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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความต้ังใจซ้ือถุงยางอนามัยบนช่องทางออนไลน์                       

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

หมิงลี ่กนั1  และ ประภัสสร  วิเศษประภา2 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
กบัความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ อิทธิพลพลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์และอิทธิพลปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือถงยางอนามยับน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลการศึกษาจากประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับน
ช่องทางออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 กล่าวคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทาง
ออนไลน์ มากกวา่ผูท่ี้เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.325 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ต่อความตั้งใจซ้ือ
ถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถาม ให้
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการรักษาความเป็นส่วนตวั มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2 อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนต่อความตั้งใจซ้ือถุงยาง

อนามยับนช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบั

ความคิดเห็นต่อปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าปัจจัย

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ด้านเจตคติต่อพฤติกรรม และด้านการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

ค ำส ำคัญ : แอปพลิเคชัน, กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ, ถงุยำงอนำมัย  
 

Abstract 
 

The study of Factors Affecting Intention To Buy Condom On Online Purchasing Of People 
In Bangkok was conducted in order to study The difference in personal factors and intention to buy 
condom on online purchasing. Affecting Marketing mix factors and Affecting Theory of Planned 
Behavior factors to intention to buy condom on online purchasing of people in Bangkok. The result 
from the collected data of 400 people of Bangkok showed that most of respondents were male with 
the age between 26-35 years old, had single status, bachelor’s degree. The employees of the private 
companies earn 20,000 – 30,000 baht per month.   

The analysis of the difference between personal factors and intention to buy condom on 

online purchasing the findings found that personal factors in terms of gender differently affected 

the intention to buy condom on online purchasing of people in Bangkok with statistically significant 

at 0.01 that is respondents were male had intention to buy more than female with mean difference 

0.325 

 The analysis of Affecting Marketing mix factors to intention to buy condom on online 

purchasing of people in Bangkok. The respondents gave the high level in overall. The findings 

found that Marketing mix factors in terms of product and privacy affected to intention to buy 

condom on online purchasing of people in Bangkok with statistically significant at 0.01  
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The analysis of Affecting Theory of Planned Behavior factors to intention to buy condom 

on online purchasing of people in Bangkok. The respondents gave the high level in overall. The 

findings found that Theory of Planned Behavior factors in terms of Attitude towards behaviors and 

Perceived behavioral control affected to intention to buy condom on online purchasing of people 

in Bangkok with statistically significant at 0.01 

 

Keyword : Application, Purchase Decision, Condom 
 

1.บทน า 
 ปัญหาท่ียงัคงอยู่กบัคนยุคปัจจุบนัต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูท่ี้เส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
นับวนัเทคโนโลยีท่ีพฒันามากขึ้น แต่พฤติกรรมของผูท่ี้เส่ียงก็ยงัเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความรู้ดา้น
การแพทย์ท่ีก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใด ก็เหมือนว่าความรู้นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม
สุขภาพของคนเหล่านั้นได ้กลบัมีแนวโนม้จ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่เพิ่มขึ้น  
 กรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรในพื้นท่ีประมาณ 5,692,284 คน เป็นเพศชาย 
2,695,519 คน เพศหญิง 2,996,765 คน เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,692,557 คน เป็น
เพศชาย 848,661 คน เพศหญิง 814,948 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด คาดการณ์ว่าในปี 2560 มี
จ านวนกลุ่มประชากรท่ีเข้าถึงยาก และเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสติดเช้ือเอชไอวี มากกว่ากลุ่ม
ประชากรอ่ืน ไดแ้ก่ ชายมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย 76,529 คน (จ าแนกเป็นกลุ่มเส่ียงสูง 38,264 คน และ
กลุ่มเส่ียงต ่า 38,265 คน ) ชายขายบริการทางเพศ 3,817 คน กลุ่มสาวประเภทสอง 42,763 คน 
พนกังานบริการทางเพศหญิง 27,255 คน ผูใ้ชส้ารเสพติดชนิดฉีด 10,054 คน 

ความหลากหลายของถุงยางอนามยั ไดแ้ก่ รูปทรง สี ขนาด ผิวสัมผสั กล่ิน ความบาง  ซ่ึงท า
ให้ถุงยางอนามยัตามทอ้งตลาดน่าใชก้ว่า แบบท่ีหน่วยงานรัฐจดัไวใ้ห้ ซ่ึงเป็นแบบมาตรฐานทัว่ไป 
ตามร้านสะดวกซ้ือและร้านขายยาทัว่ไปเองก็ไดจ้ดัเน้ือท่ีชั้นวางของถุงยางอนามยัไวอ้ย่างจ ากดั มี
ปริมาณไม่มาก สินคา้ไม่มีความหลากหลาย และวางไวใ้กลก้บัจุดช าระเงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคบางรายก็
ตอ้งการความเป็นส่วนตวั ในการเลือกสินคา้ ความหลากหลายและความเป็นส่วนตวัน่ีเองท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเลือกซ้ือถุงยางอนามยั มองว่าช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกซ้ือถุงยางอนามยัไดอ้ย่างหลากหลาย ในปริมาณมาก และสามารถเลือกถุงยางไดอ้ย่างเป็นการ
ส่วนตวั กวา่การเลือกซ้ือตามร้านสะดวกซ้ือและร้านขายยาทัว่ไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ทฤษฎี

พฤติกรรมตามแบบแผน และความตั้ งใจในการซ้ือถุงยางอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจในการซ้ือถุงยางอนามยั
ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลปัยจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือ
ถุงยางอนามยัผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยั
ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผา่นช่องทางออนไลน์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัยจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยั
ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแบบแผนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผา่นช่องทาง
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยั  

ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 ถึง กุมภาพนัธ์ 2564 
3. ขอบเขตด้านเน้ือหา โดยมีการก าหนดตัวแปรดังต่อไปน้ี ตวัแปรอิสระ (Independent 

Variables) ได้แก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ  2) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ( 6P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นให้บริการส่วนบุคคลและดา้นรักษาความเป็นส่วนตวั  3)ปัจจยั
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ไดแ้ก่ เจตคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความตั้งใจซ้ือ
ถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผา่นช่องทาง

ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
2. ทราบถึงอิทธิพลปัยจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือ

ถุงยางอนามยัผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ทราบถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยั

ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์สามารถน าผลการศึกษาไป

ประยุกต์ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของกิจการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
                     
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P’s) 

1)Price  2)Place  3)Product  4)Promotion 
5)Personalization  6)Privacy 

ความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ประชากรในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (TPB) 

 1)เจตคติต่อพฤติกรรม  2)การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง  

3)การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้ งใจซ้ือถุงยางอนามัยบนช่องทาง

ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจัยด าเนินการทวนทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งจากหนงัสือวิชาการ บทความ เอกสาร และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อใชใ้นการประกอบ

การศึกษางานวิจยั โดยมีดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัถุงยางอนามัย 

 ถุงยางอนามัย (Condom) มาจากภาษาละติน แปลว่า ภาชนะท่ีรองรับ ท าด้วยวสัดุจาก

ยางพารา หรือโพลียูรีเทน โดยฝ่ายชายเป็นฝ่ายใช้สวมครอบอวยัวะเพศของตนเอง สามารถช่วย

ป้องกนัการตั้งครรภแ์ละช่วยป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน และเอดส์ได ้

มีหลกัฐานการใช้ถุงยางอนามยัคร้ังแรกในประวติัศาสตร์อย่างน้อยเม่ือ 400 ปีท่ีแลว้ โดยปรากฏ

หลกัฐานวา่เร่ิมมีการใชถุ้งยางอนามยัในแถบยโุรป 

 ปี ค.ศ. 1861 ได้มีโฆษณาเก่ียวกับถุงยางอนามัยเกิดขึ้ นคร้ังแรกทางหนังสือพิมพ์          

The New York Time ในสหรัฐอเมริกา และไดมี้การต่อสู้เพื่อยกเลิกขอ้ห้ามการใชถุ้งยางอนามยัใน

ปี ค.ศ.1900 เน่ืองจากสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทหารในสหรัฐอเมริกา
มากกว่า 70% ติดเช้ือจากโรคทางเพศสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งสูง ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงเร่ิม
รณรงคใ์หมี้การใชถุ้งยางอนามยัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 แต่เม่ือถึงปี ค.ศ.1960 กลับพบเยาวชนนิยมมีเพศสัมพนัธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามยั 
จนกระทัง่อีก 20 ปีต่อมา พบการระบาดของเช้ือ HIV หรือเรียกกนัวา่โรค AIDS ผูท่ี้มีเพศสัมพนัธ์จึง
เร่ิมตระหนกั และหันมานิยมใชถุ้งยางอนามยัอีกคร้ังหน่ึง จวบจนถึงปัจจุบนั มีการผลิตและพฒันา
ถุงยางอนามยัออกสู่ตลาดจ านวนมาก ในหลากหลายแบบใหเ้ลือก ทั้งท่ีมีสีสัน ผิวเรียบ ผิวไม่เรียบ มี
กล่ินและรสผลไม ้รวมทั้งมีรูปทรงท่ีแปลกตามากขึ้น ซ่ึงแต่ละแบบเนน้วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน
ท่ีแตกต่างกนั ( กุสุมา ภกัดี, 2564) 
 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P’s) 

 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบการตลาด
แบบใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการให้บริการส่วน
บุคคล (Personalization) โดยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยัมีความเก่ียวเน่ืองกนัและมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินการตลาดออนไลน์ ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 
 1.ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีน าเสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย โดย แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าท่ีสามารถจับต้องได้     

(Physical Goods) สินคา้ดิจิทลั (Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services Goods) 

 2.ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าท่ี

ยอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัในการตั้งราคาของ

ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ตอ้งค านึงถึงราคาตลาดเป็นหลกั การคิดเผื่อราคาค่าขนส่ง สินคา้ราคาถูกอาจจะ

ขายไม่ไดเ้สมอไป เน้นเร่ืองความสะดวกในการสั่งซ้ือ และสินคา้ท่ีมีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบ

รวมหรือขายในปริมาณมาก 

 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็น กระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์

จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงปัจจัยในการพิจารณาช่องทางการจัดจ า หน่าย

ผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลนน์ โดยมีเว็บไซต์เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซ่ึงควร

พิจารณา ปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ เว็บไซต์ตอ้งใชง้านง่าย การเขา้เว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดเร็ว ขอ้มูลท่ี

น าเสนอชดัเจนน่าสนใจ และความปลอดภยัของขอ้มูล 

 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารการตลาดระหว่างผูข้ายและผู ้

ซ้ือ หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัเพื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงใจ

ให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจซ้ือ โดยการประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการเตรียม

ความพร้อมก่อน ไดแ้ก่ ตอ้งมีขอ้มูลต่าง ๆ พร้อมสมบูรณ์ สร้างจุดเด่นของเว็บไซต์เพื่อจดจ าง่าย 

สร้างบรรยากาศความคึกคกัโดยลูกคา้เขา้ร่วมกิจกรรม เป็นตน้ 

 5.การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) เป็น นโยบายท่ีผูป้ระกอบการหรือองคก์รต่าง ๆ

ไดป้ระกาศให้สาธารณชนไดท้ราบว่า ตนจะให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บไวไ้ปในทาง

ใดบา้งผูป้ระกอบการควรก าหนดนโยบาย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการ

รักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ 

 6. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบ
ร่วมกนั (Interactive) ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัลูกคา้แบบเจาะจงบุคคล เรียกวา่ การตลาดแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง (One to One Marketing) เพื่อน าเสนอส่ิงท่ีตรงใจลูกคา้ อ านวยความสะดวกให้กับลูกคา้
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และสร้างความเป็นกนัเองและความประทบัใจให้กับลูกคา้ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคนอ่ืน ๆ,
2550)และ(จิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ,์ 2553) 
 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) เป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีไดรั้บอิทธิพลมา
จากแบบอย่างท่ีเป็นปัจจยัทางสังคมและเก่ียวโยงกบัแรงกดดันทางสังคมต่อบุคคลนั้น ปัจจยัทาง
สังคมอาจเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นกลุ่มอา้งอิง บุคคลใด ๆ ในกลุ่มอาจไดรั้บอิทธิพล ความ
เช่ือของกลุ่ม (Normative beliefs) กลุ่มอา้งอิงอาจเป็นเพื่อน ครอบครัว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ 
ท่ีมีความสาคญัต่อการกระตุน้ หรือท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะท าให้กระท าตามหรือไม่ให้กระท าตาม 
บุคคลจะกระท าพฤติกรรมก็ตอ้งมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมของกลุ่ม ท่ีตนพิจารณาวา่ส าคญัต่อตน และ
จูงใจใหต้นท าตามหรือไม่ท าตาม (Ajzen & Fishbein, 1980) 
 เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude towards behaviors) เจตคติต่อพฤติกรรม หมายถึง การ

ประเมินพฤติกรรมท่ีระบุไดว้่าเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือลบ ซ่ึงผลของแต่ละบุคคลต่อการกระท า 

หรือเป็นความรู้สึกโดยรวมของบุคคล ไม่ทางบวกก็ทางลบ หรือต่อตา้น สนบัสนุนกบัการกระท า 

นั้น ๆ ซ่ึงผลการประเมินเป็นปัจจยัส่วนบุคคล และไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือเก่ียวกบัผลของการ

กระท าการประเมินผลของการกระท า โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากความเช่ือวา่การท า พฤติกรรมนั้น จะ

น าไปสู่ผลกรรมทางบวก เขาก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ในขณะท่ีบุคคลโดยทัว่ไปหากบุคคล

มีเจตคติแง่ลบมากเท่าใด ก็ควรมีเจตนาหนักแน่นท่ีจะไม่แสดงพฤติกรรมมากเท่านั้น ตามแนวคิด

ทฤษ ฎีพฤ ติกรรมตามแผน เจตค ติต่ อพฤ ติกรรมจะ ส่ งผลกับพฤ ติกรรมในทางอ้อม                                         

( Ajzen & Fishbein , 1980) 

 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control)         

การรับรู้ หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลมองส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆตัว บุคคล 2 คน ซ่ึงได้รับส่ิงกระตุ้นอย่าง

เดียวกัน เง่ือนไขอย่างเดียวกัน จะแสดงการรู้จกัการเลือกการจัดระเบียบ และการตีความหมาย

แตกต่างกนั การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึง เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ ค่านิยม และ

ความคาดหวงั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) การรับรู้หรือความเช่ือวา่ตนมีความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมของตนเองได้ โดยบุคคลจะตัดสินใจกระท า  พฤติกรรมใด เขาต้องเช่ือว่าเขามี

ความสามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมนั้นได ้และมีโอกาสประสบผลส าเร็จ (มนตรี พิริยะกุล, 2551) 
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3.วิธีการศึกษา 
 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิง

ส ารวจ (survey research) และใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เน่ืองจากผูวิ้จยันั้นไม่สามารถทราบไดถึ้งจ านวนของประชากรท่ีแน่นอนได ้จึงใชก้ารก าหนด

ตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ (Cochran, 1977) ใช้ในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน         

แต่ทราบวา่มีจ านวนมาก จากสูตร 

 
 ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดให้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคลาด

เคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้5% สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ขนาดประชากร

ท่ีตอ้งการเท่ากบั 384 หน่วย  แต่อยา่งไรตามผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้  400 ตวัอยา่ง 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบด้วยการใช้ค  าถามปลายปิด (close-end question) 4 ส่วนและ

ค าถามปลายเปิด 1 ส่วน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 

(checklist) และค าถามปลายปิด (close-end question) จ านวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมี

ผลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผา่นช่องทางออนไลน์ จ านวน 20 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนต่อความ

ตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผา่นช่องทางออนไลน์ จ านวน 11 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผ่านช่องทางออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ขอ้ 
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 โดยลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale) โดยแบ่ง

ระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยน้อย 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research)  โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูล

การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดังน้ี 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการแจก

แบบสอบถามจ านวน   400 ชุด   โดยผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

การท าแบบสอบถามทางออนไลน์ ผ่านการสแกน QR Code หรือการกดเข้าลิงค์เพื่อ เข้า สู่

แบบสอบถามใน Google Form เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์และน ามาตอบปัญหาในการศึกษาวิจยั 

ระหว่างวนัท่ี 24  มกราคม  - 12 กุมภาพนัธ์  2564  และตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของ

แบบสอบถามแลว้จึงน ามาลงรหัสตวัเลขส าหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม

เกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วนน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ 

(secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ บทความ วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ี

ท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบ

แนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั 

 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป และด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics 

analysis) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 2.  การวิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมีระดบันยัยะส าคญั

ท่ี 0.05 โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way Analysis of 

Variance : One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อความตั้งใจ

ซ้ือ  การวิเคราะห์ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P’s) และทฤษฎีพรรมติกรรมตามแบบ

แผน ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 เพศหญิง 

จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 เพศทางเลือกจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และไม่สะดวก

ท่ีจะตอบ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั อายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี 

จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ผูท่ี้มีช่วงอายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.0 ผูท่ี้มีช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ผูท่ี้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ผูท่ี้มีอาย ุ45 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 

สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 สถานภาพ สมรส จ านวน 

117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 สถานภาพมา้ย /หย่าร้าง/ แยกกนัอยู่ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

ตามล าดบั ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 235 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.5   ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 44 

คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดบั อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 160 คน    

คิดเป็นร้อยละ 40.0 อาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ

ส่วนตวั จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ14.5 อาชีพอิสระ/รับจา้ง จ านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 10.8 อาชีพ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 อาชีพรับราชการ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.3 ตามล าดบั และ รายได ้ส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.3 รายได ้15,000 – 20,000 บาท จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.3 รายได ้30,001 – 40,000 

บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 รายได ้ต ่ากว่า 15 ,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.3 รายได ้40,001 – 50,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทขึ้น

ไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ  4.04 รองลงมาคือดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 

 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ 3.69 รองลงมาคือด้านเจตคติต่อพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และด้านการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดับความคิดเห็นต่อความตั้ งใจซ้ือถุงยางอนามัยบนช่อง

ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความตั้งใจจะเลือกซ้ือถุงยางอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์ใน

อนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ในการตดัสินใจเลือกซ้ือถุงยางอนามยัคร้ังต่อไป ท่านจะตดัสินใจ

เลือกซ้ือถุงยางอนามยัผา่นช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  และหากท่านก าลงัมองหาถุงยาง

อนามยั ช่องทางออนไลน์ จะเป็นตวัเลือกแรกของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 

 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้กบัความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทางออนไลน์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องทาง

ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัยจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั มี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 สมมติฐานท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยัผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัดา้นทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นเจตคติต่อพฤติกรรม และดา้นการรับรู้ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือถุงยางอนามยับนช่องออนไลน์ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ

ชาย จ านวน 164 คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.3 มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 235 คิดเป็น
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ร้อยละ 58.5 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีรายได้

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 133 คิดเป็นร้อยละ 33.3 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

ถุงยางอนามยับนช่องออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.01 โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียอยู่ล  าดบัท่ี 4 เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหรือเวบ็ไซตมี์

ขอ้มูลครบถว้น เช่น รูปภาพตวัอย่าง รูปภาพผลิตภณัฑ ์รูปภาพบรรจุภณัฑ ์รองลงมา แอปพลิเคชนั

หรือเว็บไซต์มีรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย และแอปพลิเคชนัหรือเว็บไซต์มีร้านค้าท่ีมี

ความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ท่ีดี ตามล าดบัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรุโณทยั  ปัญญา (2562) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดบั ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน

มหาวิทยาลยัเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก  คือความหลากหลาย 

ความทนัสมยัของสินคา้ ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั มีอิทธิพลต่อ

ความตั้ งใจซ้ือถุงยางอนามัยบนช่องออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียอยู่

ล  าดบัท่ี 5 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั มากทั้ง 3 ขอ้ไดแ้ก่ มีการระบุขั้นตอนการจดัส่ง

ท่ีมิดชิดเพื่อความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และป้องกันความเสียหายท่ีเกิดแก่สินคา้ รองลงมามีการ

ช้ีแจงนโยบายความเป็นส่วนตวัอย่างชดัเจนแก่ลูกคา้และมีการเก็บประวติัขอ้มูลส่วนตวัและการใช้

งานรายบุคคลอย่างปลอดภยัและเป็นความลบั สอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ของวิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคนอ่ืน ๆ (2550) และจิตรลดา วิวฒัน์

เจริญวงศ ์(2553) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการหรือองคก์รต่าง ๆ ควรใหค้วามสาคญัในเร่ืองของการรักษา

ความเป็นส่วนตวั ของกลุ่มลูกคา้ของตนเองในระดบัท่ีสูง และเพื่อการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ

กลุ่มลูกคา้ ทางผูป้ระกอบการตอ้งกาหนดนโยบายต่าง ๆ ในส่วนท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

และประกาศใหก้ลุ่มลุกคา้ของตนทราบอยา่งชดัเจน 

 ปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นเจตคติต่อพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ซ้ือถุงยางอนามยับนช่องออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   
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ท่ี 0.01 ซ่ึงภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียอยู่ล  าดบัท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า อยู่ในระดบั มากทั้ง 3 ขอ้ไดแ้ก่ การเลือกซ้ือถุงยางอนามยัผ่านช่องทางออนไลน์เป็น

ส่ิงท่ีง่ายส าหรับท่าน รองลงมาการเลือกซ้ือถุงยางอนามยัผ่านร้านสะดวกซ้ือหรือช่องทางออนไลน์

นั้นขึ้นอยู่กบัความตั้งใจของท่านเองและหากตอ้งการ ท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกซ้ือถุงยางอนามยั

ผ่านช่องทางออนไลน์ไดท้นัทีตามล าดับ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสพิชา เถกิงเกียรติและคณะ 

(2557) ศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ทางอินเทอร์เน็ตของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ เจตคติต่อการเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางออ้มเชิง

บวกต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งผ่านความตั้งใจในการเลือกซ้ือสินคา้

ทางอินเทอร์เน็ต แสดงว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเช่ือว่าการเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตเป็น

ส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตน เปรียบเทียบราคาและตราสินคา้ได ้คน้หาขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าให้

ชีวิตประจ าวนัสะดวกสบายส่งผลใหน้กัศึกษามีความตั้งใจสูงในการเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

 ปัจจัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือถุงยางอนามัยบนช่องออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  ซ่ึงภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

และมีค่าเฉล่ียอยู่ล  าดบัท่ี 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบั มากทั้ง 3 ขอ้ไดแ้ก่ การเลือก

ซ้ือถุงยางอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่ิงท่ีง่ายส าหรับท่าน รองลงมา การเลือกซ้ือถุงยาง

อนามยัผ่านร้านสะดวกซ้ือหรือช่องทางออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของท่านเอง และหาก

ต้องการ ท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกซ้ือถุงยางอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีตามล าดับ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมเป็นหลักฐานส าคัญท่ีอธิบายถึงความส าเร็จในการแสดง

พฤติกรรมต่อความตั้งใจ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรม 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ารูปภาพและลักษณะ ของถุงยางอนามัย  เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

พิจารณาเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการซ้ือ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั รูปภาพและลกัษณะ

ของถุงยางอนามยัท่ีแสดงเป็นอย่างแรก ควรน าเสนอภาพให้หลากหลายมุมมอง ตั้งแต่กล่องบรรจุ

ภณัฑ ์ไปจนถึงผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใน และตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้จะไดรั้บมากท่ีสุด 
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 2.ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั การเก็บรักษาขอ้มูลทุกอย่างของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั

เป็นส่ิงส าคญั ท่ีผูป้ระกอบการควรค านึงถึง เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ ควรแจง้นโยบาย

ความเป็นส่วนตัว และมีการระบุขั้นตอนการจัดส่งท่ีมิดชิด ปลอดภัยแก่ลูกค้า อย่างละเอียด 

ประกอบการพิจารณาการซ้ือสินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้มากยิง่ขึ้น 
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