
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
พิบูล (2545) ได้กล่าวว่า การตลาดสมัยใหม่ มุ ้งเน้นท่ีผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคัญ ท าให ้

นกัการตลาดสนใจและศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะการเขา้ใจพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีถูกตอ้ง จะท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้  ซ่ึง
กระบวนการของพฤติกรรมของมนุษยจ์ะมีลกัษณะคลา้ยกนั  3 ประการคือ 1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึน
ได้จะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิดซ่ึงสาเหตุนั้นก็คือความตอ้งการ 2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้จะตอ้งมี
แรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย เพื่อใหใ้หบ้รรลุผลส าเร็จแห่ง
ความตอ้งการของตน   

วารุณีและคณะ (2545) กล่าววา่ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้น
บุคลิกลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ วฒันธรรม สังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และจิตวิทยา 
การรับรู้ถึงปัจจยัเหล่าน้ีมีประโยชน์ท่ีจะท าให้ทราบถึงความสนใจของผูซ้ื้อและสามารถน าไป
ก าหนดลกัษณะผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน ซ่ึงถา้ผลิตภณัฑ์นัน่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกพึงพอใจกบัผลิตภณัฑ์ และมีการซ้ือซ ้ า
อีก 

ศิวารัตน์และคณะ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี หมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า 

วิเชียรและคณะ (2550) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็น
การปฏิบติัของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ และ/หรือบริการต่างๆ   
 จากแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นขอ้สรุปไดว้่าการศึกษาในคร้ังน้ี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในลกัษณะการคน้หา การ
เลือกซ้ือ และการใชป้ระโยชน์จากผกัปลอดสารพิษ 
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2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัความคาดหวงั 
Gross (1966 อา้งใน ศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยุติธรรม, 2551) ไดใ้ห้ความหมายความ

คาดหวงับทบาท ไว ้2 นยั คือ  
1.  เป็นการท านายเหตุการณ์ล่วงหนา้โดยแสดงความรู้สึก หรือความเช่ือมัน่ในส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงวา่มีโอกาสเป็นจริงไดใ้นอนาคต 
2.  เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวดัผลการด าเนินบทบาทท่ีบุคคลนั้นด ารงต าแหน่ง

ใดอยูใ่นสถานการณ์ปกติหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
Webster (1979: 172) ให้ความหมายของความคาดหวงั คือส่ิงท่ีคิดเอาไวล่้วงหนา้เหตุผลท่ี

คาดไวใ้นบางเร่ือง 
ศิริวรรณและคณะ(2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ การคาดหวงัของลูกคา้ เกิดจากประสบการณ์และ

ความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ เช่น จากเพื่อน จากนักการตลาด จากข้อมูลคู่แข่งขนั ถ้านักการตลาด
ส่งเสริมผลิตภณัฑไ์วเ้กินจริง ผูบ้ริโภคจะมีความคาดหวงัในตวัผลิตภณัฑ์สูง ท าให้ผูซ้ื้อรู้สึกผิดหวงั
เม่ือตดัสินใจซ้ือและน ามาใช้งาน หลักส าคญัท่ีท าให้บริษทัประสบความส าเร็จก็คือ การเสนอ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าในสายตาของลูกคา้ท่ีสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูซ้ื้อ โดยยึดหลกั การ
สร้างความพึงพอใจในสายตาของลูกคา้ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นขอ้สรุปไดว้า่การศึกษาในคร้ังน้ี
ความคาดหวงั หมายถึงส่ิงท่ีผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษตอ้งการ หรือมุ่งหวงัว่าจะไดรั้บจากการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ เช่น ความคาดหวงัวา่จะไดผ้กัท่ีสด สะอาด ปลอดภยั มีราคาเหมาะสม (reasonable 
price) เป็นตน้ 

 
2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
ศิริวรรณและคณะ (2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นระดบัความรู้สึกของ

ลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์หรือการท างานของ
ผลิตภณัฑ์กับการคาดหวงัของบุคคล นักการตลาดจึงต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดย
พยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการใชส่้วนประสมทางการตลาด อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อส่งมอบผลประโยชน์ให้กบัลูกคา้ 4 ดา้น ซ่ึง Robert 
Lauterborn เรียกวา่ 4Cs ซ่ึงประกอบดว้ย ความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ (Customer needs 
and wants) ตน้ทุนของลูกคา้ (Cost to the customer) ความสะดวกของลูกคา้ (Convenience) และ
การติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัลูกคา้ (Cummunication) (ภาพ 2.1) 
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ส่วนประสมการตลาดหรือ 4Ps การตอบสนองลูกค้า 4 ด้าน หรือ 4Cs 
1. ผลิตภณัฑ(์Product) ตอ้งค านึงถึง ความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า 

(Customer needs and wants) 
2. ราคา(Price) ตอ้งพิจารณาถึง ตน้ทุนของลูกคา้ (Cost to the customer) 
3. การจดัจ าหน่าย (Place) ตอ้งค านึงถึง ความสะดวกของลูกคา้ (Convenience) 
4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) ตอ้งค านึงถึง การติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัลูกคา้ 

(Communication) 
ท่ีมา : ศิริวรรณและคณะ (2538:20) 

ภาพ 2.1  การใชส่้วนประสมการตลาด(4Ps) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ 4 ดา้น(4Cs) 
 

วารุณีและคณะ (2545) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Philip ว่า การสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะยอดขายของกิจการเกิดจากลูกคา้ 2 กลุ่ม คือ ลูกคา้ใหม่และ
ลูกคา้ปัจจุบนัซ่ึงโดยปกติแลว้ตน้ทุนในการดึงดูดลูกคา้ใหม่จะสูงกวา่การรักษาลูกคา้ปัจจุบนั และ
วธีิท่ีดีท่ีสุดในการรักษาลูกคา้ปัจจุบนัคือการรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ไว ้

Kotler and Gary (2002) ไดก้ล่าวไวว้า่นกัการตลาดตอ้งให้ความสนใจต่อพฤติกรรมหลงั
การซ้ือ นัน่คือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง การคาดหวงัของผูบ้ริโภค และการรับรู้ถึงผลการปฏิบติังาน
ของสินคา้ ถา้สินคา้ปฏิบติังานไดต้ ่ากวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกผิดหวงั ถา้สินคา้ปฏิบติังาน
ไดต้ามความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจ ถา้สินคา้ปฏิบติังานไดสู้งกวา่ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะ
รู้สึกประทบัใจสินคา้นั้น 

ดนยั (2548) ไดก้ล่าวถึงงานท่ี Philip เขียนไวว้่า บริษทัตอ้งคอยควบคุมดูแลและพฒันา
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ยิ่งลูกคา้มีความพึงพอใจมากเท่าไหร่ ก็จะท าให้สามารถรักษาฐาน
ลูกคา้ได้มากเท่านั้น เน่ืองจาก การหาลูกคา้ใหม่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรักษาและสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้เดิม 5-10 เท่า และอตัราก าไรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามอายขุองลูกคา้ท่ีบริษทัสามารถ
เก็บรักษาเอาไว ้ความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นตวัช่วยในการรักษาฐานลูกคา้เอาไวแ้บบหลวมๆใน
การตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงๆ 

อรชร (2548) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของ Bearden และคณะไวว้่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
และความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภค อธิบายถึงความรู้สึกของผูบ้ริโภคในทางบวก เป็นกลางและ
ในทางลบ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการซ้ือสินค้าและบริการ ซ่ึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ี
นกัการตลาดพยายามสร้างให้เกิดข้ึน เน่ืองจากเป็นท่ีมาของความภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงท าให้กิจการมี
รายรับเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการหาลูกคา้ต ่าลง นอกจากน้ียงัช่วยลดตน้ทุนการคืนสินคา้ การใช้สิทธิการ
รับประกนั อีกดว้ย 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นขอ้สรุปไดว้า่ การศึกษาในคร้ังน้ี
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสนองตอบความคาดหวงั
ภายหลังจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ และจะใช้การสนองตอบต่อลูกค้า 4 ด้านเพื่อศึกษาความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
2.2  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1  ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พิบูล(2545) ไดก้ล่าวถึงตวัแบบและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1.  ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของฟิลิป คอตเลอร์ หรือแบบจ าลอง S-R Theory 
(stimulus response theory) หรือ S-R model (ก่อเกียรติ, 2550)  อธิบายวา่พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้
จะต้องมีสาเหตุท าให้เกิด ซ่ึงสาเหตุท าให้เกิดพฤติกรรม ประกอบด้วยส่ิงเร้า 2 ส่วน ส่ิงเร้าทาง
การตลาด ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได้ ส่วนส่ิงเร้าภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้คือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองวฒันธรรม ซ่ึงส่ิงเร้าก่อให้เกิดพฤติกรรมใน
การซ้ือจะเป็นตวัป้อนเขา้สู่ กล่องด า ผ่านกระบวนการตดัสินใจ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าในรูปแบบการตดัสินใจท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ (ภาพ 2.2) 

 
ส่ิงเร้าภายนอก  กล่องด า  การตัดสินใจซ้ือ 

ทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา  
- สถานท่ี 
- การส่งเสริม
การตลาด 

ส่ิงแวดล้อม  
- เศรษฐกิจ 
- 
เทคโนโลย ี
- การเมือง 
- วฒันธรรม 

 ลกัษณะของผู้
ซ้ือ 
-วฒันธรรม 
-สังคม 
-ส่วนบุคคล 
-จิตวทิยา 

กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 
-รับรู้ปัญหา 
-แสวงหาขอ้มูล 
-ประเมิน
ทางเลือก 
-ตดัสินใจซ้ือ 
-พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ 

 เลือกผลิตภณัฑท่ี์
ซ้ือ 
เลือกตรายีห่้อท่ีซ้ือ 
เลือกผูจ้  าหน่าย 
เวลาท่ีซ้ือ 
ปริมาณท่ีซ้ือ 

ท่ีมา : พิบูล (2545:153) 
ภาพ 2.2  ตวัแบบพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
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2.  ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของ วลิเล่ียม เจ สแตนตนัและคณะ อธิบายวา่ตวัแบบ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคหรือกระบวนการในการตดัสินใจ เกิดจากแรงผลกัดนั 4 ขอ้ดงัน้ี 1. 
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ ราคา ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ประโยชน์ สถานท่ีจ าหน่าย 
แหล่งข่าวท่ีส าคัญเกิดจากการโฆษณาการค้าผ่านส่ือต่าง ๆและแหล่งข่าวสารจากสังคม เช่น 
ครอบครัว เพื่อนฝูง ซ่ึงได้รับจากการพูดคุยกัน เป็นต้น 2. สังคมและกลุ่มสังคม ประกอบด้วย 
วฒันธรรม ชั้นของสังคม กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ และการก่อให้เกิดลกัษณะทางจิตวิทยาของผูซ้ื้อ 3. จิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ 
การเรียนรู้ บุคลิก และทศันคติ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเลือกซ้ือ ตดัสินใจซ้ือ 
ตลอดจนนิสัยในการซ้ือ และความภกัดีในตราสินคา้ 4. สถานการณ์ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
ไดแ้ก่ เวลาและโอกาส จุดมุ่งหมาย รวมทั้งเง่ือนไขในการซ้ือ ผลกัดนัให้ผูซ้ื้อตดัสินใจแตกต่างกนั
ไป ส่วนการตดัสินใจซ้ือจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การ
พิจารณาระดบัความส าคญัในส่ิงท่ีจะซ้ือ การก าหนดทางเลือก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (ภาพ 2.3) 

 

พลงัผลกัดนัของสังคมและกลุ่มสังคม  พลงัผลกัดนัดา้นจิตวทิยา 
-วฒันธรรม 
-วฒันธรรมยอ่ย 
-ชั้นของสงัคม 
-กลุ่มอา้งอิง 
-ครอบครัวและสมาชิก 

 -แรงจูงใจ 
-การรับรู้ 
-การเรียนรู้ 
-บุคลิก 
-ทศันคติ 

 

ขอ้มูลข่าวสาร  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  ปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ 
1.แหล่งโฆษณาการคา้

ผา่นส่ือต่างๆ 
 
 

2.แหล่งจากสงัคม 

 ตระหนกัถึงความตอ้งการ 
 

พิจารณาระดบัความส าคญั 
 

การก าหนดทางเลือก 
 

การประเมินทางเลือก 
 

การตดัสินใจซ้ือ 
 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 เวลา โอกาสท่ีซ้ือ 
สถานท่ีซ้ือ 

 
 

จุดมุ่งหมายในการซ้ือ 
เง่ือนไขการซ้ือ 

ท่ีมา: พิบูล (2545:155) 

ภาพ 2.3  ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือ และพลงัผลกัดนั 
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การศึกษาในคร้ังน้ีจะใชต้วัแบบ S-R model  เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
โดยดูว่าผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ อย่างไร เช่น การเลือกผลิตภณัฑ ์
(product choice) ผูซ้ื้อมีการเลือกผกัปลอดสารพิษอะไร ประเภทไหน การเลือกตราสินคา้ (brand 
choice) เพื่อดูวา่ผูซ้ื้อให้ความส าคญักบัตราสินคา้หรือไม่ การเลือกผูข้าย (dealer choice) ผูซ้ื้อจะ
เลือกซ้ือจากร้านคา้ผกัปลอดสารพิษโดยตรง ห้างสรรพสินคา้ ตลาดสด หรือตลาดนัด  การเลือก
เวลาในการซ้ือ (purchase timing) ผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษจะเลือกซ้ือในเวลาเชา้ กลางวนัหรือเยน็ การ
เลือกปริมาณการซ้ือ (purchase amount) ดูวา่ผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษมีการตดัสินใจเร่ืองจ านวนหรือ
ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังเท่าไหร่ 
 
 2.2.2  ทฤษฏีเกี่ยวกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจ 

Vroom (1970 อา้งใน ศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยุติธรรม, 2551) ได้กล่าวถึงทฤษฎีแห่ง
ความคาดหวงั หรือ ทฤษฎี V.I.E โดยมีองคป์ระกอบคือ 
  1.  V มาจากค าวา่ valence หมายถึง ความพึงพอใจ 
  2.  I  มาจากค าวา่ instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วิถีทางท่ีน าไปสู่ความพึง
พอใจ 

3.  E มาจากค าวา่ expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้นๆ 
บุคคลมีความตอ้งการและความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอยา่งนั้น จึงตอ้งพยายาม

กระท าการดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ตามท่ีตั้งหรือหวงัไว ้บุคคลก็จะรับความพึงพอใจ และขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัใน
ส่ิงท่ีสูงข้ึนไปอีกเร่ือยๆ  

บรรชรและรุ่งทิพย ์(2542 อา้งใน กนัตพร, 2548) จากทฤษฎีความคาดหวงั (V.I.E Theory) 
อธิบายว่าการท่ีบุคคลใดจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมีความคาดหวงัว่าจะได้รับความส าเร็จเป็น
ผลตอบแทนการกระท า ความคาดหวงัจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดก่อนการกระท าและเป็นเหตุของการกระท า 
เพราะพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลส าเร็จจากการกระท านั้นๆ 

กนัตพร (2548) ไดแ้สดงแผนภูมิรูปแบบทฤษฎี V.I.E ไวด้งัน้ี  
หากคนเราพึงพอใจในผลลัพธ์ท่ีคาดหวงัว่าจะได้รับก็จะเกิดแรงจูงใจในการกระท า

กิจกรรมต่างๆ  เม่ือผลลพัธ์จากกิจกรรมท่ีไดก้ระท าตรงตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไวก้็จะเกิดความพึง
พอใจ (ภาพ 2.4) 
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ท่ีมา : กนัตพร (2548:7) 

ภาพ 2.4  ทฤษฎีความคาดหวงั V.I.E Theory 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะใช ้V.I.E Theory เป็นแนวทางในการศึกษาความคาดหวงัและความ
พึงพอใจของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาวา่ผูซ้ื้อคาดหวงัอะไร
จากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ (E)  ผูซ้ื้อมีกิจกรรมหรือพฤติกรรมการซ้ืออย่างไร (I) และมีความพึง
พอใจเป็นอยา่งไร (V) 

 
2.3  การทดสอบค่าไคสแควร์ 
 กานดา (2539) ไดอ้ธิบายวา่ เม่ือผูว้ิจยัมีขอ้มูลอยูใ่นรูปของความถ่ีหรือขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ี
ไม่สามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขหรือค่าท่ีแน่นอนได ้รวมถึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงผูว้ิจยั
ตอ้งการน าขอ้มูลเหล่านั้นมาทดสอบสมมติฐานท่ีสนใจ  ผูว้ิจยัสามารถใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์ 
(Chi-quare test)ในการทดสอบได ้ซ่ึงการทดสอบค่าไคสแควร์เป็นสถิติท่ีสามารถทดสอบคุณสมบติั
ของขอ้มูลได้หลายลกัษณะในคราวเดียวกนั การทดสอบค่าไคสแควร์สามารถน ามาใช้ทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การทดสอบไคสแควร์ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเดียว(  2   – one sample) 
2. การทดสอบความเป็นอิสระ ( test of  independence) 
3. การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (single variance) 

ความคาดหวงั 

แรงจงูใจ 

กิจกรรมหรือพฤติกรรม 

ผลที่ได้รับหรือเป้าหมายทีค่าดหวงั 

ความพงึพอใจ 
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4. การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ( test of goodness of fit) 
โดยทัว่ไปการทดสอบไคสแควร์เป็นการทดสอบท่ีพิจารณาว่าความถ่ีท่ีสังเกตได้หรือ

ความถ่ีท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล( observed frequency) แตกต่างกบัความถ่ีตามทฤษฎีหรือท่ี
คาดหวงั ( expected frequency ) หรือไม่ สถิติท่ีใชท้ดสอบคือ 

   ∑
       

 

  

 

   

                   

ซ่ึง Oi คือ ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกตหรือเก็บรวบรวม ( observed frequency) 
  Ei คือ ความถ่ีตามทฤษฏีหรือท่ีคาดหวงั (expected frequency )  
  k คือ จ านวนกลุ่ม 
  V คือ องศาความเป็นอิสระ ( degree of freedom ) 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของไคสแควร์ มีดงัน้ี 

1.  ค่าความถ่ีท่ีสังเกตไดต้อ้งเป็นอิสระจากกนั 
2. ความถ่ีตามทฤษฎีไม่นอ้ยกวา่ 10 แต่ถา้จ านวนชั้นความเป็นอิสระมากค่าความถ่ีตาม

ทฤษฎีไม่นอ้ยกวา่ 5 ก็สามารถทดสอบได ้
3. ถา้ความถ่ีตามทฤษฎีนอ้ยกวา่ 5 ใหร้วมความถ่ีนั้นกบัชั้นอ่ืนท่ีอยูติ่ดกนัเขา้ดว้ยกนั แต่ถา้ 

ความถ่ีตามทฤษฎีมีค่านอ้ยกวา่ 5 เกิน 20 เปอร์เซ็นต ์ของจ านวนช่อง (cell) ทั้งหมดก็ไม่
ควรใชก้ารทดสอบดว้ยวธีิน้ี 

4.  ผลบวกของความถ่ีท่ีคาดหวงัตอ้งเท่ากบัผลบวกของความถ่ีจากการสังเกต 
 

1. การทดสอบไคสแควร์ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเดียว (   2 – one sample) 
การทดสอบอตัราส่วนของลกัษณะต่างๆแตกต่างไปจากท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัไวห้รือไม่ สามารถ

ทดสอบค่าไคสแควร์โดยทดสอบนยัส าคญัของความแตกต่างระหวา่งความถ่ีท่ีคาดหวงักบัความถ่ีท่ี
สังเกตได ้จากสูตรขา้งตน้ (3.1) แต่ในกรณีท่ี k=2 จะท าให้องศาความอิสระเท่ากบั 1 ท าให้การแจก
แจงของ  2  ไม่ต่อเน่ืองกนั ดงันั้นจึงตอ้งปรับโดยใช้ค่าแกข้องเยตส์ (Yates’s Correction for 
continuity )  2  ท่ีปรับแลว้มีสูตรดงัน้ี 

  
  ∑

              

  

 

   

                  

V=k-1 
ถา้กลุ่มตวัอย่างมากกวา่หรือเท่ากบั 50 และองศาความเป็นอิสระเท่ากบั 1 ในการค านวณไม่

จ าเป็นตอ้งปรับค่า  2   
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การพิจารณาขอบเขตวิกฤตโดยจะปฏิเสธ H0 เม่ือค่า X2 ท่ีค  านวณไดม้ากกว่าหรือเท่ากบั ค่า  
  2 

α(V) ท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงไคสแควร์ 
 

2. การทดสอบความเป็นอิสระ ( test of  independence) 
การทดสอบความเป็นอิสระเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัท่ีผูว้ิจยัสนใจ

ศึกษา เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความถนดัทางช่าง โดยตวัแปรตวัหน่ึงคือเพศ ตวัแปรตวัท่ี
สองคือความถนดัทางช่าง เป็นตน้ โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความเป็นอิสระคือ 

   ∑∑
         

 

   

 

   

 

   

               

    
 เม่ือ  Oij  คือ ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกตในแถวท่ี i สดมภท่ี์ j 
  Eij  คือ ความถ่ีท่ีควรจะเป็นในแถวท่ี i สดมภท่ี์ j 
             

     

 
 

  ni  คือ ความถ่ีรวมในแถวท่ี i 
  nj  คือ ความถ่ีรวมในสดมภท่ี์ j 
  N  คือ ความถ่ีรวมทั้งหมด 
  r คือ จ านวนแถว 
  c  คือ จ านวนสดมภ ์
  ∑ ∑ 

   
 
    คือ ผลรวมของทั้งหมดทุกแถวและทุกสดมภ ์

  V คือ องศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
    V=(r-1)(c-1) 
และในกรณีท่ี r=2และ c=2 จะท าให้องศาความเป็นอิสระเท่ากบั 1 ดงันั้นจึงตอ้งปรับแกเ้พื่อค่า

ต่อเน่ือง โดยมีสูตรท่ีปรับแกคื้อ 

  
  ∑∑

 (       )       

   

 

   

 

   

               

 
ถา้กลุ่มตวัอย่างมากกว่าหรือเท่ากบั 50 และองศาความเป็นอิสระเท่ากบั 1 ในการค านวณไม่
จ  าเป็นตอ้งปรับค่า  2   

การพิจารณาขอบเขตวิกฤตโดยจะปฏิเสธ H0 เม่ือค่า  2   ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั ค่า  
 2  

α(V) ท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงไคสแควร์ 
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3.การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (single variance) 
การทดสอบเก่ียวกับความแปรปรวนเดียวเป็นการทดสอบเพื่อต้องการทราบว่าค่าความ

แปรปรวนของประชากร เท่ากบัค่าความแปรปรวนท่ีก าหนดไวห้รือคาดหวงัไว ้หรือไม่ 
 

4. การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test ) 
 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยทัว่ไปมกัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่าขอ้มูลจากประชากรท่ี
น ามาวเิคราะห์นั้นตอ้งมีการแจกแจงปกติ ฉะนั้นในกรณีท่ีผูว้ิจยัไม่ทราบการแจกแจงของขอ้มูล จึง
จ าเป็นตอ้งด าเนินการทดสอบก่อนว่าขอ้มูลเหล่านั้นมีการแจกแจงปกติหรือไม่ด้วยการทดสอบ
ภาวะสารูปสนิทดีโดยใชไ้คสแควร์ โดยการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี เป็นการทดสอบวา่ขอ้มูลจาก
ประชากรท่ีน ามาวิเคราะห์มีลกัษณะใด เช่น เป็นการแจกแจงปัวซอง การแจกแจงทวินาม หรือเป็น
การแจกแจงปกติ  
 กลัยา (2549) การทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูลท่ีจ าแนกทางเดียว เป็นการทดสอบ
เก่ียวกบัลกัษณะหน่ึงของประชากร โดยพิจารณาจากความถ่ีในแต่ละระดบั การทดสอบสมมติฐาน
แบบน้ีแบ่งออกเป็น  

ก. การทดสอบลกัษณะต่างๆของประชากรวา่เป็นไปตามท่ีคาดไวห้รือไม่ 
ข. การทดสอบการแจกแจงของประชากรวา่เป็นไปตามท่ีคาดไวห้รือไม่ 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารทดสอบไคสแควร์ดว้ยวิธีการทดสอบความเป็นอิสระ  เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษกบัความคาดหวงัและพฤติกรรม
ของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

 
2.4  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.4.1  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

รัตนาภรณ์ (2551) ไดศึ้กษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการช าระค่าสินคา้และ
บริการผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในต าบลวดัเกตุ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการช าระค่าสินคา้และบริการผา่น
เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ และเพื่อ
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 400 
ตวัอยา่ง ตามวิธีการของ Taro Yamane โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการผา่น
เคาน์เตอร์ธนาคาร และลูกคา้ท่ีใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืน เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น และไปรษณียไ์ทย 



17 

 

โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และใช้
แบบจ าลอง logit model ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของการ
เลือกใช้บริการช าระค่าสินคา้และบริการผ่านเคาน์เตอร์ ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ลือกใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษทัหรือรับจา้ง รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายประเภทบตัรเครดิต จ านวนรายการเฉล่ียในการช าระต่อคร้ังจ านวน 1 รายการ มูลค่าในการ
ช าระค่าสินคา้และบริการมูลค่าต ่ากวา่ 10,000 บาท  

ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการ พบว่าด้านความปลอดภัยในเร่ืองของการ
ตรวจสอบยอดคา้งช าระเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ค่าธรรมเนียมในการช าระผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร พนกังานธนาคารท่ีใหค้  าแนะน าผูใ้ชบ้ริการ วงเงิน
ท่ีสามารถช าระได้ในแต่ละคร้ัง การเป็นลูกค้าธนาคารอยู่ก่อนแล้ว รายได้เฉล่ียต่อเดือน เรียง
ตามล าดบั และผลการศึกษายงัพบว่า ยิ่งอายุเพิ่มข้ึนการใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะลดลง 
เน่ืองดว้ยเป็นวยัท่ีหมดภาระดา้นหน้ีสินบตัรเครดิต และสินเช่ือธนาคาร ดา้นปัญหาและอุปสรรค
ของผูใ้ช้บริการ พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาทางดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายในส่วน
ของการสะสมยอดรายการช าระ ปัญหาทางดา้นบตัรคิวในช่วงท่ีรอรับบริการ และจ านวนเคาน์เตอร์
พนกังานท่ีใหบ้ริการมีไม่เพียงพอ 
 
 2.4.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจ 

นงลกัษณ์ (2545) ได้ศึกษา ความคาดหวงัของสมาชิกต่อบทบาทของหอการคา้จงัหวดั
เชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคาดหวงัของสมาชิกต่อบทบาทของหอการค้า
จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านบทบาทในการปรับปรุง บทบาทในการส่งเสริม บทบาทในการรักษา
ผลประโยชน์และบทบาทในการพฒันา  โดยศึกษาจากประชากรซ่ึงเป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดั
เชียงใหม่จ  านวน 236 ราย จากประชากรทั้งหมด 566 ราย ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยสูตร Taro 
Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิจากกลุ่มวิสาหกิจ 11 กลุ่ม  
และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียใ์ห้กบัสมาชิก  
โดยแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของ
ประชากร วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาคือกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุคือ 41-50 ปี จบชั้นปริญญาตรี มีสถานภาพเป็นเจา้ของ
กิจการ ประกอบธุรกิจประเภทพาณิชกรรมคือซ้ือมาขายไป มีทุนจดทะเบียน 1-5 ลา้นบาท ประกอบ
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ธุรกิจมากกวา่ 20 ปี มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่หน่ึงลา้นบาท เป็นสมาชิกหอการคา้ประเภทตลอดชีพ 
เป็นสมาชิกหอการคา้มาประมาณ 6-10 ปี โดยสมคัรเป็นสมาชิกจากการชกัชวนของกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีหอการคา้ สมาชิกส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีหอการคา้จดัข้ึนและไดรั้บ
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกหอการคา้จากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3วดั
ทศันคติและความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้ Likert scales 5 ระดบั โดยส่วนท่ี 2 วดัความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของสมาชิกต่อบทบาทของหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ ใน 4 บทบาท ผล
การศึกษาพบวา่ สมาชิกหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ มีความคาดหวงัโดยรวมทั้ง 4 บทบาทในระดบั
มาก และความคาดหวงัจากการเป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ สมาชิกมีความคาดหวงัใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนั ในส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของหอการคา้
จงัหวดัเชียงใหม่ในกิจกรรมหลกั 3 ดา้น พบวา่ สมาชิกหอการคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากต่อ
กิจกรรมเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อกิจกรรมเพื่อ
สมาชิกและกิจกรรมดา้นต่างประเทศ และส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัของสมาชิกในการ
ใช้บริการของหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการก าหนดให้เลือกตอบจาก 7 ขอ้ พบว่า สมาชิก
ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคมากคือ การมีค่าธรรมเนียมท่ีไม่เหมาะสม และการท่ี
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรม หรือสมาคมอ่ืน ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยผูป้ระกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัอยูก่่อนแลว้ 

 เสาวนีย์ (2545) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการจัด
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว:กรณีศึกษาหมู่บา้นรวมมิตร อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มและการใชบ้ริการกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของหมู่บา้นรวมมิตร เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ของนักท่องเท่ียวต่อการจัดการ
สภาพแวดลอ้มและการใชบ้ริการกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจในการจดัการสภาพแวดลอ้มและ
การใชบ้ริการกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นรวมมิตร ในการศึกษาไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใช้ตาราง Darwin Handel ได้กลุ่มตวัอย่าง 263 คนและใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจาก
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุ 14 ปีข้ึนไป ท่ีไปเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นรวมมิตร อ.เมือง 
จ.เชียงราย และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 
3 ส่วน ซ่ึงส่วนท่ี 1.จะเก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาโดยผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.3 ช่วงอายุท่ีมาก
ท่ีสุด คืออาย ุ51ปีข้ึนไป มีจ านวนร้อยละ 31.6 ภูมิภาคท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่อาศยัอยูคื่อยุโรป ร้อย
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ละ 55.5 จ านวนวนัท่ีนกัเท่ียวพกั สูงสุดคือ 1 วนั ร้อยละ 45.2 และส่วนใหญ่เป็นการมาเท่ียวคร้ังแรก 
ร้อยละ 95.8 ส่วนท่ี 2.ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
และกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 8 กิจกรรมของหมู่บา้นรวมมิตร ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลจากค าถามแบบ
ประเมินค่า (rating scale) จากนั้นจึงปรับค่าให้อยูใ่นระดบัช่วง (interval scale)ท าการวิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistics) ในรูปของการแจกแจงความถ่ี ค่ามชัฌิมเลขคณิต(mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  ผลการศึกษา พบวา่ก่อนท ากิจกรรมนกัท่องเท่ียวมี
ความคาดหวงัคะแนนเฉล่ีย 4.04 อยูใ่นระดบัความคาดหวงัมาก และหลงัจากท ากิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียลดลงอยูท่ี่ 3.81 แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงระดบัความพึงพอใจ
มาก ส่วนระดบัความคาดหวงัดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มนั้นไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.04 และความพึง
พอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มนั้นได ้3.57 ซ่ึงไดร้ะดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการ
จดัการสภาพแวดลอ้มในระดบัมาก การวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว วิเคราะห์ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกทั้ง 15 ประเด็น อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความคาดหวงัแต่จะมีผล
ต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พิสิฐ (2546) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของ
บริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน)โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาระดบัความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการบริการของบริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของบริษทั การบินไทย จ ากดั
(มหาชน) ตามลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะการใชบ้ริการและการเดินทาง 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของบริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน) ตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล ลกัษณะการใชบ้ริการและการเดินทาง 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงั
และความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของ บริษทั การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ใน
การศึกษาไดท้  าก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางการสุ่มตวัอย่างของ Yamane โดยยอมรับความ
คลาดเคล่ือนในการสุ่มท่ีขนาด 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คนใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งอย่างเป็นระบบโดย
แบ่งเป็น 4 ภูมิภาคๆละ 100 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วน และ
ใชค้อมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t-test F-test  Pearson’s product moment correlation พบวา่ ความคาดหวงัของผูโ้ดยสารต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทัการบินไทย ทั้ง 9 ดา้นคือ ดา้นก าหนดเวลา ดา้นราคา ดา้นการส ารองท่ีนัง่ ดา้น
พนักงานตอ้นรับภาคพื้นและบนเคร่ือง ด้านส่ิงบริการบนเคร่ืองบิน ด้านเคร่ืองบินและอุปกรณ์
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อ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน ด้านการดูแลและขนส่งสัมภาระท่ีใช้ในการเดินทาง ด้าน
การตลาด และดา้นความปลอดภยั ความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อ
การใหบ้ริการของบริษทั มีเพียงดา้นความปลอดภยัท่ีไดค้วามพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนอีก 8 ดา้น
ท่ีเหลือ ไดค้วามพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เพศ อาย ุสัญชาติ การศึกษา อาชีพ รายได ้และการมี
สภาพการเป็นสมาชิกบตัรสะสมไมล์ มีความคาดวงัต่อการให้บริการของบริษทั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ จ  านวนการเดินทางไปต่างประเทศกบัความคาดหวงัต่อการให้บริการแตกต่างกันใน
ภาพรวมและภูมิภาคท่ีตวัอย่างอยู่กับความคาดหวงัต่อการให้บริการไม่แตกต่างกนัในภาพรวม
ยกเวน้ดา้นความปลอดภยัท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการให้บริการ พบว่า เพศ อายุ สัญชาติ และรายได ้กบัความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนัในภาพรวม ส่วนทางดา้น การศึกษา อาชีพ และสภาพการเป็นสมาชิก
บตัรสะสมไมล์กบัความพึงพอใจต่อการให้บริการมีความแตกต่างกนัในภาพรวม ลกัษณะของการ
ใชบ้ริการและการเดินทางกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน) 
พบวา่ จ  านวนการเดินทางไปต่างประเทศกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกนัในภาพรวม 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัภูมิภาคกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ ท่ีไม่แตกต่างกนัในภาพรวม  ส่วน
ทางดา้นความสัมพนัธ์ของความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทั พบวา่ ดา้น
เวลา ดา้นการส ารองท่ีนัง่ ดา้นพนกังานตอ้นรับภาคพื้นและบนเคร่ือง ดา้นส่ิงบริการบนเคร่ืองบิน 
ดา้นเคร่ืองบินและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน ดา้นการดูแลและขนส่งสัมภาระท่ีใช้
ในการเดินทาง ด้านการตลาด และดา้นความปลอดภยั พบว่าความคาดหวงัต่อการให้บริการกบั
ความพึงพอใจต่อการให้บริการมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีเพียงดา้นราคา  ท่ีพบวา่ความคาดหวงัต่อ
การใหบ้ริการกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 
 2.4.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัผกัปลอดสารพษิ 

วิไล (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอด
สารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพทัว่ไป
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งในการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษ 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 3. เพื่อ
วเิคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกกกลุ่มตวัอยา่งตามวิธี
ของ W.G.Cochran จ านวน 323 คนดว้ยแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์
เชิงพรรณนาในการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ร้อยละวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม การ
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วิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลือกของผูบ้ริโภคผกั
ปลอดสารพิษ โดยใช้แบบจ าลองโพรบิทและแบบจ าลองโลจิท และใชเ้กณฑ์การวดัทศันคติแบบ 
likert scale ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ราคาและส่วนต่างระหวา่ง ผกั
ปลอดสารพิษและผกัสดทัว่ไป นอกจากน้ีพบว่าครอบครัวขนาดเล็กมีความน่าจะเป็นในการเลือก
บริโภคผกัปลอดสารพิษเพิ่มข้ึนในสมการผกัโดยรวม ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา รายได้ อายุและ
พื้นท่ีอยู่อาศยัเมืองชั้นในมีผลต่อความน่าจะเป็นในการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษเป็นบางชนิด
เท่านั้น ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคคือดา้นแหล่งจ าหน่ายผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ผกัปลอดสารพิษยงั
มีแหล่งจ าหน่ายนอ้ย ควรมีแหล่งจ าหน่ายให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตซ่ึงผูบ้ริโภคมีความสะดวกและนิยมไปซ้ือและควรมีขบวนการผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพของผกัปลอดสารพิษใหม้ากข้ึนและกระท าอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตดว้ย 

ธีรนุช (2545) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษกบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคและความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลจ านวน 323 ตวัอยา่ง มีการใชม้าตรวดัแบบ likert scale ในการวดัความคิดเห็นท่ีมี
ต่อผกัปลอดสารพิษและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยใชก้ารทดสอบค่าที ( t-test) ทดสอบความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอย่างกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one way analysis of variance ) ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ
กบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูบ้ริโภค ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันหาความสัมพนัธ์ระหว่างความ
คิดเห็นต่อผกัปลอดสารพิษกบัพฤติกรรมการซ้ือ ผลการศึกษาท่ีได ้พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยว่า
ผกัปลอดสารพิษดี และมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสารพิษตกคา้งท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ผกั
ปลอดสารพิษมีราคาสูงกว่าผกัทัว่ไปเน่ืองมาจากวิธีการผลิตท่ียุ่งยาก กลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นว่า
ควรมีปรับปรุงตน้ทุนการผลิตผกัเพื่อไม่ให้ราคาสูงเกินไป ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือพบว่า
ผูบ้ริโภคมกัจะนิยมซ้ือผกัในซุปเปอร์มาร์เก็ต สัปดาห์ละคร้ัง เหตุผลซ้ือเน่ืองจากความปลอดภยัจาก
สารพิษและคุณค่าทางโภชนาการ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ธิติมา (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค และปัญหาและ
อุปสรรคในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การค านวณน ้ าหนักคะแนนเฉล่ีย(weight mean score) เพื่อประเมินปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษโดยก าหนดค่าประเมินให้กบัค าตอบตามล าดับ
ความส าคญั 5 คะแนนแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) และมีการทดสอบสมมติฐานโดย
ใชค้่าสถิติไคสแควร์(chi-square) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือ และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ผลท่ีไดพ้บว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี นิยมซ้ือท่ีบ๊ิก
ซีซูปเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ มีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง มีช่วงเวลาการซ้ือระหวา่ง 18.01-22.00 น. ปัจจยั
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัปลอด
สารพิษในระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีผลในระดบั
ปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัร้านท่ี
นิยมเลือกซ้ือ ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซ้ือและช่วงเวลาท่ีนิยมเลือกซ้ือ ปัญหาและอุปสรรคพบว่า 
ด้านราคาเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญสุดเน่ืองจากผกัปลอดสารพิษมีราคาสู งกว่าผกัทั่วไปใน
ทอ้งตลาด รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีความมัน่ใจในคุณภาพความปลอดภยั ด้านการจดั
จ าหน่ายเน่ืองจากร้านคา้อยูไ่กลไม่สะดวกในการซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารการโฆษณาเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ 

สุมิตรา (2552) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษจากเกษตรกร
ในจงัหวดั เชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษจากเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกตวัอยา่งจ านวน 200 ตวัอยา่งจาก 4 แหล่ง
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้วิธีในการเก็บตวัอย่างตามสะดวกโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลโดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา
อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม ในการน าเสนอตารางค่าความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย 
ใชม้าตรวดัแบบ likert scale ในการวดัทศันคติ ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  สถานภาพสมรสแล้ว ซ้ือผกัปลอดสารพิษมากกว่าผกัทั่วไปเน่ืองจากมีความ
ระมดัระวงัใส่ใจในสุขภาพระดบัมาก ผกัท่ีนิยมซ้ือคือผกักาดชนิดต่างๆ โดยเลือกซ้ือผกัปลอด
สารพิษดว้ยตวัเองโดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ พบวา่ ปัจจยัทางดา้น
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ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ให้ความส าคญัในระดบัมาก และ
ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง ส่วนปัญหาท่ีพบคือ ปัญหา
ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ความไม่มัน่ใจในคุณภาพจึงมีการเสนอให้แสดงผลการสุ่มตรวจสารเคมีในผกั
ของร้านคา้ท่ีน าผกัมาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภค  
 นงนุช (2553) ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในร้านคา้
เพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดความต้องการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษและศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใช้สถิติ การค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที สถิติ one-way analysis of variance ค่าการวิเคราะห์หาผลต่างของรายคู่ใช ้LSD และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
อยู่ระหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชีพพยาบาล มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีความตอ้งการและพฤติกรรมการ
บริโภคไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นอายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือนและสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่าง
กนัมีความตอ้งการและพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค พบวา่ แหล่งท่ีซ้ือผกัส่วนใหญ่คือ ร้านคา้เพื่อสุขภาพรองลงมาคือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพ โดยซ้ือสัปดาห์ละคร้ังซ้ือเพราะห่วงใยต่อสุขภาพ 
ปัจจยัส่วนทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอด
สารพิษอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และปัจจยัด้านจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  


