่ผู้บริโภคจ าเป็นต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรืออาจหมายถึงมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบเป็นตัวเงิน ซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นต้นทุน (Cost) ส าหรับลูกค้า เพ่ือใช้ใน
การเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการกับราคา (Price) ที่ลูกค้า
ต้องเสียไป ซึ่งถ้าเมื่อลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งดังกล่าวแล้ว ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าที่สูงกว่าใน
สายตาของลูกค้า จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

ซึ่งการก าหนดราคานั้นเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่ใช้ในการก าหนดรายได้โดยตรง และตัวราคายังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดย
การตั้งราคาของสินค้านั้นจ าเป็นจะต้องได้รับการยอมรับจากตลาดเปูาหมาย เพ่ือใช้ในการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางด้านราคาหรือการก าหนดราคาที่สูงเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจัยใน
การก าหนดราคาของสินค้า ได้แก่ 

 2.2.1 การได้รับความยอมรับหรือความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าทางจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค 

 2.2.2 ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.2.3 สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด 
 2.2.4 ปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึงลักษณะของกระบวนการในการด าเนินงานเพ่ือ
ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าสู่ตลาดเพ่ือส่งถึงผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการตามที่คาดหวังโดยอยู่ในกระบวนการของช่องทางการกระจายสินค้า ประกอบด้วยระบบการ
ขนส่ง ระบบคลังสินค้า ซึ่งส่วนประกอบของการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 
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3.1 ช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงลักษณะของ
ช่องทางในการล าเลียงผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าสู่ระบบกระบวนการของการก าหนดช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพ่ือแจกจ่ายไปสู่กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของ
ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลักษณะในการใช้คนกลางในการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ และลูกค้า
เปูาหมายของธุรกิจนั้นๆ 

3.2 การกระจายตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Physical of Distribution) 
หมายถึงกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายตัวสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางในการขนส่ง ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคสินค้าหรือพ่อค้าคนกลาง ซึ่งอาจจะมีลักษณะซื้อขายกันโดยตรงหรือซื้อขายผ่านคนกลางเพ่ือ
ส่งต่อผลิตภัณฑ์ในช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การขนส่ง การบริหาร
สินค้าคงเหลือ และการคลังสินค้า 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้บริโภคเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคเพ่ือสร้างทัศนะคติ อันจะส่งผลไปสู่พฤติกรรมการ
ซื้อในทันทีหรือในอนาคต ซึ่งในการใช้การส่งเสริมการตลาดนั้นต้องมั่นใจว่ากลุ่มเปูาหมายทางการ
ตลาดจะสามารถเข้าใจถึงเจตนาของการสื่อสาร รวมไปถึงสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับจากการ
ส่งเสริมการตลาดอย่างแท้จริง โดยการสื่อสารอาจจะเลือกใช้พนักงานที่เป็นบุคคลในการสื่อสารหรือ
เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารก็สามารถท าได้ ซึ่งลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นมีหลากหลายประเภท นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเพ่ือให้สามารถสื่อสารการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
เครื่องมือทางการตลาดที่มีความส าคัญ ได้แก่ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นช่องทางการสื่อสารในการส่งเสริมการตลาดที่
ได้รับความนิยมเพ่ือใช้ในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ รวมไปถึงใช้ในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้
ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ให้มีความต้องการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการ 
ซึ่งการโฆษณานั้นเป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ค่อนข้างสูง นักการตลาดจึงควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับงบประมาณในการโฆษณา 

4.2 การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบในการน าสารจากผู้ส่งสาร
ส่งต่อไปยังผู้รับสารผ่านตัวกลางในการสื่อสารที่เป็นบุคคล โดยเป็นการสื่อสารโต้ตอบระหว่างบุคคล 
ซึ่งผู้ส่งสารนั้นสามารถท าการประเมินผลของการสื่อสารว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ ได้ในทันที ซึ่ง
นักการตลาดจึงควรเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอส าหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของตน เพื่อใช้ในการตอบปัญหาข้อซักถามจากผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลต่อทัศนะคติที่ดี
รวมไปถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการโน้มน้าว
ความต้องการในการทดลองใช้หรือตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือกระตุ้นการตอบสนองให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการขายเป็นช่องทางที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นช่องทางที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเพ่ิม
ยอดขายของพนักงานได้อีกด้วย 

4.4 การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็น
การเสนอแนวความคิดด้านสินค้า บริการ หรือนโยบายของทางองค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่มี
ค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นช่องทางที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ที่
มีอ านาจในการอนุมัติสื่อแต่ละชนิด 

4.5 การบอกเล่าแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) คือการสื่อสารระหว่างผู้ที่เคย
มีประสบการณ์ หรือมีโอกาสในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วเกิดเป็นพฤติกรรมในการ
ถ่ายทอดต่อหรือส่งต่อการรับรู้ประสบการณ์ดังกล่าวแก่ผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะสามารถส่งผลให้ผู้ที่ได้รับฟัง
ประสบการณ์เกิดพฤติกรรมความต้องการในการบริโภคตามเจ้าของประสบการณ์ เช่น การบอกต่อ
ของญาติพ่ีน้องหรือคนรู้จัก เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม
การตลาดไดเ้ป็นอย่างมาก 

4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการใช้ในการ
ส่งเสริมการตลาดต่อกลุ่มเปูาหมายโดยตรง ซึ่งจะสามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง
ในทันที เช่น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย และการแจกคูปองที่เป็น
ส่วนลดหรือคูปองแลกซื้อ เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps สรุปได้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps เป็นปัจจัยทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งควรศึกษาในการก าหนดในแต่ละด้านของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่าควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านใด
มากน้อยกว่ากัน หากผู้ประกอบการมีความเข้าใจในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดอย่างแท้จริง
จะสามารถน าความเข้าใจดังกล่าวมาใช้ปรับใช้ในการประเมินความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนา
ปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ทางผู้วิจัยได้ท าการก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ให้เป็นหนึ่งในตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ในอนาคต  
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ลลิตา ข าแสง (2554) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชาย ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการขายมีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับ ดี และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านพนักงานขายมีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของ
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีระดับการให้ความส าคัญในด้านทัศนะคติต่อกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับ ดี และระดับการให้
ความส าคัญด้านทัศนะคติต่อกลยุทธ์ด้านราคา มีระดับการให้ความส าคัญในระดับ ปานกลาง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงามอยู่ในระดับ ปานกลาง กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาม (Beauty Drink) ในสูตร
คอลลาเจน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาม (Beauty Drink) เฉลี่ย 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณการซื้อครั้งละ 2 ขวด งบประมาณของค่าจ่ายในการบริโภคต่อเดือนอยู่ที่ 378 

บาท สถานที่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาม 
(Beauty Drink) คือ ร้านสะดวกซื้อ แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คือ สื่อ
โทรทัศน์ โดยมีระดับของแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อ่ืนบริโภค อยู่ใน
ระดับ ไม่แน่ใจ และมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาม (Beauty 

Drink) ในอนาคต อยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ 

อัญชนา มาลาค า (2552) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
กาแฟลดน้ าหนักเพ่ือสุขภาพในร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่อยู่ในระดับ ดี และมีระดับ
การให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ในด้านราคา และด้านบุคลากร อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งผลของการศึกษายังพบอีกว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใส่ใจและให้ความส าคัญ
ในการดูแลรูปร่างของตนเอง ซึ่งมีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด และให้ความส าคัญ
ในด้านความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและการบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟลดน้ าหนักซึ่ง
มีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง 
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วรณี เศรษฐโภคิน (2551) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า
ลักษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 30-40 ปี มีระดับของวุฒิการศึกษาอยู่
ที่ระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท ต่อเดือน มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จากพฤติกรรมในการเลือกซื้อส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช าระล้างสิ่งสกปรกออกจาก
ใบหน้ามากที่สุด โดยมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ราวเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีงบประมาณของค่าจ่าย
ในการบริโภคต่อครั้งอยู่ที่ ต่ ากว่า 500 บาท และ 501-1,000 บาท สถานที่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์คือ เคาน์เตอร์เซลล์สินค้า ณ.ห้างสรรพสินค้า ผู้ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ตัวผู้ซื้อเอง แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคใช้ในการสืบค้นข้อมูลคือ เพ่ือนของ
ผู้บริโภค ประเภทของผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด โดยมีความถี่ในการใช้
ผลิตภัณฑ์คือ ทุกวัน  ลักษณะพฤติกรรมในการเลือกใช้พบว่า จะมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนตราสินค้า
ใหม่ตามลักษณะความต้องการจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจัดอยู่ในระดับการให้ความส าคัญที่อยู่ในระดับ มาก 
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้อพบว่า ในด้านของ
งบประมาณ และรูปแบบในการใช้ทั่วไปจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล (2550) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาถึงลักษณะของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การรับรู้และเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อบ ารุงสุขภาพ แนวโน้มในการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพร
เพ่ือบ ารุงสุขภาพในอนาคต และปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ได้จาก
สมุนไพรบ ารุงสุขภาพอยู่ในระดับ มาก ระดับค่าเฉลี่ยของทัศนะคติต่อปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณประโยชน์พ้ืนฐาน ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก ลักษณะทาง
พฤติกรรมศาสตร์ด้านการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ
เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือบ ารุงสุขภาพเฉลี่ย 8 ครั้งต่อเดือน งบประมาณที่ใช้ในการบริโภคต่อครั้งเฉลี่ย 
60 บาท ซึ่งประเภทของเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 
ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรที่สกัดจากพืชผักหรือสมุนไพรและเครื่องดื่มที่สกัดจากผลไม้ แหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคใช้ในการสืบค้นข้อมูลมากที่สุดคือ นิตยสาร/วารสาร สถานที่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
ใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คือ ร้านสะดวกซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภค
เครื่องดื่มสุมนไพร เพ่ือบ ารุงสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อต่อผู้บริโภคมากที่สุดคือ ตัวผู้
ซื้อเอง 



41 

 

 

ศรีกุล พันธุสุนทร (2551) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี มีระดับ
ของวุฒิการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด และมี
รายได้เฉลี่ย ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ซึ่งผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เวชส าอางของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางเฉลี่ย 1 
ครั้งต่อเดือน ปริมาณการซื้อครั้งละ 2 ชิ้น งบประมาณของค่าจ่ายในการบริโภคต่อครั้งอยู่ที่ 501-

1,000 บาท  สถานที่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คือ ร้าน
Boots/Watson ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ พนักงานขาย ณ .จุดขาย ผลจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อผลิตภัณฑ์เวชส าอางของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคใน
โรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางโดยรวมและรายด้านมีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับ มี
ความส าคัญมาก 

ณีรนุช ทรัพย์ทวี (2550) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อและพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผล
ของการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือบ ารุงผิวพรรณที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่าจะใส่ใจ
และให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษาผิวพรรณของตนเองมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุน้อย ระดับของวุฒิ
การศึกษาที่ต่างกัน จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือบ ารุงผิ วพรรณที่
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีระดับของการศึกษาที่มากกว่าจะใส่ใจและให้ความส าคัญในการ
บ ารุงรักษาผิวพรรณของตนเองมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับของการศึกษาที่ ต่ ากว่า ลักษณะของอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ต่างกัน จะมีลักษณะของพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เพ่ือบ ารุงผิวพรรณที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จะมีลักษณะของพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือบ ารุงผิวพรรณมากที่สุด ซึ่งผลของการศึกษายังพบอีกว่า ปัจจัยกล
ยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับความถี่ของการ
ซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา ปริมาณการซื้อต่อครั้ง และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ของการซื้อของผู้บริโภค แต่ปริมาณการซื้อต่อ
ครั้งมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ของการซื้อ และปริมาณการซื้อต่อครั้ง แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 
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วรรณภา สุโภชน์ (2550) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ธุรกิจออนไลน์กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยท าการศึกษาถึง
ลักษณะของการประกอบธุรกิจออนไลน์ทางระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่า ลักษณะของ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการขาย มีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยธุรกิจออนไลน์ที่มีลักษณะแตกต่างกันจะมีผลต่อลักษณะของปัจจัยทางด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน โดยที่ปัจจัยด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นที่
ประกอบธุรกิจออนไลน์จะส่งผลโดยตรงต่อจ านวนของลูกค้า  สมาชิก ปริมาณในการซื้อ การสั่งจอง 
และอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายด้านเทคโนโลยี และในด้านการส่งเสริมการขาย ด้านระบบ
ความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการบริการ มีผลต่อ ปริมาณในการสั่งซื้อและสั่งจองสินค้า 

พรพรรณ รัตนตรัยวงศ์ (2553) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแก่
ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ และใช้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่
ผู้ประกอบการที่สนใจด าเนินธุรกิจทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งพบว่า ผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี 
มีระดับของการศึกษาอยู่ที่ ระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
น้อยกว่า 10,000 บาท มีความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต ทุกวัน ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน
โดยเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมง อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 20.01-24.00 น. สถานที่ส่วนใหญ่ในการใช้อินเตอร์เน็ต
คือ บ้าน/หอพัก มีลักษณะการใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง น้อยกว่า 1,000 บาท ประเภทของเว็บไซต์
ส่วนใหญ่ในการเลือกซื้อคือ ประเภทเครื่องส าอาง โดยประเภทของสินค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การ
เลือกใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน 

กนกวรรณ, ธีรนันท์, และอนุกูล (2550) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีความแตกต่างการในด้านของรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย รายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ลักษณะของการแต่งกาย โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนจะมี
รายรับโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่สูงกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยที่สูงกว่า มีรสนิยมการแต่งกายที่มี
ลักษณะเซ็กซี่หรือตามแฟชั่นมากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่มีลักษณะการแต่งการที่
สุภาพเรียบร้อย เช่น แนวกีฬา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารด้านแฟชั่นจากทางสื่อ
นิตยสาร มากที่สุด ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่แต่งกายโดยเลือกใช้สินค้าแฟชั่นของไทย โดยจะมีการ
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วางแผนล่วงหน้าในการซื้อแต่ละครั้งส าหรับการเลือกซื้อเสื้อผ้า ซึ่งตัวนักศึกษาจะเป็นผู้ซื้อด้วยตัวเอง 
โดยเพ่ือนจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และมีความถี่ในการซื้ออยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน สถานที่ส่วนใหญ่ในการเลือกซื้อ คือห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีการจ ากัดงบประมาณในการเลือกซื้อ 
โดยมีงบประมาณในการใช้จ่ายอยู่ที่ครั้งละ 500-999 บาท โดยนิยมช าระสินค้าเป็นเงินสด และจะ
เปลี่ยนตราสินค้าทันทีถ้าไม่มีสินค้าท่ีต้องการในตราสินค้าที่ก าหนด ปริมาณในการซื้อแต่ละครั้งอยู่ที่ 2 

ชิ้น ต่อครั้ง ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยของเอกชนมีโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจาก
ต่างประเทศมากกว่าของไทย และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อในแต่ละครั้งสูงกว่านักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ในการด าเนินธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมความงามนั้น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็น
ปัจจัยที่สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์หรือองค์กรประสบความส าเร็จในด้านการตลาดได้ ขึ้นอยู่กับประเภท
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกลุ่มเปูาหมายทางการตลาด โดยสังเกตจากแวดล้อมขององค์กรหรือ
ผลิตภัณฑ์และแวดล้อมของกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย เพ่ือท าการประเมินหรือก าหนดการให้ความส าคัญใน
แต่ละด้านของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเหมาะสม 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ
เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง และมัลติมีเดีย และที่ส าคัญ
สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่ทั่วโลก และยังเป็นช่องทางที่มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นช่องทางที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน 

วัยรุ่นเป็นประชากรที่คาดเดาความต้องการได้ยาก เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความชอบที่
แตกต่างและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ
แวดล้อมของตัววัยรุ่น ซึ่งการที่จะโน้มน้าวให้วัยรุ่นเกิดความต้องการ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงของวัยรุ่น เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารการตลาดได้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด 

จากข้อสรุปข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมุ่งศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดและการเปิดรับสื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงามผ่านช่องทางการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประชากรในการวิจัยคือวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด และในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจด้านสุขภาพและความงามที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการของวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยทางผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคของการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
ใช้รูปแบบวิธีวิจัยในเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ
ประมวลผลด้านปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แล้วจึงน าไปวิเคราะห์โดยใช้หลักการ
ทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. แผนการสุ่มตัวอย่าง 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร (Population) คือ วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 14-22 ปี ที่พักอาศัยหรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วยเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคิดเป็น
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,356,659 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) โดยผู้วิจัยได้น าจ านวนกลุ่ม
ประชากรดังกล่าวมาเป็นประชากรในวิจัยครั้งนี้ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางในการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และค่าความคาดเคลื่อนใน
การสุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้อยู่ที่ ร้อยละ 5 ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบระหว่างจ านวนของ
ประชากรกับจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 384 ตัวอย่าง (Krejcie 

and Morgan, 1970., อ้างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 394) เนื่องผู้วิจัยมีความต้องการที่จะ
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เพ่ิมระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการเพ่ิมจ านวนของกลุ่มตัวอย่างเข้าไปอีก 
16 ตัวอย่าง จึงท าให้สามารถสรุปขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

 

 
 

 

ภาพที่ 9 จ านวนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 14-22 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ปี 
พ.ศ. 2558 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ , ระบบสถิติทางการทะเบียน . (สถิติประชากรและบ้าน-จ านวน
ประชากรแยกรายอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
 

2. แผนการสุ่มตัวอย่าง 
ในการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทางผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีในการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยตาม

แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Sampling Design) (ประสพชัย พสุนนท์, 
2555:177) แบบไม่เป็นสัดส่วน โดยทางผู้วิจัยได้มีการวางแผนเพ่ือแบ่งตัวอย่างออกเป็นชั้นภูมิ 
(Stratum) ต่างๆ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 100 ตัวอย่าง จังหวัดนนทบุรี 60 ตัวอย่าง จังหวัด
นครปฐม 60 ตัวอย่าง จังหวัดปทุมธานี 60 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรปราการ 60 ตัวอย่าง และจังหวัด
สมุทรสาคร 60 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และใช้แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample 

Random Sampling Design) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 170) ในการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
ณ. สถานที่ ที่เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น ในแต่ละจังหวัด โดยท าการลงพ้ืนที่แบบวันเว้นวัน เพ่ือ
ปูองกันการให้ข้อมูลแบบสอบถามซ้ า จนครบจ านวนตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละจังหวัด 
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แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบมีชัน้ภูมิ (Stratified Sampling Design) อย่างไม่เป็นสัดส่วน 

 

 
 

ภาพที่ 10 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบมีชั้นภูมิ อย่างไม่เป็นสัดส่วน 

ที่มา: ประสพชัย พสุนนท์, การวิจัยการตลาด (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท้อป, 2555), 177. 

 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่มีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านปัจจัย
ทางการตลาด ปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

3.2 น าเนื้อหาข้อมูลที่ได้ มาท าการพิจารณาหาปัจจัยส าหรับก าหนดตัวแปรที่จะใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.3 น ากรอบแนวคิดท่ีได้ก าหนดไว้มาด าเนินการร่างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย โดยให้
มีลักษณะเนื้อหาของข้อค าถามที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้ 

3.4 น าแบบสอบถามที่ได้ท าการร่างขึ้น เสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือท าการ
ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษามากท่ีสุด 

3.5 น าข้อเสนอแนะท่ีได้รับ มาท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาทดสอบ
ค่า IOC (Item Objective Congruence) ซึ่งคือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังภาคผนวก ข ในการพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อค าถาม ซึ่งใช้เกณฑ์ในการประเมินค่าทั้งสิ้น 3 ระดับ (สมนึก ภัททิยธนี, 2537: 

166-167) ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ในการให้คะแนน 

 

การก าหนดคะแนน ระดับความเห็น 

+1 สอดคล้อง 
0 ไม่แน่ใจ 

-1 ไม่สอดคล้อง 
 

3.6 น าค่าการทดสอบดัชนีที่ได้มาแทนค่าในสูตรเพ่ือประมวลผลหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) หากข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้ตั้งแต่ 
.50 ขึ้นไป แสดงว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ถ้าข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้ต่ ากว่า .50  
จะต้องน าข้อค าถามนั้นๆ มาปรับปรุงโดยขอข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังภาคผนวก ง 

3.7 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้ท าการแก้ไขแล้วมาท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ
ของแบบสอบถามโดยการน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) ซึ่งเป็นประชากรวัยรุ่นที่พัก
อาศัยอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของผู้วิจัย ซึ่งอยู่ในละแวกเขตภาษีเจริญ จ านวน 30 ราย แล้วน าผลที่ได้
จากการทดลองแจกแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (D-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbarch) ซึ่งค่า D ที่ได้นั้นจะแสดงถึงระดับ
ความเสถียรของแบบสอบถามโดยค่าของความคงที่จะอยู่ระหว่าง  0<D<1 ซึ่งค่าที่ได้นั้นยิ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับ 1 มากเท่าใดนั่นแสดงถึงค่าความเชื่อมั่นที่สูงตามไปด้วย (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2548) 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นจากการทดลองแจกแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์อัลฟาอยู่ที่ D = .957 ดังภาคผนวก จ 

3.8 พัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามจนได้ซึ่งแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และ
มีความน่าเชื่อถือ จึงท าการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 

 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ทางผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ ความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อในอนาคตของผู้บริโภค โดยมีลักษณะของข้อค าถามที่
เป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์ โดยมีลักษณะของข้อค าถามที่
เกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะมีข้อค าถามที่เป็นแบบปลายปิด (Closed-

Ended Question) แบบมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) จ านวนทั้งสิ้น 8 ข้อ ในแต่ละ
ข้อจะมีรายละเอียดและระดับการวัด ดังต่อไปนี้ 

1. เพศ ลักษณะของข้อค าถามจะมีค าตอบให้เลือกด้วยกัน 2 ทาง (Dichotomous 

Question) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบด้วย 

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

2. อายุ ลักษณะของข้อค าถามจะมีค าตอบให้เลือกด้วยกัน 2 ทาง (Dichotomous 

Question) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบด้วย 

2.1 อายุตั้งแต่ 14-18 ปี บริบูรณ์ 
2.2 อายุตั้งแต่ 19-22 ปี บริบูรณ์ 

3. ระดับการศึกษา ลักษณะของข้อค าถามจะมีตัวเลือกค าตอบแบบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 4 ข้อ
ประกอบด้วย 

3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

3.3 ระดับอนุปริญญา/ปวส. 

3.4 ระดับปริญญาตรี 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของข้อค าถามจะมีตัวเลือกค าตอบแบบหลายตัวเลือก 

(Multiple Choice) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 4 ข้อ 

ประกอบด้วย 
4.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
4.2 10,001-15,000 บาท 
4.3 15,001-20,000 บาท 
4.4 มากกว่า 20,001 บาท 

5. ลักษณะการพักอาศัย ลักษณะของข้อค าถามจะมีตัวเลือกค าตอบแบบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 6 

ข้อ ประกอบด้วย 

5.1 อาศัยอยู่กับบิดามารดา 
5.2 อาศัยอยู่กับบิดา 
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5.3 อาศัยอยู่กับมารดา 

5.4 อาศัยอยู่กับญาติ/พ่ีน้อง 
5.5 อาศัยอยู่กับเพ่ือน/แฟน 
5.6 พักอาศัยคนเดียว 

6. ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวมใน 1 วัน ลักษณะของข้อค าถามจะมี
ตัวเลือกค าตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบ
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 

6.1 น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
6.2 1-2 ชั่วโมง 
6.3 2-3 ชั่วโมง 
6.4 มากกว่า 3 ชั่วโมงข้ึนไป 

7. สถานที่ส่วนใหญ่ในการใช้อินเตอร์เน็ต ลักษณะของข้อค าถามจะมีตัวเลือกค าตอบ
แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 

7.1 ที่พักอาศัย 

7.2 สถานศึกษา 
7.3 สถานที่ท างาน 

7.4 ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟุ 

8. ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของข้อ
ค าถามจะมีค าตอบให้เลือกด้วยกัน 2 ทาง (Dichotomous Question) ซึ่งจะใช้มาตรวัดระดับของ
ข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบด้วย 

8.1 เคย 

8.2 ไม่เคย 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps โดยมี
ลักษณะของข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะ
มีข้อค าถามที่เป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) แบบให้คะแนนน้ าหนัก (Multiple 

Rating List Scale Question) ซึ่งจะใช้มาตรวัดข้อมูลในแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเป็น
สเกลที่ใช้ในการวัดระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย 1-5 แทนระดับที่เห็นด้วยน้อยที่สุดไปยังระดับที่
เห็นด้วยมากที่สุด 

โดยแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 จะใช้ระดับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับโดยการใช้สูตรค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ได้ดังนี้ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 
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 คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด 
จ านวนระดับชั้น

 

 

=           = 0.8 
 

ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของความกว้างของอันตรภาคชั้น ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
5 4.21-5.00 มากที่สุด 

4 3.41-4.20 มาก 

3 2.61-3.40 ปานกลาง 
2 1.81-2.60 น้อย 

1 1.00-1.80 น้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด โดยมีลักษณะของ
ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมในการพบเห็นสื่อทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงามของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะมีข้อค าถามที่เป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) แบบให้
คะแนนน้ าหนัก (Multiple Rating List Scale Question) ซึ่งจะใช้มาตรวัดข้อมูลในแบบอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) ซึ่งเป็นสเกลที่ใช้ในการวัดระดับประกอบด้วย 1-5  แทนระดับพบเห็นน้อยที่สุด
ไปยังระดับที่พบเห็นมากที่สุด  

คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด 
จ านวนระดับชั้น

 

 

=           = 0.8 

 

ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของความกว้างของอันตรภาคชั้น ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 

 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

5 4.21-5.00 เปิดรับสื่อบ่อยครั้งมาก 

4 3.41-4.20 เปิดรับสื่อบ่อยครั้ง 
3 2.61-3.40 เปิดรับสื่อบางครั้ง 
2 1.81-2.60 เปิดรับสื่อไม่บ่อยครั้ง 
1 1.00-1.80 ไม่เคยเปิดรับสื่อ 
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ตอนที ่4 แบบสอบถามด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผ่าน
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต 
ลักษณะของข้อค าถามจะมีค าตอบให้เลือกด้วยกัน 2 ทาง (Dichotomous Question) ซึ่งจะใช้มาตร
วัดระดับของข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบด้วย 

1. ตัดสินใจซื้อ 

2. ไม่ตัดสินใจซื้อ 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
เพ่ือใช้เป็นทรัพยากรในด้านข้อมูลพ้ืนฐานในการวิจัย ซึ่งใช้ในการก าหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ตลอดจนใช้ในการสนับสนุนเนื้อหาในงานวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือ โดยมีที่มาดังต่อไปนี้ 

5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัยในลักษณะของแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็น
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยที่ผู้วิจัยได้ท า
การลงพ้ืนที่เพ่ือแจกจ่ายแบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัยเองจนครบถ้วนตามจ านวนตัวอย่างประชากรที่
ก าหนด แล้วจึงน าข้อมูลกลับมาตรวจสอบความเรียบร้อยรวมถึงความถูกต้อง จึงน าข้อมูลที่ได้คัด
กรองแล้วมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหา ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนข้อมูลทาง
สถิติ รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศจากสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในงานวิจัย เพ่ือใช้เป็น
องค์ประกอบในเนื้อหา รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการสรุปผลของการวิจัยให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 น าแบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มาท าการทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) จ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการใช้สมการหาค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟา (D-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbarch) ซ่ึง D = .957 

6.2 น าแบบสอบถามที่ได้ท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นพร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง
จนกระทั่งได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ มาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจริงกับกลุ่มตัวอย่างประชากรในพ้ืนที่ ที่ผู้วิจัย
ก าหนด จนครบจ านวนตัวอย่างประชากรในการวิจัย 
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6.3 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และท าการคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

6.4 น าแบบสอบถามที่ได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาท าการ
ลงรหัส (Coding) ตามท่ีผู้วิจัยได้ท าการก าหนดรหัสไว้ 

6.5 น าผลของข้อมูลที่ได้ท าการลงรหัสไว้แล้ว มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลของ
ข้อมูลที่ได้ โดยผ่านโปรแกรมทางสถิติส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package 

for Social Science) for mac 

 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
7.1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม

ในตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม 
7.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามในตอนที่ 

2 ด้านความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามในตอนที่ 3 ด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาดของผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม 

7.1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลของแบบสอบถามในตอนที่ 2 ด้านความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามในตอนที่ 3 ด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด
ของผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม 

7.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing Statistics) 
7.2.1 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) ใช้ในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แล้วน าค่าที่ได้มาท าการพยากรณ์ตัวแปร
ตามทวิที่มี เพียง 2 ค่า 

7.2.2 ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

7.2.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด) และปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด (สื่อมวลชน สื่อบุคคล และ
สื่อเฉพาะกิจ) 

7.2.2 ตัวแปรพยากรณ์ (dependent Variables) คือ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต (ตัดสินใจซื้อ และไม่ตัดสินใจซื้อ) 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

1. ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ ใน
การเก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางแสดงประกอบการบรรยายจ านวน 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม โดยแสดงจ านวน และ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการพักอาศัย ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตใน 1 วัน 
สถานที่ในการใช้อินเตอร์เน็ต และประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 6-7 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังปรากฏในตารางที่ 8-12 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความถี่ใน
การเปิดรับสื่อทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามของผู้ให้ข้อมูล ดังปรากฏใน
ตารางที่ 13-16 

ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามผ่านระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดังปรากฏในตารางที่ 17 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการถดถอยโลจิสติก ในการพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต ดังปรากฏในตารางที่ 18-21 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม โดยแสดงจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการพักอาศัย ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตใน 1 วัน 
สถานที่ในการใช้อินเตอร์เน็ต และประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 6-7 

 

ตารางที่ 6 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ด้านประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (n=400) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 
142 

258 

35.50 

64.50 

อาย ุ

1. อายุตั้งแต่ 14-18 ปี บริบูรณ ์
2. อายุตั้งแต่ 19-22 ปี บริบูรณ ์

202 

198 

50.50 

49.50 

ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 

4. ระดับปรญิญาตร ี

21 

183 

42 

154 

5.25 

45.75 

10.50 

38.50 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
2. 10,001-15,000 บาท 
3. 15,001-20,000 บาท 
4. มากกว่า 20,001 บาท 

262 

111 

23 

4 

65.50 

27.75 

5.75 

1.00 

ลักษณะการพักอาศัย 

1. อาศัยอยู่กับบิดามารดา 
2. อาศัยอยู่กับบิดา 
3. อาศัยอยู่กับมารดา 
4. อาศัยอยู่กับญาต/ิพี่น้อง 
5. อาศัยอยู่กับเพื่อน/แฟน 
6. พักอาศัยคนเดียว 

245 

29 

44 

24 

27 

31 

61.25 

7.25 

11.00 

6.00 

6.75 

7.75 
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ด้านประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (n=400) ร้อยละ 
ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวมใน 1 วัน 

1. น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
2. 1-2 ช่ัวโมง 
3. 2-3 ช่ัวโมง 
4. มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

15 

38 

80 

267 

3.75 

9.50 

20.00 

68.75 

สถานที่ส่วนใหญ่ในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวมใน 1 วัน 

1. ท่ีพักอาศัย 

2. สถานศึกษา 
3. สถานท่ีท างาน 

4. ร้านอินเตอร์เนต็คาเฟ ุ

309 

52 

23 

16 

77.25 

13.00 

5.75 

4.00 

ประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
1. เคย 

2. ไม่เคย 

301 

99 

75.25 

24.75 

 

จากตารางที่ 6-7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 ราย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 64.50 และกลุ่มตัวอย่างประชากรในส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 142 ราย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 35.50 

เมื่อแจกแจงตามอายุของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี 
บริบูรณ ์จ านวน 202 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 50.50 และตัวอย่างประชากรในส่วนที่เหลือมีอายุตั้งแต่ 
19-22 ปี บริบูรณ์ จ านวน 198 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 49.50 

เมื่อแจกแจงตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับของ
วุฒิการศึกษาอยู่ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 183 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 45.75 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 154 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 38.50 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 42 

ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 10.50 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 21 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 
5.25 ตามล าดับ 

เมื่อแจกแจงตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 262 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 65.50  มีรายได้ 
10,001-15,000 บาท จ านวน 111 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 27.75 มีรายได้ 15,001-20,000 บาท 

จ านวน 23 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 5.75 และมีรายได้มากกว่า 20,001 บาท มีจ านวน 4 ราย โดยคิด
เป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
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เมื่อแจกแจงตามลักษณะการพักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับบิดามารดา จ านวน 245 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 61.25 อาศัยอยู่กับมารดา จ านวน 44 ราย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 11.00 พักอาศัยคนเดียว จ านวน 31 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 7.75 อาศัยอยู่กับ
บิดา จ านวน 29 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 7.25 อาศัยอยู่กับเพ่ือน/แฟน จ านวน 27 ราย โดยคิดเป็น
ร้อย 6.75  และอาศัยอยู่กับญาต/ิพ่ีน้อง จ านวน 24 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ 

เมื่อแจกแจงตามระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวมใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน จ านวน 267 ราย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 68.75 มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 2-3 ชั่วโมง จ านวน 80 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 
20.00 มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 1-2 ชั่วโมง จ านวน 38 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 9.50 และมีการใช้
งานอินเตอร์เน็ตน้อยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 15 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ 

เมื่อแจกแจงตามสถานทีส่่วนใหญ่ในการใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า 
ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัย จ านวน 309 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 77.25 ในสถานศึกษา 
จ านวน 52 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 13.00 ในสถานที่ท างาน จ านวน 23 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 5.75 
และในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟุ จ านวน 16 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 

เมื่อแจกแจงตามประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่าน
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 301 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 75.25 และตัวอย่างประชากรที่เหลือ
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 99 ราย โดยคิดเป็นร้อย
ละ 24.75 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังปรากฏในตารางที่ 8-12 

 

ตารางที่ 8 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ในด้านผลิตภัณฑ์ 

 

ด้านผลิตภัณฑ ์

ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 
 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพที่
เหมาะกับความต้องการ 

85 

(21.25) 
190 

(47.50) 
113 

(28.25) 
4 

(1.00) 
8 

(2.00) 
3.85 0.83 มาก 

มีผลติภณัฑ์ให้เลือก
หลากหลาย 

147 

(36.75) 
190 

(47.50) 
48 

(12.00) 
9 

(2.25) 
6 

(1.50) 
4.16 0.83 มาก 

มีบรรจภุัณฑ์ท่ีสวยงาม
น่าใช้ 

96 

(24.00) 
203 

(50.75) 
81 

(20.25) 
12 

(3.00) 
8 

(2.00) 
3.92 0.86 ปานกลาง 

มีการรับรองมาตรฐานที่
น่าเชื่อถือ 

109 

(27.25) 
135 

(33.75) 
120 

(30.00) 
26 

(6.50) 
10 

(2.50) 
3.77 1.00 มาก 

รวม 3.92 0.88 มาก 
 

จากตารางที่ 8 ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ในด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.88) 
โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในหัวข้อมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.83) และใน
หัวข้อมีการรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับ
การให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.77, S.D. = 1.00) 
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ตารางที่ 9 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ในด้านราคา 
 

ด้านราคา 

ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 
 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ราคาสินค้ามีความ
เหมาะสมกับคณุภาพ 

74 

(18.50) 
193 

(48.25) 
104 

(26.00) 
20 

(5.00) 
9 

(2.25) 
3.76 0.89 มาก 

ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณของสินค้า 

79 

(19.75) 
170 

(42.50) 
120 

(30.00) 
24 

(6.00) 
7 

(1.75) 
3.72 0.91 มาก 

สินค้ามรีาคาถูกกว่าซื้อ
ตามท้องตลาด 

84 

(21.00) 
153 

(38.25) 
117 

(29.25) 
36 

(9.00) 
10 

(2.50) 
3.66 0.99 มาก 

ราคาคงท่ีไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

80 

(20.00) 
160 

(40.00) 
109 

(27.25) 
36 

(9.00) 
15 

(3.75) 
3.63 1.02 มาก 

รวม 3.69 0.95 มาก 
 

จากตารางที่ 9 สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps ในด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 

3.69, S.D. = 0.95) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ 
มาก ( ̅ = 3.76, S.D. = 0.89) และในหัวข้อ ราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อ
เทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.63, S.D. = 

1.02) 
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ตารางที ่10 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 
 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

รูปแบบของการน าเสนอ
เว็บไซตม์ีภาพลักษณ์ที่
น่าเชื่อถือ 

102 

(25.50) 
157 

(39.25) 
115 

(28.75) 
17 

(4.25) 
9 

(2.25) 
3.81 0.94 มาก 

มีความสะดวกในการ
สั่งซื้อสินค้า 

147 

(36.75) 
187 

(46.75) 
52 

(13.00) 
9 

(2.25) 
5 

(1.25) 
4.15 0.82 มาก 

มีความรวดเร็วในการ
จัดส่งสินคา้ 

133 

(33.25) 
170 

(42.50) 
75 

(18.75) 
16 

(4.00) 
6 

(1.50) 
4.02 0.90 มาก 

มีระบบรับรองความ
ปลอดภัยในการสั่งซื้อ
สินค้า 

82 

(20.50) 
148 

(37.00) 
114 

(28.50) 
42 

(10.50) 
14 

(3.50) 
3.60 1.03 มาก 

รวม 3.90 0.93 มาก 

 

จากตารางที่ 10 สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 4Ps ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ 
มาก ( ̅ = 3.90, S.D. = 0.93) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ มีความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญ
อยู่ที่ มาก ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.82) และในหัวข้อ มีระบบรับรองความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้า มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ 
มาก ( ̅ = 3.60, S.D. = 1.03) 
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ตารางที ่11 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 
 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

มีของสมนาคณุ (ของ
แถม) ท่ีน่าพึงพอใจ 

59 

(14.75) 
135 

(33.75) 
164 

(41.00) 
30 

(7.50) 
12 

(3.00) 
3.50 0.94 มาก 

มีกิจกรรมร่วมสนุกท่ี
น่าสนใจ 

72 

(18.00) 
178 

(44.50) 
115 

(28.75) 
23 

(5.75) 
12 

(3.00) 
3.69 0.93 มาก 

มีส่วนลดหรือโปรโมชั่น
สินค้าอยู่เสมอ 

93 

(23.25) 
179 

(44.75) 
106 

(26.50) 
14 

(3.50) 
8 

(2.00) 
3.84 0.89 มาก 

สามารถเปลีย่นหรือคืน
สินค้าได้ตามเง่ือนไข 

81 

(20.25) 
132 

(33.00) 
130 

(32.50) 
34 

(8.50) 
23 

(5.75) 
3.53 1.08 มาก 

รวม 3.64 0.96 มาก 
 

จากตารางที่ 11 สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 4Ps ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ 
มาก ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.96) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ มีส่วนลดหรือโปรโมชั่นสินค้า
อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้
ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.84, S.D. = 0.89) และในหัวข้อ มีของสมนาคุณ (ของแถม) ที่น่าพึง
พอใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญ
อยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.50, S.D. = 0.94) 
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ใน
ภาพรวม 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.92 0.88 มาก 

ด้านราคา 3.69 0.95 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.90 0.93 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.64 0.96 มาก 

รวม 3.79 0.93 มาก 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
ภาพรวม มีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 3.79, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นใน
การให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.88) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความ
คิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.90, S.D. = 0.93) ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นใน
การให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.95) และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ มาก ( ̅ = 364, S.D. = 

0.96) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความถี่ใน
การเปิดรับสื่อทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามของผู้ให้ข้อมูล ดังปรากฏใน
ตารางที่ 13-16 

 

ตารางที ่13 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความถ่ีในการเปิดรับสื่อมวลชน 

 

สื่อมวลชน 

ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 
 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

สื่อโทรทัศน์ 
172 

(43.00) 
106 

(26.50) 
100 

(25.00) 
21 

(5.25) 
1 

(0.25) 
4.07 0.95 แทบทุกวัน 

สื่อวิทย ุ
38 

(9.50) 
56 

(14.00) 
128 

(32.00) 
131 

(32.75) 
47 

(11.75) 
2.77 1.12 บางวัน 

สื่อสิ่งพิมพ ์
39 

(9.75) 
84 

(21.00) 
166 

(41.50) 
85 

(21.25) 
26 

(6.50) 
3.06 1.03 บางวัน 

สื่ออินเตอรเ์น็ต 
242 

(60.50) 
103 

(25.75) 
47 

(11.75) 
5 

(1.25) 
3 

(0.75) 
4.44 0.80 ทุกวัน 

รวม 3.59 0.98 แทบทุกวัน 
 

จากตารางที่ 13 สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการวิเคราะห์ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการ
ตลาด ในด้านสื่อมวลชน ในภาพรวมพบว่ามีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 

3.59, S.D. = 0.98) โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในหัวข้อ สื่ออินเตอร์เน็ต นั้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ ทุกวัน ( ̅ = 4.44, S.D. = 

0.80) และในหัวข้อ สื่อวิทยุ นั้นมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ  โดยมีระดับของ
ความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ บางวัน ( ̅ = 2.77, S.D. = 1.12) 
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ตารางที ่14 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความถ่ีในการเปิดรับสื่อบุคคล 
 

สื่อบุคคล 

ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 
 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
59 

(14.75) 
115 

(28.75) 
117 

(29.25) 
72 

(18.00) 
37 

(9.25) 
3.22 1.18 บางวัน 

พี่น้อง/ญาต ิ
48 

(12.00) 
97 

(24.25) 
113 

(28.25) 
95 

(23.75) 
47 

(11.75) 
3.01 1.20 บางวัน 

เพื่อน 
108 

(27.00) 
133 

(33.25) 
100 

(25.00) 
43 

(10.75) 
16 

(4.00) 
3.69 1.10 แทบทุกวัน 

แฟน 
44 

(11.00) 
74 

(18.50) 
86 

(21.50) 
59 

(14.75) 
137 

(34.25) 
2.57 1.40 นานๆ ครั้ง 

ผู้ขาย 
33 

(8.25) 
67 

(16.75) 
125 

(31.25) 
114 

(28.50) 
61 

(15.25) 
2.74 1.15 บางวัน 

รวม 3.05 1.21 บางวัน 
 

จากตารางที่ 14 สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการวิเคราะห์ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการ
ตลาด ในด้านสื่อบุคคล ในภาพรวมพบว่ามีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ บางวัน  ( ̅ = 

3.05, S.D. = 1.21) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ เพ่ือน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.69, S.D. = 1.10) 

และในหัวข้อ แฟน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่ในการพบ
เห็นสื่ออยู่ที่ นานๆ ครั้ง ( ̅ = 2.57, S.D. = 1.40) 
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ตารางที่ 15 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความถี่ในการเปิดรับสื่อเฉพาะ
กิจ 

 

สื่อเฉพาะกิจ 
ระดับความส าคัญ (จ านวน,ร้อยละ) 

 ̅ S.D. 

แปลผล
ระดับ

ความส าคัญ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ปูายโฆษณาขนาดใหญ ่
81 

(20.25) 
125 

(34.25) 
113 

(28.25) 
52 

(13.00) 
17 

(4.25) 
3.53 1.08 แทบทุกวัน 

แผ่นโปสเตอร ์
49 

(12.25) 
154 

(38.50) 
129 

(32.25) 
54 

(13.50) 
14 

(3.50) 
3.42 0.99 แทบทุกวัน 

นิตยสาร 
61 

(15.25) 
116 

(29.00) 
124 

(31.00) 
75 

(18.75) 
24 

(6.00) 
3.29 1.12 บางวัน 

สื่อภายในสถานีรถไฟฟูา 
57 

(14.25) 
93 

(23.25) 
120 

(30.00) 
88 

(22.00) 
42 

(10.50) 
3.09 1.20 บางวัน 

รวม 3.33 1.10 บางวัน 
 

จากตารางที่ 15 สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการวิเคราะห์ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการ
ตลาด ในด้านสื่อเฉพาะกิจ ในภาพรวมพบว่า มีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ บางวัน  ( ̅ = 

3.33, S.D. = 1.10) โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในหัวข้อ ปูายโฆษณาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 

3.53, S.D. = 1.08) และในหัวข้อ สื่อภายในสถานีรถไฟฟูา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถ่ีในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ บางวัน ( ̅ = 3.09, S.D. = 1.20) 
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ตารางที ่16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อในภาพรวม 
 

สื่อทางการตลาด  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
สื่อมวลชน 3.59 0.98 แทบทุกวัน 
สื่อบุคคล 3.05 1.21 บางวัน 
สื่อเฉพาะกิจ 3.33 1.10 บางวัน 

รวม 3.57 1.10 แทบทุกวัน 
 

จากตารางที่ 16 ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงามของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม มีระดับความถี่ในการเปิดรับสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.57, 

S.D. = 1.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายสื่อ พบว่า สื่อมวลชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 
โดยมีระดับความถี่ในการเปิดรับสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.59, S.D. = 0.98) สื่อเฉพาะกิจ มีระดับ
ความถี่ในการเปิดรับสื่ออยู่ที่บางวัน ( ̅ = 3.33, S.D. = 1.10) และสื่อบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ โดยมีระดับความถี่ในการเปิดรับสื่ออยู่ที ่บางวัน ( ̅ = 3.05, S.D. = 0.98) 

 

ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามผ่านระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต  ดังปรากฏใน
ตารางที่ 17 

 

ตารางที่ 17  จ านวน และร้อยละของข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต 

 
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่าน
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคต จ านวน (N=400) 

 

ร้อยละ (%) 
ตัดสินใจซื้อ 278 69.50 

ไม่ตดัสินใจซื้อ 122 30.50 

 

จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก ตัดสินใจซื้อ จ านวน 278 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 69.50 และไม่ตัดสินใจซื้อ จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.50 
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ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการถดถอยโลจิสติก ในการพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต ดังปรากฏในตารางที่ 18-21 

 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ปัจจัย B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

P1 -0.067 0.249 0.073 1 0.788 0.935 

P2 0.327 0.234 1.945 1 0.163 1.386 

P3 0.761 0.266 8.169 1 0.004* 2.140 

P4 0.049 0.223 0.049 1 0.825 1.050 

AD1 0.155 0.205 0.570 1 0.450 1.168 

AD2 0.477 0.170 7.882 1 0.005* 1.612 

AD3 -0.206 0.169 1.492 1 0.222 0.814 

Constant -4.454 0.901 24.452 1 0.000* 0.012 

*มีนัยส าคัญทางสถิต ิ.01 

หมายเหต:ุ เมื่อ P1, P2, P3 และP4 แทนด้วย 4P ด้านผลิตภัณฑ์, 4P ด้านราคา, 4P ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ4P ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และเมื่อ AD1, AD2 และAD3 แทนด้วย สื่อมวลชน, สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกจิ 

 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวแปรนี้ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จ านวน 2 ตัวแปร คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(P3) และสื่อบุคคล (AD2) ส่วนตัวแปรที่เหลืออีก 5 ตัวนั้นเป็นตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับ
ตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 2 ตัวแปร คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (P3) และสื่อบุคคล 

(AD2) พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก (Exp(B) = 2.140 และ 1.612) (มีค่า Exp(B)>1) แสดงว่าตัว
แปรอิสระดังกล่าวเพ่ิมโอกาสการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือ ถ้าวัยรุ่น มีความเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ความถี่ในการเปิดรับสื่อบุคคล เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน มีโอกาสการตัดสินใจซื้อเพ่ิมข้ึน 2.140 และ 1.612 
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ตารางที ่19 การทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่ใช้ในโมเดล (Omnibus Tests of Model 

Coefficients) 

 

ค่าสถิต ิ Chi-square df Sig. 

Step 61.791 7 0.000 

Block 61.791 7 0.000 

Model 61.791 7 0.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิต ิ.01 

 

จากตารางที่ 19 พบว่าค่าสถิติทดสอบไคสแควร์มีค่าเท่ากับ 61.791 และมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการมีความเหมาะสมดี หรืออาจกล่าวได้ว่ามีตัวแปร
อิสระบางตัวที่มีผลส าคัญต่อการท านายผลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่าน
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

 

ตารางที่ 20 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (Model Summary) 

 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 430.242 0.143 0.202 

 

ตารางที่ 20 พบว่า จากการท า Iteration Procedure ซึ่งท าให้ค่าเริ่มต้นของ -2 Log 

Likelihood หรือ Initial -2LL เท่ากับ 492.033 มีการแจกแจงแบบ Chi-Square ผลต่างระหว่างค่า 

-2LL ของ Initial Model และของ Full Model = 492.033 – 430.242 = 61.791 ซึ่งก็คือ ค่า Chi-

Square ในตาราง Omnibus Test สรุปได้ว่าค่านี้มีนัยส าคัญ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของ Logistic 

Regression อย่างน้อย 1 ตัว ที่ไม่เป็นศูนย์ ( 0zE ) หมายความว่า ปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัวแปรส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงว่า
สมการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการท านาย (R

2
) หรืออาจกล่าวว่าสมการนั้นสามารถท านายการเกิดเหตุการณ์จาก

ข้อมูลจริงได้ถูกต้อง เท่ากับร้อยละ 14.3 (R
2
 ของ Cox & Snell) และร้อยละ 20.2 ส าหรับ 

Nagelkerke R
2
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ตารางที ่21 ความถูกต้องของสมการท านาย 

 

กลุ่มตัวอย่างจริง 
ผลการท านายจากสมการ 

ไม่ตดัสินใจซื้อ (0) ตัดสินใจซื้อ (1) ร้อยละความถูกต้อง 
ไม่ตดัสินใจซื้อ (0) 39 83 32.0 

ตัดสินใจซื้อ (1) 20 258 92.8 

รวม 
  

74.3 

 

ตารางที่ 21 แสดงประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ กล่าวคือ 

สมการนี้ท านายกลุ่มผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องร้อยละ 92.8 และท านายกลุ่มผู้ที่ไม่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องร้อยละ 32.0 โดยเฉลี่ยแล้วสมการ
ถดถอยโลจิสติกดังกล่าวนี้สามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 74.3 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เ พ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึ่งทางผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคของการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้
รูปแบบวิธีวิจัยในเชิงส ารวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างซึ่งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Binary 

Logistic Regression) ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แล้วน าค่าที่ได้มาท าการพยากรณ์ตัวแปรตามทวิที่มี เพียง 2 ค่า 
โดยทางผู้วิจัยท าการน าเสนอผลการวิจัยรวมไปถึงการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 64.50 มี

อายุตั้งแต่ 14-18 ปี บริบูรณ์ จ านวน 202 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 50.50 มีระดับของวุฒิการศึกษา
อยู่ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 183 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 45.75 มีรายได้ต่อ
เดือนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 262 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 65.50 พัก
อาศัยอยู่กับบิดามารดา จ านวน 245 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 61.25 มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 
3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน จ านวน 267 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 68.75 ใช้อินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัยเป็น
ส่วนใหญ่ จ านวน 309 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 77.25 และเคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 301 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 75.25 
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2. ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย (  ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งพบว่า 

 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับการให้ความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

4Ps ต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.79, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยมีระดับความ
คิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.88) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps พบว่า 

ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านผลิตภัณฑ์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.88) โดยเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ในหัวข้อมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.83)  

ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านราคา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.95) โดยเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าในหัวข้อ ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.76, S.D. = 0.89)  

ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.90, S.D. = 0.93) 

โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 4.15, 

S.D. = 0.82)  

ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 3.64, S.D. = 

0.96) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ มีส่วนลดหรือโปรโมชั่นสินค้าอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอยู่ที่ ส าคัญมาก ( ̅ = 

3.84, S.D. = 0.89)  
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3. ปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด 
การวิเคราะห์ความถี่ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม  ของ

กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งประเภทของสื่อออกเป็น 3 สื่อ ได้แก่ 
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ โดยวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ซึ่งพบว่า 

ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ในภาพรวม มีระดับความถี่ในการเปิดรับสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.57, 

S.D. = 1.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายสื่อ พบว่า สื่อมวลชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 
โดยมีระดับความถี่ในการเปิดรับสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.59, S.D. = 0.98) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายสื่อ พบว่า 

ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด ในด้านสื่อมวลชน ในภาพรวมพบว่ามีระดับของ
ความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.59, S.D. = 0.98) โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ในหัวข้อ สื่ออินเตอร์เน็ต นั้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่
ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ ทุกวัน ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.80)  

ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด ในด้านสื่อบุคคล ในภาพรวมพบว่ามีระดับของความถี่
ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ บางวัน ( ̅ = 3.05, S.D. = 1.21) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในหัวข้อ 
เพ่ือน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ 
แทบทุกวัน ( ̅ = 3.69, S.D. = 1.10)  

ความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด ในด้านสื่อเฉพาะกิจ ในภาพรวมพบว่า มีระดับของ
ความถี่ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ บางวัน ( ̅ = 3.33, S.D. = 1.10) โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ใน
หัวข้อ ปูายโฆษณาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืนๆ โดยมีระดับของความถี่
ในการพบเห็นสื่ออยู่ที่ แทบทุกวัน ( ̅ = 3.53, S.D. = 1.08)  
 

4. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต 

    จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในอนาคต จ านวน 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.50 และไม่ตัดสินใจซื้อ จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 30.50 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกเพ่ือท านายปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวั ยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

99 ซึ่งก าหนดตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 7 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความถี่ในการเปิดรับสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
เฉพาะกิจ 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ตัวแปร คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และสื่อบุคคล ส่วนตัวแปรที่เหลืออีก 5 ตัวนั้นเป็นตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก (Exp(B) = 2.140 และ 1.612) (มีค่า Exp(B)>1) 

แสดงว่าตัวแปรอิสระดังกล่าวเพ่ิมโอกาสการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่าน
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อวัยรุ่นมีความเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และเปิดรับสื่อบุคคล เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน มีโอกาสการตัดสินใจซื้อเพ่ิมขึ้น 2.140 และ 1.612 และผล
จากสมการท านายกลุ่มผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 92.8 และท านายกลุ่มผู้ที่ไม่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องร้อยละ 32.0 โดยเฉลี่ยแล้ว
สมการถดถอยโลจิสติกดังกล่าวนี้สามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 74.3 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ด้านประชากรศาสตร์ 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างประชากรส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 64.50 มีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี บริบูรณ์ จ านวน 
202 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 50.50 มีระดับของวุฒิการศึกษาอยู่ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จ านวน 183 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 45.75 มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 

บาท จ านวน 262 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 65.50 พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จ านวน 245 ราย โดย
คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน จ านวน 267 ราย โดย
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คิดเป็นร้อยละ 68.75 ใช้อินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 309 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 
77.25 และเคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 301 ราย โดย
คิดเป็นร้อยละ 75.25 พบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธนาภร บุญพุทธธรรม (2555) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 26-35 ปี อาชีพพนักงาน การศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน 10,001-20,000 บาท ภูมิล าเนา
ภาคกลาง ศาสนาพุทธ ใช้อินเตอร์เน็ต 2-3 ชม. ต่อวัน ใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้าน และเคยมีประสบการณ์
ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับ รัตติยา อุบลบาน (2548) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเพ่ือบ ารุงผิวหน้าของผู้ชาย ในจังหวัดขอนแก่น โดย
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อและทดลองใช้เครื่องส าอางเพ่ือบ ารุงผิวหน้าในจังหวัด
ของแก่น จ านวน 200 ราย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท ต่อเดือน 

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พบว่า มีด้วยกันทั้งสิ้น 2 ปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อทางการตลาด ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ในขณะที่ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  4Ps ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์, ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

2. ปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ สื่อบุคคล 
ในขณะที่ปัจจัยด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งสิ้น 2 ตัวแปร คือ สื่อมวลชน และสื่อ
เฉพาะกิจ 

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
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   1.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ 
.01 

1.1.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก ผู้บริโภคที่
เป็นวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีลักษณะในการด าเนินชีวิตที่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ และให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้บริโภคจึงต้องการช่องทางที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วและที่ส าคัญคือ ช่องทางการจัด
จ าหน่ายดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีภาพลักษณ์ และระบบความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 

การส่งสินค้าถึงมือผู้รับ การตรงเวลาของการส่งสินค้าบริการ การสั่งสินค้าบริการได้ 24 ชั่วโมง และ
เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัญชยา ปูไฝ (2558) ที่ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  และปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การตรงเวลาในการจัดส่งสินค้า อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เว็บไซต์ใช้งานง่าย 

สะดวก รวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า อยู่ในระดับมาก เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

อยู่ในระดับมาก และการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ทันสมัย อยู่ในระดับปานกลาง 
1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้นมีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

1.2.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพและความงามในปัจจุบันล้วนแต่มี รูปลักษณ์ และมีมาตรฐานคุณภาพที่ค่อนข้างจะใกล้เคียง
กัน ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามจึงให้ความส าคัญในด้านของผลลัพธ์ ที่จะได้จาก
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ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามมากกว่าการใส่ใจในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ โสรญา มุธุศรี (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการก าจัดปลวก
ระบบเหยื่อ Xterm: บริษัท เพสท์ การ์ด จ ากัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการก าจัดปลวกระบบเหยื่อ Xterm: บริษัท 
เพสท์ การ์ด จ ากัด จังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของ
ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
อ าเภอหาดใหญ่ 

1.2.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
และความงามในปัจจุบันล้วนแต่มี ราคา ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงามจึงให้ความส าคัญในด้านของผลลัพธ์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามมากกว่า
การใส่ใจในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) ที่
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์
จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ แสควร์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ราคา ไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ แสควร์ ใน
กรุงเทพมหานคร 

1.2.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพและความงามในปัจจุบันล้วนแต่มี เทคนิคในการส่งเสริมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น 
ส่วนลดหรือโปรโมชั่น การจัดกิจกรรมร่วมสนุก และมีของสมนาคุณ ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน 
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามจึงให้ความส าคัญในด้านของผลลัพธ์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงามมากกว่าการใส่ใจในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ แสควร์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ แสควร์ ในกรุงเทพมหานคร 
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2. ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด 
2.1 ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ สื่อบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ .01 

2.1.1 ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด ด้านสื่อบุคคล ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก พฤติกรรมของ
วัยรุ่น มีการพบปะบุคคลเป็นจ านวนมาก และบุคคลที่วัยรุ่นใช้ชีวิตส่วนใหญ่ด้วย ซึ่งมีความใกล้ชิด
สนิทสนมและมักกล้าที่จะปรึกษาพูดคุยด้วยนั่นคือเพ่ือน ซึ่งเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนะคติ อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบการด าเนินชีวิต และ
การเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ โสภัณฑ์ นุชนาถ (2542) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า วัยรุ่นนั้นมีความต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูง 
ต้องการมีอิสรภาพทางความคิดของตนเอง ต่อต้านการถูกบงการหรือถูกตัดสินใจแทนมากเกินไป และ
ให้ความส าคัญกับเพ่ือนมาก ซึ่งเพ่ือนเป็นเสมือนที่ปรึกษา ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็น
พฤติกรรมเลียนแบบ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ ณกมล ชาวปลายนา (2543) ซึ่งกล่าวไว้
ว่าการตัดสินใจของวัยรุ่นนั้นจะสามารถสร้างอิทธิพลต่อวัยรุ่นด้วยกันเอง ซึ่งเป็นเป็นการปลูกฝัง
แนวความคิดในการด าเนินชีวิต 

2.2 ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีทั้งสิ้น 2 ตัวแปร คือ สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ 

2.2.1 ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด ด้านสื่อมวลชน ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก พฤติกรรมในการ
เปิดรับสื่อของวัยรุ่นในปัจจุบันไม่ได้ให้ความส าคัญกับสื่อมวลชนมากนัก เนื่องจากมีการเปิดรับสื่อ
อย่างรวดเร็ว และสื่อมวลชนยังเป็นสื่อที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ท าให้ผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่นไม่ได้ใส่ใจต่อ
การสื่อสารของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามผ่านสื่อมวลชนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนะคติและพฤติกรรมการซื้อเสื่อผ้าแฟชั่น
น าเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น ซึ่งพบว่า การเปิดรับข่าวสารในด้านสื่อมวลชนนั้นไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง สื่อโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าน าเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
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2.2.2 ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด ด้านสื่อเฉพาะกิจ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุที่ผลของการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก พฤติกรรมในการ
เปิดรับสื่อของวัยรุ่นในปัจจุบันไม่ได้ให้ความส าคัญกับสื่อเฉพาะกิจมากนัก เนื่องจากการเปิดรับสื่อ
แบบผ่านๆ และระดับความถ่ีในการพบเห็นสื่อเฉพาะกิจต่างๆ ค่อนข้างมีระดับต่ า ท าให้ผู้บริโภคที่เป็น
วัยรุ่นไม่ได้ใส่ใจต่อการสื่อสารของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านสื่อเฉพาะกิจเท่าที่ควร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนะคติและพฤติกรรม
การซื้อเสื่อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น ซึ่งพบว่า การเปิดรับข่าวสารในด้านสื่อเฉพาะกิจ 
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง สื่อ
โปสเตอร์ ใบปลิว แคตตาล็อก ปูายโฆษณา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อ เสื้อผ้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศของวัยรุ่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยดังนี้ 

1. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

1.1 ควรพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการเฉพาะ 

1.2 ควรก าหนดราคาของสินค้าให้มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ และมีการบอก
ราคาที่ชัดเจน 

1.3 ควรสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือรูปแบบในการช าระเงินที่มีขั้นตอนไม่
ยุ่งยาก รวมถึงความรวดเร็วในการตอบรับรายการสินค้าและการจัดส่งสินค้า 

1.4 ควรศึกษากิจกรรมทางการตลาดที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเปูาหมายทาง
การตลาดได้อย่างแท้จริง  

2. ด้านการเปิดรับสื่อทางการตลาด 

2.1 ควรพัฒนาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 

2.2 ควรให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจอย่างนอบน้อม และเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
ทุกระดับ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
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2.3 ควรศึกษากลุ่มเปูาหมาย และสื่อเฉพาะกิจให้มีความเหมาะสมกันเพ่ือการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่น 

3.1 ควรศึกษาลักษณะความต้องการที่แทจ้ริงของวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือที่จะ
สามารถก าหนดกลยุทธ์และแผนทางการตลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจและความต้องการของวัยรุ่น
ได้ในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวมของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และความงาม และเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนและละเอียดควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือท าการพัฒนาคุณภาพและบริการแก่
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

2. ควรศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม โดยปัจจัยภายใน เช่น แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
บุคลิกภาพ เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม เชื้อชาติ ศาสนา 
เป็นต้น 

3. ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในจังหวัด หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 

4. ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มเปูาหมายต่างๆ 

5. ควรศึกษาช่องทางด้านการตลาดอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม เช่น การขายตรง เป็นต้น 
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ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.   

http://www.bot.or.th/Thai/
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามทั้งหมดจะถูกน ามาใช้ในการสรุปผลการศึกษางานวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทาง
พฤติกรรมศาสตร์ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ให้ข้อมูลแต่ประการใด 

 

 

รายละเอียดของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1: แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์ 
ตอนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

ตอนที่ 3: แบบสอบถามด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด 
ตอนที่ 4: แบบสอบถามด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
อนาคต 

 

 

ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูล ที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอันมีค่าในการให้
ข้อมูลในแบบสอบถาม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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ตอนที่ 1: แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์ 

ค าชี้แจง: กรุณาระบุค าตอบของท่านโดยการท าเครื่องหมาย 9 ลงในค าตอบที่ตรงกับลักษณะของ
ตัวท่านมากที่สุด เพียง 1 ข้อ ในแต่ละข้อค าถาม 

 
1. เพศ 

[    ] 1. เพศชาย    [    ] 2. เพศหญิง 
 

2. อาย ุ
  [    ] 1. อายุตั้งแต่ 14-18 ปี บริบูรณ ์  [    ] 2. อายุตั้งแต่ 19-22 ปี บริบูรณ ์
 

3. ระดับการศึกษา 
  [    ] 1. มัธยมศึกษาตอนต้น   [    ] 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

  [    ] 3. อนุปริญญา/ปวส.   [    ] 4. ปริญญาตร ี
 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  [    ] 1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท [    ] 2. 10,001–15,000 บาท 
  [    ] 3. 15,001–20,000 บาท  [    ] 4. มากกว่า 20,001 บาท 
 
5. ลักษณะการพักอาศัย 
  [    ] 1. อาศัยอยู่กับบิดามารดา  [    ] 2. อาศัยอยู่กับบิดา 
  [    ] 3. อาศัยอยู่กับมารดา   [    ] 4. อาศัยอยู่กับญาต/ิพี่น้อง 
  [    ] 5. อาศัยอยู่กับเพื่อน/แฟน  [    ] 6. พักอาศัยคนเดียว 
 
6. ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนต็โดยรวมของท่าน (ใน 1 วัน) 
  [    ] 1. น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง   [    ] 2. 1-2 ช่ัวโมง 
  [    ] 3. 2-3 ช่ัวโมง    [    ] 4. มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 
 
7. สถานท่ีส่วนใหญ่ในการใช้อินเตอรเ์น็ต 
  [    ] 1. ท่ีพักอาศัย    [    ] 2. สถานศึกษา 
  [    ] 3. สถานท่ีท างาน   [    ] 4. ร้านอินเตอรเ์น็ตคาเฟุ 
 
8. ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  [    ] 1. เคย    [    ] 2. ไม่เคย 
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ตอนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

ค าชี้แจง:  กรุณาระบุค าตอบของท่านโดยการท าเครื่องหมาย 9 ในช่องว่างด้านล่าง
ทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของมากท่านที่สุดเพียง  1 ช่อง จากประเด็นด้านปัจจัยทางการตลาด 
4Ps ที่ท่านพิจารณาเม่ือท่านซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

ด้านผลิตภัณฑ์ (ผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงามทางอินเตอรเ์นต็) 

1 
ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพที่เหมาะกับความ
ต้องการ 

     

2 มีผลติภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย      

3 มีบรรจภุัณฑ์ท่ีสวยงาม น่าใช้      

4 มีการรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ      

ด้านราคา (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามทางอินเตอร์เนต็) 
5 ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคณุภาพ      

6 ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า      

7 สินค้ามรีาคาถูกกว่าซื้อตามท้องตลาด      

8 ราคาคงท่ีไมเ่ปลีย่นแปลงบ่อย      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามทางอินเตอร์เน็ต) 

9 
รูปแบบของการน าเสนอเว็บไซต์ มีภาพ 

ลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
     

10 มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า      

11 มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า      

12 
มีระบบรับรองความปลอดภยัในการสั่งซื้อ
สินค้า 

     

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงามทางอินเตอร์เนต็) 
13 มีของสมนาคณุ (ของแถม) ท่ีน่าพึงพอใจ      

14 มีกิจกรรมร่วมสนุกท่ีน่าสนใจ      

15 มีส่วนลดหรือโปรโมชั่นสินค้าอยูเ่สมอ      

16 สามารถเปลีย่นหรือคืนสินค้าได้ตามเง่ือนไข      
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ตอนที่ 3: แบบสอบถามด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อทางการตลาด 
ค าชี้แจง: กรุณาระบุค าตอบของท่านโดยการท าเครื่องหมาย 9 ในช่องว่างด้านล่างทาง

ขวามือ ที่ตรงกับลักษณะความถี่ในการพบเจอสื่อที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ด้าน
ความงามของท่าน ในสื่อแต่ละชนิดเพียง 1 ช่อง จากประเด็นที่ท่านพิจารณา 
 
1. ท่านได้พบเห็นสื่อโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ด้านความงามจาก
สื่อมวลชนดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

สื่อมวลชน 

ระดับความถี่ในการพบเห็นสื่อ 

ทุกวัน 
แทบ 
ทุกวัน 

บางวัน 
นานๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 

สื่อโทรทัศน์      

สื่อวิทยุ      

สื่อสิ่งพิมพ์      

สื่ออินเตอร์เน็ต      
 

 

 

2. ท่านได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพหรือ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามกับบุคคลต่อไปนี้บ่อยเพียงใด 

 

สื่อบุคคล 

ระดับความถี่ในการพบเห็นสื่อ 

ทุกวัน 
แทบ 
ทุกวัน 

บางวัน 
นานๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง      

พ่ีน้อง/ญาติ      

เพ่ือน      

แฟน      

ผู้ขาย      
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3. ท่านได้มีโอกาสพบเห็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ด้านความ
งามจากการได้เห็นสื่อเฉพาะกิจเหล่านี้บ่อยเพียงใด 

 

สื่อเฉพาะกิจ 

ระดับความถี่ในการพบเห็นสื่อ 

ทุกวัน 
แทบ 
ทุกวัน 

บางวัน 
นานๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 

ปูายโฆษณาขนาดใหญ่      

แผ่นโปสเตอร์      

นิตยสาร      

สื่อภายในสถานีรถไฟฟูา      

 
 

 

ตอนที่ 4: แบบสอบถามด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต 

ค าชี้แจง: กรุณาระบุค าตอบของท่านโดยการท าเครื่องหมาย 9 ในข้อที่ตรงกับความ
คิดเห็นของตัวท่านมากท่ีสุดเพียง 1 ข้อ 
 
1. ท่านมีความต้องการที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตหรือไม่ 
 

[    ] 1. ตัดสินใจซื้อ    [    ] 2. ไม่ตัดสินใจซื้อ 
 
 

 
 

 
** ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลใบแบบสอบถามนี้ ** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

เนื่องด้วยนายธนกร ชัยรัตน์ รหัสนักศึกษา 58602706 นักศึกษาหลักคณะวิทยาการ
จัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ได้รับความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือวิจัย
โดยผู้เชี่ยวชาญตามรายนามดังนี้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ จันทึก 

ต าแหน่ง: คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คุณวุฒิ: ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ 
ต าแหน่ง: คณาจารย์สาขาวิชาการลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คุณวุฒิ: ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  M.I.S. (Internet and E-Commerce Technology), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ 
ต าแหน่ง: คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คุณวุฒิ: Ph.D. (Accounting), La Trobe University, AUSTRALIA 

  บช.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บช.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญ 
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การประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
 

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ของเครื่องมือวิจัย 

เรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านระบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

 

ใช้สูตรการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (สมนึก ภัททิยธนี, 2537: 166-167) 
 

IOC = ∑    

 

IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
∑  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ส่วน ดังปรากฏใน
ตารางที่ 22-31 

 

ตารางที่ 22 ค่า IOC ด้านข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์  
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามด้านข้อมลูส่วนประชากรศาสตร์ 
1 เพศ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 เพศชาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 เพศหญิง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2 อาย ุ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.1 อายุตั้งแต่ 14 ปี-18 ปี บริบูรณ ์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2.2 อายุตั้งแต่ 19 ปี-22 ปี บริบูรณ ์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
3 ระดับการศึกษา 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.1 มัธยมศึกษาตอนต้น  1 1 1 1 ใช้ได้ 
3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 1 1 1 ใช้ได้ 
3.3 อนุปริญญา/ปวส. 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 23 ค่า IOC ด้านข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

3.4 ปริญญาตร ี 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4.2 10,001–15,000 บาท 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4.3 15,001–20,000 บาท 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4.4 มากกว่า 20,001 บาท 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
5 ลักษณะการพักอาศัย 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

5.1 อาศัยอยู่กับบิดามารดา  1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5.2 อาศัยอยู่กับบิดา 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5.3 อาศัยอยู่กับมารดา 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5.4 อาศัยอยู่กับญาต/ิพี่น้อง 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5.5 อาศัยอยู่กับเพื่อน/แฟน  1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5.6 พักอาศัยคนเดียว 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
6 ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนต็โดยรวม (ต่อวัน) 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6.1 น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง  1 1 1 1 ใช้ได้ 
6.2 1-2 ช่ัวโมง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
6.3 2-3 ช่ัวโมง  1 1 1 1 ใช้ได้ 
6.4 มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 1 1 1 1 ใช้ได้ 
7 สถานท่ีส่วนใหญ่ในการใช้อินเตอรเ์น็ตของท่าน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7.1 ที่พักอาศัย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
7.2 สถานศึกษา  1 1 1 1 ใช้ได้ 
7.3 สถานท่ีท างาน  1 1 1 1 ใช้ได้ 
7.4 ร้านอินเตอรเ์น็ตคาเฟ ุ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
8 ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่าน e-commerce 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8.1 เคย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
8.2 ไม่เคย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 24 ค่า IOC ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านผลิตภัณฑ์ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านผลิตภัณฑ์ 
1 ด้านผลิตภณัฑ์  1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพที่ด ี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 มีผลติภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 มีบรรจภุัณฑ์ท่ีสวยงามนา่ใช้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.4 มีการรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

ตารางที่ 25 ค่า IOC ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านราคา 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านราคา 
1 ด้านราคา 1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคณุภาพ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 สินค้ามรีาคาราคาถูกกว่าซื้อตามท้องตลาด 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.4 ราคามีความคงท่ีไมเ่ปลี่ยนแปลงบอ่ย 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
 

ตารางที่ 26 ค่า IOC ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 รูปแบบของเว็บไซตม์ีความน่าเชื่อถือ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.4 มีความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคา้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 27 ค่า IOC ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 มีของสมนาคณุ (ของแถม) ท่ีน่าพึงพอใจ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
1.2 มีกิจกรรมร่วมสนุกท่ีน่าสนใจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 มีส่วนลดหรือโปรโมชั่นสินค้าอยูเ่สมอ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
1.4 เปลี่ยนหรือคืนสินคา้ได้ตามเงื่อนไข 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
 

ตารางที่ 28 ค่า IOC ของปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อ ด้านสื่อมวลชน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อมวลชน 
1 สื่อมวลชน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 สื่อโทรทัศน์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 สื่อวิทย ุ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 สื่อสิ่งพิมพ ์ 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
1.4 สื่ออินเตอรเ์น็ต 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

ตารางที่ 29 ค่า IOC ของปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อ ด้านสื่อบุคคล 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อบุคคล 
1 สื่อบุคคล 1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 พี่น้อง/ญาติ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 เพื่อน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.4 แฟน 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
1.5 ผู้ขาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 30 ค่า IOC ของปัจจัยด้านความถ่ีในการเปิดรับสื่อ ด้านสื่อเฉพาะกิจ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

แบบสอบถามด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อเฉพาะกิจ 
1 สื่อเฉพาะกิจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 ปูายโฆษณาขนาดใหญ ่ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 แผ่นโปสเตอร ์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.3 นิตยสาร 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
1.4 สื่อภายในสถานีรถไฟฟูา 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
 

ตารางที่ 31 ค่า IOC ของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผ่านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งาม ผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ในอนาคต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

1.1 ตัดสินใจซื้อ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
1.2 ไม่ตดัสินใจซื้อ 1 1 1 1 ใช้ได้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (D-Coefficient) 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a

 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
1. ด้านความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านผลิตภัณฑ์ 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.898 4 

 

2. ด้านความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านราคา 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 4 

 
3. ด้านความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.883 4 

 

4. ด้านความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้านการส่งเสริมการตลาด 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.903 4 
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5. ด้านความถี่ในการเปดิรับสื่อมวลชน 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.711 4 

 

6. ด้านความถี่ในการเปดิรับสื่อบุคคล 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.875 5 

 

7. ด้านความถี่ในการเปดิรับสื่อเฉพาะกิจ 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.957 4 

 

8. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.957 29 

 

ตารางที่ 32 สรุปค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (D-Coefficient) 

 

ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์ (D-Coefficient)  
1. ด้านผลติภณัฑ ์ 0.898 

2. ด้านราคา 0.873 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.883 

4. ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 0.903 

5. สื่อมวลชน 0.711 

6. สื่อบุคคล 0.875 

7. สื่อเฉพาะกิจ 0.957 

รวม 0.957 
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