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บทคัดย่ อ
การวิจัยเรื่ อง “องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มของวัย รุ่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึก ษาองค์ ป ระกอบปั จ จัย ทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ วัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ต้ องเป็ นผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ที่อาศัย
ในเขตกรุ งเทพมหานครประมาณ 400 คน สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล ได้ แก่ วิธีก ารคิดค่าร้ อยละ
(Percentage) การหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์ ปั จ จัย โดยการสร้ างตัว แปรใหม่ ข องกลุ่ม ตัว แปรด้ ว ยการวิ เคราะห์ ปั จ จัย (Factor Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มมี 3 ปั จ จัย ได้ แก่ 1) ปั จ จัย ด้ า นสิ น ค้ า ตราสิ น ค้ า และ บรรจุภัณ ฑ์ 2) ปั จ จัย การส่ ง เสริ ม
การตลาดและวิธีการชาระเงินที่หลากหลายรูปแบบ 3) ปัจจัยด้ านราคาเหมาะสมและหาซื ้อได้ สะดวก
คำสำคัญ : องค์ ประกอบปัจจัยทางการตลาด, พฤติ กรรมการซื ้อ , ผลิ ตภัณฑ์ ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม,
วัยรุ่น
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Abstract
The research on “Marketing Factors and Purchasing Behavior of Environmentally
Friendly Products of Teenagers in Bangkok Metropolitan Area” has the objective for 1) studying
the marketing factor effective to the purchase of environmentally friendly products of teenagers
in Bangkok Metropolitan Area 2) studying the purchasing behavior of environmentally friendly
products of teenagers in Bangkok Metropolitan Area. The samples used in this research are 400
teenagers having their ages in between 15 – 24 years old living in Bangkok Metropolitan Area
who purchased environmentally friendly products. The statistics used in the data analysis are
percentage, mean, standard deviation, and factor analysis. The result of the research found that
the marketing factors used in deciding to purchase the environmentally friendly products
consisted of 3 factors, they are 1) Product, brand, and packaging, 2) Promotion and how to pay
money in different forms, and 3) Reasonable prices and purchasing convenience.
Keywords: Marketing Factors, Purchasing Behavior, Environmentally Friendly Products,
Teenagers

บทนา
ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ มีกระแสตระหนักถึงความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้ อมและปั ญหาสภาพ
อากาศที่ เปลี่ ย นแปลง ซึ่ง เป็ น ประเด็น ปั ญ หาที่ ได้ รับ ความสนใจไปทั่วโลก (Bergin–Seers and Mair,
2009) ไม่เพียงแต่เฉพาะมุม มองของนักวิชาการด้ านสิ่งแวดล้ อมเท่านัน้ แต่ประเด็นดังกล่าวก็ได้ รับการ
กล่าวถึงจากภาครัฐ ผู้ผลิตและผู้บริโภคทัว่ โลก โดยสะท้ อนให้ เห็นจากพฤติกรรมของผู้ผลิต ผู้บริ โภค ปั จจัย
ในการเลือกซือ้ นโยบายของภาครัฐที่แสดงออกถึงความวิตกกังวล ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม การ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคนรุ่นหลังและการเกิดขึ ้นของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม คือ สินค้ าหรื อบริการที่ผลิตขึ ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยี
ที่ใส่ใจถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้ อมตังแต่
้ ต้นทาง คือการคัดเลือกวัตถุดิบ ในการผลิตการเลือกใช้
พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยยึดหลักการใช้ พลังงานและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เกิดมลพิษ
น้ อ ย ไม่มี ก ารเจื อ ปนสารเคมี และสามารถน ากลับ มาใช้ ใหม่ไ ด้ (ส านัก หอสมุด และศูน ย์ ส ารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2553) นอกจากนี ้ ปั ญ หาภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ เกิดขึน้ ทั่วโลกและประเด็น
ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดารงชีวิตของมนุษย์
ทาให้ การตระหนักถึงความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้ อม เป็ นประเด็นปั ญหาที่ได้ รับความสนใจไปทัว่ โลก นามาซึ่ง
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ยุคของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่เรี ยกชื่อว่า “ยุคแห่งสีเขียว” รวมทังการส่
้
งเสริ มการผลิต และการบริ โภค
สิ น ค้ าที่ เรี ย กว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ สี เขี ย ว (Green Product) ค าว่า Green ในที่ นี ห้ มายถึ ง ระบบการผลิ ต และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ต รหรื อ มี ผ ลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ย ดัง นัน้ ค าว่า Green จึง สอดคล้ อ งกับ ค าว่า
Environment Friendly หรื อ Eco – Friendly (ส านั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2553)
สาหรับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงสร้ างการผลิตและบริ การมีการใช้ ทรัพยากร
เป็ นฐานหลักอย่างมาก ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม ยิ่งทาให้ ผ้ คู นเกิดความต้ องการบริ โภค
มากขึน้ จนบางครัง้ มี ก ารน าทรั พ ยากรมาใช้ อ ย่า งสิ น้ เปลื อ ง ไม่ ค้ ุม ค่า และไม่มี ประสิ ท ธิ ภ าพ กระทั่ง
ทรัพยากรต่างๆ ไม่สามารถเกิดหรื อถูกสร้ างขึ ้นมาทดแทนใหม่ได้ ทนั กับความต้ องการใช้ ทาให้ เกิดปั ญหา
ต่างๆ ตามมา อาทิ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึน้ และปั ญหาภาวะโรคร้ อน (ปวีณ์ กร แก้ วบุตร, 2556) ดังนัน้
เพื่ อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จึงกาหนดแนวทางการพัฒ นาเรื่ อง การปรับแผนการผลิตและพฤติกรรม
การบริ โภค ภายใต้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้ างความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนัน้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ จดั ทายุทธศาสตร์ การบริ โภคที่ยงั่ ยืนสาหรับบริ บทไทยขึ ้นและดาเนินการในปี
(2550 – 2554) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โ ภคของคนในสังคมให้ ม่งุ สู่ความยัง่ ยืนมากขึ ้น โดยการ
ปลูกจิตสานึกและสร้ างค่านิยมใหม่เรื่ องการบริ โภคอย่างพอเพียงและให้ ผ้ บู ริ โภคมีส่วนร่ วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม ผ่านการบริ โภคสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคมไทยมากนักและมีจาหน่ายในตลาดทัว่ ไปในประเทศ
ค่อนข้ างน้ อย ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมบางประเภทมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป ทาให้ ขาด
ความสนใจจากผู้บริโภคหรื อประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้ อม ทังๆ
้ ที่ได้ มีการดาเนินการให้
ฉลากเขี ยวแก่ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ห ลายชนิ ดมานานหลายปี แล้ วก็ ตาม รวมทัง้ รัฐ บาลได้ ให้ การสนับสนุนโดยมี
นโยบายให้ หน่วยงานราชการจัดซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ ้นเป็ นระยะๆ เพื่อจะได้ ช่วย
กระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ในประเทศได้ มากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนของสังคมไทยก็ยงั ต้ องตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันคานึงถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
วัย รุ่ น ซึ่ ง เป็ น กลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ข องสัง คม เป็ น กลุ่ม คนที่ ยัง สามารถได้ รับ การปลูก ฝั ง ในเรื่ อ งขอ งการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมา แนวคิดในการส่งเสริ มให้ มีการรักษาสิ่งแวดล้ อมก็ได้ มีการ
กล่าวถึงในโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝั งให้ เยาวชนในช่วงวัยรุ่นได้ ตระหนักถึงพิษภัยของการทาลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น โดยจากงานสัมมนา Disruption ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลว่า วัยรุ่นไทยเป็ น
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กลุ่ม ที่ตื่นตัวกับปั ญ หาโลกร้ อนมากที่ สุดในเอเชีย โดยส่วนใหญ่ จะแสดงออกผ่านการใช้ ถุงผ้ าเป็ นหลัก
ในขณะที่ ACNielsen Global Consumer ได้ รายงานว่า คนไทยมีการตอบรับกระแสโลกร้ อนเหนือชาติใด
ในเอเซียคือ 26% ตามมาด้ วยอินเดีย 16% และออสเตรเลีย 13% (อรรถสิทธิ์ เหมื อนมาตย์, 2557) และ
ในทางทฤษฏี การยอมรับนวัตกรรมนัน้ กลุ่มวัยรุ่ นมักถูกจัดว่าเป็ นนวัตกร (Innovator) หรื อผู้ยอมรับก่อน
ผู้อื่น เพราะวัยรุ่นเป็ นวัยที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายกว่าและจะตอบสนองได้ เร็วกว่ากลุ่ มผู้บริโภคอื่นๆ
และอาจมีส่วนช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชดั (Assarut and Srisuphaolarn, 2008) ดังนัน้ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องในสังคมไทยควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารเพื่อให้ กลุ่ม
วัยรุ่นมีความรู้ และสามารถตัดสินใจซื ้อหาผลิ ตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีการปลูก
จิตสานึกเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตประจาวันของกลุ่มวัยรุ่นมีการการพัฒนาระบบและกระบวนการ
เผยแพร่ ข้อ มูล ข่าวสารเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นรู ปแบบการบริ โภคที่ มี ความเฉพาะเจาะจงให้ เป็ นรู ป ธรรมและ
สามารถปฏิ บัติ ได้ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล และองค์ ค วามรู้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบนั วิถีชีวิตของมนุษย์ได้ เข้ าสู่ยุคของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้ อม โดยผู้บริ โภคได้ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าและบริ การ โดยเน้ นบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม
หรื อก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้ าที่เดียวกัน (Bridget and
Antonis, 1995) และจากข้ อมูลการวิจยั ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย หรื อ EXIM
BANK พบว่า หากเศรษฐกิจโลกกลับตัวฟื น้ ขึ ้นมาใหม่ ผู้บริ โภคจะคานึงถึงปั จจัยอื่นๆ มาเป็ นเกณฑ์ในการ
ตัด สิ นใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่างๆ และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อมก็ เป็ น หนึ่งในผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี ก าร
คาดการณ์ ว่าจะได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในตลาด โดยผู้บริ โภคจะพิจ ารณาถึงส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม และสามารถย่อยสลายหรื อนากลับมาใช้ ใหม่ได้ รวมทังให้
้
ความสาคัญกับสัญลักษณ์ มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น ISO14000, Carbon Footprint, Green Label,
Eco – labeling and Packaging ของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้ วยนัน่ เอง (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย, 2552) แต่สาหรับการทาการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั นันก็
้ ยงั
มีอุปสรรคอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นการที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกมานัน้ ไม่ได้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมอย่างแท้ จริ งตามที่ผ้ ผู ลิตได้ ระบุไว้ นอกจากนันแล้
้ ว ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิต รกับสิ่งแวดล้ อม
บางประเภทมีวงจรชีวิตเพียงระยะสันอี
้ กด้ วย (มันทนาภรณ์ พิพิธหิรัญกร, 2554)
ด้ วยเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยสนใจศึกษากลุ่มผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความสาคัญเพราะเป็ นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่
ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตัวเอง การศึกษาผู้บริ โภคกลุ่มนี ้จะทาให้ ทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตของ
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ตลาดผลิตภัณ ฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และทาให้ ทราบถึ งพฤติกรรมและองค์ประกอบปั จจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ หน่วยงานหรื อผู้ผลิตได้ นาข้ อมูลดังกล่าว
มาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสร้ างความยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาพ ฤติ ก รรมการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมของวั ย รุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ ท ราบถึ งปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อการตัดสิ น ใจเลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้ อมของวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อนามาพัฒ นาและปรับปรุ งให้ มี ค วามเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้ ทราบถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม ว่าตระหนักและใส่ใจกับปั ญหาของสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด เพื่อนาเป็ นข้ อมูล
เชิงวิชาการไปใช้ ประโยชน์ในการประกอบการประชาสัมพันธ์ ในการกระตุ้นจิตสานึกของวัยรุ่ นในการซือ้
ผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ผู ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สามารถนาข้ อมูลที่
ได้ รับจากการวิจยั ไปใช้ ในการวางแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสามารถผลิตสินค้ าที่รองรับความ
ต้ องการของผู้บริโภคอย่างแท้ จริ ง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการดาเนินวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ วัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
สารวจของ สานักงานสถิ ติแห่งชาติ ปี 2558 พบกลุ่มวัยรุ่ นที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร มี จานวนทัง้ สิน้
767,489 คน (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครั ง้ นี ้ คื อ วัย รุ่ น อายุระหว่าง 15 – 24 ปี ต้ อ งเป็ น ผู้ซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้ อม ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 400 คน โดยมีวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสม โดยการใช้ สูตรการหาขนาดตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรที่ระดับ ความเชื่อมัน่ 95% ธานินทร์
ศิลป์ จารุ, 2548) โดยประมาณค่าสัดส่วน หรื อร้ อยละ ขนาดตัวอย่างจะหาได้ จากสูตรดังนี ้
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เมื่อ

n
P

=
=

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรวัยรุ่น
ทังหมด
้
e
=
ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
Z
=
ระดับความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ เท่ากับ 1.96
เมื่อแทนค่าโดยผู้วิจยั ต้ องการสุ่มตัวอย่างเป็ น 50 % หรื อ 0.50 จากประชากรวัยรุ่ นทังหมด
้
ระดับ
ความน่าจะเป็ นของประชากรเท่ากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548) จะได้ ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยคือ 384 ตัวอย่าง และเพื่ อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนและสร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับงานวิจยั ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ
400 ตัวอย่างและใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสุม่ ตัวอย่างตามเขตพื ้นที่ (Area Sampling)
ผู้วิจัยได้ กาหนดกรอบในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ขอบเขตพืน้ ที่ และการแบ่งเขตปกครองของ
กรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2558)
ขันตอนที
้
่ 2 การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling)
ผู้วิจัยได้ ทาการสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยแบ่งจ านวนขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างออกตาม
จานวนกลุ่มของประชากร โดยใช้ สดั ส่วนของประชากรแต่ละกลุม่ ในเขตพื ้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูจ่ านวน
มาก ซึ่งช่วยให้ การเก็บข้ อมูลสามารถทาได้ ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ โดยเขตพื ้นที่ในกรุงเทพมหานครมี
จานวน 50 เขต และ มีจานวนวัยรุ่นทังสิ
้ ้น 767,489 คน ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรวัยรุ่นจาแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร
เขต
จานวนประชากร (คน)
บางซื่อ

15,380

ดุสิต

16,083

พญาไท

10,590

ราชเทวี

10,357

พระนคร

7,023
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เขต

จานวนประชากร (คน)

ป้อมปราบศัตรูพา่ ย

5,792

สัมพันธวงศ์

2,942

บางรัก

4,622

ปทุมวัน

6,798

ดอนเมือง

27,113

หลักสี่

14,449

สายไหม

27,205

บางเขน

25,397

จตุจกั ร

19,405

ลาดพร้ าว

14,992

บึงกุ่ม

19,052

บางกะปิ

18,387

วังทองหลาง

15,229

สะพานสูง

13,169

มีนบุรี

20,568

คลองสามวา

26,244

หนองจอก

25,066

ลาดกระบัง

24,231

ประเวศ

22,833

สวนหลวง

15,707

คันนายาว

11,908

ดินแดง

16,971

ห้ วยขวาง

9,303

วัฒนา

8,162

คลองเตย

12,872

บางนา

12,455
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เขต

จานวนประชากร (คน)

พระโขนง

12,260

สาทร

9,965

บางคอแหลม

11,945

ยานนาวา

10,333

บางขุนเทียน

25,236

บางบอน

16,791

จอมทอง

21,241

ราษฎร์ บรู ณะ

11,420

ทุง่ ครุ

17,072

ธนบุรี

15,064

คลองสาน

9,113

บางแค

26,959

บางพลัด

11,739

ตลิ่งชัน

13,872

บางกอกน้ อย

15,272

บางกอกใหญ่

9,275

ภาษีเจริญ

16,987

หนองแขม

21,902

ทวีวฒ
ั นา

10,738

รวม

767,489

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558

ต่อจากนัน้ ผู้วิจัยได้ ทาการแบ่ง สัดส่วนของกลุ่ม ตัวอย่างแยกตามเขตพื น้ ที่ 50 เขต ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างแยกตามเขตพื ้นที่
เขตพืน้ ที่ใน
จานวน (คน)
ร้ อยละของจานวน
กรุงเทพมหานคร
ประชากรในแต่ ละเขต (%)
สายไหม
ดอนเมือง
คลองสามวา
บางแค
บางเขน
หนองจอก
ลาดกระบัง
บางขุนเทียน
ประเวศ
มีนบุรี
จอมทอง
หนองแขม
จตุจกั ร
บึงกุ่ม
บางกะปิ
ดินแดง
ทุง่ ครุ
บางบอน
ภาษีเจริญ
ดุสิต
บางซื่อ
วังทองหลาง
ลาดพร้ าว
หลักสี่
สวนหลวง

27,205
27,113
26,244
26,959
25,397
25,066
24,231
25,236
22,833
20,568
21,241
21,902
19,405
19,052
18,387
16,971
17,072
16,791
16,987
16,083
15,380
15,229
14,992
14,449
15,707

3.54
3.53
3.42
3.51
3.31
3.27
3.16
3.29
2.98
2.68
2.77
2.85
2.53
2.48
2.40
2.21
2.22
2.19
2.21
2.10
2.00
1.98
1.95
1.88
2.05
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14
14
14
14
13
13
13
13
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
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เขตพืน้ ที่ใน
กรุงเทพมหานคร

จานวน (คน)

ร้ อยละของจานวน
ประชากรในแต่ ละเขต (%)

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
ในแต่ ละเขต (คน)

ธนบุรี
บางกอกน้ อย
สะพานสูง
คลองเตย
ตลิ่งชัน
พญาไท
คันนายาว
บางนา
พระโขนง
บางคอแหลม
ราษฎร์ บรู ณะ
บางพลัด
ทวีวฒ
ั นา
ราชเทวี
ยานนาวา
สาทร
ห้ วยขวาง
คลองสาน
พระนคร
ปทุมวัน
วัฒนา
บางกอกใหญ่
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย
บางรัก
สัมพันธวงศ์
รวม

15,064
15,272
13,169
12,872
13,872
10,590
11,908
12,455
12,260
11,945
11,420
11,739
10,738
10,357
10,333
9,965
9,303
9,113
7,023
6,798
8,162
9,275
5,792
4,622
2,942
767,489

1.96
1.99
1.72
1.68
1.81
1.38
1.55
1.62
1.60
1.56
1.49
1.53
1.40
1.35
1.35
1.30
1.21
1.19
0.92
0.89
1.06
1.21
0.75
0.60
0.38
100.00

8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
400
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ขัน้ ตอนที่ 3 การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ทาการเก็บข้ อมูลในชุมชนที่คาดว่าจะพบประชากรกลุม่ เป้าหมายในแต่ละเขต โดยทาการสอบถาม
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับอายุ ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี และต้ องเป็ นผู้ที่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม โดยเก็บข้ อมูลตามจานวนที่ปรากฏในตารางข้ างต้ น รวมทังสิ
้ ้น 400 คน
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขันที
้ ่ 1 ตรวจสอบแบบสอบถามฉบับร่างโดยคณะผู้จดั ทา พิจารณาในแง่ความสอดคล้ องในทฤษฎี
และช่วยกันขัดเกลาข้ อความในแบบสอบถาม ให้ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 2 ตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้ า (Face Validity) และความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content
Validity) โดยผู้วิจยั นาแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื อ้ หา (Content Validity) หลัง จากนัน้ น ามาหาดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) โดยเลื อ กข้ อ ที่ มี ค่า IOC
มากกว่า 0.5 ส่วนข้ อใดมีคา่ น้ อยกว่า 0.5 ผู้วิจยั จะนามาปรับปรุงแก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนัน้ ข้ อคาถามทุกข้ อจึงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 3 ท่านที่ได้ ตรวจสอบและเห็นว่ามีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้ านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขันที
้ ่ 3 ทดลองใช้ แบบสอบถาม (Try Out) ในขันตอนนี
้
้ คณะผู้จดั ทาได้ นาแบบสอบถามที่แก้ ไ ข
แล้ ว มาทดลองใช้ (Try Out) โดยต้ องใช้ กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับประชากรที่ต้องการวัด ซึ่งใน
ที่นี ้คณะผู้วิจยั เลือกวัยรุ่นในจังหวัดนครปฐม จานวนทังสิ
้ ้น 30 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ซ ้ากับกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะเก็บจริ ง จากนัน้ จะนาคาตอบที่ได้ ไปหาค่า (Reliability) ของแบบสอบถาม เช่นเดียวกับการทดสอบ
หลังจากเก็บข้ อมูลจริ ง ด้ วยวิธีวดั ความสอดคล้ องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach จากการทดลองพบว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.889
3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
ในการท าวิจัยเมื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมูลที่ ได้ จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน
400 ตัวอย่าง ท าการลงรหัส และวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ปทางสถิ ติเพื่ อการวิจัย โดยใช้ ก ารหา
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ ปัจ จัยโดยการ
สร้ างตัวแปรใหม่ของกลุ่มตัวแปรด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดจานวนตัวแปร ใช้ วิธี
องค์ประกอบหลัก (Principle Component) ในการสกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax
เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุม่
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สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (209 คน, ร้ อยละ 52.3) อายุ 20 ปี (96 คน, ร้ อยละ
24) ศึกษาในระดับปริญญาบัตร (259 คน, ร้ อยละ 64.8) สังกัดสถาบันการศึกษาของเอกชน (282 คน, ร้ อย
ละ 70.5) และ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้ รับ 3,001 - 5,000 บาท (103 คน, ร้ อยละ 25.8)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมีดงั นี ้
1. ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเป็ น
รายข้ อพบว่า ให้ ความคิดเห็นด้ านการมีเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ ที่รับรองในด้ านของสิ่งแวดล้ อมมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สินค้ าสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ ตรงตามความต้ องการในการใช้ สินค้ า
สินค้ ามีคณ
ุ สมบัติที่สามารถช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้ อมได้ เช่น การนากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) การแปลง
รูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น (Recycle) การลดปริ มาณวัตถุดิบ (Reduce) และ การทดแทนหรื อตอบแทนกลับคืน
สูธ่ รรมชาติ (Return) สินค้ ามีความหลากหลายและเป็ นเอกลักษณ์ ตราสินค้ ามีชื่อเสียง ป้ายฉลากสวยงาม
ดึงดูดใจให้ ซื ้อ และสินค้ าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงามและมีความทันสมัย ตามลาดับ
2. ปั จจัยด้ านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเป็ นรายข้ อ
พบว่า ให้ ความคิดเห็นด้ านราคาเหมาะสมกับประโยชน์การใช้ งานมากที่สดุ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคาใกล้ เคียงกับราคาของสินค้ าตามท้ องตลาดทัว่ ไปแต่มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีวิธีชาระเงินที่หลากหลาย ไม่ยงุ่ ยาก เช่น การชาระด้ วยเงินสดหรื อบัตรเครดิต
โอนเงินผ่านตู้ ATM เป็ นต้ น และมีการตังราคาเพื
้
่อการส่งเสริมการขาย เช่น ซื ้อ 1 ชิ ้น แถม 1 ชิ ้น หรื อ ซื ้อ 4
ชิ ้น จ่าย 3 ชิ ้น เป็ นต้ น ตามลาดับ
3. ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก
เมื่อแยกเป็ นรายข้ อพบว่า ให้ ความคิดเห็นด้ านการเดินทางไปยังสถานที่จดั จาหน่ายสะดวก รวดเร็ วมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ สินค้ าวางจาหน่ายในร้ านค้ าชันน
้ าทัว่ ไป สามารถหาซื ้อได้ สะดวก สถานที่จาหน่ายสินค้ า
อยู่ใกล้ ที่พักอาศัย ความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น การจาหน่ายแบบมีหน้ าร้ า น การ
จาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ การจาหน่ายทางแคตตาล็อกสินค้ า เป็ นต้ น ตามลาดับ
4. ปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม การตลาด พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างให้ ความคิดเห็นในภาพรวมระดับปาน
กลางเมื่อแยกเป็ นรายข้ อพบว่า ให้ ความคิดเห็นด้ านการมีโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้าย
โฆษณา เป็ นต้ น มากที่ สุด รองลงมาคือ มี การใช้ เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ (social network) เพื่ อเป็ นสื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์ สิ น ค้ า ให้ เป็ น ที่ ร้ ู จัก มาขึน้ เช่น facebook หรื อ Instagram เป็ น ต้ น มี พ นัก งานขายหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับรายละเอียดของสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมได้ มีการจัดการ
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ส่งเสริ มการขายที่น่าสนใจ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้ น และ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น
งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้ าเป็ นต้ น ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการซือ้ สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
พบว่า ส่วนใหญ่ไปซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมคนเดียว (161 คน, ร้ อยละ 40.3) ผู้มีอิทธิพล
ต่อการใช้ จ่ายและตัดสินใจซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมคือ ตัวเอง (236 คน, ร้ อยละ 59) ชาระเงินค่า
สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมด้ วยเงินสด (338 คน, ร้ อยละ 84.5) สื่อที่ได้ รับและค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมคือ สื่ออินเทอร์ เน็ต (196 คน, ร้ อยละ 49) งบประมาณที่ใช้ ในการ
ซื ้อสินค้ าที่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเฉลี่ยต่อครัง้ คือ ต่ากว่า 300 บาท (109 คน, ร้ อยละ 27.3) ซื ้อสินค้ าที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมจากห้ างสรรพสินค้ า (201 คน, ร้ อยละ 50.3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมที่
ซื ้อเป็ นอันดับแรกคือ ซือ้ ผักและผลไม้ ปลอดสารพิษมากที่สุด (82 คน, ร้ อยละ 20.5) เหตุผลที่ซือ้ สินค้ าที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมคือ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน (133 คน, ร้ อยละ 33.3)
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ท่ ี
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
4.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยอันดับหนึ่ง (The First-order Factor Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับหนึ่ง เป็ นการจัดกลุ่มหรื อจาแนกปั จจัยทางการตลาดที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของวัยรุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่งผลการวิเคราะห์จะ
แบ่งได้ ตามขันตอนในการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยได้ ดงั นี ้
4.1.1 การตรวจสอบข้ อกาหนดเบือ้ งต้ นของการวิเคราะห์ ปัจจัย
ข้ อกาหนดเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ปัจจัย คือ ตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ต้องมีความสัมพันธ์
กันเพียงพอ ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ จากค่า KMO และการทดสอบ Bartlett's Test ดังนี ้
ตารางที่3 ผลการวิเคราะห์คา่ KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.
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จากตารางที่ 3 ค่า KMO เท่ากับ .955 สรุ ปได้ ว่า ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิเคราะห์มี ความสัมพันธ์ กัน
เพี ย งพอที่ จ ะวิ เคราะห์ ปั จ จัย ได้ (วิ ย ะดา ตัน วัฒ นากูล , 2548 อ้ า งถึ ง ใน ยุท ธ ไกยวรรณ์ , 2551) ซึ่ ง
สอดคล้ องกับการทดสอบ Bartlett’s Test
4.1.2 การสกัดปั จจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยครัง้ นี ้ ใช้ วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle Component) เป็ นวิธีในการสกัด
ปัจจัย และใช้ คา่ ไอเกน (Eigen Value) ที่มากกว่า 1 เป็ นเกณฑ์ในการสกัดปัจจัย ซึง่ ได้ ผลดังนี ้
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์การสกัดปั จจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
Component
1
2
3
.
.
.
22

Total
11.088
1.740
1.083

.158

Initial Eigen Values
% of
Cumulative
Variance
%
50.402
50.402
7.910
58.312
4.921
63.233

.720

Rotation Sums of Squared Loadings
Cumulative
Total
% of Variance
%
5.011
22.777
22.777
4.480
20.362
43.139
4.421
20.094
63.233

100.000

จากตารางที่ 4 เป็ นตารางที่แสดงค่าสถิติของแต่ละปั จจัยทังก่
้ อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยใช้ วิธี
องค์ประกอบหลักในการสกัดปั จจัย และใช้ เกณฑ์การสกัดปั จจัยจากค่าไอเกนที่มากกว่า 1 ซึ่งสรุ ปได้ ว่า
ปั จ จัยทางการตลาดที่ ใช้ ในการตัด สิ นใจเลื อกซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมของวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครมีทัง้ หมด 3 ปั จ จัย โดยปั จจัยที่ 1 – 3 สามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้
ทังหมด
้
22.78% 20.36% และ 20.09% ตามลาดับ และปั จจัยทัง้ 3 ปั จจัยนี ้สามารถอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรเดิมได้ ทงหมด
ั้
63.23%
4.1.3 การหมุนแกนและแปลผล
ในการวิเคราะห์ ปั จจัยนี ้ จะใช้ วิธี Varimax ซึ่งเป็ น วิธีการหมุนแกนแบบมุม ฉาก เพื่ อให้ ค่า
น ้าหนักปั จจัย (Factor loading) ของตัวแปร มีคา่ มากขึ ้นหรื อลดลง จนกระทัง่ ทาให้ ทราบว่าตัวแปรนันควร
้
อยูใ่ นปัจจัยใด (วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548 อ้ างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551) ซึง่ ได้ ผลดังนี ้
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ตารางที่ 5 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับหนึง่
ปั จจัยทางการตลาด
สินค้ าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงามและมีความทันสมัย
ตราสินค้ ามีชื่อเสียง
สินค้ ามีความหลากหลายและเป็ นเอกลักษณ์
ป้ายฉลากสวยงาม ดึงดูดใจให้ ซื ้อ
มีเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ที่รับรองในด้ านของสิง่ แวดล้ อม
สินค้ ามีคณ
ุ สมบัติที่สามารถช่วยในการรักษาสิง่ แวดล้ อมได้ เช่น การนากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse)
การแปลงรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น (Recycle) ลดปริ มาณวัตถุดิบ (Reduce) และการทดแทนหรื อ
ตอบแทนกลับคืนสูธ่ รรมชาติ (Return)
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
ราคาเหมาะสมกับประโยชน์การใช้ งาน
มีการตังราคาเพื
้
่อการส่งเสริ มการขาย เช่น ซื ้อ 1 ชิ ้น แถม 1 ชิ ้น หรื อ ซื ้อ 4 ชิ ้น จ่าย 3ชิ ้น เป็ นต้ น
มีวิธีชาระเงินที่หลากหลายไม่ย่งุ ยาก เช่น การชาระด้ วยเงินสด หรื อบัตรเครดิต โอนเงินผ่านตู้
ATM เป็ นต้ น
สถานที่จาหน่ายสินค้ าอยูใ่ กล้ ที่พกั อาศัย
การเดินทางไปยังสถานที่จดั จาหน่ายสะดวก รวดเร็ ว
สินค้ าวางจาหน่ายในร้ านค้ าชันน
้ าทัว่ ไปสามารถหาซื ้อได้ สะดวก
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้ า เป็ นต้ น
มีการจัดการส่งเสริ มการขายที่นา่ สนใจ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้ น
มีพนักงานขายหรื อเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้ าที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมได้
มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เพื่อเป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
มาขึ ้น เช่น facebook หรื อ Instagram เป็ นต้ น

Component
1
2
3
.733 .244 .280
.708 .192 .266
.717 .277 .240
.750 .246 .179
.723 .146 .274
.662 .050 .316

.401
.341
.409
.039
.149

.205
.298
.242
.665
.642

.733
.737
.691
.393
.345

.281
.285
.346
.381
.094

.329
.452
.425
.706
.777

.718
.626
.605
.001
.221

.298

.650

.193

.312

.652

.291

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมุนแกนได้ ดงั นี ้
ปั จจัยที่ 1: ปั จจัยด้ านสินค้ า ตราสินค้ า และ บรรจุภัณฑ์ประกอบด้ วยตัวแปรทัง้ สิ ้น 6 ตัวแปร ซึ่ง
อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 22.78% และสามารถเรี ยงลาดับตามค่าน ้าหนักปั จจัยได้ ดงั นี ้ ป้าย
ฉลากสวยงาม ดึงดูดใจให้ ซื ้อสินค้ าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบสวยงามและมีความทันสมัยมีเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ที่รับรองในด้ านของสิ่งแวดล้ อมสินค้ ามีความหลากหลายและเป็ นเอกลักษณ์ตราสินค้ ามีชื่อเสียง
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และสินค้ ามีคณ
ุ สมบัติที่สามารถช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้ อมได้ เช่น การนากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) การ
แปลงรู ป เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่น (Recycle) ลดปริ ม าณวัต ถุดิบ (Reduce) หรื อ การทดแทนหรื อตอบแทน
กลับคืนสูธ่ รรมชาติ (Return)
ปั จจัยที่ 2: ปั จจัยการส่งเสริ มการตลาดและวิธีการชาระเงินที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้ วยตัว
แปรทัง้ สิน้ 6 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 20.36 % และสามารถเรี ยงลาดับตามค่า
น ้าหนักปั จจัยได้ ดงั นี ้ มีการจัดการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้ น มีการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เช่น งานนิทรรศการงานแสดงสินค้ า เป็ นต้ น มีการตังราคาเพื
้
่อการส่งเสริ มการขาย
เช่น ซื ้อ 1 ชิ ้น แถม 1 ชิน้ ซือ้ 4 ชิน้ จ่าย 3 ชิ ้น เป็ นต้ น มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
เพื่อเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มาขึ ้น เช่น facebook หรื อ Instagram เป็ นต้ น มีพนักงานขาย
หรื อเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมได้ และมีวิธี
ชาระเงินที่หลากหลายไม่ยงุ่ ยาก เช่น การชาระด้ วยเงินสด หรื อบัตรเครดิต โอนเงินผ่านตู้ ATM เป็ นต้ น
ปัจจัยที่ 3: ปั จจัยด้ านราคาเหมาะสมและหาซื ้อได้ สะดวก ประกอบด้ วยตัวแปรทังสิ
้ ้น 6 ตัวแปร ซึ่ง
อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 20.09 % และสามารถเรี ยงลาดับตามค่าน ้าหนักปัจจัยได้ ดงั นี ้ ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สถานที่จาหน่ายสินค้ าอยูใ่ กล้ ที่พกั อาศัย ราคาเหมาะสม
กับประโยชน์การใช้ งาน การเดินทางไปยังสถานที่จดั จาหน่ายสะดวกรวดเร็ ว และสินค้ าวางจาหน่ายใน
ร้ านค้ าชันน
้ าทัว่ ไปสามารถหาซื ้อได้ สะดวก
4.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยอันดับสอง (The Second-order Factor Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับสอง เป็ นการศึกษาน ้าหนักของปั จจัยที่ได้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยอันดับ
หนึ่ง ซึ่งจะชี ้ให้ เห็นว่า ปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยใดมีความสาคัญมากน้ อยกว่ากัน ผลลัพธ์แสดงได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 6 แสดงค่าน ้าหนักปัจจัยในการวิเคราะห์ปัจจัยอันดับสอง
ปั จจัย
ปัจจัยที่ 3: ปัจจัยด้ านราคาเหมาะสมและหาซื ้อได้ สะดวก
ปัจจัยที่ 1: ปัจจัยด้ านสินค้ า ตราสินค้ า และบรรจุภณ
ั ฑ์
ปัจจัยที่ 2: การส่งเสริมการตลาดและวิธีการชาระเงินที่หลากหลายรูปแบบ

นา้ หนักปั จจัย
.746
.534
-.399

จากตารางที่ 6 แสดงค่าน ้าหนักปั จจัยในการวิเคราะห์ปัจจัยอันดับสอง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ปั จจัย
ทางการตลาดที่ ใ ช้ ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อมของวัย รุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยที่แบ่งได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3 ปั จจัย ซึ่งปั จจัยที่มีความสาคัญ โดยเรี ยงจากค่าน ้าหนักมากไป
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น้ อยได้ ดงั นี ้ ปั จจัยด้ านราคาเหมาะสมและหาซือ้ ได้ สะดวก ปั จจัยด้ านสินค้ า ตราสินค้ าและบรรจุภัณ ฑ์
และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดและวิธีการชาระเงินที่หลากหลายรูปแบบ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย
อันดับหนึง่ และอันดับสอง สามารถแสดงแผนภาพสรุปได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัย
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อภิปรายผล
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมที่ซื ้อเป็ นอันดับแรกคือ ซื ้อผักและ
ผลไม้ ปลอดสารพิษมากที่สดุ โดยเหตุผลที่ซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมคือ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
มากที่ สุด นอกจากนี ้ ปั จ จัยทางการตลาดที่ ผ้ ูบ ริ โภคให้ ความส าคัญ มากที่ สุด ได้ แก่ เครื่ องหมายหรื อ
สัญ ลักษณ์ ที่ รับรองในด้ านของสิ่ งแวดล้ อม ราคาเหมาะสมกับ ประโยชน์ การใช้ งาน การเดิน ทางไปยัง
สถานที่จดั จาหน่ายสะดวก รวดเร็ วและ มีโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา เป็ นต้ น
สอดคล้ องกับ ธัญปวีณ์ รัตนพงศ์พร (2553) ที่ได้ ศึกษาแบบจาลองพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้บ ริ โภค พบว่า ผู้บ ริ โภคมี พ ฤติก รรมการเลื อ กซื อ้ โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น มิ ต รต่อ
สิ่งแวดล้ อมในระดับค่อนข้ างสูง โดยสินค้ าที่มีระดับการซื ้อมาก ได้ แก่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ตดิ ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 หลอดประหยัดไฟ รถยนต์ประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิง สินค้ าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดเติมอาหาร ผัก ผลไม้
ปลอดสารพิ ษ และผู้บ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ ต่อ ปั จ จั ยด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ความสะดวกของสถานที่
จาหน่าย และการตลาด เป็ นสิ่งสาคัญในการกระตุ้นความต้ องการซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ องกับ ณั ฐ ณิ ช า นิ สัย สุ ข (2556) ที่ ไ ด้ ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมการซื อ้
ผลิตภัณ ฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของผู้บริ โภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ กับตราสินค้ าเพื่ อ
สิ่งแวดล้ อมและการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้ อม และสอดคล้ องกับ สุดารัตน์ กันตะบุตร (2554)
ที่ ได้ ศึกษาถึง ปั จ จัยที่ มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ าเพื่ อสิ่ งแวดล้ อมของผู้บ ริ โภคในจังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการรับรู้ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ าน
ราคา ปัจจัยด้ านด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้ านส่งเสริมการตลาด อยูใ่ นระดับมากทุกปัจจัย

ข้ อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
ผู้วิจยั ขอเสนอแนะแนวทางในการดาเนินธุรกิจโดยจาแนกตามปัจจัยทางการตลาดดังนี ้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับป้ายฉลากและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้
สวยงาม มี ค วามทัน สมัย เพื่ อ ให้ ส ามารถดึง ดูด ใจผู้บ ริ โภคได้ นอกจากนี ้ ควรแสดงเครื่ องหมายหรื อ
สัญ ลักษณ์ ที่รับรองในด้ านของสิ่งแวดล้ อม อธิ บายคุณ สมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่แสดงให้ เห็นถึงการรักษา
สิ่งแวดล้ อมได้ เช่น การนากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) การแปลงรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น (Recycle) ลดปริ มาณ
วัตถุดบิ (Reduce) หรื อ การทดแทนหรื อตอบแทนกลับคืนสูธ่ รรมชาติ (Return) เป็ นต้ น
2. ด้ านราคา ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับความสะดวกในการชาระเงินกับผู้บริโภค โดยให้
มีช่องทางการชาระเงินที่หลายหลายและไม่ซบั ซ้ อน เช่น การชาระด้ วยเงินสดหรื อบัตรเครดิต การโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM เป็ นต้ น นอกจากนี ้ควรตังราคาขายให้
้
เหมาะกับกับคุณภาพและประโยชน์การใช้ งาน
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3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับสถานที่จาหน่ายสินค้ าควร
อยู่ใกล้ แหล่งชุมชน สามารถเดินทางไปซื ้อสินค้ าได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว และ สินค้ าควรวางจาหน่ายใน
ร้ านค้ าชันน
้ าทัว่ ไป
4. ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด ผู้ป ระกอบการควรมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ โดยใช้ เครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ (social network) เช่น facebook หรื อ Instagram เป็ น ต้ น การจัด กิ จ กรรมทางการตลาด เช่น
งานนิทรรศการงานแสดงสินค้ า เป็ นต้ น การจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการขายที่น่าสนใจ เช่น การลด แลก
แจก แถม เป็ นต้ น และสามารถส่งเสริ มการตลาดได้ โดยการใช้ พนักงานบอกกล่าวให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมแก่ผ้ บู ริ โภค
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