
56 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENCING FACTOR OF CONSUMER’S DECISION IN 

PURCHASING ADULT DIAPERS IN BANGKOK 

พชรพร เลิศสุขโข 1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดปัจจยั พฤติกรรม

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่ม

ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นผูดู้แลผูป่้วยและผูใ้หญ่ มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อ

เดือนข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีเชิงพรรณา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมุติฐานด้วย

ค่าสถิติอนุมาน 

ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี มีอาชีพเป็น

รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้สูงกวา่ 65,000 บาทต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และเป็นเพศชาย เป็นผูส้นใจในการเลือกซ้ือผา้อ้อมผูใ้หญ่มากท่ีสุด ทั้งน้ี

พบวา่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ และความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

ก่อนการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 
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ผลการวิจัยพบว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีอาชีพเป็น

รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้สูงกวา่ 65,000 บาทต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และเป็นเพศชาย เป็นผูส้นใจในการเลือกซ้ือผา้อ้อมผูใ้หญ่มากท่ีสุด ทั้งน้ี

พบวา่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ และความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

ก่อนการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

คาํสาํคญั: ปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่, ปัจจยัส่วนประสมทางดา้น

การตลาด  

Abstract 

 The objective of the research were to study the influencing factor of 

consumer’s decision in purchasing adult diaper in Bangkok”.  The objective of 

this study is finding out their satisfaction, Marketing factor and population 

ofcustomer impacted to make decision in purchasing adult diaper in Bangkok. 

Survey research was adopted as research methodology  adult  and patient in 

Bangkok who have monthly income more than 15,000 baht up and stay in 

Bangkok. The sample size was 400 samples, collecting the data by using the 

questionnaire and convenience sampling method. The study used the method of 

descriptive research, statistical percentage, statistical means and test hypothesis 

with the Inferential Statistics. 

 The research results founded that consumer were 51-60 years old. Most 

of them were The State enterprises. Their monthly income was more than 

65,000 baht. They graduated in Bachelor degree. Most of them were male. This 

concern before the decision with adult diaper was product image and to trust in 

product. 

KEY WORDS : the influencing factor of consumer’s decision in purchasing 

adult diaper, Marketing Mixed 
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1.บทนํา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายุ เพิ่มสูงข้ึน ทาํให้

อตัราส่วนท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลมีมากข้ึน ผูสู้งอายุโดยทัว่ไปมีสภาพร่างกายท่ีไม่

แข็งแรงและมักมีโรคประจาํตัว ดังนั้ นจึงทาํให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้เช่น การลุกข้ึนเดิน 

การเขา้ห้องนํ้ า  การรับประทานอาหาร เป็นตน้ ทาํให้ความตอ้งการส่ิงอาํนวย

ความสะดวก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนผูสู้งอายุมีมากข้ึนตามไปดว้ย 

อาทิเช่น รถเข็น ไมเ้ทา้ เคร่ืองช่วยฟัง ทั้งยงัรวมไปถึงผา้ออ้มผูใ้หญ่ ท่ีถือว่าเป็น

ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูใ้หญ่ท่ีจะขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนั ในกรณีท่ีมี

การเจ็บป่วยท่ีตอ้งนอนพกัรักษาในโรงพยาบาลหรือท่ีบา้นและช่วยเหลือตนเอง

ไม่ไดป้ระชากรท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุดในประเทศไทยคือ กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยร์วมดา้นเศรษฐกิจและสังคมความตอ้งการอุปโภคบริโภคใน

กรุงเทพจึงสูงกวา่ท่ีอ่ืนๆหลายเท่าโดยกรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ 10 

ลา้นคน ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จาํนวนประชากรจะเพิ่มสูงข้ึน จากปัญหาความเจ็บป่วย

ของผูสู้งอาย ุผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึงท่ีมีความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายุ

บางรายท่ีเจบ็ป่วยอยู ่จึงมาเป็นท่ีมาของผา้ออ้มสาํเร็จรูปสาํหรับผูใ้หญ่ 

ผลิตภณัฑ์ผา้อ้อมสําเร็จรูปสําหรับผูใ้หญ่ได้จดัอยู่ในหมวดเคร่ืองมือ

แพทยท่ี์ตอ้งถูกควบคุมจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทาํให้ไม่สามารถ

โฆษณาผา่นส่ือต่างๆได ้ทาํให้ผลิตภณัฑ์ผา้ออ้มผูใ้หญ่สําเร็จรูปสําหรับผูใ้หญ่ยงั

อยูใ่นช่วงการเจริญเติบโต ส่วนผา้ออ้มผูใ้หญ่ในปัจจุบนัไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมหรือตลาดระดับสูง เป็นตลาดท่ีมีผูผ้ลิตน้อย 

เพราะมีราคาสินคา้ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีคุณสมบติัในการซึมซบัดีกวา่ มีขอบขา

ดา้นในป้องกนัการร่ัวซึม มีสารแอนต้ี แบคทีเรีย เป็นตน้ กลุ่มท่ีสอง เป็นตลาด

ระดบั อีโค โนมี(ตลาดเศรษฐกิจ) ท่ีเนน้ตลาดระดบัล่างและระดบักลางเป็นตลาด

ใหญ่ท่ีมีการเติบโตข้ึนทุกวนัทาํให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเม่ือเทียบกบัตลาดพรี

เมียม 
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การเติบโตของผา้ออ้มสําหรับผูใ้หญ่มีอตัราเพิ่มข้ึนปีละ 15-20% มาจาก

การท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้มีจาํนวนผูสู้งอายุท่ีมี

ร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่ายเพิ่มข้ึนทาํให้ผา้ออ้มผูใ้หญ่สําเร็จรูปเป็นสินคา้ท่ี

สามารถตอบสนองการดูแลผูสู้งอายุในเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดีซ่ึงจากแผนภูมิ

กราฟวงกลมทาํให้เราทราบถึงตลาดท่ีเติบโตมากท่ีสุดอยูท่ี่ตลาดแบบอิโคโนมีท่ี

บริษทัดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผูค้รอบครองตลาด

สูงสุด 

 ดว้ยปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคศึกษาหาความรู้ในการเลือกซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่มาก

ข้ึน ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมองเร่ืองการซึมซบัไดดี้และประกอบกบัผา้ออ้มผูใ้หญ่เป็น

สินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างเด่นชดัในตวัผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

และช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ดังนั้ น การส่งเสริมการขาย (Sale 

Promotion) โดยเฉพาะรายการของแถม (Premium) ซ่ึงทาํให้ราคาดูเหมือนถูกลง

หรือคุณค่าเพิ่มข้ึน (Value Added) ซ่ึงเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการจาํหน่าย 

และอาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีสําคญัในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงนบัวา่เป็นท่ีน่าสนใจโดยผูว้ิจยัจะใชเ้ป็นสมมุติฐานขอ้หน่ึงของการศึกษาและ

จะไดท้าํการทดสอบต่อไป 

 จากขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ออ้มผูใ้หญ่สําเร็จรูป ทั้งน้ีเพื่อนํา

ผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และการวางแผน

การตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ เพื่อนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร ท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล วิ จัย ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซ้ื อ ผ้า อ้อ ม ผู ้ใ ห ญ่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานที ่1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 
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กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด 

-Product  - Price 

-Place - Promotion 

 

 

     

 

  

การตัดสินใจ 

ซือ้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

 

 

     

 

   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ - อาย ุ- อาชีพ 

- รายได้ - ระดบัการศกึษา  

 

  

ปัจจัยอ่ืนๆ 

-Brand Image 

-Brand Loyalty 

-Trust 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผา้อ้อม

ผูใ้หญ่ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ ทฤษฎี 

แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

เ ก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้ ง น้ี  หมายถึงรวม

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 

ประเด็นสําคญัของคาํจาํกดัความขา้งตน้ ก็คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีมี

อยู่ก่อน (Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใด

ขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา

ท่ีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาทศันคติรวมทั้งค่านิยมดว้ย   

บ่อยคร้ังท่ีนกัวชิาการทางสังคมมกัใชค้วามหมายของคาํวา่ “พฤติกรรม” 

เพื่อรวมถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจน หรือท่ีสังเกตเห็นได ้แต่ในปัจจุบนัน้ี 

กิจกรรมท่ีเห็นได้ชัดน้ี ถือได้เพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจ ดงันั้น 

เพื่อให้มีระบบวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงจาํเป็นตอ้ง

รวมถึงกิจกรรมท่ียากแก่การสังเกต แต่ถือว่าเป็นส่วนควบคู่กันไปด้วย ซ่ึง

กิจกรรมดงักล่าวมีอยูภ่ายใตต้วัผูบ้ริโภคและมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ ดว้ยวา่ ทาํท่ีไหน บ่อยคร้ังแค่ไหน และภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร ผูบ้ริโภค

จึงจะซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  

 พฤติกรรมผูซ้ื้อ (Buyer Behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนสินค้า หรือบริการด้วยเงินรวมทั้ ง

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเป็นตวักาํหนดให้มรการกระทาํ หรือพฤติกรรมของผู ้

ซ้ือ 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงอาจให้คาํกาํจดัความวา่เป็น “ปฏิกิริยาของบุคคล

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า หรือบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้ งกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนด

ปฏิกิริยาต่างๆ 
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คาํจาํกดัความท่ีกล่าวมาน้ี อาจแบ่งออกเป็นส่วนสาํคญัได ้3 ส่วน คือ 

1. ปฏิกิริยา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางกลับจาก

ร้านค้า การจ่ายของในร้านค้า การซ้ือ การขนส่ง การใช้ประโยชน์และการ

ประเมินค่าสินคา้ เป็นตน้ 

2. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและการใช้สินคา้ หรือ

บริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภครายสุดทา้ย (Ultimate Consumer) โดย

มุ่งท่ีตัวบุคคลซ้ือสินค้า หรือบริการเพื่อนําไปอุปโภคเอง และ/หรือเพื่อการ

บริโภคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน 

3. กระบวนการต่างๆในการตดัสินใจท่ีเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนด

ปฏิกิริยาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการตระหนักถึงความสําคญัของกิจกกรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ท่ีกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีสังเกตได ้เช่น การติดต่อ

กบัพนกังานขาย ส่ือโฆษณาและการเปิดรับข่าวสารโฆษณา การสอบถามอย่าง

ไม่เป็นทางการจากญาติมิตร การสร้างความโนม้เอียง หรือเกณฑ์ในการประเมิน

ค่าทางเลือกต่างๆและปฏิกิริยาต่างๆ เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหลงัจากการระบุ

และพิจารณาทางเลือกต่างๆ 

ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งตามเหตุผลทางดา้นจิตวทิยา เหตุผล อารมณ์มาเป็น

ตวัแบ่งตามเหตุจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มท่ีใชเ้หตุผล ประกอบดว้ย พิจารณาจากความจาํเป็น , คุณประโยชน์

ของผลิตภณัฑ ์

2. กลุ่มผูซ้ื้อในทนัทีทนัใด สามารถแบ่งออกเป็น ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

และ สีสัน สะดุดตา แปลกแหวกแนว 

3. กลุ่มพิจารณาจากราคาเป็นเกณฑ ์

4. กลุ่มท่ีจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

5. กลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือโดยใชอ้ารมณ์มาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

5.1 ผลิตภณัฑเ์พื่อสถานะทางสังคม 

5.2 ผลิตภณัฑเ์พื่อความจูงใจ 

5.3 ผลิตภณัฑส์าํหรับผูมี้อาย ุ
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5.4 ผลิตภณัฑเ์พื่อแกไ้ขความวติกกงัวล 

5.5 ผลิตภณัฑเ์พื่อใชง้าน 

5.6 ผลิตภณัฑเ์พื่อความเพลิดเพลินใจ 

ผู ้บริโภคสนใจในการหาข่าวสารโดยเสาะหาข้อมูลจากการค้นหา

หนงัสือ เอกสาร โทรศพัท์ติดต่อคุยกบัเพื่อน หรือหาขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซด์ ส่ิง

เหล่าน้ีทาํให้เห็นถึงกระบวนการซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงจากการแกปั้ญหาจาํเจ มาเป็น

การแกปั้ญหายดืเยื้อ 

แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคได้รับ หรือมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

1. แหล่งท่ีมาโดยส่วนตวั (ครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ) 

2. แหล่งท่ีมาจากธุรกรรม (โฆษณา เจา้หนา้ท่ีการขาย ตวัแทนขาย 

หีบห่อสินคา้ การแสดงสินคา้ ฯลฯ) 

3. แหล่งท่ีมาจากสาธารณชน (ส่ือสารมวลชน องค์กรท่ีเสนอขาย

ขอ้มูลการประเมินอนัดบัความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภค ) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 จากการทาํรายงานวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้ม

ผูใ้หญ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จดัทาํโดยใช้ลกัษณะงานวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) คือการวิจยัท่ีใช้แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือ

ในการวดัเป็นหลักโดยใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด (Close-

ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Likert Scale) ในส่วนของประชากร

ทั้งหมด 400 คนโดยจะทาํการเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

การซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ ท่ีมีรายไดเ้กิน 25,000 บาท  

ประชากรมีจาํนวน 400 คน ดงันั้นอา้งอิงจากสูตรใช้สูตรการคาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งแบบประชากรนบัไม่ได ้ดงัน้ี 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P = ค่าเปอร์เซนต ์ท่ีตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
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e = ค่า % ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้ซ่ึงท่ีนิยมใชก้นัมี 2 ระดบัไดแ้ก่ 

   ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% Z มีค่าเท่ากบั 1.96 

   ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% Z มีค่าเท่ากบั 2.58 

ดงันั้น  

n = (0.5) (1-0.5) (1.96)2 

            (0.05)2 

n = 384.16  หรือ 384 ราย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1.การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป แลว้นาํค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา โดยใช้สถิติการทดสอบกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample Test : t-test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova:F-test) และการวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุ (Multiple Regression Analysis หรือ MRA 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.20  √ 

อาย ุ 0.27  √ 

อาชีพ 0.04 √  

รายได ้ 0.002 √  

การศึกษา 0.276  √ 

ผลิตภณัฑ ์ 0.554  √ 

ราคา 0.75  √ 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.170  √ 

ส่งเสริมการขาย 0.481  √ 

ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์

สินคา้ 

0.023 √  

ดา้นความภกัดีสินคา้ 0.517  √ 

ดา้นความไวว้างใจ 0.000 √  

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเพศชายมากท่ีสุด มีจาํนวน 224 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 

2. อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 51-60 ปี มีจาํนวน 126 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา เป็นอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 

อนัดบัท่ี 3 อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง31-40 ปี มีจาํนวน97 คน คิดเป็นร้อยละ24.3 

อนัดบัท่ี 4 อยูใ่นช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป มีจาํนวน44 คน คิดเป็นร้อยละ11.0 และ

อนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง20-30 ปี  มีจาํนวน15 คน คิดเป็นร้อยละ3.8 
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3. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มี

จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั มี

จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อนัดบัท่ี 3 คือ พนกังานบริษทั มีจาํนวน 52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13 อนัดบัท่ี 4 คือ คา้ขาย มีจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  

อนัดบัท่ี 5 คือ รับราชการ มีจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ6.3 และกลุ่มอาชีพท่ีมี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ วชิาชีพอิสระ มีจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

4. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด มี

จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 150 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  อนัดบัท่ี 3 ระดบัอนุปริญญา/ปวช./ปวส.มีจาํนวน 41 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.3 อนัดบัท่ี 4 ระดบัปริญญาเอกมีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.3 และระดบัท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.0 

5. รายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีช่วงรายได ้สูง

กวา่ 65,000 บาท มีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รองลงมาคือ ช่วงรายได ้

55,001-65,000 บาท มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อนัดบัท่ี 3 ช่วงรายได ้

45,001-55,000  บาท มีจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ16.8 อนัดบัท่ี 4ช่วงรายได ้ 

35,001-45,000  บาท มีจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.0  อนัดบัท่ี 5 ช่วงรายได ้ 

25,001-35,000 บาท มีจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ9.5 และช่วงรายไดท่ี้มีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงรายได ้15,000-25,000  บาท มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ9.0 

ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัสินคา้ท่ีซึมซับดี แห้ง

สนิท ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.53 ส่วนรองลงมา คือสินคา้ท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 8.52 รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 8.38 ไม่มีกล่ินอบัช้ืน 

ค่าเฉล่ีย 8.30 เทปดา้นหนา้ติดไดห้ลายคร้ัง ค่าเฉล่ีย 8.11 ส่วนลาํดบัสุดทา้ยคือ มี

แถบแสดงความเปียกช้ืน มีค่าเฉล่ีย 8.04 
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2. ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ แสดงวา่ตวัอยา่ง

ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัระดบัมากกบั ราคาไม่เกินกาํลงัซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 

8.93 และใหค้วามสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 8.86 

3. ปัจจยัสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ แสดง

วา่ตวัอยา่งประชากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัระดบัมากท่ีสุดกบั ห้างสรรพสินคา้ 

มีค่าเฉล่ีย 9.41 และใหค้วามสาํคญัรองลงมาคือร้านขายยา มีค่าเฉล่ีย 8.93 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการมีการ

ส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดและของแถมในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.84 

รองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์โดยมีการจดักิจกรรมตามโรงพยาบาล ค่าเฉล่ีย 

8.51 และ โฆษณาม่ีผลต่อความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 8.41 

ระดับของปัจจัยอืน่ๆทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

 โดยภาพรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบั ตราสินคา้มี

ความน่าเช่ือถือในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.93 รองลงมาคือ มีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับ ค่าเฉล่ีย 8.87 อนัดบัสุดทา้ยคือ การแนะนาํโดยคนรู้จกัมีผลต่อความ

ตอ้งการผา้ออ้มผูใ้หญ่ ค่าเฉล่ีย 8.64 

2. ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อสินคา้ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการ

อยากเลือกซ้ือยี่ห้อน้ีเท่านั้นและอยากให้แนะนาํให้ผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย 8.62  อนัดบั

สุดทา้ยคือ อยากกลบัมาซ้ืออีก ค่าเฉล่ีย 8.60 

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความไว้วางใจว่ามีความ

ไวว้างใจบริษทัในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 8.99  รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในการ

จดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 8.92 อนัดบัสุดทา้ยคือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 

8.88 

4. ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งพอใจในราคา ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 

9.14  รองลงมาคือ มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 8.90 และอนัดบัสุดทา้ยคือ

มีความพึงพอใจในการใชม้ากกวา่หน่ึงยีห่อ้ ค่าเฉล่ีย 8.74 
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5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีอาชีพเป็น

พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้ตั้งแต่ 65,000 บาทข้ึนไป สําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี เป็นผูส้นใจในการเลือกซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ทางเลือกมากท่ีสุด 

 สาํหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อส่วนประสมทางการตลาด ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

 สาํหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผา้อ้อมผูใ้หญ่ในด้านภาพลักษณ์สินค้า ท่ีมีตราสินค้ามีความ

น่าเช่ือถือ  มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และ การแนะนาํโดยเพื่อน หรือคนรู้จกั มีผล

ต่อความตอ้งการผา้ออ้มผูใ้หญ่ , ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ท่ีมีความไวว้างใจใน

ผลิตภณัฑ ์มีความไวว้างใจร้านคา้จาํหน่าย และ ความไวว้างใจในบริษทั  

6.ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยคร้ังนี ้

1. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ปัจจยั อาชีพ และ รายไดมี้ความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

2. ผูป้ระกอบการควรวางกลยุทธ์ท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคในด้าน

ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการสํารวจดว้ยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Focus Group) 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

2. การเก็บตวัอย่างในคร้ังน้ีส่วนมากจะเก็บตวัอย่างจากโรงพยาบาล และ

ร้านขายยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ก็บตามปริมณฑลและภูมิภาค

ต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกในการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ได้มาก

ยิง่ข้ึน 
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