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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่สง่ผลต่อทัศนคติต่อ
เคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และทศันคติ
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วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Muliple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ในการ
ตรวจสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญส่ถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับ
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และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are 1) the Environmental Consciousness, 
Health Consciousness, Appearance Consciousness, Ecoliteracy and Interpersonal 
Influence Factors Affecting Attitude of Organic Cosmetics of Women in Bangkok.  
2) the Environmental Consciousness, Health Consciousness, Appearance 
Consciousness, Ecoliteracy and Interpersonal Influence and Attitude of Organic 
Cosmetics Affecting Purchase intention of Organic Cosmetics of Women in Bangkok. 
This study applied the quantitative survey approach. The structured questionnaire 
was used to collect data. Non-probability convenience sampling was applied to 
select sample group of 170 consumer. The statistical methods were categorized into 
the descriptive such as frequency, percentage, mean, and standard deviation and 
inferential statistic methods were Multiple Regression Analysis at the significant level 
of 0.05. 
 The result revealed that the most of respondents are Occupation 
employees in as private firms with monthly personal income of 20,001-30,000 baht. 
The results of hypothesis testing showed that the environmental Consciousness, 
Knowledge of ecoliteracy affect attitude to Nature Cosmetics. Appearance 
Consciousness, Knowledge of ecoliteracy, Attitude to Nature Cosmetics affect 
Purchase intention to Nature cosmetics. Environmental Consciousness, Health 
Consciousness and Interpersonal Influence Factors does not affect the purchase 
intention to Nature cosmetics. 
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บทที่ 1 
 บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเคร่ืองสําอางเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
เน่ืองจากมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเส้นผม 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และอื่นๆ นอกจากน้ียังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์
สําหรับผู้ทีใ่ห้ความสนใจในการดูแลตัวเองทางด้านความงาม สุขภาพ และรูปลักษณ์ภายนอก จนเกิด
ค่านิยมเรื่องความสวยงามในการใช้เคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก ดังน้ัน ผู้ผลิตจึงต้อง 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและยึดครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดเคร่ืองสําอางให้ได้มากที่สุด (ภัณฑิรา สุขสมนิรันดร, 2558)   
 ณ ปัจุบันธุรกิจเคร่ืองสําอางและความงามมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูงและมีอัตราการแข่งขัน
สูงมากขึ้น มลูค่าอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเวชสําอางโลกในปัจจุบันได้ถูกคาดการณ์ไว้ในปี 2560 
ว่าจะมีมูลค่าสงูถึง 47 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 1,529 ล้านบาท และคาดว่า 
จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2560 ที่ผ่านมาคิดเป็น 8% สําหรับประเทศไทย ธุรกิจ 
ความงามประเทศไทยในภาพรวมจัดเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  
แต่เป็นอันดับ 1 ในของตลาดเคร่ืองสําอางในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีมลูค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้าน
บาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 60% คิดเป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และตลาดส่งออก 40%  
คิดเป็นมูลค่า 9 หมื่นล้านบาท (“เคร่ืองสําอางออร์แกนิกมาแรง”, 2560) 
 ในด้านธุรกิจทางด้านเครื่องสําอางและธุรกิจเสริมความงามในไทยพบว่า ธุรกิจยังมี
ความสามารถในการเติบโตได้อีก วิเคราะห์จากสถิติภาพรวมของตลาดมีมูลค่าสูงถึง 57,000 ล้านบาท 
เติบโต 3.8% จากปี 2560 เมื่อเจาะดูแต่ละกลุ่มพบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลผิวหน้า หรือ Face 
Care มสีัดส่วนสูงที่สุดเป็นจํานวน 40% รองลงมาคือ ผลติภัณฑ์ประเภท Hair Care 33% ผลิตภัณฑ์
ประเภท Make up 16% และผลิตภัณฑ์ประเภทบอด้ีแคร์ 11% ตามลําดับ (อิษณาติ วุฒิธนากุล, 
2559)  
 ความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เป็นเทรนการตลาด
แนวใหม่ทีส่่งผลให้ประชาชนหันมาใสใ่จในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมากย่ิงขึ้น และหนัมาใส่กับ
สุขภาพตัวเองมากขึ้นเช่นกัน ทําให้ตลาดสนิค้าที่เก่ียวกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงสารเคมเีข้ามามีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากย่ิงข้ึน นําไปสู่สภาวะการแข่งขันของตลาดสินค้าที่มีแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงเคร่ืองสําอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยเช่นกัน  
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 เคร่ืองสําอางธรรมชาติคืออะไร เคร่ืองสําอางธรรมชาติคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนประกอบจาก 
พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุตามธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นสารสังเคราะห์ที่ต้องไม่ถูกฉายรังสี ไมใ่ช้
วัตถุดิบที่มีการปนเป้ือน ไม่มีดัดแปลงสายพันธ์ุด้วยการตัดแต่งพันธุกรรม โดยเคร่ืองสําอางสามารถ
แบ่งประเภทได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มเสริมความงาม และกลุ่มประเภททําความสะอาด 
แนวคิดทางการตลาดเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติน้ีส่งผลให้ตลาดของเคร่ืองสําอางธรรมชาติเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองและธรรมชาติมากขึ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจาก
ธรรมชาติมากย่ิงขึ้น และการใช้เคร่ืองสําอางจากธรรมชาติน้ันทําให้เรามัน่ใจได้ว่าผิวหน้าและร่างกาย
ของเราจะไม่ถูกสารเคมีทําร้าย ช่วยชะรอริ้วรอยแห่งวัย และหลีกเลี่ยงอาการแพ้สารเคมีจาก
เคร่ืองสําอางทั่วไปได้อีกด้วย ดังน้ันจึงเล็งเห็นว่าแนวคิดทางด้านสินค้าที่มาจากธรรมชาติกําลังเป็นที่
นิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทัศนคติส่วนบุคคลที่มองโลกเปลี่ยนไป หลาย ๆ คนมองเห็นถึงปัญหาใน
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในยุคปัจจุบันอีกด้วย การใช้ผลติภัณฑ์ที่มาจาก
ธรรมชาติน้ันสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายต่าง ๆ แถมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอ
ความชราของร่างกาย และทาํให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืนอยู่ตลอดเวลา เคร่ืองสําอางจากธรรมชาติเป็นอีก
ตัวเลือกหน่ึงที่คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจและหันมาดูแลตัวเองมากข้ึน เน่ืองจากเคร่ืองสําอางถูกจัด
ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับสตรีส่วนใหญ ่เพราะสามารถทําให้เกิดความมั่นใจ 
ในรูปลักษณ์ภายนอกท่ีปรากฎ และสามารถเสริมภาพลักษณ์ทางด้านความสวยงามได้อีกด้วย 
 ทัศนคติเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่มีผลต่อการพฤติกรรมการซื้อและเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติ หากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติก็จะส่งให้เกิดการยอมรับในสินค้าและ 
มีโอการซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติได้มากกว่าคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดี ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญของผู้บริโภค
ที่สามารถส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองสําอางธรรมชาติประสบความสําเร็จได้  
 จากงานวิจัยเรื่อง Attitudes and Intention toward Organic Cosmetics in Greece: 
An Exploratory Study (Maria, 2011) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
รูปลักษณ์ภาพนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคนที่ส่งผลต่อความทัศนคติและ
การใช้เคร่ืองสําอางออแกนิคในประเทศกรีซ พบว่า ปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อทัศนคติการใช้
เคร่ืองสําอางออแกนิค และทศันคติการใช้เคร่ืองสําอางออแกนิคเป็นปัจจัยสําคัญทีส่่งผลต่อการใช้
เคร่ืองสําอางออแกนิค นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Cheah & Phau (2011) เร่ือง Attitudes 
towards Environmentally Friendly Products: The Influence of Ecoliteracy, 
Interpersonal Influence and Value Orientation ที่ศกึษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาในเรื่องของอิทธิพลด้านความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และการให้คณุค่า ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล 
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 และการให้คณุค่าส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ทีม่ีทัศนคติที่ดี 
ต่อการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะส่งผลใหม้ีความต้ังใจบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย 
 ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีจึงศึกษาปัจจัยความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์
ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อ
เคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์การที่ดําเนินธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับเคร่ืองสําอางธรรมชาติใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและผลิตภัณฑ์
ให้ตอบโจทย์และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้
เร่ืองนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้
เร่ืองนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อ
เคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร  
 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 1.3.1 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์
ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและตอ่เคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สตรีในกรงุเทพมหานครที่เคยใช้
เคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา  
   1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  
     1.3.3.1.1 ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Consciousness) 
     1.3.3.1.2 ความตระหนักเรื่องสุขภาพ (Health Consciousness) 
     1.3.3.1.3 ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก (Appearance 
Consciousness) 
     1.3.3.1.4 ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา (Ecoliteracy) 
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     1.3.3.1.5 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal) 
   1.3.3.2 ตัวแปรค่ันกลาง (Mediator Variable) ได้แก่ ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติ (Attitude of Nature Cosmetics) 
   1.3.3.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสําอางธรรมชาติ (Purchase Intention of Nature Cosmetics) 
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้น 2 เดือน  
ต้ังเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  
 
1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  
 1.4.1. เพ่ือให้เข้าใจถึงปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก 
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอางจากธรรมชาติ
ของสตรีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 1.4.2 เป็นแนวทางให้องค์การที่ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองสําอางธรรมชาติใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์และสามารถเขา้ถึง 
กลุ่มผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น  

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.5.1 เครื่องสําอางธรรมชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สําหรับแต่งเสริมความงามให้กับใบหน้า 
ผิวพรรณ เรือนร่าง เส้นผมทีใ่ช้ส่วนประกอบจาก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ไมผ่สมสารเคมีที่เป็นพิษ และไมใ่ช้กระบวนการทางเคมีหรือนาโนเทคโนโลยีในการผลิต 
 1.5.2 ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสํานึกในภาวะจิตใจที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกในเรือ่งสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกนึกคิดต่อโลก ความรู้สึกนึกคิดต่อธรรมชาติ  
 1.5.3 ความตระหนักเรื่องสุขภาพ หมายถึง ความสํานึกในภาวะจิตใจที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกในเรือ่งสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกนึกคิดถึงเร่ืองสุขภาพ ความต้องการให้ร่างกาย
ของตนแข็งแรง  
 1.5.4 ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง ความสํานึกในภาวะจิตใจที่เก่ียวข้อง
กับความรู้สึกในเร่ืองรูปลักษณ์ภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกนึกคิดถึงความสวยงามของตนเอง 
ที่แสดงออกมาภายนอก  
 1.5.5 ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและ 
การทํางานของระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการทํางานของธรรมชาติในการย่อยสลาย
กระดาษหรือขยะต่าง ๆ  
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 1.5.6 อิทธิพลระหว่างบุคคล หมายถึง การกระทําของบุคคลมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ระหว่างบุคคลในสังคมเดียวกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลน้ัน ๆ จะมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมและ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือกลุ่มคนในสถานการณ์ต่าง ๆ เสมอ  
 1.5.7 ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ หมายถึง การตัดสินหรือการประเมินที่เก่ียวข้องกับ
ความพอใจและไม่พอใจ หรือความชอบและไม่ชอบต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
 1.5.8 ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ หมายถึง ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ
ของผู้บริโภค โดยแรงจูงใจในการซื้อเกิดมาจากขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเอนเอียงในการเลือกตราสินค้า 
ทัศนคติของผูซ้ื้อ การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น  



 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณภ์ายนอก  
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและตวามต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึงปัจจัยความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติ 
และความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
และการประเมินความสําคญัจากปัจจัยต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกัน ทั้งน้ีเพ่ือให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความตระหนักรู้  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับอิทธิพลระหว่างบุคคล 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับทัศนคติ   
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค 
 2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  
 2.7 สมมติฐาน 
 2.8 กรอบการวิจัย  

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความตระหนักรู ้  
 Koffka (1973 อ้างใน ปารวีร์ บุษบาศรี, 2555) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง  
ความสํานึกในภาวะจิตใจที่เก่ียวข้องกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
สภาวะส่วนบุคคลที่ได้รับรู้หรอืได้ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีการประเมินค่าให้กบัสิ่งเหล่าน้ัน 
หรือให้ความสาํคัญต่อสิ่งเหลา่น้ัน ปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลเกิดความตระหนักข้ึนคือ ประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยสิง่เร้าต่าง ๆ  
 Bloom, Hastings & Madaus (1971) กลา่วว่า ความตระหนักรู้ คือ ความรู้สึกใคร่ครวญ
ว่ามีความจําเป็นต้องเห็นด้วย/ ต้องทํา หรือเห็นด้วยคล้อยตามจนแสดงออกมาเป็นลักษณะการปฎิบัติ 
เป็นขั้นตอนที่ตํ่าที่สุดของภาคอารมณ์และความรู้สึก ความตระหนักมีลกัษณะคล้ายกบัความรู้  
ความตระหนัก และความรู้ 
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ไม่เป็นลักษณะของสิ่งเร้า และจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามาทําให้เกิดความตระหนัก  
 กุลวดี สุดหล้า (2550) กล่าวว่า ความตระหนัก คือ การแสดงออกทางความรู้สึก  
ความคิดเห็น จิตใต้สํานึก เป็นสภาวะส่วนบุคคลที่เข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
โดนอาศัยประสบการณ์ เหตุการณ์ ระยะเวลา และสภาวะส่ิงแวดล้อมมาเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิด 
ความตระหนัก  
 วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา (2554) ความตระหนัก หมายถึง การแสดง
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในอันเน่ืองมาจากบุคคลเคยมีประสบการณ์ เคยรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ ์และสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทีส่่งผลให้เกิด 
ความตระหนัก  
 จากคํานิยามดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความตระหนักรู้ คือ ความสํานึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจ ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์และความรู้ ทําให้เกิดความคิดภายในจิตใจ แล้วนํามา
ประเมินค่าต่อสิ่งเร้า โดยในงานวิจัยน้ีได้พูดถึงความตระหนักรู้ 3 เรื่อง ได้แก่ ความตระหนักรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ และความตระหนักรู้เร่ืองรูปลักษณ์ภายนอก  
 1) ความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม หมายถงึ จิตสํานึกทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยงานวิจัยน้ี
จะเน้นไปในด้านของปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจบัุน ซึ่งสามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ออก
ได้ 3 ระดับ คอื ระดับตนเอง (Egoistic) ระดับบุคคลอ่ืน (Altruistic) และระดับสิ่งแวดล้อม 
(Biospheric) จิตสํานึกทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทําใหผู้้บริโภคตัดสินใจปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางน้ันจะทําให้
ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ไม่มีส่วนผสมของสาร 
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ รวมไปถึงสัตว์ทดลองที่ถูกนํามาทดสอบผลิตภัณฑ์และส่วนผสม
ของเคร่ืองสําอางอีกด้วย (Prothero & McDonagh, 1992) 
 2) ความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ หมายถึง จิตสํานึกทางด้านสุภาพของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้
ดําเนินการใส่ใจในสุขภาพ โดยความตระหนักด้านสุขภาพน้ันจะทําให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสําคัญของ
สุขภาพ และมแีรงจูงใจในการปรับปรุงชีวิตเพ่ือให้มีสุขภาพและร่างกายที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถ
กระทําได้โดยการคํานึงถึงโภชนาการและสมรรภภาพทางกายภาพ ในเรื่องของเคร่ืองสําอางน้ันผู้ที่ 
ใส่ใจในสขุภาพอาจพิจารณาว่าเคร่ืองสําอางมีความปลอดภัยต่อร่างกายและผิวหนังหรอืไม่ ดังน้ัน 
จึงได้มีการนําความตระหนักทางด้านสุขภาพมาเป็นปัจจัยสําคัญในการวิจัยในครั้งน้ี นอกจากน้ียังมี
ผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าความตระหนักเรื่องสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญทีส่่งผลต่อทัศนคติการบริโภค
สินค้าสีเขียวอีกด้วย (Hoque, Alam & Nahid, 2018) 
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 3) ความตระหนักรู้เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง จิตสาํนึกในด้านรูปลักษณ์ภายนอก 
ที่ต้องการดูแล รักษาความงาม และสิ่งที่ปรากฎออกมาภายนอก โดยความตระหนักรู้เรื่องรูปลักษณ์ 
ภายนอกน้ันเป็นแรงผลักดันทาํให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรือ่งของเสื้อผ้า หน้า ผม รวมไปถึง 
เคร่ืองสําอางที่มีส่วนในการแสดงออกทางภายนอก เช่น การแต่งหน้า การบํารุงผิว เพ่ือจัดการกับ
รูปลักษณ์ของตนเอง คนส่วนใหญม่ักจะใช้เคร่ืองสําอางเพ่ือมุ่งหวังให้ดูอ่อนเยาว์ เคร่ืองสําอางจาก
ธรรมชาติจึงเป็นอีกตัวเลือกหน่ึงที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญ เน่ืองจากปราศจากสารเคมีใช้สารสกัด 
ที่มาจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิว จึงเป็นปัจจัยสําคัญทีส่่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 กระบวนการเกิดความตระหนัก 
 Good (1973) อธิบายถึงกระบวนการเกิดความตระหนักว่า การเกิดความตระหนักเป็น 
ผลมาจากกระบวนการทางปัญญา บุคคลท่ีถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าจะเกิดความรับรู้ เมื่อรับรู้แล้วจะ 
เกิดความคิดรวบยอดแล้วนําไปสู่กระบวณการการเรียนรู้ เมื่อมีความรู้ในสิ่งน้ันจะนําไปสู่การเกิด 
ความตระหนัก และนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้าน้ันตามภาพที่ 2.1 
 
ภาพที่ 2.1: กระบวนการเกิดความตระหนัก 

 
ที่มา: Good, C. V.  (1973).  Dictionary of education.  New York: McGraw-Hill. 
 
 องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก  
 ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้าซึ่งได้แก่ บุคคล กลุม่สังคม สถานการณ์ และ 
สิ่งต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยมีองค์ประกอบสําคัญที่ก่อให้เกิดความตระหนัก
อยู่ 3 ประการ ได้แก่  
 1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจากระดับง่าย และมกีารพัฒนา
เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ  
 2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม  
ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ  
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 3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางกริยา วาจา ท่าทาง 
ที่มีผลต่อสิ่งเร้าหรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระทํา  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก  
 บัณฑิต จุฬาศัย (2528) ได้มกีารพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลได้ 3 ประการ 
ได้แก่  
 1) การรับรู้น้ันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 
ประจําวัน การรับรู้เร่ืองราวโดยตรงที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ันจะทําให้เกิดประสบการณ์ในเรื่อง 
น้ัน ๆ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ําอีกจะส่งผลให้เกิดความรับรู้ในระดับต่าง ๆ  
 2) ความใส่ใจ และการให้คณุค่าในเร่ืองที่ต้องการรับรู้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลาย
ระดับต้ังแต่ความต้องการ ความจําเป็น ความคาดหวัง ความสนใจ ปัจจัยทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ  
 3) ลักษณะและรูปแบบของเรื่องที่ต้องการรับรู้ การรับรู้ของแต่ละบุคคลน้ันจะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และความใส่ใจ หรอืการให้คณุค่าในเร่ืองที่ต้องการจะรับรู้ และยังข้ึนอยู่กับลักษณะหรือ
รูปแบบของเรื่องที่ต้องการรับรู้ด้วย เน่ืองจากความตระหนักของแต่ละบุคคลน้ันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ
บุคคลน้ัน ๆ  
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้น้ันมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตระหนักด้วย และสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักได้ดังน้ี  
 1) ประสบการณ์ที่มีผลต่อการรับรู้โดยตรง  
 2) ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมและภาวะความเป็นอยู่ มีผลทําให้บุคคลไม่ตระหนักต่อ 
สิ่งที่เกิดขึ้น 
 3) การเอาใจใส่และการให้คณุค่าของเหตุการณ์ หากมีมากจะส่งผลทําให้เกิดความตระหนัก
ในเรื่องน้ัน ๆ มากข้ึน  
 4) ลักษณะและรูปแบบของเหตุการณ์ หากมีรูปแบบที่ทําให้บุคคลน้ัน ๆ สนใจย่อมทําให้
บุคคลน้ัน ๆ เกิดการรับรู้และตระหนักในเหตุการณ์น้ัน ๆ มากข้ึน  
 5) ความถีแ่ละระยะเวลาที่เกิดการรับรู้ ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ัน ๆ บ่อยคร้ังจะทําให้ผู้ที่ถกูรับรู้ 
มีโอกาสเกิดความตระหนักได้มากข้ึน  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี  
 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้าที่ทําให้บุคคลเกิดความสนใจต้องการจะรับรู้ ซึ่ง
จะนําไปสู่ความรู้สึกและความตระหนักต่อไป  
 2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ นําไปสู่ความสนใจ 
การสังเกตุ การรวบยอดความรู้ และการเรียนรู้ นําไปสู่ความตระหนักรู้ต่อไป บุคคลน้ันๆ จะเกิด 
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ความตระหนักต่อเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ด้าน คือ  
   2.1) ด้านกายภาพ ได้แก่ การรับรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผสัทางกายภาพ เช่น หู ตา 
จมูก ปาก และผิวหนังที่สามารถรับสัมผัส  
   2.2) ด้านจิตวิทยา ได้แก่ ประสบการณ์หรอืความรู้เดิม การสังเกตุ การพิจารณา 
ความสนใจ ความรู้สึกนึกคิด และความใส่ใจและการให้คณุค่าต่อเร่ืองน้ัน ๆ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี
มีอิทธิพลทําใหเ้กิดความตระหนักในระดับทีแ่ตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับบุคคลนั้น ๆ ว่าใหค้วามสําคัญ 
ในรูปแบบใด  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความรูเ้รื่องนิเวศวิทยา  
 Fryxell & Lo (2003) กล่าวว่า ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา คือ ความรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2554) กล่าวว่า ความรู้เร่ืองระบบ
นิเวศ คือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันเป็นทอด ๆ เช่น สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์ 
สัตว์กินพืชและกินสัตว์ รวมไปถึงจุลินทรีย์ทีม่ีหน้าที่ย่อยสลายซากของสิง่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
เมื่อใดก็ตามท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ เช่น มีสารเคมีแปลกปลอมเข้ามาทําลายชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจากในระบบนิเวศทุก ๆ สิ่งมีชีวิตมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันเป็นห่วงโซ่ 
 D’Souza, Taghian & Lamb (2006) หน่วยพ้ืนที่หน่ึงประกอบด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่ร่วมกัน เช่น อากาศ นํ้า และดินอนินทรีย์ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นระบบ  
 จากคํานิยามดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา หมายถึง ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา
ทําลายระบบน้ันก็จะส่งผลกระทบสิ่งมีชีวิตทั้งระบบ  
 ในงานวิจัยน้ีได้นําความรู้เร่ืองนิเวศวิทยามาเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อ
เคร่ืองสําอางธรรมชาติ เน่ืองจากความรู้เร่ืองนิเวศวิทยาได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
โดยความรู้เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวสร้างทัศนคติและความต้ังใจกระทําสิ่งต่าง ๆ หากมี
ความรู้เรื่องระบบนิเวศมากก็จะส่งผลใหม้ีทศันคติที่ดีต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติมากตามไปด้วย  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับอิทธิพลระหว่างบุคคล  
 Bandura (1986) กล่าวว่า อิทธิพลระหว่างบุคคล คือ การกระทําโน้มน้าวชักจูง หรือมี
อิทธิพลต่อคนอ่ืน เพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึง่อิทธิพลระหว่างบุคคลมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
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ของแต่ละบุคคล 
 Forsyth (2010) กล่าวว่า อิทธิพลระหว่างบุคคล คือ อิทธิพลทางสังคมประเภทหน่ึง 
ที่เป็นผลมาจากสมาชิกในสังคมน้ันได้มีการส่งเสริม หรือทาํให้เกิดความสอดคล้องนําไปสู่การปฎิบัติ
ตามเสียงส่วนใหญ่ หรือเป็นบรรทัดฐาน หากมีข้อคิดเห็นทีแ่ตกต่างจากคนส่วนใหญ่กจ็ะทําให้เกิด 
การสื่อสารน้อยลงจากบุคคลในกลุ่ม และได้รับการปฎิเสธจากทางสังคม ส่งผลใหรู้้สึกว่าตัวเอง 
ไม่เป็นที่ยอมรับ 
 Stafford & Cocanougher (1977) กล่าวว่า อิทธิพลระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที ่
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน รวมไปถึงทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมในการซื้อ  
การใช้วาจาชักชวนเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่ผู้คนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจจาก
บุคคลรอบข้างให้สนใจในส่ิงที่กล่าวถึงตามไปด้วย 
 อิทธิพลระหว่างบุคคล คือ แรงจูงใจ โน้มน้าว ที่เกิดขึ้นในสงัคมเพ่ือทําให้เกิดความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมน้ัน ๆ โดยในงานวิจัยน้ีได้ศึกษา
อิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอางธรรมชาติ เน่ืองจากอิทธิพลระหว่างบุคคล 
มีผลต่อทัศนคติของคนรอบข้าง หากบุคคลใดมีทัศนคติที่ดีต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติจะส่งผลให้บุคคล
ที่อยู่รอบข้างได้รับการจูงใจ โน้มน้าวให้มีทศันคติที่ดีต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติตามไปด้วย 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับทัศนคติ   
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541)  
กล่าวว่า ทัศนคติ คือ การตัดสินหรือการประเมินที่เก่ียวข้องกับความพอใจและไม่พอใจ หรือ
ความชอบและไม่ชอบ ในสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บุคคล วัตถุ และเหตุการ์ณต่าง ๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลบุคคลหน่ึงเก่ียวกับสิ่งเร้าน้ัน ๆ ซึง่ทัศนคติน้ันจะแตกต่างจาก
ค่านิยม เน่ืองจากค่านิยมน้ันคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแต่ทัศนคติน้ันคือความรู้สึกทางด้านอารมณ์ 
แต่ทั้งทัศนคติและค่านิยมน้ันมีความเกี่ยวข้องกัน หมายถึงความรู้สึก ความเช่ือส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า 
ความมุ่งมั่นที่จะทําตามภาระผูกพันต่อองค์การ และมคีวามเช่ือว่าความรู้สึกจะส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลน้ัน ๆ ทศันคติเป็นพลังอย่างหน่ึงที่ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกับ
สัญชาตญาณหรือแรงจูงใจที่มต่ีอสิ่งเร้า และเป็นพลังที่คอยผลักดันการกระทําบางอย่างที่สอดคล้อง
กับความรู้สึกสว่นบุคคล ซึ่งกล่าวได้ว่าทัศนคติคือท่าทีหรอืแนวโน้มส่วนบุคคลทีแ่สดงต่อสิ่งเร้าโดย 
มีความรู้สึกหรือความเช่ือพ้ืนฐานเป็นที่ต้ัง  
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545) กล่าวว่า ทัศนคติ หรือที่เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า เจตคติ หมายถึง 
ความรู้สึกและท่าทีส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สถานที่ วัสดุ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
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 Allport (1935) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางด้านจิตใจและทางด้าน
ประสาทที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เจอในอดีต ซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรมของบุคคล 
ที่มีผลต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  
 ปารวีร์ บุษบาศรี (2555) กลา่วว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ที่คาบเก่ียวกันระหว่าง
ความรู้สึกและความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคลกับแนวโน้มทีจ่ะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหน่ึง 
ต่อเป้าหมายของทัศนคติน้ัน 
 สรุปคือ ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกส่วนบุคลที่มีผลต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งในด้านบวกและ 
ด้านลบเป็นผลมาจากความรู้สึก อารมณ ์สิง่แวดล้อม และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลน้ันได้ประสบ
มา ซึ่งในงานวิจัยคร้ังนี้ ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ หมายถึง การแสดงความรู้สกึของบุคคลที่
เป็นผลมาจากการรับรู้ เรียนรู้ และความตระหนักรู้ในด้านของสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก 
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคล ที่มผีลต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอางธรรมชาติน่ันเอง 
 องค์ประกอบของทัศนคติ  
 องค์ประกอบของทัศนคติ ระกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ  
 1) ด้านความรูส้ึก (Affective component)  
 การที่บุคคลมทีัศนคติ เช่น ความพอใจหรือไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ น้ันจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย
ที่สําคัญที่สุดน่ันคือ ความรู้สกึ เน่ืองจากความรู้สึกเป็นตัวบ่งช้ี ความชอบหรือไม่ชอบในสิ่ง ๆ น้ัน เช่น 
ความรู้สึกชอบธรรมชาติ ไม่ชอบธรรมชาติ เป็นต้น 
 2) ด้านความรู ้(Cognitive Component)  
 การที่บุคคลมทีัศนคติอย่างไรนั้นจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เคยพบเจอ 
ไม่เช่นน้ันบุคคลน้ัน ๆ จะไม่สามารถกําหนดความรู้สึกได้ เช่น ชอบธรรมชาติหรือไม่ชอบน้ันจะต้อง 
มีความรู้เรื่องธรรมชาติก่อน ต้องรู้ว่าธรรมชาติเป็นแบบไหน มีอะไรบ้าง จึงจะสามารถบอกได้ว่าเรามี
ทัศนคติต่อสิ่ง ๆ นั้นอย่างไรบ้าง 
 3) ด้านพฤติกรรม (Behavior Component)  
 การที่บุคคลมทีัศนคติอย่างไรนั้นจะต้องอาศัยพฤติกกรมเป็นตัวตัดสิน ถึงแม้ว่าพฤติกรรมน้ัน
จะเป็นจะเป็นองค์ประกอบของทัศนคติแต่ยังมีความสําคัญน้อยกว่าความรู้สึก เน่ืองจากบุคคลสามารถ
แสดงพฤติกรรมออกมาได้โดยไม่รู้สึกชอบเลยแมแ้ต่น้อย กล่าวคือ บุคคลสามารถแสดงพฤติกกรม
ออกมาตรงข้ามกับความรู้สึกได้ จึงให้นํ้าหนักไปที่ความรู้สกึให้มีความสําคัญมากกว่า ซึง่ทัศนคติจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น หากมีความทัศนคติในด้านลบจะแสดงพฤติกรรมออกมาในด้าน
ลบ เช่น หงุดหงิด ก้าวร้าวได้ เป็นต้น (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545)  
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 การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ  
 ทัศนคติสามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้เป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ธงชัย 
สันติวงษ์, 2537) 
 1) จากการจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation)  
 ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการความตอบสนองทางร่างกายแล้วสิ่งเร้าน้ัน ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของร่างกายได้ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีกับสิ่ง ๆ น้ัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อป่วย 
ร่างกายต้องการหายจึงใช้ยาในการตอบสนองความต้องการ เมื่อร่างกายได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อยานั้น ๆ   
 2) จากข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ (Information)  
 ทัศนคติมีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลที่ได้รับ แล้วนํามาประมาลผลให้เกิดความรับรู้ด้วยกลไก 
การรับรู้ และเข้าใจในข้อมลูต่าง ๆ จนทําให้บุคคลน้ัน ๆ สามารถสร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้ 
 3) จากการเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation)  
 ทัศนคติบางอย่างมีผลมาจากการกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน คนรู้จัก 
และสังคมต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมความคิดและค่านิยมต่าง ๆ และยังมีการถ่ายทอด
ความรู้และข้อมูลเหล่าน้ันไปยังบุคคลต่าง ๆ ซึ่งสามารถทาํให้เกิดทัศนคติได้ โดยเฉพาะครอบครัว 
และกลุ่มเพ่ือน เน่ืองจากเป็นบุคคลที่มคีวามใกล้ชิดมากทีสุ่ดจึงเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุด (Primary 
Group)  
 4) จากประสบการณ์ (Experience)  
 ประสบการณ์เป็นตัวสร้างทัศนคติที่สําคัญมากเน่ืองจากประสบการณ์สามารถทําบุคคล
เข้าใจถึงสิ่งเร้าน้ัน ๆ และเกิดเป็นทัศนคติทีส่่งผลต่อสิ่งเร้าน้ัน ๆ ได้ 
 5) จากลักษณะท่าทาง (Personality)  
 ลักษณะท่าทางหลากหลายประการเป็นส่วนประกอบทางอ้อมที่สําคัญทีส่่งผลต่อการเกิด 
ทัศคติส่วนของบุคคลได้  
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความตัง้ใจซื้อของผู้บริโภค  
 Belch & Belch (2003) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากแรงจูงใจในการซือ้
ผลิตภัณฑ์บางประเภท โดยแรงจูงใจเกิดมาจากขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเอนเอียงในการเลือกตราสินค้า 
ทัศนคติของผูซ้ื้อ การรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ เป็นต้น ผู้บริโภคจะหยุดค้นหาและประเมนิ 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ แล้วทําการตัดสินใจซื้อในผลติภัณฑ์น้ัน ๆ  
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 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538) กลา่วว่า ความต้ังใจซื้อเป็นผลมาจากกระบวนการตัดสินใจซือ้  
ที่มี 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีความชอบมากท่ีสุด  
 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อ คือ การต้ังใจที่จะซื้อ
สินค้าหรือบริการน้ัน ๆ เป็นตัวเลือกแรก โดยต้องผ่านกระบวนการทางความคิดและมีทศันคติหรือ
ความมั่นใจในสินค้าที่ดีต่อสินค้าน้ัน ๆ  
 จากคํานิยามดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าความต้ังใจซื้อ หมายถึง การต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เกิดมาจากแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดี และความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ โดยมีการรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ประเมินค่าของผลิตภัณฑ์แล้วจึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  
 กระบวนการของการตัดสนิใจซ้ือ  
 กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
 1) การรับรูค้วามต้องการหรือปัญหา  
 ผู้บริโภคจะรับรู้หรือตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์หรือตอบสนองปัญหาที่เกิดมาจาก
ความจําเป็นน้ัน มีผลมาจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและภายนอก  
   1.1) สิ่งกระตุ้นจากภายใน เช่น ความรู้สึกต้องการอาหาร ความรู้สึกต้องการ 
ความสะอาด เป็นต้น  
   1.2) สิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น เห็นสินคา้ชนิดหน่ึงวางโชว์ไว้แล้วอยากได้  
เห็นบุคคลใช้สนิค้าชนิดน้ีแล้วเกิดความต้องการ เป็นต้น  
 2) การแสวงหาข้อมูล  
 เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการของตัวเองเล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
นํามาประกอบการตัดสินใจในการซื้อ โดยเราสามารถแบ่งแหล่งข้อมูลออกได้เป็น 4 ประเภท  
   2.1) แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก เป็นต้น  
   2.2) แหล่งการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ข้อมูลโฆษณาที่แสดงตามสถานที่
ต่าง ๆ เป็นต้น  
   2.3) แหล่งสาธารณชน เช่น สือ่มวลชน องค์กรคุ้มครอบผูบ้ริโภคต่าง ๆ เป็นต้น  
   2.4) แหล่งประสบการ์ณ เช่น เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริโภคเอง ที่เคย
ได้ใช้ หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 3) การประเมนิทางเลือก  
 เมื่อรับรู้ถึงความต้องการ แสวงหาข้อมูลของสินค้าแล้ว จะมาถึงข้ันตอนประเมินทางเลือก  
คือ ประเมินผลิตภัฑณ์โดยมีเกณฑ์และคุณสมบัติเป็นตัวต้ัง ซึ่งเกณฑ์และคุณสมบัติน้ีผู้บริโภคจะเป็น 
ผู้กําหนดเพ่ือวิเคราะห์สินค้าว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ เช่น ราคาขาย ย่ีห้อ  
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ปริมาณท่ีได้รับ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  
 4) การตัดสินใจซื้อ  
 หลังจากที่ได้ทําการประเมินทางเลือกของผลิตภัณฑ์แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ 
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่ผ่านการประเมินแล้ว โดยหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ 
หรือปัญหาที่เกิดมาจากความจําเป็นได้  
 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ  
 หลังจากที่ทําการซื้อสินค้าแลว้ผู้บริโภคจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ัน ๆ แล้วประเมิน 
ความพึงพอใจหลังการใช้ หากรู้สึกพึงพอใจมากผู้บริโภคก็จะเกิดพฤติกรรมการบอกต่อหรือแนะนํา 
ให้คนอ่ืนใช้ตาม และถ้ารู้สึกไม่พึงพอใจผู้บริโภคก็จะหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งรายอ่ืนแทน และยัง
สามารถบอกต่อไปยังผู้บริโภครายอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ดังน้ันนักการตลาดมีความจําเป็นเป็นอย่างมาก 
ที่จะต้องทําการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าสม่ําเสมอ เพ่ือให้รักษาฐานลูกค้ารายเก่า และยัง
สามารถทําให้เกิดผู้บริโภคผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ เน่ืองจากมีการบอกต่อ ๆ กันอีกด้วย  

 
2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 Maria (2011) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ ์
ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคนที่ส่งผลต่อความทัศนคติและการใช้
เคร่ืองสําอางออแกนิคในประเทศกรีซ พบว่า ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสง่ผลต่อทัศนคติการใช้
เคร่ืองสําอางออร์แกนิค  
 Michaelidou & Hassan (2008) ศึกษาเรื่อง ความตระหนักรู้ทางด้านสุขภาพ  
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และจริยธรรม ต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อต่ออาหารออแกนิค  
พบว่า ความปลอดภัยทางด้านอาหารสําคัญที่สุด รองลงมาเป็นความตระหนักเรื่องสุขภาพและ
จริยธรรมตามลําดับ 
 Rahbar & Wahid (2010) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ของชาวมาเลเซีย พบว่า ผู้บริโภคชาวมาเลเซียไม่สามารถแยกแยะสินค้าได้ว่าสินค้าใดเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงต้องมีการผลักดันให้ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน  
 Kim & Chung (2011) ศึกษาความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ออแกนิคดูแลร่างกายของผู้บริโภค 
โดยมีปัจจัยเรื่องค่านิยมของผู้บริโภคและเรือ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวแปรต้น พบว่า 
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมีผลต่อความต้ังใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ออแกนิคดูแลร่างกาย และประสบการณ์ที่ผ่านมาส่งผลต่อความต้ังใจซื้อและพฤติกรรม 
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ของผู้บริโภคได้อีกด้วย 
 Bearden, Netemeyer & Teel (1989) ศกึษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งกระทบต่อผู้บริโภค  
และการแสวงหาข้อมูลจากบุคคลที่เก่ียวข้องกับสิ่งของที่ต้องการบริโภค พบว่า ข้อมูลทีไ่ด้จากบุคคล
เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดต่อการยอมรับต่อข้อมูลน้ัน ๆ   

Cheah & Phau (2011) ศึกษาหาปัจจัยสําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจยัพบว่า ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และการให้คุณคา่
ส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ทีม่ีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคสินค้า 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้มคีวามต้ังใจบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
2.7 สมมติฐาน 
 2.7.1 ปัจจัยความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่อง
นิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรี
ในกรุงเทพมหานคร 
 2.7.2 ปัจจัยความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่อง
นิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติที่ส่งผลทางบวกต่อ 
ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร  
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ภาพที่ 2.2: กรอบการวิจัย 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

 
 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เพ่ือการศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลกัษณ์
ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อ
เคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitive) ใช้วิธีการเชิงสํารวจ (Survery Research) สํารวจโดยใช้แบบสอบถามท่ีโครงสร้าง
แน่นอนในการเก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และได้กําหนดระเบียบวิธี
การศึกษาไว้ดังนี้  
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากรและการสุม่ตัวอย่าง 
 3.3 นิยามเชิงปฎิบัติการ 
 3.4 ขั้นตอนในการทําเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.5 การทดสอบเครื่องมือ  
 3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.7 การวิเคราะห์มาตรวัดข้อมูล 
 3.8 วิธีการทางสถิติ  
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive)  ใช้ระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ (Survery 
Research) สํารวจโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอนในการเก็บข้อมูล 

 
3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรเป้าหมายที่ผู้ทําวิจยัเลือกใช้ในการศึกษาการศึกษาปัจจัยความตระหนักเร่ือง
สิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลทีส่่งผล 
ต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มสตรีที ่
เคยใช้เคร่ืองสําอางธรรมชาติที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 2.9 ล้านคน  
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
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 ซึ่งการเลือกประชากรกลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากกลุ่มสตรใีนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มใน 
การซื้อเคร่ืองสําอางมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ และสามารถเข้าถึงแบรนด์เคร่ืองสําอางธรรมชาติตามท่ีได้
กําหนดไว้ได้ง่ายกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ของ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้เง่ือนไขทางสถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณคือ 20 เท่าของตัวแปรอิสระในกรอบความคิด ซึ่งมีจํานวนตัวแปรอิสระ 6 ตัว คํานวณ
กลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 6 x 20 เท่ากับ 120 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) แต่เพ่ือความสะดวกในการ
กําหนดโควตาข้อมูลและเพ่ือความแม่นยํามากข้ึนของผลวิจัย ผู้วิจัยกําหนดจํานวนตัวอย่างเท่ากับ 
170 คน โดยใช้การเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3.3.1 ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Consciousness) 
 หมายถึง จิตสาํนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากตัวเอง ผู้อ่ืน และความรู้ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมที่สง่ผลให้คนท่ีใสใ่จในสิ่งแวดล้อมหันมาใช้สินคา้ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Peattie, 2001) มีข้อคําถาม 9 ข้อ ดังน้ี 
   3.3.1.1 เรากําลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าประชากรล้นเกินกว่าที่โลกจะรองรับได้ 
   3.3.1.2 โลกมทีรัพยากรอยู่จํากัด 
   3.3.1.3 ต้นไมแ้ละสัตว์มีสทิธ์ิเหมือนมนุษย์ที่จะดํารงอยู่ในธรรมชาติโดยไม่ถูก
ทําลายไป 
   3.3.1.4 เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลรักษาให้ธรรมชาติดํารงอยู่ 
   3.3.1.5 การเขา้ไปรบกวนธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมผีลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ 
   3.3.1.6 ความสมดุลของธรรมชาติแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ 
   3.3.1.7 สมดุลของธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่าย 
   3.3.1.8 แม้มนุษย์จะเก่งหรือฉลาดเพียงใด แต่ก็อยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ 
   3.3.1.9 ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มนุษย์เป็นตัวทําลายธรรมชาติอย่างรุนแรง 
 3.3.2 ความตระหนักเรื่องสุขภาพ (Health Consciousness) 
 หมายถึง จิตสาํนึกด้านสุขภาพในการประเมินความพร้อมของแต่ละบุคคลในการดําเนินการ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้บริโภคตระหนักถึงความสําคัญต่อสุขภาพของตนเอง และมแีรงจูงใจในการรักษา 
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หรือปรับปรุงชีวิตเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ (Kraft & Goodell, 1993 และ Newsom, McFarland,  
Kaplan, Huguet & Zani, 2005) มีข้อคําถาม 9 ข้อ ดังน้ี 
   3.3.2.1 คุณมีความประทับใจที่ได้สละหรือลดละพฤติกรรมหลายอย่างเพ่ือให้ตนเอง
มีสุขภาพที่ดี 
   3.3.2.2 คุณประเมินว่าตัวเองมีสุขภาพดี 
   3.3.2.3 คุณพร้อมที่จะเลือกกินเฉพาะอาหารธรรมชาติเท่าน้ัน หากมันทาํให้คุณมี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

  3.3.2.4 คุณคดิว่าคุณคํานึงถึงสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างมาก 
   3.3.2.5 คุณคดิว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่กินแล้วดีต่อสุขภาพของคุณ 
   3.3.2.6 สุขภาพของคุณมีค่ามาก คุณพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี 
   3.3.2.7 คุณคํานึงอยู่เสมอว่าสิ่งที่กินจะส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่ 
   3.3.2.8 คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทํา ส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณหรือไม่ 
   3.3.2.9 คุณรูส้กึพอใจในสุขภาพของตัวเอง 
 3.3.3 ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก (Appearance Consciousness) 
 หมายถึง จิตสาํนึกด้านรูปลักษณ์ภายนอกส่วนบุคคลที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านความงาม และการดูแลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเพ่ือจัดการกับรูปลักษณ ์
ที่ปรากฎ (Marcoux, 2000) มีข้อคําถาม 6 ข้อ ดังน้ี 
   3.3.3.1 คุณรูส้กึไม่มีความสุขเมื่อมีคนพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 
   3.3.3.2 คุณไมพ่อใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 
   3.3.3.3 คุณรูส้กึไม่ดีเมื่อมีคนจองมองมาที่คุณ 
   3.3.3.4 คุณรูส้กึเจ็บปวดเมื่อมีคนวิจารณ์รปูลักษณ์ภายนอกของคุณ 
   3.3.3.5 คุณรูส้กึไม่ชอบเมื่อคุณมองตัวเองในกระจก 
   3.3.3.6 คุณมกัจะหลีกเลี่ยงการถูกถ่ายภาพ 
 3.3.4 ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา (Ecoliteracy) 
 หมายถึง ความรู้ในกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือวัดความสามารถของผู้ตอบ
แบบสอบถามในเรื่องของความรู้ ความคิดที่เก่ียวข้องกับสัญลักษณ ์และกระบวนการทางนิเวศวิทยา 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (D'Souza, et al., 2006) มีข้อคําถาม 5 ข้อ ดังน้ี
   3.3.4.1 คุณรู้ดีว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
   3.3.4.2 คุณรู้เรื่องรีไซเคิลมากกว่าคนทั่ว ๆ ไป 
   3.3.4.3 คุณรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธี 
ฝังกลบ 
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   3.3.4.4 คุณเขา้ใจสัญลักษณ ์หรือข้อความเกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่แสดงอยู่บน
บรรจุภัณฑ์หรอืผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   3.3.4.5 คุณมคีวามรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เร่ืองสิ่งแวดล้อม   
 3.3.5 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal) 
 หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการกระทําส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อบุคคลอ่ืน ๆ มีแนวโน้มทีม่คีวามคิดที่สอดคล้องกันเพ่ือต้องการได้รับความยอมรับจาก
บุคคลอ่ืน ๆ รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น (Bandura, 1986) มีข้อคําถาม 10 
ข้อ ดังน้ี 
   3.3.5.1 คุณจะไม่ซื้อแฟช่ันล่าสุดจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเพ่ือนของคุณชอบมัน 
   3.3.5.2 เป็นเรื่องสําคัญสําหรบัคุณที่คนในกลุ่มจะต้องชอบผลิตภัณฑ์หรือตราที่ 
คุณซื้อ 
   3.3.5.3 โดยทัว่ไปคุณจะเลือกตราที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ๆ 
   3.3.5.4 คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตราตามความคาดหวังของคนอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งน้ัน 
ถูกมองเห็นได้เวลาที่คุณใช้มนั 
   3.3.5.5 คุณชอบท่ีได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือตราใดบ้างที่สร้างความประทับใจแก่คน 
อ่ืน ๆ ได้ดี 
   3.3.5.6 คุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมือ่คุณซื้อผลิตภัณฑ์และตราเดียวกับ 
ที่คนอ่ืน ๆ ซื้อ 
   3.3.5.7 หากคณุต้องการเหมือนใคร คุณจะใช้ของเหมือนกับเขา 
   3.3.5.8 เพ่ือให้มั่นใจว่าซื้อไม่ผิดพลาด คณุจะสังเกตสิ่งที่คนอ่ืนใช้ให้แน่ใจก่อนไปซื้อ
เสมอ 
   3.3.5.9 คุณมกัจะถามเพ่ือนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เสมอ 
   3.3.5.10 คณุมักจะให้เพ่ือนช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเสมอ   
 3.3.6 ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ (Attitude of Nature Cosmetics ) 
 หมายถึง การรวมกันระหว่างปฎิกิริยาทางอารมณ์และองคค์วามรู้ที่มีผลต่อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติ โดยสามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ (Ajzen & Fishbein, 1980) มขี้อคําถาม  
5 ข้อ ดังน้ี 
   3.3.6.1 คุณชอบเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
   3.3.6.2 คุณชอบความคิดที่จะซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ    
   3.3.6.3 การซือ้เคร่ืองสําอางธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี 
   3.3.6.4 คุณมทีัศนคติที่ดีเก่ียวกับเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
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   3.3.6.5 คุณมทีัศนคติที่ดีเก่ียวกับการซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ   
 3.3.7 ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ (Purchase intention of Nature 
Cosmetics) 
 หมายถึง ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติเป็นผลมาจากทัศนคติแลพฤติกรรมที่ผูบ้ริโภค
มีผลต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ เมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์มักจะส่งผลต่อความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์
ไปในทิศทางบวกด้วย (Ajzen & Fishbein, 1980) มีข้อคาํถาม 3 ข้อ ดังน้ี 
   3.3.7.1 คุณมแีนวโน้มจะซื้อเครื่องสําอางเคร่ืองสําอางธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไป
ของคุณ 
   3.3.7.2 คุณต้ังใจจะซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติในการซื้อครัง้ต่อไป 
   3.3.7.3 คุณต้องการซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติภายในหน่ึงเดือนข้างหน้า 
   
3.4 ขั้นตอนในการทาํเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ขั้นตอนในการทําเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังน้ี 
 1) ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตัวแปรที่ศึกษา 
 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 3) สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ คือ 1) ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรม 3) ทศันคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
และ 4) ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 4) นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและ
เสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข 
 5) ทําการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเน้ือหาอีกคร้ังหนึ่ง 
 6) ทําการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
 7) นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นและนําผล
ที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 8) ทําการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อน
แจกแบบสอบถาม 
 9) แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 
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 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา  
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยแบบสอบถามปลายปิด 
และแบบสอบถามปลายเปิด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในการทาํวิจัย โดย
สามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ แบรนด์เคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
ที่ใช้ครั้งล่าสุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ เพ่ือคัดกรองให้ได้เฉพาะสตรีที่เคยมีประสบการ์ณในการใช้
เคร่ืองสําอางธรรมชาติมาก่อน เพศสภาพ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก 
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน และความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ เป็นคําถามแบบปลายปิด 
ที่มีคําตอบให้เลือก (Multiple Choices) 7 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรม ได้แก่ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ความตระหนักเรื่องสุขภาพ ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และด้าน
อิทธิพลระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นคําถามที่ให้แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย 
ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ตามลําดับ จํานวน 39 ข้อ  
 การให้คะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง 5 คะแนน เห็นด้วย 4 คะแนน  
ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 คะแนน 
และมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยดังน้ี  
 ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 คะแนน   หมายถึง     เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน   หมายถึง     เห็นด้วย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 คะแนน   หมายถึง     ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ  
 ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 คะแนน   หมายถึง     ไม่เห็นด้วย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 คะแนน   หมายถึง     ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ซึ่งเป็นคําถามที่ให้แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ตามลําดับ จํานวน 5 ข้อ 
 การให้คะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง 5 คะแนน เห็นด้วย 4 คะแนน  
ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 คะแนน 
และมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยดังน้ี  
 ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 คะแนน   หมายถึง     เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน   หมายถึง     เห็นด้วย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 คะแนน   หมายถึง     ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ  
 ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 คะแนน   หมายถึง     ไม่เห็นด้วย 
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 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 คะแนน   หมายถึง     ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 ส่วนที่ 4 ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ซึ่งเป็นคําถามที่ให้แสดงความคิดเห็น 5 
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง ตามลําดับ จํานวน 3 ข้อ 
 การให้คะแนนคําตอบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง 5 คะแนน เห็นด้วย 4 คะแนน  
ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 คะแนน 
และมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยดังน้ี  
 ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 คะแนน   หมายถึง     เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน   หมายถึง     เห็นด้วย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 คะแนน   หมายถึง     ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือเฉย ๆ  
 ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 คะแนน   หมายถึง     ไม่เห็นด้วย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 คะแนน   หมายถึง     ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 
3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเน้ือหา ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับ
เร่ืองที่จะศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองอนุมัติให้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลได้   
 การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสทิธ์ิครอนแบ็ช อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่ามากกว่า .700 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1: ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
 

 
 

ปัจจัย 

 
จํานวน
คําถาม

Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

กลุ่มทดลอง 
(n = 30) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n =170) 

     ความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
     ความตระหนักเร่ืองสุขภาพ 
     ความตระหนักเร่ืองรูปลักษณ์ 
     ภายนอก 
     ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา 
     ด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล 

9 
9 
6 
 
5 
10 

.827 

.877 

.842 
 

.742 

.923 

.815 

.889 

.833 
 

.799 

.876 
ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 5 .987 .936 
ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติ  

3 .964 .919 

รวม 47 .912 .893 
 

 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นกลุ่มทดลองจาํนวน 30 ชุด ได้ค่าความเช่ือมั่นของคําถาม 
แต่ละประเด็นและความเช่ือมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า .742-.987 จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามท่ีได้สามารถ
นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ส่วนผลการทดสอบความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 170 ชุดได้ 
ค่าความเช่ือมั่นของคําถามแต่ละประเด็น และค่าความเช่ือมั่นรวมอยู่ระหว่าง .799-.936 สรุปว่า
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพเช่ือมั่นได้ 
 
3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ข้อมูลทีใ่ช้ในกระบวนการศึกษา ได้แก่ การจัดทําข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความและการสรุปผล ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
เก็บรวบรวมและบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  
 



26 

3.7 การวิเคราะห์มาตรวัดขอ้มูล 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวแปรทั้งหมดเพ่ือกําหนด
ค่าสถิติที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผล การตีความ และการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานและ 
ผลการศึกษาของงานวิจัย การวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลมีดังน้ี (มัลลิกา บุนนาค, 
2548) 
 
ตารางที่ 3.2: การวิเคราะห์มาตรวัดข้อมูล 
 

ข้อมูลของแตล่ะตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
1) ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม   
    เพศ นามบัญญัติ 1 : เพศชาย 
  2 : เพศหญิง 

    สถานภาพสมรส          
      
    

นามบัญญัติ 1 = โสด 
2 = สมรส/ แต่งงาน/ อยู่ร่วม/  
      อยู่กินกับแฟน/ คนรัก/  
      คู่ชีวิต           
3 = อ่ืน ๆ (หม้าย แยกทาง หย่า)  

    อายุ อันดับ 1 = ตํ่ากว่า 20 ปี 
2 = 20-24 ปี 
3 = 25-29 ปี 
4 = 30-34 ปี 
5 = 35-39 ปี 
6 = 40-44 ปี 
7 = 45-49 ปี 
8 = 50 ปีขึ้นไป 

    ระดับการศึกษาสูงสุด อันดับ 1 = ตํ่ากว่าปริญญาตรี  
2 = ปริญญาตรี   
3 = สูงกว่าปริญญาตร ี

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): การวิเคราะห์มาตรวัดข้อมูล 
 

ข้อมูลของแตล่ะตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
   รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 
   ของท่าน (บาท/ เดือน) 
  
 

อันดับ 1 = ไม่เกิน 15,000   
2 = 15,001-30,000  
3 = 30,001-45,000   
4 = 45,001-60,000  
5 = 60,001-75,000   
6 = 75,001 บาทข้ึนไป 

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและ 
   พฤติกรรม 

อันตรภาค 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2 = ไม่เห็นด้วย 
3 = ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือ 
      เฉย ๆ  
4 = เห็นด้วย 
5 = เห็นด้วยอย่างย่ิง 

3) ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ อันตรภาค 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2 = ไม่เห็นด้วย 
3 = ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือ 
      เฉย ๆ  
4 = เห็นด้วย 
5 = เห็นด้วยอย่างย่ิง 

4) ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
   เคร่ืองสําอางธรรมชาติ 

อันตรภาค 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2 = ไม่เห็นด้วย 
3 = ความคิดเห็นกลาง ๆ หรือ 
      เฉย ๆ  
4 = เห็นด้วย 
5 = เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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3.8 วิธีการทางสถิติ 
 ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูอธิบายตัวแปรของการศึกษาคร้ังนี้ไว้
ดังน้ี คือ 
 3.8.1 สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ือง
ต่อไปนี้ คือ ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ ระดับรายได้
และระดับการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เน่ืองจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้
และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจํานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่าน้ัน ดังน้ัน สถิติ 
ที่เหมาะสม คอื ค่าความถ่ี (จํานวน) และคา่ร้อยละ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 
 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ ความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม ความตระหนักเรื่อง
สุขภาพ ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล 
ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ และความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาธรรมชาติ เป็นข้อมูลที่ใช้
มาตรวัดอันตรภาคเน่ืองจากผู้วิจัยได้กําหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจํานวน
ตัวอย่างและค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 
 3.8.2 สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่าง
ในเรื่องต่อไปน้ี   
 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ 
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ความตระหนักเร่ืองสุขภาพ ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหน่ึงตัวคือ
ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ และความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค 
และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังน้ันสถิติที่ใช้คือ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2552) 

 
 
 
 

 



 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก  
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ 
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 
ตารางที่ 4.1: แสดงผลการวิจัยเรื่องความถี่และเปอร์เซ็นของแบรนด์เครื่องส าอางที่ผู้ตอบ 
  แบบสอบถามเคยใช้ล่าสุด 
 

(ตารางมีต่อ) 

แบรนด์ จ านวน ร้อยละ 

Innisfree 44 25.9 
Yves Rocher 21 12.4 

The Body Shop 20 11.8 
Mamonde 19 11.1 

Origins 13 7.6 

Kiehl’s 12 7.0 
Three 12 7.0 

Srichand 11 6.5 



30 

 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงผลการวิจัยเรื่องความถ่ีและเปอร์เซ็นของแบรนด์เครื่องส าอางที่ผู้ตอบ 
    แบบสอบถามเคยใช้ล่าสุด 
 

 
 จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลของแบรนด์เครื่องส าอางธรรมชาติที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้ล่าสุด 
มีจ านวนทั้งหมด 170 คน โดยแบ่งเป็นแบรนด์ Innisfree มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9  
Yves Rocher มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 The Body Shop มีจ านวน 20 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.8 Mamonde มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 Origins มีจ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.6 Kiehl’s มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 Three มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
Srichand มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 Tarte มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 Organika 
มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 Nature Republic มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 Lush  
มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศจะพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทั้งหมด 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้น 
ไปที่เพศหญิงที่ใช้เครื่องส าอางธรรมชาติเท่านั้น  
 
 

แบรนด์ จ านวน ร้อยละ 

Tarte 7 4.1 
Organika 4 2.4 

Nature Republic 4 2.4 

Lush 3 1.8 
Total 170 100.0 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 170 100.0 
รวม 170 100.0  
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ตารางที่ 4.3: แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 136 80.0 
สมรส/ แต่งงาน/ อยู่ร่วม/ อยู่กินกับแฟน/ คนรัก/ คู่ชีวิต 32 18.8 

อ่ืน ๆ (หม้าย แยกทาง หย่า) 2  1.2 

รวม 170     100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมามีสถานภาพสมรส/ แต่งงาน/ อยู่ร่วม/ อยู่กินกับแฟน/ คนรัก/
คู่ชีวิต มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และสถานภาพอ่ืน ๆ (หม้าย แยกทาง หย่า) มีจ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 
ตารางที่ 4.4: แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 3.5 
ปริญญาตรี 138 81.2 

สูงกว่าปริญญาตรี 26 15.3 

รวม 170 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีจ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.3 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
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ตารางที่ 4.5: แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ลูกจ้างองค์กรเอกชน 105 61.8 
รับราชการ/ พนักงานของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 15.3 

นักเรียน/ นักศึกษา 22 12.9 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ ค้าขาย 6 3.5 
รับจ้างทั่วไป ไม่ได้อยู่ในองค์กร 5 2.9 

พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ ผู้เกษียณอายุงาน 3 1.8 

ว่างงาน/ อยู่ระหว่างรองาน 3 1.8 
รวม 170 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ลูกจ้างองค์กรเอกชน 
มีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองมาคือ รับราชการ/ พนักงานของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ถัดมานักเรียน/ นักศึกษา มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.9 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ ค้าขาย มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 รับจ้าง
ทั่วไป ไม่ได้อยู่ในองค์กร มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 อาชีพพ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ ผู้เกษียณ 
อายุงาน มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และว่างงาน/ อยู่ระหว่างรองาน มีจ านวนเท่ากันท่ี 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
ตารางที่ 4.6: แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน (บาท) จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 31 18.2 
10,001–20,000 40 23.5 

20,001–30,000 51 30.0 

30,001–40,000 22 13.0 
40,001–50,000 12 7.1 

50,001 บาทขึ้นไป 14 8.2 
รวม 170 100.0 
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 จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001– 
30,000 บาท มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 10,001–20,000 บาท มีจ านวน  
40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.2 รายได้ต่อเดือน 30,000–40,000 บาท มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 รายได้ต่อเดือน 
40,001–50,000 บาท มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และรายได้ 50,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  
 
ตารางที่ 4.7: แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความถ่ีในการซื้อ 
  เครื่องส าอาง 
 

 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซื้อ
เครื่องส าอาง 1–2 ครั้ง/ เดือน มากที่สุด มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 จ านวนน้อยกว่า  
1 ครั้ง/ เดือน มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 จ านวน 3–4 ครั้ง/ เดือน มีจ านวน 15 คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และมากกว่า 5 ครั้ง/ เดือน มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ เดือน  67 39.4 

1–2 ครั้ง/ เดือน 76 44.7 

3–4 ครั้ง/ เดือน 15 8.8 
มากกว่า 5 ครั้ง/ เดือน 12 7.1 

รวม 170 100.0 
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ตารางที่ 4.8: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ 
  ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 

ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม X ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

เราก าลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าประชากรล้นเกินกว่าที่โลก
จะรองรับได้ 

3.42 1.04 เห็นด้วย 

โลกมีทรัพยากรอยู่จ ากัด 4.29 .983 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ต้นไม้และสัตว์มีสิทธิ์เหมือนมนุษย์ที่จะด ารงอยู่ใน
ธรรมชาติโดยไม่ถูกท าลายไป 

4.42 .875 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลรักษาให้ธรรมชาติ 
ด ารงอยู่ 

4.52 .931 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

การเข้าไปรบกวนธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีผลให้เกิด 
ภัยพิบัติต่าง ๆ 

4.57 .720 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ความสมดุลของธรรมชาติแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือ 
กับผลกระทบของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ 

3.14 1.45 เห็นด้วย 

สมดุลของธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่าย 4.40 .802 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

แม้มนุษย์จะเก่งหรือฉลาดเพียงใด แต่ก็อยู่ภายใต้ของ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

4.06 1.03 เห็นด้วย 

ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มนุษย์เป็นตัวท าลายธรรมชาติอย่าง
รุนแรง 

4.42 .883 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

รวม 4.14 .627 เห็นด้วย 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความตระหนักเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย (X ̅  = 4.14) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .627) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่า การเข้าไปรบกวนธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมีผลให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุดโดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X ̅ = 4.57 ) รองลงมาคือ เป็นหน้าที่

ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลรักษาให้ธรรมชาติด ารงอยู่ (X ̅ = 4.52) ถัดมาคือ ต้นไม้และสัตว์มีสิทธิ์เหมือน
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มนุษย์ที่จะด ารงอยู่ในธรรมชาติโดยไม่ถูกท าลายไป (X ̅ = 4.42 ) ถัดมาคือ ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มนุษย์

เป็นท าลายธรรมชาติอย่างรุนแรง (X ̅ = 4.42) ถัดมาคือ สมดุลของธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนและ

อ่อนไหวง่าย (X ̅ = 4.40) ถัดมาคือ โลกมีทรัพยากรอยู่จ ากัด (X ̅ = 4.29) ถัดมาคือ แม้มนุษย์จะเก่ง

หรือฉลาดเพียงใด แต่ก็อยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (X ̅ = 4.06) ถัดมาคือ เราก าลังเข้าสู่

สภาวะที่เรียกว่าประชากรล้นเกินกว่าที่โลกจะรองรับได้ (X ̅ = 3.42) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ความสมดุลของธรรมชาติแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ได้ (X ̅ = 3.14) 
 
ตารางที่ 4.9: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ 
     ความตระหนักเรื่องสุขภาพ 
 

ความตระหนักเรื่องสุขภาพ X ̅ 
 

S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

คุณมีความประทับใจที่ได้สละหรือลดละพฤติกรรมหลาย
อย่างเพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี 

4.00 .887 เห็นด้วย 
 

คุณประเมินว่าตัวเองมีสุขภาพดี 3.25 .827 เฉย ๆ  

คุณพร้อมที่จะเลือกกินเฉพาะอาหารธรรมชาติเท่านั้น  
หากมันท าให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

3.34 .949 เฉย ๆ 

คุณคิดว่าคุณค านึงถึงสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างมาก 3.47 .936 เห็นด้วย 

คุณคิดว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่กินแล้วดีต่อ 
สุขภาพของคุณ 

3.86 .925 เห็นด้วย 

สุขภาพของคุณมีค่ามาก คุณพร้อมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือให้
มีสุขภาพที่ดี 

3.90 .897 เห็นด้วย 

คุณค านึงอยู่เสมอว่าสิ่งที่กินจะส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่ 3.63 .895 เห็นด้วย 
คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ท า ส่งผลดีต่อสุขภาพของ
คุณหรือไม่ 

3.53 .917 เห็นด้วย 

คุณรู้สึกพอใจในสุขภาพของตัวเอง 3.26 .857 เฉย ๆ 
รวม 3.58 .655 เห็นด้วย 
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 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความตระหนักเรื่องสุขภาพ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

เห็นด้วย (X ̅ = 3.58) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .655) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า คุณมีความประทับใจที่ได้สละหรือลดละพฤติกรรมหลายอย่างเพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี 

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (X ̅ = 4.00 ) รองลงมาคือ สุขภาพ

ของคุณมีค่ามาก คุณพร้อมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี (X ̅ = 3.90 ) ถัดมาคือ คุณคิดว่าเป็น

เรื่องจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่กินแล้วดีต่อสุขภาพของคุณ (X ̅ = 3.86 ) ถัดมาคือ คุณค านึงอยู่เสมอ

ว่าสิ่งที่กินจะส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่ (X ̅ = 3.63) ถัดมาคือ คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ท าส่งผล

ดีต่อสุขภาพของคุณหรือไม่ (X ̅ = 3.53) ถัดมาคือ คุณคิดว่าคุณค านึงถึงสุขภาพของตัวเองเป็นอย่าง

มาก (X ̅ = 3.47) ถัดมาคือ คุณพร้อมที่จะเลือกกินเฉพาะอาหารธรรมชาติเท่านั้น หากมันท าให้คุณ 

มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น (X ̅ = 3.34) ถัดมาคือ คุณรู้สึกพอใจในสุขภาพของตัวเอง (X ̅ = 3.26)  

ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คุณประเมินว่าตัวเองมีสุขภาพดี (X ̅ = 3.25) 
 
ตารางที่ 4.10: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
   ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 
 

ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 
 

X ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

คุณรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อมีคนพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 3.11 1.12 เฉย ๆ 

คุณไม่พอใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 2.94 1.12 เฉย ๆ 
คุณรู้สึกไม่ดีเม่ือมีคนจ้องมองมาท่ีคุณ 2.84 1.11 เฉย ๆ 

คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีคนวิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 3.01 1.20 เฉย ๆ 

คุณรู้สึกไม่ชอบเมื่อคุณมองตัวเองในกระจก 2.72 1.13 เฉย ๆ  
คุณรู้สึกไม่ชอบเมื่อคุณมองตัวเองในกระจก 2.57 1.09 ไม่เเห็นด้วย 

รวม 2.86 .837 เฉย ๆ 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 

อยู่ในระดับเฉย ๆ (X ̅ = 2.86 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .837 ) ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า คุณรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อมีคนพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ มีคะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุด โดยมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเฉย ๆ  (X ̅ = 3.11) รองลงมาคือ คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมี 

คนวิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของคุณ (X ̅ = 3.01) ถัดมาคือ คุณไม่พอใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ  
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(X ̅ = 2.94) ถัดมาคือ คุณรู้สึกไม่ดีเม่ือมีคนจ้องมองมาที่คุณ (X ̅ = 2.84 ) ถัดมาคือ คุณรู้สึกไม่ชอบ 

เมื่อคุณมองตัวเองในกระจก (X ̅ = 2.72 ) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คุณรู้สึกไม่ชอบ 

เมื่อคุณมองตัวเองในกระจก (X ̅ = 2.57) 
 
ตารางที่ 4.11: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ 
   เรื่องนิเวศวิทยา 
 

ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา X ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

คุณรู้ดีว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

3.23 1.06 เฉย ๆ 
 

คุณรู้เรื่องรีไซเคิลมากกว่าคนทั่ว ๆ ไป 3.06 .979 เฉย ๆ  

คุณรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้
ด้วยวิธีฝังกลบ 

3.06 .997 เฉย ๆ 

คุณเข้าใจสัญลักษณ์ หรือข้อความเก่ียวกับเรื่อสิ่งแวดล้อมที่
แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

3.14 .977 เฉย ๆ 

คุณมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อม 3.07 .916 เฉย ๆ 

รวม 3.12 .735 เฉย ๆ 
 
 จากตารางที่ 4.11 : พบว่าความรู้เรื่องนิเวศวิทยา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเฉย ๆ 

(X ̅ = 3.12) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .735) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
คุณรู้ดีว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมี 

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเฉย ๆ  (X ̅ = 3.23) รองลงมาคือ คุณเข้าใจสัญลักษณ์หรือข้อความเก่ียวกับ

เรื่อสิ่งแวดล้อมที่แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (X ̅ = 3.14) ถัดมาคือ คุณมีความรู้

เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อม (X ̅ = 3.07) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คุณรู้เรื่อง 
รีไซเคิลมากกว่าคนทั่ว ๆ ไป และคุณรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วย 

วิธีฝังกลบ (X ̅ =3.06) 
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ตารางที่ 4.12: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านอิทธิพล 
   ระหว่างบุคคล 
 

อิทธิพลระหว่างบุคคล 
 

X ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

คุณจะไม่ซื้อแฟชั่นล่าสุด จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเพ่ือนของ
คุณชอบมัน 

2.35 1.07 ไม่เห็นด้วย 

เป็นเรื่องส าคัญส าหรับคุณ ที่คนในกลุ่มจะต้องชอบผลิต
ภัณพ์หรือตราที่คุณซื้อ 

2.22 1.08 ไม่เห็นด้วย 

โดยทั่วไปคุณจะเลือกตราที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ๆ 2.73 1.19 เฉย ๆ 
คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตราตามความคาดหวังของ 
คนอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งนั้นถูกมองเห็นได้เวลาที่คุณใช้มัน 

2.63 1.14 เฉย ๆ 

คุณชอบที่ได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือตราใดบ้างที่สร้างความ
ประทับใจแก่คนอ่ืน ๆ ได้ดี 

2.70 1.10 เฉย ๆ 

คุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์
และตราเดียวกับทีคนอ่ืน ๆ ซื้อ 

2.48 1.17 ไม่เห็นด้วย 

หากคุณต้องการเหมือนใคร คุณจะใช้ของเหมือนกับเขา 2.24 1.20 ไม่เห็นด้วย 
เพ่ือให้มั่นใจว่าซื้อไม่ผิดพลาด คุณจะสังเกตสิ่งที่คนอ่ืนใช้
ให้แน่ใจก่อนไปซื้อเสมอ 

2.92 1.24 เฉย ๆ 

คุณมักจะถามเพ่ือนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เสมอ 2.81 1.13 เฉย ๆ 
คุณมักจะให้เพ่ือนช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเสมอ 2.65 1.15 เฉย ๆ 

รวม 2.57 .792 ไม่เเห็นด้วย 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

ไม่เห็นด้วย (X ̅ = 2.57) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .792) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าซื้อไม่ผิดพลาด คุณจะสังเกตสิ่งที่คนอ่ืนใช้ให้แน่ใจก่อนไปซื้อเสมอ มีคะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุดโดยมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเฉย ๆ (X ̅ = 2.92) รองลงมาคือ คุณมักจะถามเพ่ือนก่อนซื้อ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เสมอ (X ̅ = 2.81) ถัดมาคือ โดยทั่วไปคุณจะเลือกตราที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ๆ 

(X ̅ = 2.73) ถัดมาคือ คุณชอบที่ได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือตราใดบ้างที่สร้างความประทับใจแก่คนอื่น ๆ  

ได้ดี (X ̅ = 2.70) ถัดมาคือ คุณมักจะให้เพ่ือนช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเสมอ (X ̅ = 2.65)  
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ถัดมาคือ คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตราตามความคาดหวังของคนอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งนั้นถูกมองเห็นได้เวลา 

ที่คุณใช้มัน (X ̅ = 2.63) ถัดมาคือ คุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์และตรา

เดียวกับทีคนอ่ืน ๆ ซื้อ (X ̅ = 2.48) ถัดมาคือ คุณจะไม่ซื้อแฟชั่นล่าสุด จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเพ่ือน

ของคุณชอบมัน (X ̅ = 2.35 ) ถัดมาคือ หากคุณต้องการเหมือนใคร คุณจะใช้ของเหมือนกับเขา  

(X ̅ = 2.24) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เป็นเรื่องส าคัญส าหรับคุณที่คนในกลุ่มจะต้องชอบ

ผลิตภัณพ์หรือตราที่คุณซื้อ (X ̅ = 2.22) 
 
ตารางที่ 4.13: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อ 
   เครื่องส าอางธรรมชาติ 
 

ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ X ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

คุณชอบเครื่องส าอางธรรมชาติ 3.87 1.01 เห็นด้วย 
คุณชอบความคิดที่จะซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 3.92 .976 เห็นด้วย 

การซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี 4.08 1.05 เห็นด้วย 
คุณมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับเครื่องส าอางธรรมชาติ 4.13 .996 เห็นด้วย 

คุณมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 4.11 1.00 เห็นด้วย 

รวม 4.02 .901 เห็นด้วย 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย (X ̅ = 4.02) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .901) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ คุณมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมี

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วย (X ̅ = 4.13) รองลงมาคือ คุณมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับเครื่องส าอาง

ธรรมชาติ (X ̅ = 4.11) ถัดมาคือ การซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี (X ̅ = 4.08) ถัดมาคือ 

คุณชอบความคิดที่จะซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ (X ̅ = 3.92) ส่วนข้อทีม่ีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  

คุณชอบเครื่องส าอางธรรมชาติ (X ̅ = 3.87) 
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ตารางที่ 4.14: แสดงผลการวิจัยข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจ 
   ซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
 

ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
 

X ̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

คุณมีแนวโน้มจะซื้อเครื่องส าอางเครื่องส าอาธรรมชาติใน
การซื้อครั้งต่อไปของคุณ 

3.83 .995 เห็นด้วย 

คุณตั้งใจจะซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไป 3.80 .986 เห็นด้วย 
คุณต้องการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติภายในหนึ่งเดือน
ข้างหน้า 

3.58 1.04 เห็นด้วย 

รวม 3.74 .935 เห็นด้วย 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย  (X ̅ = 3.74) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .935 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า คุณมีแนวโน้มจะซ้ือเครื่องส าอางเครื่องส าอาธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไปของคุณ  

มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วย (X ̅ = 3.83) รองลงมาคือ คุณตั้งใจ 

จะซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไป (X ̅ = 3.80) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  

คุณต้องการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติภายในหนึ่งเดือนข้างหน้า (X ̅ = 3.58) 
 
4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)    
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ได้ผลดังนี้ 
 
 สมการการถดถอยสมมติฐานสมการที่ 1 
 

 AT = β1EC + β2HC + β3AC + β4EO + β5IN …………………………………………………(1) 
 

           βi หมายถึง สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแต่ละตัว 
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ตารางที่ 4.15: แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
   รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลส่งผลต่อทัศนคติ 
   ต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
 

Independent Variables B Std. 
Error 

β t Sig. Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.01 .522  1.94 .054   
ความตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อม (EC) 

.538 .111 .374 4.85 .000*
* 

 1.262 

ความตระหนักเรื่องสุขภาพ 
(HC) 

-.004 .104 -.003 -.037 .971 .792 1.214 

ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์
ภายนอก(AC) 

-.119 .081 -.110 -1.47 .142 .824 1.188 

ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา (EO) .230 .092 .187 2.50 .013* .841 1.193 
อิทธิพลระหว่างบุคคล (IN) .164 .084 .144 1.95 .053 .838 1.156 

R = .447 , R2 =.228 , F-Value = 9.664 , Sig (P-Value)  < .05 
* มีระดับนัยส าคัญทางที่สถิติท่ี .05 
** มีระดับนัยส าคัญทางที่สถิติท่ี .01 
 

 AT = .374*EC + .187*EO………………………………………………………………………………….(1) 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2 = .228) แสดงให้เห็นว่า 
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพล
ระหว่างบุคคลส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 22.8 
 

 สมการการถดถอยสมมติฐานสมการที่ 2 
 

 IP = β1EC + β2HC + β3AC + β4EO + β5IN + β6AT ……………………………………(2) 
 

 βi หมายถึง สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแต่ละตัว 
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ตารางที่ 4.16: แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
   รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และทัศนคติต่อ 
   เครื่องส าอางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
 

Independent 
Variables 

B 
 

Std. 
Error 

β t Sig. Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant) -.512 .452  -1.13 .259   

ความตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อม (EC) 

.064 .101 .043 .631 .529 .693 1.444 

ความตระหนักเรื่อง
สุขภาพ (HC) 

.158 .089 .110 1.770 .079 .824 1.214 

ความตระหนักเรื่อง
รูปลักษณ์ภายนอก(AC) 

.166 .069 .149 2.396 .018* .830 1.204 

ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา 
(EO) 

.247 .080 .194 3.088 .002** .808 1.238 

อิทธิพลระหว่างบุคคล 
(IN) 

.002 .073 .002 .026 .980 .846 1.182 

ทัศนคติต่อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ (AT) 

.539 .067 .520 8.079 .000** .772 1.295 

R = .692 , R2 =  .479 , F-Value = 24.961 , Sig (P-Value)  < .05 
* มีระดับนัยส าคัญทางที่สถิติท่ี .05 
** มีระดับนัยส าคัญทางที่สถิติท่ี .01 
 
 IP = .149*AC + .194*EO + .520*AT …………………………..……………………………………….(2) 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2 = .47.9) แสดงให้เห็นว่า  
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่าง
บุคคล และทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 47.9 
 โดยสามารถอธิบายได้ตามสมมติฐานได้ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้
เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติของ
สตรีในกรุงเทพมหานคร 
 พบว่า ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม (Sig = .000) ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อทัศนคติต่อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ พบว่า ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม (ß = .374) มีผลต่อทัศนคติต่อ
เครื่องส าอางธรรมชาติเป็นอันดับที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพ (Sig = .971) ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก (Sig = .142) ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความรู้เรื่องนิเวศวิทยา (Sig = .013) ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
พบว่าความรู้เรื่องนิเวศวิทยา (ß = .187) มีผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นอันดับที่ 2 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล (Sig = .053) ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้
เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติที่ส่งผลทางบวกต่อ
ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 
 พบว่า ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม (Sig = .529) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพ (Sig = .079) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก (Sig = .018) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อ 
ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติพบว่าความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก (ß = .149)  
มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นอันดับที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 ปัจจัยด้านความรู้เรื่องนิเวศวิทยา (Sig = .002) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ
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เครื่องส าอางธรรมชาติพบว่าความรู้เรื่องนิเวศวิทยา (ß = .194) มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติเป็นอันดับที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล (Sig = .980) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ  (Sig = .000) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อ 
ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ พบว่า ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ (ß = .520) มีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นอันดับที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และผลจาก
ตารางที่ 4.15 และตารางที ่4.16 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.17: แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผล 
ต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพส่งผล 
ต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก
ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านความรู้เรื่องนิเวศวิทยาส่งผลต่อทัศนคติ 
ต่อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลส่งผลต่อทัศนคติ 
ต่อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผล 
ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพส่งผลต่อ 
ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านความรู้เรื่องนิเวศวิทยาส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลส่งผลต่อ 
ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก 
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลทีส่่งผล 
ต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนัก
เร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล  
และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสตรีที่เคยใช้เครื่องสําอางธรรมชาติที่ 
พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้เคร่ืองสําอางธรรมชาติจํานวน 170 คน โดยสามารถ 
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 
 
5.1 สรปุผลการวิจัย  
 5.1.1 ผลการศกึษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้ศึกษาเลอืกจากกลุ่มสตรีที่
เคยใช้เคร่ืองสําอางธรรมชาติที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 170 คน ส่วนใหญ่
เป็น 1) เพศหญิง 2) สถานภาพโสด 3) การศึกษาระดับปริญญาตรี 4) อาชีพ ลูกจ้างองค์กรเอกชน  
5) รายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท และ 6) ความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง 1–2 ครั้ง/ เดือน 
 5.1.2 ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติ 
และความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติสามารถประเมินได้ดังน้ี  
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับเฉย ๆ 
 ปัจจัยด้านความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเฉย ๆ 
 ปัจจัยด้านอิทธิพลรหว่างบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 ปัจจัยด้านความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย 
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 5.1.3 ข้อมูลเรยีงตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์
ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม และความรู้
เร่ืองนิเวศวิทยาส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอางธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์
ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา อิทธิพลระหว่างบุคคล และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติที่ส่งผล
ต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนัก
เร่ืองรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติส่งผลต่อ 
ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
 
5.2 การอภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการวิจัย ปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สขุภาพ รูปลักษณ์ภายนอก 
ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้นําเสนอข้อที่ค้นพบจากการวิจัยเพ่ืออธิบายและยืนยัน
ความสอดคล้องระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานงานวิจัยสนับสนุนทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผลการศึกษาสรุปว่า ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม และความรู้เร่ือง
นิเวศวิทยาส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องงานวิจัยของ Maria (2011) ที่กล่าวว่าความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยสําคัญทีส่่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภค คนที่รู้เร่ืองสิง่แวดล้อมจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และมทีัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติน้ัน จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงสามารถกล่าวได้ว่าความตระหนัก
เร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญทีส่่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
เน่ืองจากผู้บริโภคไม่ได้มีความกังวลเรื่องสุขภาพที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองสําอางธรรมชาติ แต่สนใจใน 
ด้านของโภชนาการ และการออกกําลังกายมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim & Chung 
(2011) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคให้นํ้าหนักความสําคัญของปัจจัยด้านความตระหนักเร่ืองสุขภาพไปใน 
ด้านของการกินและการออกกําลังกายมากกว่า ดังน้ันปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพไม่ส่งผล 
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ต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเครื่องสําอาง
ธรรมชาติ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maria (2011) ทีพ่บว่า ความตระหนักเร่ือง
รูปลักษณ์ภายนอกไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ประโยชน์ของเครื่องสําอางออแกนิคมากเพียงพอ ดังน้ันปัจจัยด้านความตระหนักเร่ืองรูปลักษณ์
ภายนอกไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความรู้เร่ืองนิเวศวิทยาส่งผลต่อทศันคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ผลดังกล่าว 
ไม่สอดคล้องกับ Rahbar & Wahid (2010) ที่กล่าวว่าผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสินค้าใดดี 
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่เน่ืองจากในยุคสมัยปัจจุบันทัง้ภาครัฐและเอกชนของ
ประเทศไทยได้มีการกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงกระแส
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก จึงทําใหส้ตรีในกรุงเทพมหานครมีความรู้และ
สามารถแยกแยะได้ถึงสินค้าที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านความรู้
เร่ืองนิเวศวิทยาส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maria (2011) อาจมีผลมาจากเครื่องสําอางเป็นสิ่งของที่ไม่นิยมนํามา 
แสดงให้บุคคลอ่ืนได้เห็น หรือไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง ไม่เหมือนกับกระเป๋าแบรนด์เนม 
ที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นโดยตรง ซึ่งอิทธิพลส่วนบุคคลจะเน้นไปในเรื่องของภาพลักษณ์  
การแสดงออก การต้องการเหมือนกับบุคคลรอบข้าง หรือต้องการรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกับเพ่ือน  
ดังน้ัน ปัจจัยทางด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลจึงไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการศึกษาสรุปว่า ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่อง
นิเวศวิทยา และทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของ Kim & Chung (2011) ที่กล่าวว่า
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ออแกนิคดูแลร่างกาย ทั้งน้ีอาจเป็น 
ผลมาจากความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมทําให้ผู้บริโภคให้นํ้าหนักไปในเร่ืองของมลภาวะต่าง ๆ ที่ 
ทําร้ายสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้เคร่ืองสําอาง ส่งผลให้ปัจจัยด้านความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
ไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องงานวิจัยของ Maria (2011) ที่กล่าวว่า ความตระหนักรู้ทางด้านสุขภาพ 
ไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางออแกนิค เน่ืองจากผู้บริโภคสนใจในด้านของโภชนาการ  
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และการออกกําลังกายมากกว่าการใช้เคร่ืองสําอางธรรมชาติจึงสามารถกล่าวได้ว่า ความตระหนัก 
เร่ืองสุขภาพไม่ส่งผลต่ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
 ปัจจัยด้านความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim & Chung (2011) ที่พบว่า ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์
ภายนอกมีผลต่อความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ออแกนิคดูแลร่างกาย เน่ืองจากเคร่ืองสําอางธรรมชาติเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เพ่ือเสริมแต่งความงามให้กับร่างกาย และสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของ
รูปลักษณ์ภายนอก ดังน้ันความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอาง
ธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านความรู้เร่ืองนิเวศวิทยาส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 1 แต่ไม่สอดคล้องกับ Rahbar & Wahid (2010) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสินค้าใดดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่เน่ืองจากใน 
ยุคสมัยปัจจุบัน แต่เน่ืองจากในยุคสมัยปัจจุบันกระแสการตลาดที่เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และนิเวศวิทยากําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก จึงทําให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจในความรู้ที่เก่ียวข้อง 
กับนิเวศวิทยา ดังน้ันความรู้เร่ืองนิเวศวิทยาส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bearden, et al. (1989) ที่กลา่วว่า ข้อมูลที่ได้จากบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่สุดต่อการยอมรับต่อข้อมูลน้ันๆ โดยทั้งน้ีเคร่ืองสําอางเป็นสิ่งของที่ไม่นิยมนํามาแสดงให้บุคคลอ่ืน 
ได้เห็น หรือไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง จึงสามารถกล่าวได้ว่าอิทธิพลระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อ
ความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheah & Phau (2011) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีทศันคติที่ดีต่อการบริโภคสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้มคีวามต้ังใจบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังน้ัน
ทัศนคติต่อเคร่ืองสําอางธรรมชาติส่งผลต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลไปใช ้  
 จากผลการวิจยัที่พบว่า ความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดล้อม ความรู้เรื่องนิเวศวิทยาและ 
ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลในทางบวกต่อความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
จึงเสนอให้ธุรกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตหรือการจัดจําหน่าย
เครื่องสําอางธรรมชาติไปใช้การวางแผนในการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์ของตน ดังน้ี  
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 5.3.1 ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ควรเน้นสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนัก 
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาในด้านต่าง ๆ เพ่ือใหผู้้บริโภครับรู้และ 
มีทัศนคติเชิงบวกต่อเคร่ืองสําอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
 5.3.2 ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา ควรมุ่งสื่อสารสัญลักษณ์ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ 
รีไซเคิลได้ หรือสื่อสารความรู้ในเรื่องการใช้ การกําจัดบรรจุภัณฑ์ที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้หรือการรับรู้เร่ืองน้ีมากข้ึนซึง่จะส่งผลต่อทัศนคติ 
และความต้ังใจซื้อสินค้าเพ่ิมมากขึ้น  
 5.3.3 ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกควรมุ่งเน้นสื่อสารในเรื่องของสรรพคุณของ
เคร่ืองสําอางธรรมชาติเพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  
 
5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 เน่ืองจากข้อคําถามเกี่ยวกับความตระหนักเร่ืองสุขภาพเน้นไปที่การบริโภค และ 
เร่ืองร่างกายมากเกินไป ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องการใช้เคร่ืองสําอางควรปรับ 
ข้อคําถามที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองสําอางในหมวดเร่ืองความตระหนักเรื่องสุขภาพให้มากกว่าน้ี  
 5.4.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความต้ังใจซื้อเคร่ืองสําอางธรรมชาติ  
โดยใช้ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าเป็นปัจจัยสําคัญเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยทางด้านคุณภาพ ปัจจัยทางด้าน
ราคา ปัจจัยทางรูปลักษณ์ปราฎของสินค้า ปัจจัยการรับรู้เร่ืองสื่อโฆษณา เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์อันจะนํามาซึ่งผลการวิจัยเพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 
 5.4.3 ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจึง 
ไม่สามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั่วประเทศได้ เน่ืองจากภาพแวดล้อม
ของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ดังน้ันเพ่ือการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีความหลากหลายและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัยในอนาคต และเพ่ือให้เห็น
ภาพโดยรวมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้กับธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาหารออร์แกนิค 
ในอนาคตต่อไป 
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ร่างแบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ชื่อโครงการวิจัย  

ปัจจัยความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา  
และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและการใช้เครื่องส าอางธรรมชาติของสตรี 

ในกรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง  
 1) แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งให้ได้ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม
และพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อน
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 2) แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม 
  ส่วนที่ 3 ทัศนคตต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
  ส่วนที่ 4 ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางธรรมชาติ 
 3) ขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ ชว่ยพิจารณาร่างแบบสอบถามส่วนที่ 2–4 
ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรในนิยามศัพท์ของการวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อ
ค าถามในระบบ IOC โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวา 
  เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC  
  ให้  1  คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
  ให้  0  คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
  ให้ –1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 4) ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้น ๆ  
 

      ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
(นางสาวอัฐภิญญา ปัทมภาสสกุล) 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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นิยาม  
 1) ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม หมายถึง จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากตัวเอง 
ผู้อื่น และความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้คนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม หันมาใช้สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมา
จากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Peattie, 2001) 
 2) ความตระหนักเรื่องสุขภาพ หมายถึง จิตส านึกด้านสุขภาพในการประเมินความพร้อม 
ของแต่ละบุคคลในการด าเนินการเพ่ือสุขภาพที่ดีข้ึน ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญต่อสุขภาพของ
ตนเอง และมีแรงจูงใจในการรักษาหรือปรับปรุงชีวิตเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ (Kraft & Goodell, 
1993 และ Newsom, et al., 2005) 
 3) ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง จิตส านึกด้านรูปลักษณ์ภายนอก 
ส่วนบุคคลที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านความงาม และการดูแลเรื่อง
รูปลักษณ์ภายนอกเพ่ือจัดการกับรูปลักษณ์ท่ีปรากฎ (Marcoux, 2000) 
 4) ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา หมายถึง ความรู้ในกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือวัด
ความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของความรู้ ความคิดที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ และ
กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (D'Souza, et al., 
2006) 
 5) อิทธิพลระหว่างบุคคล หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยการกระท าส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อบุคคลอ่ืน ๆ มีแนวโน้มที่มีความคิดท่ีสอดคล้องกัน 
เพ่ือต้องการได้รับความยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
(Bandura, 1986) 
 6) ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ หมายถึง การรวมกันระหว่างปฎิกิริยาทางอารมณ์ 
และองค์ความรู้ที่มีผลต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ โดยสามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ  
(Ajzen & Fishbein, 1980) 
 7) ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ หมายถึง ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
เป็นผลมาจากทัศนคติแลพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีผลต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ เมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์มักจะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางบวกด้วย (Ajzen & Fishbein, 1980) 
 
 
 
 
 
 



58 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม: โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลาง ๆ/ เฉย ๆ 
 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ: โปรดพิจารณาว่าข้อความต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

 
ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น ผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย       เห็นด้วย                    
มากที่สุด     น้อยที่สุด 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม  
1. เราก าลังเข้าสู่สภาวะที่
เรียกว่าประชากรล้นเกินกว่า 
ที่โลกจะรองรับได้ 

         

2. โลกมีทรัพยากรอยู่จ ากัด          

3. ต้นไม้และสัตว์มีสิทธิ์เหมือน
มนุษย์ที่จะด ารงอยู่ในธรรมชาติ 
โดยไม่ถูกท าลายไป 

         

4. เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่
จะต้องดูแลรักษาให้ธรรมชาติ
ด ารงอยู่ 

         

5. การเข้าไปรบกวนธรรมชาติ
ของมนุษย์ ย่อมมีผลให้เกิดภัย 
พิบัติต่าง ๆ 
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6. ความสมดุลของธรรมชาติ
แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือ
กับผลกระทบของอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันได้ 

         

7. สมดุลของธรรมชาติมีความ
ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่าย 

         

8. แม้มนุษย์จะเก่งหรือฉลาด
เพียงใด แต่ก็อยู่ภายใต้ของ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

         

9. ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มนุษย์
ท าลายธรรมชาติอย่างรุนแรง 

         

ความตระหนักเรื่องสุขภาพ 

10. คุณมีความประทับใจที่ได้
สละหรือลดพฤติกรรมหลาย
อย่างเพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพดี 

         

11. คุณประเมินว่าตัวเองมี
สุขภาพดี 

         

12. คุณพร้อมที่จะเลือกกิน
เฉพาะอาหารธรรมชาติเท่านั้น 
หากมันท าให้คุณมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

         

13. คุณคิดว่าคุณค านึงถึง
สุขภาพของตัวเองเป็นอย่าง
มาก 

         

14. คุณคิดว่าเป็นเรื่องจ าเป็น 
ที่จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่กินแล้ว 
ดีต่อสุขภาพของคุณ 

         

15. สุขภาพของคุณมีค่ามาก 
คุณพร้อมที่จะท าทุกอย่าง
เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี 
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16. คุณค านึงอยู่เสมอว่าสิ่งที่
กินจะส่งผลเสียกับร่างกาย
หรือไม่ 

         

17. คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่า
สิ่งที่ท า ส่งผลดีต่อสุขภาพของ
คุณหรือไม่ 

         

18. คุณรู้สึกพอใจในสุขภาพ
ของตัวเอง 

         

ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 

19. คุณรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อมี
คนพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอก
ของคุณ 

         

20. คุณไม่พอใจในรูปลักษณ์
ภายนอกของคุณ 

         

21. คุณรู้สึกไม่ดีเม่ือมีคนจ้อง
มองมาที่คุณ 

         

22. คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีคน
วิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอก 
ของคุณ 

         

23. คุณรู้สึกไม่ชอบเมื่อคุณ 
มองตัวเองในกระจก 

         

24. คุณมักจะหลีกเลี่ยง 
การถูกถ่ายภาพ 

         

ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา 
25. คุณรู้ดีว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

         

26. คุณรู้เรื่องรีไซเคิลมากกว่า
คนทั่วไป 
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27. คุณรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ 
ย่อยสลายได้ด้วยวิธีฝังกลบ 

         

28. คุณเข้าใจสัญลักษณ์  
หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อมท่ีแสดงอยู่บนบรรจุ
ภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

         

29. คุณมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม 

         

ด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล          

30. คุณจะไม่ซื้อแฟชั่นล่าสุด 
จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเพ่ือน
ของคุณชอบมัน 

         

31. เป็นเรื่องส าคัญส าหรับคุณ 
ที่คนในกลุ่มจะต้องชอบ
ผลิตภัณฑ์หรือตราที่คุณซื้อ 

         

32. โดยทั่วไปคุณจะเลือกตรา
ที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ๆ 

         

33. คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือ
ตราตามความคาดหวังของ 
คนอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งนั้นถูกมองเห็น
ได้เวลาที่คุณใช้มัน 

         

34. คุณชอบที่ได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์
หรือตราใดบ้างที่สร้างความ 
ประทับใจแก่คนอ่ืน ๆ ได้ดี 

         

35. คุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์
และตราเดียวกับทีคนอ่ืน ๆ ซื้อ 
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36 หากคุณต้องการเหมือนใคร 
คุณจะใช้ของเหมือนกับเขา 

         

37. เพื่อให้มั่นใจว่าซื้อไม่
ผิดพลาด คุณจะสังเกตสิ่งที่ 
คนอ่ืนใช้ให้แน่ใจก่อนไปซื้อ
เสมอ 

         

38. คุณมักจะถามเพ่ือนก่อน
ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เสมอ 

         

39. คุณมักจะให้เพ่ือนช่วย
เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ
เสมอ 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม: โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลาง ๆ/ เฉย ๆ 
 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย  
 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ: โปรดพิจารณาว่าข้อความต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด

หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย  ลงในผลการพิจารณา 
 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

 
 
 

 
ทัศนคติต่อเครื่องส าอาง

ธรรมชาติ 

ระดับความคิดเห็น ผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย       เห็นด้วย                    
มากที่สุด     น้อยที่สุด 

-
1 
 

0 
 

+1 
 

1. คุณชอบเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ 

         

2. คุณชอบความคิดท่ีจะซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 

         

3. การซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี 

         

4. คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 

         

5. คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
การซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 4 ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางธรรมชาติ 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม: โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลาง ๆ/ เฉย ๆ 
 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ: โปรดพิจารณาว่าข้อความต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
 
–1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง    0 หมายถึง ไม่แน่ใจ          +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ 

ระดับความคิดเห็น ผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย       เห็นด้วย                    
มากที่สุด     น้อยที่สุด 

–1 
 

0 
 

+1 
 

1. คุณมีแนวโน้มจะซ้ือ
เครื่องส าอางเครื่องส าอาง
ธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไป
ของคุณ 

         

2. คุณตั้งใจจะซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 
ในการซื้อครั้งต่อไป 

         

3. คุณต้องการซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 
ภายในหนึ่งเดือนข้างหน้า 
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การใช้เครื่องส าอางธรรมชาติ ระดับความคิดเห็น ผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย       เห็นด้วย                    
มากที่สุด     น้อยที่สุด 

-1 
 

0 
 

+1 
 

1. เครื่องส าอางส่วนใหญ่ที่ 
คุณใช้อยู่เป็นเครื่องส าอาง
ธรรมชาติ 

         

2. คุณใช้เฉพาะเครื่องส าอาง
ธรรมชาติเท่านั้น 

         

3. การเลือกใช้เฉพาะ
เครื่องส าอางธรรมชาติเป็น 
เรื่องปกติชีวิตของคุณอยู่แล้ว 

         

4. นานๆ ครั้งหรือมีน้อยครั้ง
มาก ที่คุณจะไม่ใช้เครื่องส าอาง
ธรรมชาติ 

         

5. คุณเลิกใช้เครื่องส าอาง 
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องส าอาง
ธรรมชาติมาระยะหนึ่งแล้ว 

         

 
 
 

(ขอรับรองว่าจะใช้ข้อมูลนี้เพียงเพ่ือการตรวจสอบว่ามีการเก็บข้อมูลภาคสนามจริงเท่านั้น) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

........................... 
สถานที่ท าการสัมภาษณ์

..................................................................................... ..................................................... 
เวลาสัมภาษณ์............................................................................... ผู้สัมภาษณ์

....................................................... 
 

*** ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เท่านั้น *** 

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล  

รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บข้อมลูรร        
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การทดสอบหาค่าความเที่ยง (Validity) 
จากการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้ 
 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
นางสาวมินทร์ลดา รุจิระ ที่ปรึกษา บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค คอสเมด 

จ ากัด 
นายปรีดี กิตติพงศ์พิทยา   ผู้ช่วยนักวิจัย บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จ ากัด 

ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
และนักการตลาด  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

 
 อ้างอิงเกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC 
 ให้   1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 ให้   0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 ให้ –1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 หลังจากนั้นน าผลของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมารวมกัน เพ่ือค านวณจากดัชนี 
ความสอดคล้องฯ ซึ่งมีสูตรค านวณดังนี้ 
 

𝐈𝐈𝐈 =
ER

N
 

 
 ΣR = ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถาม 
 n = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
 
 เกณฑ์ในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามการวัดตัวแปรที่กาหนด 
 1) ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณ์สามารถนาไปใช้ใน 
การทดสอบก่อนการใช้งานได้ 
 2) ข้อคาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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ผลคะแนน IOC ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถาม 

ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
 

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการ
ประเมิน ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม 

1. เราก าลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า
ประชากรล้นเกินกว่าที่โลกจะ
รองรับได้ 

1 1 1 1 ผ่าน 

2. โลกมีทรัพยากรอยู่จ ากัด 1 1 1 1 ผ่าน 

3.ต้นไม้และสัตว์มีสิทธิ์เหมือน
มนุษย์ที่จะด ารงอยู่ในธรรมชาติ 
โดยไม่ถูกท าลายไป 

1 1 1 1 ผ่าน 

4. เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้อง
ดูแลรักษาให้ธรรมชาติด ารงอยู่ 

1 1 1 1 ผ่าน 

5. การเข้าไปรบกวนธรรมชาติของ
มนุษย์ ย่อมมีผลให้เกิดภัยพิบัติ 
ต่าง ๆ 

1 1 1 1 ผ่าน 

6. ความสมดุลของธรรมชาติ
แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันได้ 

1 1 1 1 ผ่าน 

7. สมดุลของธรรมชาติมีความ
ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่าย 

1 1 1 1 ผ่าน 

8. แม้มนุษย์จะเก่งหรือฉลาด
เพียงใด แต่ก็อยู่ภายใต้ของ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

1 1 1 1 ผ่าน 

9. ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มนุษย์
ท าลายธรรมชาติอย่างรุนแรง 

1 1 1 1 ผ่าน 

ความตระหนักเรื่องสุขภาพ 
10. คุณมีความประทับใจที่ได้สละ
หรือลดพฤติกรรมหลายอย่างเพ่ือ 

0 1 1 0.67 ผ่าน 
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ให้ตนเองมีสุขภาพดี 

11. คุณประเมินว่าตัวเองมีสุขภาพ
ดี 

1 1 1 1 ผ่าน 

12. คุณพร้อมที่จะเลือกกินเฉพาะ
อาหารธรรมชาติเท่านั้น หากมันท า
ให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

1 1 1 1 ผ่าน 

13. คุณคิดว่าคุณค านึงถึงสุขภาพ
ของตัวเองเป็นอย่างมาก 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

14. คุณคิดว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่
จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่กินแล้วดีต่อ
สุขภาพของคุณ 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

15. สุขภาพของคุณมีค่ามาก คุณ
พร้อมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือให้มี
สุขภาพที่ดี 

1 1 1 1 ผ่าน 

16. คุณค านึงอยู่เสมอว่าสิ่งที่กินจะ
ส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่ 

1 1 1 1 ผ่าน 

17. คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่
ท า ส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ
หรือไม่ 

1 1 1 1 ผ่าน 

18. คุณรู้สึกพอใจในสุขภาพของ
ตัวเอง 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 

19. คุณรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อมีคน
พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

20. คุณไม่พอใจในรูปลักษณ์
ภายนอกของคุณ 

1 1 1 1 ผ่าน 

21. คุณรู้สึกไม่ดีเม่ือมีคนจ้องมอง
มาท่ีคุณ 

1 1 1 1 ผ่าน 

22. คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีคน
วิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของคุณ 

1 1 1 1 ผ่าน 
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23. คุณรู้สึกไม่ชอบเมื่อคุณมอง
ตัวเองในกระจก 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

24. คุณมักจะหลีกเลี่ยงการถูก
ถ่ายภาพ 

1 1 1 1 ผ่าน 

ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา 

25. คุณรู้ดีว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

26. คุณรู้เรื่องรีไซเคิลมากกว่าคน
ทั่วไป 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

27. คุณรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้
ด้วยวิธีฝังกลบ 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

28. คุณเข้าใจสัญลักษณ์ หรือ
ข้อความเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมท่ี
แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

1 1 1 1 ผ่าน 

29. คุณมีความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ต่าง ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 ผ่าน 

ด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล 

30. คุณจะไม่ซื้อแฟชั่นล่าสุด 
จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเพ่ือนของ 
คุณชอบมัน 

1 1 1 1 ผ่าน 

31. เป็นเรื่องส าคัญส าหรับคุณ 
ที่คนในกลุ่มจะต้องชอบผลิตภัณฑ์
หรือตราที่คุณซื้อ 

1 1 1 1 ผ่าน 

32. โดยทั่วไปคุณจะเลือกตราที่เป็น
ที่ยอมรับของคนอ่ืน ๆ 

1 1 1 1 ผ่าน 
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33. คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตรา
ตามความคาดหวังของคนอ่ืน ๆ ถ้า
สิ่งนั้นถูกมองเห็นได้เวลาที่คุณใช้มัน 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

34. คุณชอบที่ได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือ
ตราใดบ้างที่สร้างความประทับใจ
แก่คนอ่ืน ๆ ได้ดี 

1 1 1 1 ผ่าน 

35. คุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์และ 
ตราเดียวกับทีคนอ่ืน ๆ ซื้อ 

1 1 1 1 ผ่าน 

36. หากคุณต้องการเหมือนใคร 
คุณจะใช้ของเหมือนกับเขา 

1 1 1 1 ผ่าน 

37. เพื่อให้มั่นใจว่าซื้อไม่ผิดพลาด 
คุณจะสังเกตสิ่งที่คนอ่ืนใช้ให้แน่ใจ
ก่อนไปซื้อเสมอ 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

38. คุณมักจะถามเพ่ือนก่อนซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เสมอ 

1 1 1 1 ผ่าน 

39. คุณมักจะให้เพ่ือนช่วยเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเสมอ 

1 1 1 1 ผ่าน 

ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
1. คุณชอบเครื่องส าอางธรรมชาติ 1 1 1 1 ผ่าน 

2. คุณชอบความคิดท่ีจะซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

3. การซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ
เป็นความคิดที่ดี 

1 1 1 1 ผ่าน 

4. คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 

1 1 1 1 ผ่าน 

5. คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
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1. คุณมีแนวโน้มจะซ้ือเครื่องส าอาง
เครื่องส าอางธรรมชาติในการซื้อ
ครั้งต่อไปของคุณ 

1 1 1 1 ผ่าน 

2. คุณตั้งใจจะซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไป 

1 1 1 1 ผ่าน 

3. คุณต้องการซื้อเครื่องส าอาง
ธรรมชาติภายในหนึ่งเดือนข้างหน้า 

1 0 1 0.67 ผ่าน 

การใช้เครื่องส าอางธรรมชาติ 

1. เครื่องส าอางส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่
เป็นเครื่องส าอางธรรมชาติ 

1 1 1 1 ผ่าน 

2. คุณใช้เฉพาะเครื่องส าอาง
ธรรมชาติเท่านั้น 

1 1 1 1 ผ่าน 

3. การเลือกใช้เฉพาะเครื่องส าอาง
ธรรมชาติเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณ
อยู่แล้ว 

1 1 1 1 ผ่าน 

4. นานๆ ครั้งหรือมีน้อยครั้งมาก  
ที่คุณจะไม่ใช้เครื่องส าอางธรรมชาติ 

1 1 1 1 ผ่าน 

5. คุณเลิกใช้เครื่องส าอางต่าง ๆ ที่
ไม่ใช่เครื่องส าอางธรรมชาติมาระยะ
หนึ่งแล้ว 

1 1 1 1 ผ่าน 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา  
และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและการใช้เครื่องส าอางธรรมชาติของสตรี 

ในกรุงเทพมหานคร 
 
นิยาม 
 เครื่องส าอางธรรมชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส าหรับแต่งเสริมความงามให้กับใบหน้า 
ผิวพรรณ เรือนร่าง เส้นผม ที่ใช้ส่วนประกอบจาก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ไม่ผสมสารเคมีที่เป็นพิษ และไม่ใช้กระบวนการทางเคมีหรือนาโนเทคโนโลยีในการผลิต  
ตัวอย่างของตราเครื่องส าอางธรรมชาติ ได้แก่  
(1) Innisfree    (2) Srichand   (3) Organika   
(4) The Body Shop  (5) Mamonde   (6) Nature Republic  
(7) Lush    (8) Kiesl’s  (9) Three   
(10) Origins   (11) Tarte  (12) Yves Rocher 
 
 
ครั้งล่าสุด/ ครั้งหลังสุดท่านซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติตราใดเพ่ือใช้เอง 
(  ) โปรดระบุชื่อตราข้างต้น หรือหมายเลข ………………….. 
(  ) ไม่เคยซื้อตราทั้ง 12 ข้างต้นเพื่อใช้เองเลย แต่เคยซื้อตราอื่น ๆ คือตรา ……………………………. 
(  ) ไม่เคยซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติใช้เองเลย (จบการสัมภาษณ์) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศสภาพ    
 (1) ชาย    (2) หญิง 
2. สถานภาพสมรส 

(1) โสด     (3) อื่น ๆ (หม้าย แยกทาง หย่า)   
(2) สมรส/ แต่งงานอยู่กับแฟน/ คนรัก/ คู่ชีวิต 

 
 
   

ค าถามคัดคุณสมบัติ 
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3. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่? 
 (1) ต่ ากว่า 20 ปี   (2) 20–24 ปี   
 (3) 25–29 ปี    (4) 30–34 ปี  
 (5) 35–39 ปี    (6) 40–44 ปี  
 (7) 45–49 ปี    (8) 50 ปีขึ้นไป     
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   (2) ปริญญาตรี   
 (3) สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพหลัก 
 (1) ลูกจ้างองค์กรเอกชน     
 (2) รับราชการ/ พนักงานของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (3) นักเรียน/ นักศึกษา     
 (4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ ค้าขาย  
 (5) วิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร 
 (6) รับจ้างทั่วไป ไม่ได้อยู่ในองค์กรใด 
 (7) พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ ผู้เกษียณอายุงาน 
 (8) ว่างงาน/ อยู่ระหว่างรองาน 
 (9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ……………………………… 
6. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน (บาท/เดือน) 
 (1) ไม่เกิน 10,000    (2) 10,001–20,000 
 (3) 20,001–30,000   (4) 30,001–40,000 
 (5) 40,001–50,000    (6) 50,001 บาทข้ึนไป 
7. ความถ่ีในการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ  
 (1) น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน    (2) 1–2 ครั้งต่อเดือน    
 (3) 3–4 ครั้งต่อเดือน     (4) 5 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน 
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ส่วนที่ 2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม 
ค าแนะน า: โปรดให้คะแนนความคิดเห็น/ ความเห็นด้วยของท่านต่อประโยคในแต่ละข้อ โดยมี
ความหมายในการเลือกดังนี้  
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลาง ๆ/ เฉย ๆ 
 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

ปัจจัย ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม 
1. เราก าลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าประชากรล้นเกินกว่าที่
โลกจะรองรับได้ 

     

2. โลกมีทรัพยากรอยู่จ ากัด      

3. ต้นไม้และสัตว์มีสิทธิ์เหมือนมนุษย์ที่จะด ารงอยู่ใน
ธรรมชาติโดยไม่ถูกท าลายไป  

     

4. เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลรักษาให้ธรรมชาติ
ด ารงอยู่ 

     

5. การเข้าไปรบกวนธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีผลให้เกิด
ภัยพิบัติต่างๆ  

     

6. ความสมดุลของธรรมชาติแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือ
กับผลกระทบของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ 

     

7. สมดุลของธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหว
ง่าย 

     

8. แม้มนุษย์จะเก่งหรือฉลาดเพียงใดแต่ก็อยู่ภายใต้ของ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

     

9. ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มนุษย์เป็นคนท าลายธรรมชาติ 
อย่างรุนแรง 
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ความตระหนักเรื่องสุขภาพ  

10. คุณมีความประทับใจที่ได้สละหรือลดละพฤติกรรม
หลายอย่างเพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี 

     

11. คุณประเมินว่าตัวเองมีสุขภาพดี      

12. คุณพร้อมที่จะเลือกกินเฉพาะอาหารธรรมชาติเท่านั้น 
หากมันท าให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

     

13. คุณคิดว่าคุณค านึงถึงสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างมาก      
14. คุณคิดว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่กินแล้วดี
ต่อสุขภาพของคุณ 

     

15. สุขภาพของคุณมีค่ามาก คุณพร้อมที่จะท าทุกอย่าง
เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี 

     

16. คุณค านึงอยู่เสมอว่าสิ่งที่กินจะส่งผลเสียกับร่างกาย
หรือไม่  

     

17. คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ท าส่งผลดีต่อสุขภาพของ
คุณหรือไม่ 

     

18. คุณรู้สึกพอใจในสุขภาพของตัวเอง      
ความตระหนักเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 

19. คุณรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อมีคนพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอก
ของคุณ 

     

20. คุณไม่พอใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ      

21. คุณรู้สึกไม่ดีเมื่อมีคนจ้องมองมาที่คุณ      
22. คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีคนวิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอก
ของคุณ 

     

23. คุณรู้สึกไม่ชอบเมื่อคุณมองตัวเองในกระจก      

24. คุณมักจะหลีกเลี่ยงการถูกถ่ายภาพ      

ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา 
25. คุณรู้ดีว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

     

26. คุณรู้เรื่องรีไซเคิลมากกว่าคนทั่ว ๆ ไป      
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27. คุณรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อย
สลายได้ด้วยวิธีฝังกลบ 

     

28. คุณเข้าใจสัญลักษณ์หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อมที่แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

     

29. คุณมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อม      

ด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล 

30. คุณจะไม่ซื้อแฟชั่นล่าสุดจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเพ่ือน
ของคุณชอบมัน 

     

31. เป็นเรื่องส าคัญส าหรับคุณ ที่คนในกลุ่มจะต้องชอบ
ผลิตภัณฑ์หรือตราที่คุณซื้อ 

     

32. โดยทั่วไปคุณจะเลือกตราที่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น ๆ      
33. คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตราตามความคาดหวังของ
คนอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งนั้นถูกมองเห็นได้เวลาที่คุณใช้มัน 

     

34. คุณชอบที่ได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือตราใดบ้างที่สร้าง 
ความประทับใจแก่คนอื่น ๆ ได้ดี  

     

35. คุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์
และตราเดียวกับทีคนอื่น ๆ ซื้อ   

     

36. หากคุณต้องการเหมือนใคร คุณจะใช้ของเหมือนกับเขา      
37. เพ่ือให้มั่นใจว่าซื้อไม่ผิดพลาด คุณจะสังเกตสิ่งที่คนอื่น
ใช้ให้แน่ใจก่อนไปซื้อเสมอ  

     

38. คุณมักจะถามเพ่ือนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เสมอ      

39. คุณมักจะให้เพื่อนช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ
เสมอ 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคตต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ 
ค าแนะน า: โปรดให้คะแนนความคิดเห็น/ ความเห็นด้วยของท่านต่อประโยคในแต่ละข้อ โดยมี
ความหมายในการเลือกดังนี้  
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลาง ๆ/ เฉย ๆ 
 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

ทัศนคติต่อเครื่องส าอางธรรมชาติ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. คุณชอบเครื่องส าอางธรรมชาต ิ      
2. คุณชอบความคิดที่จะซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ      

3. การซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี      

4. คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเครื่องส าอางธรรมชาติ      
5. คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

ส่วนที่ 4 ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางธรรมชาติ   
ค าแนะน า: โปรดให้คะแนนความคิดเห็น/ ความเห็นด้วยของท่านต่อประโยคในแต่ละข้อ โดยมี
ความหมายในการเลือกดังนี้  
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลาง ๆ/ เฉย ๆ 
 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

ความตั้งใจซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. คุณมีแนวโน้มจะซื้อเครื่องส าอางเครื่องส าอางธรรมชาติ
ในการซื้อครั้งต่อไปของคุณ  

     

2. คุณตั้งใจจะซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติในการซื้อครั้งต่อไป      
3. คุณต้องการซื้อเครื่องส าอางธรรมชาติภายในหนึ่งเดือน
ข้างหน้า   

     

 

การใช้เครื่องส าอางธรรมชาติ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. เครื่องส าอางส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่เป็นเครื่องส าอาง
ธรรมชาต ิ 

     

2. คุณใช้เฉพาะเครื่องส าอางธรรมชาติเท่านั้น      

3. การเลือกใช้เฉพาะเครื่องส าอางธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ
ชีวิตของคุณอยู่แล้ว   

     

4. นาน ๆ ครั้งหรือมีน้อยครั้งมากท่ีคุณจะไม่ใช่เครื่องส าอาง
ธรรมชาติ  

     

5. คุณเลิกใช้เครื่องส าอางต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องส าอาง
ธรรมชาติมาระยะหนึ่งแล้ว 
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 (ขอรับรองว่าจะใช้ข้อมูลนี้เพียงเพ่ือการตรวจสอบว่ามีการเก็บข้อมูลภาคสนามจริงเท่านั้น) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................ ..................................................... 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก...................................................................................................................... 
สถานที่ท าการสัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
เวลาสัมภาษณ์.........................................................................................................................................  
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................  

 
 
 
 
 

 

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล  

รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บข้อมลูรร 
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