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บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยของประชาชนใน

เขตจตุจักรและเพ่ือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยของประของประชาชนในเขตจตุจักร 

จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองในการ

เก้บรวบรวมข้อมูลท าการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ซ้ือหรือเคยซ้ือถุงยางอนามัยในเขตจตุจักร จ านวน 400 ชุด 

ด้วยวิธกีารสุ่มตามสะดวก ท าการประมวลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้

การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ           

t-test และ F-test ในกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงลักษณะ

ประชากรศาสตร์ที่มีจ านวนมากที่คือ มีอายุในช่วง 25-35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้/เดือน มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า 

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคของผู้บริโภคส่วนใหญ่ดังน้ี 

1. ขั้นการตระหนักถึงปัญหาของผู้บริโภคในการซ้ือถุงยางอนามัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกัน 
โรคติดต่อทางเพศสมัพันธม์ากที่สดุ รองลงเพ่ือป้องกนัการต้ังครรภ์ 

2. ขั้นการแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคในการซ้ือถุงยางอนามัย ผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอยีดก่อนซ้ือถุงยางอนามัย 

3. ขั้นการประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะเปรียบเทยีบลักษณะของถุงยางอนามัยก่อนซ้ือ 

4. ข้ันการตัดสนิใจผู้บริโภคจะตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยที่ย่ีห้อที่มีช่ือเสยีง 
5. ขั้นพฤติกรรมหลังการซ้ือผู้บริโภคมีความพึงพอใจหลังจากใช้ถุงยางอนามัย 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัย แตกต่างกนั 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันคนไทยมองว่าการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานเป็นเร่ืองปกติ การมีคู่นอนช่ัวคราว การ

ขายบริการทางเพศมีทั้งที่เตม็ใจและไม่เตม็ใจท ามีมากข้ึนเร่ือยๆ การมีโลกออนไลน์ที่ท  าให้คนสามารถ

ติดต่อกันง่ายขึ้ นคุยกันสะดวกมากขึ้ นจึงท าให้มีการหลอกลวงไปข่มขืนมีมากขึ้ นเช่นกัน ปัจจุบันเยาวชน

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชี

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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ไทยที่อายุต ่ากว่า 20 ปี รวมไปถึงบุคคลที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรมีแนวโน้มการต้ังครรภ์ที่

สูงข้ึนอีกทั้งยังพบว่าคนไทยต้ังแต่เยาวชนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงวันที่ท  างานแล้วมีจ านวนผู้ที่

ติดโรคทางเพศสมัพันธม์ากขึ้น 

ทศันคติคนไทยชอบมองว่าการเลือกขนาดถุงยางอนามัยต้องเลือกขนาดที่ใหญ่ที่สุดเกินขนาด

ของตัวเองไว้ก่อน เพราะกลัวว่าจะถูกเพ่ือนหรือคนรอบข้างมองว่าของตัวเองเล็ก และยังมองว่าคืนวัน        

วาเลนไทน์จะเป็นคืนที่ส าคัญส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจุบันสื่อและการโฆษณามีสื่อที่ผลิตออกมาแนว

ย่ัวยวน เยาวชนไทยเลยอยากท าตามเป็นตัวอย่างตามสื่อหรือโฆษณาที่เหน็  

ส าหรับสถิติอัตราผู้ป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคหนองใน ซิฟิลิส หนองใน

เทียม แผลริมอ่อน และโรคของต่อมและท่อน า้เหลืองปัจจุบันคนไทยทั้งประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นเป็น 

52.69 ต่อแสนประชากร ในปี2557 และเร่ืองที่น่าตกใจไปกว่าน้ันพบว่าในรอบ 10 ปี พบว่าวัยรุ่นอายุ

ตั้งแต่ 10-19 ปี ติดโรคติดต่อทางเพศเพ่ิมสงูขึ้นเกือบ 5 เท่าตัว จาก 34.50 ต่อประชากรแสน ส่วนกลุ่ม

อายุ 20-29 ปี เพ่ิมข้ึนเกอืบ 2 เทา่ตัว จาก 42.73 ต่อประชากรแสน ในอกี 3 ปี ข้างหน้าคาดว่าประชากร

ทั้ง 2 กลุ่ม อาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีจ านวนการใช้ถุงยางอนามัยที่

ลดลง  

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดสใ์นกรุงเทพมหานครตั้งแต่ ปี 2527 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามี

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 47,142 ราย แยกเป็นเพศชาย 34,255 ราย หญิง 12,882 ราย โดยแยกจ านวน

ผู้ป่วยเอดสต์ามเขตพบว่ามีผู้ป่วยในเขตจตุจักรมากที่สดุจ านวน  4,731 คน 

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทยในเขตจตุจักร ผลจากการศึกษา วัยรุ่นชาย ในเขต

จตุจักรจ านวน 120 คน การมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกของวัยรุ่นชายไทยพบว่าวัยรุ่นชายไทยมีเพศสัมพันธ์

คร้ังแรกอายุ 12.23 ปี วัยรุ่นชายไทยจะเลือกใช้ถุงยางอนามัยกับแฟน/คู่รัก มากที่สุด ร้อยละ 66.7  

รองลงมาคือ อื่นๆ เช่นเพ่ือนกลุ่มใหม่ที่พบกันตามสถานบันเทงิ ร้อยละ 15.0  ผู้ขายบริการทางเทศ ร้อย

ละ 5.8 เพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 8.3และเพ่ือนที่รู้จักทางอินเตอร์เนต็ ร้อยละ 4.2 มีการใช้ถุงยางอนามัยทุก

คร้ังเพียง ร้อยละ 38.3 ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 37.5 และไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลย ร้อยละ 24.2 ส่วนมาก

ใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ ร้อยละ 71.6  รองลงมาป้องกันโรคติดทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 

19.2 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 65.0 รองลงมา คือ ตู้หยอดเหรียญ ร้อย

ละ 13.3 ได้แจกฟรี ร้อยละ 7.5 ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 7.5 และร้านขายยา ร้อยละ 6.7 และสื่อที่

สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นในการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 65.8 

รองลงมา สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ ร้อยละ 27.5 และวิทยุ ร้อยละ 6.7 และจากการตอบแบบสอบถามหากไม่

มีถุงยางอนามัยวัยรุ่นกลุ่มน้ีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่น้ัน วัยรุ่นได้ให้ค าตอบว่า การมีเพศสัมพันธ์น้ัน

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับถุงยางอนามัย ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ หากไม่มีถุงยางอนามัยกจ็ะ

มรเพศสัมพันธ์ และอีกกลุ่มบอกว่าหากไม่มีถุงยางอนามัยกจ็ะไม่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 40.8 และ 17.5 

ตามล าดับ 
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2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1  เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยของประชาชนในเขตจตุจักร 

2.2  เพ่ือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยของประของประชาชนในเขต

จตุจักร จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

ประชาชนในเขตจตุจักรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจ

เลือกซ้ือถุงยางอนามัยแตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนทางการตลาดของบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย

ถุงยางอนามัย 

4.2 เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปน าข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษา

เร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ขอบเขตด้านประชากร (Population) ท าการศึกษาประชาชนในเขตจตุจักรทั้งที่เคยซ้ือ

ถุงยางอนามัยและคนที่ก  าลังจะตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัย 

5.2 ขอบเขตด้านสถานที่ (Place) ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตจตุจักร 

5.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา (Content) ประเดน็หลักที่จะศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของบุคคลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยเพียงใด 

5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (Variable) จะท าการศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ส าคัญ

ดังน้ี 

- ตัวแปรอสิระ ประกอบด้วย ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

- ตัวแปรตาม ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ ความจ าเป็น ค้นหาข้อมูลสินค้า 

ประเมินตัวเลือกอื่นๆที่หลากหลาย ตัดสนิใจซ้ือ พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 

ส่วน 
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แบบสอบถามส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นแบบสอบถามแบบตัวเลือกมีทั้งหมด 5 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

ความถี่สะสม ร้อยละ 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ที่ประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญซ้ึงเน้นค าตอบ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ลักษณะข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ ส าคัญมาก

ที่สุด ส าคัญมาก ส าคัญ ส าคัญน้อย ส าคัญน้อยที่สุด โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ความถี่สะสม ร้อยละ โดยมี

หลักเกณฑใ์ห้คะแนนในระดับต่างๆดังน้ี 

ระดับที่ 5 หมายถึง ส าคัญมากที่สดุ 

ระดับที่ 4 หมายถึง ส าคัญมาก 

ระดับที่ 3 หมายถึง ส าคัญ 

ระดับที่ 2 หมายถึง ส าคัญน้อย 

ระดับที่ 1 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สดุ 

การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพ่ือท าการวิเคราะห์แบ่งเป็น 5 ระดับจากช่วงค่าเฉล่ีย  

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ส าคัญมากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ส าคัญมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ส าคัญ 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ส าคัญน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

7.1  ดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

7.1.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

7.1.2 อายุของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุในช่วงระหว่าง 25-35 ปี มากที่สุด รองลงมามีอายุในช่วง

ระหว่าง ต ่ากว่า 25  ช่วงอายุ 36-45 ปี ช่วงอายุ 46-55 ปี และช่วงอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป 

7.1.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง จบปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ จบสูงกว่า

ปริญญาตรี มัธยมศึกษา/ปวช. และ อนุปริญญา/ปวส. 

7.1.4 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รองลงมาคือ 

นักเรียนนักศึกษา ธุรกจิส่วนตัว และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกจิ รับจ้างทั่วไป อาชีพอื่นๆ ตามล าดับจาก

มากไปน้อยที่สดุ 

7.1.5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีรายได้ช่วง มากกว่า 25,000 บาท มากที่สุด รองลงมา

คือ 15,000 บาท และ ต ่ากว่า 15,000 บาท  ส่วนรายได้ช่วง 20,001-25,000  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

น้อยที่สดุ 

7.2  กระบวนการตดัสินใจซ้ือถุงยางอนามยัของประชาชนในเขตจตุจกัร 
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จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนการตัดสนิใจซ้ือดังต่อไปนี้  

ข้ันที่ 1 การตระหนักถึงปัญหา 

การตระหนักถึงปัญหาส่วนมากให้ความส าคัญกับเร่ือง เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ เพ่ือเพ่ิม

ความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์สูง ส่วนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญ สงูมาก 

ข้ันที่ 2 การแสวงหาข้อมูล 

การแสวงหาข้อมูลส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ส่วนด้าน

ศึกษาข้อมูลอย่างละเอยีดก่อนซ้ือผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับสงู 

ข้ันที่ 3 การประเมินทางเลือก 

การประเมินทางเลือกผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับสูงมี  2 ด้าน คือ 

เปรียบเทียบลักษณะของถุงยางอนามัยก่อนซ้ือ เปรียบเทียบราคาของถุงยางอนามัยก่อนซ้ือ  ส่วนด้าน

เปรียบเทียบการส่งเสริมการตลาด เปรียบเทียบช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับ ปานกลาง 

ข้ันที่ 4 การตัดสนิใจซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ือผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับสูงมี  2 ด้าน คือ ตัดสินใจซ้ือ

ถุงยางอนามัยย่ีห้อที่มีช่ือเสียง ตัดสินใจซ้ือถุงยางอนามัยที่มีราคาเหมาะสม ส่วนด้าน ตัดสินใจซ้ือถุงยาง

อนามัยตามที่ แพทย์/ผู้เช่ียวชาญแนะน า  ตัดสินใจซ้ือถุงยางอนามัยที่มีดาราเป็นพลีเซน็เตอร์ ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับ ปานกลาง 

ข้ันที่ 5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือส่วนมากให้ความส าคัญในระดับ ปานกลาง ส่วนด้าน ความพึงพอใจ

หลังการใช้ถุงยางอนามัย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับ สงู 

 

8. อภิปรายผล 

จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุที่ใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดอยู่ในช่วง 

25-35 ปี และ ต ่ากว่า 25 ปี ตามล าดับ ซ้ึงเป็นวัยท างานหรือวัยนักเรียนนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะใช้

ซ้ึงสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเพ่ือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระดับการศึกษา ปริญญา

ตรีจะให้ความส าคัญต่อการตระหนักถึงปัญหามากกว่าระดับการศึกษาอื่ นๆ อาจเน่ืองจากผู้ใช้มีระดับ

การศึกษาที่อาจจะพ่ึงจบปริญญาตรีหรือเร่ิมท างานจึงอยากมีครอบครัวแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรจึง

ตระหนักถึงปัญหามากกว่าระดับการศึกษาอื่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาให้ความส าคัญต่อการตระหนักถึง

ปัญหามากที่สดุอาจเน่ืองจากเป็นวัยรุ่นวัยท างานที่ยังชอบเที่ยวกลางคืนหรืออาศัยตามหอพักกับแฟนแต่ยัง

ไม่พร้อมที่จะต้ังครรภ์หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มรายได้ มากกว่า 25,000 บาท ให้

ความส าคัญในการตระหนักถึงปัญหาน้อยกว่ากลุ่มอื่นอาจจะพร้อมที่จะมีบุตรแล้วหรือมีเงินพอที่จะไป

ตรวจเลือดก่อนจะมีเพศสมัพันธ์ 
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9. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

9.1 จากผลการวิจัยด้านกระบวนการตัดสนิใจซ้ือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน

ควรน าผู้บริโภคกลุ่มน้ีมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาหาปัญหาในด้านอื่นต่อที่ไกล้เคียงกับหัวข้อที่เคยศึกษา

มาเพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทยีบ 

9.2 จากผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อด้านการตระหนักถึงปัญหาและเลือกซ้ือ

ถุงยางอนามัยที่ย่ีห้อมีช่ือเสยีง จากการศึกษามาผู้วิจัยไม่ได้ท าการศึกษาต่อว่าท าไมผู้บริโภคไม่เลือกเหตุผล

อื่นเพราะฉะน้ันคร้ังต่อไปควรศึกษาต่อถุงเหตุผลที่ผู้บริโภคมีเหตุผลอะไรถุงไม่เลือกเหตุผลด้านอื่นๆ 

9.3จากผลการศึกษาการวิจัยท าให้ทราบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ ซ้ือถุงยางอนามัย

พบว่าเพศที่ซ้ือถุงยางอนามัยเป็นเพสชายไกล้เคียงกับเพศหญิงจึงไม่สามารถตอบได้ว่าเพศไหนมีอิทธิต่อ

การตัดสนิใจซ้ือถุงยางอนามัยมากที่สดุ  
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