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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง “องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
ศกึษาพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
ในการวิจยัครัง้นี ้คือ วยัรุ่นอายรุะหว่าง 15 – 24 ปี ต้องเป็นผู้ ซือ้ผลิตภณัฑ์เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ท่ีอาศยั
ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีการคิดค่าร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์ปัจจัยโดยการสร้างตัวแปรใหม่ของกลุ่มตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของปัจจัยทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสินค้า ตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ 2) ปัจจัยการส่งเสริม
การตลาดและวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายรูปแบบ 3) ปัจจยัด้านราคาเหมาะสมและหาซือ้ได้สะดวก 
 
ค ำส ำคัญ:  องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม , 
วยัรุ่น 
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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 
 
บทน า 

ตลอดช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ได้มีกระแสตระหนกัถึงความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสภาพ
อากาศท่ีเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจไปทั่วโลก (Bergin–Seers and Mair, 
2009) ไม่เพียงแต่เฉพาะมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเท่านัน้ แต่ประเด็นดงักล่าวก็ได้รับการ
กลา่วถึงจากภาครัฐ ผู้ผลิตและผู้บริโภคทัว่โลก โดยสะท้อนให้เห็นจากพฤตกิรรมของผู้ผลิต ผู้บริโภค ปัจจยั
ในการเลือกซือ้ นโยบายของภาครัฐท่ีแสดงออกถึงความวิตกกังวล ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การ
ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของคนรุ่นหลงัและการเกิดขึน้ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าหรือบริการท่ีผลิตขึน้จากกระบวนการและเทคโนโลยี
ท่ีใส่ใจถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมตัง้แต่ต้นทาง คือการคดัเลือกวตัถุดิบในการผลิตการเลือกใช้
พลงังานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยยึดหลกัการใช้พลงังานและเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด เกิดมลพิษ
น้อย ไม่มีการเจือปนสารเคมี และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) นอกจากนี ้ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลกและประเด็น
ปัญหาสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ได้ส่งผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการด ารงชีวิตของมนษุย์ 
ท าให้การตระหนกัถึงความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจไปทัว่โลก น ามาซึ่ง
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ยุคของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีเรียกช่ือว่า “ยุคแห่งสีเขียว” รวมทัง้การส่งเสริมการผลิต และการบริโภค
สินค้าท่ีเรียกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ค าว่า Green ในท่ีนีห้มายถึงระบบการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ดังนัน้ค าว่า Green จึงสอดคล้องกับค าว่า  
Environment Friendly หรือ Eco – Friendly (ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2553) 

 ส าหรับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โครงสร้างการผลิตและบริการมีการใช้ทรัพยากร
เป็นฐานหลกัอยา่งมาก ประกอบกบักระแสการบริโภคแบบวตัถนุิยม ยิ่งท าให้ผู้คนเกิดความต้องการบริโภค
มากขึน้ จนบางครัง้มีการน าทรัพยากรมาใช้อย่างสิน้เปลือง ไม่คุ้ มค่าและไม่มี ประสิทธิภาพ กระทั่ง
ทรัพยากรตา่งๆ ไม่สามารถเกิดหรือถูกสร้างขึน้มาทดแทนใหม่ได้ทนักับความต้องการใช้ ท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา อาทิ ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงขึน้ และปัญหาภาวะโรคร้อน (ปวีณ์กร แก้วบุตร, 2556) ดงันัน้ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาเร่ือง การปรับแผนการผลิตและพฤติกรรม
การบริโภค ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนัน้ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จดัท ายทุธศาสตร์การบริโภคท่ียัง่ยืนส าหรับบริบทไทยขึน้และด าเนินการในปี 
(2550 – 2554) เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงัคมให้มุ่งสู่ความยัง่ยืนมากขึน้ โดยการ
ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมใหม่เร่ืองการบริโภคอย่างพอเพียงและให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แตอ่ย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในสงัคมไทยมากนกัและมีจ าหน่ายในตลาดทัว่ไปในประเทศ
คอ่นข้างน้อย ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมบางประเภทมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ทัว่ไป ท าให้ขาด
ความสนใจจากผู้บริโภคหรือประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทัง้ๆ ท่ีได้มีการด าเนินการให้
ฉลากเขียวแก่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดมานานหลายปีแล้วก็ตาม รวมทัง้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดยมี
นโยบายให้หน่วยงานราชการจดัซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้เป็นระยะๆ เพ่ือจะได้ช่วย
กระตุ้นตลาดผลิตภณัฑ์ประเภทนีใ้นประเทศได้มากขึน้ 

 อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนของสงัคมไทยก็ยงัต้องตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าว และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
วัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของสังคม เป็นกลุ่มคนท่ียังสามารถได้รับการปลูกฝังในเร่ืองขอ งการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งท่ีผ่านมา แนวคดิในการส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการ
กล่าวถึงในโรงเรียน มหาวิทยาลยั เพ่ือปลกูฝังให้เยาวชนในช่วงวยัรุ่นได้ตระหนกัถึงพิษภัยของการท าลาย
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมากขึน้ โดยจากงานสมัมนา Disruption ได้มีการเปิดเผยข้อมลูวา่ วยัรุ่นไทยเป็น
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กลุ่มท่ีต่ืนตัวกับปัญหาโลกร้อนมากท่ีสุดในเอเชีย โดยส่วนใหญ่จะแสดงออกผ่านการใช้ถุงผ้าเป็นหลัก 
ในขณะท่ี ACNielsen Global Consumer ได้รายงานว่า คนไทยมีการตอบรับกระแสโลกร้อนเหนือชาติใด
ในเอเซียคือ 26% ตามมาด้วยอินเดีย 16% และออสเตรเลีย 13% (อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย์, 2557) และ
ในทางทฤษฏีการยอมรับนวตักรรมนัน้ กลุ่มวยัรุ่นมักถูกจดัว่าเป็นนวตักร ( Innovator) หรือผู้ยอมรับก่อน
ผู้ อ่ืน เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงได้ง่ายกวา่และจะตอบสนองได้เร็วกวา่กลุ่มผู้บริโภคอ่ืนๆ
และอาจมีส่วนช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดั (Assarut and Srisuphaolarn, 2008) ดงันัน้ ผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องในสงัคมไทยควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดกลไกการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้กลุ่ม
วยัรุ่นมีความรู้และสามารถตดัสินใจซือ้หาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปลูก
จิตส านกึเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิตประจ าวนัของกลุ่มวยัรุ่นมีการการพฒันาระบบและกระบวนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการบริโภคท่ีมีความเฉพาะเจาะจงให้เป็นรูปธรรมและ
สามารถปฏิบัติได้ รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ปัจจุบนั วิถีชีวิตของมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคของการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ โดยเน้นบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ีท าหน้าท่ีเดียวกัน (Bridget and 
Antonis, 1995) และจากข้อมลูการวิจยัของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM 
BANK พบว่า หากเศรษฐกิจโลกกลบัตวัฟืน้ขึน้มาใหม่ ผู้บริโภคจะค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ มาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
คาดการณ์ว่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด โดยผู้บริโภคจะพิจารณาถึงส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายหรือน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ รวมทัง้ให้
ความส าคญักับสญัลกัษณ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ISO14000, Carbon Footprint, Green Label, 
Eco – labeling and Packaging ของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วยนัน่เอง (ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย, 2552) แตส่ าหรับการท าการตลาดผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนันัน้ก็ยงั
มีอุปสรรคอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีถูกผลิตออกมานัน้ ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งแท้จริงตามท่ีผู้ผลิตได้ระบไุว้ นอกจากนัน้แล้ว ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
บางประเภทมีวงจรชีวิตเพียงระยะสัน้อีกด้วย (มนัทนาภรณ์ พิพิธหิรัญกร, 2554) 

 ด้วยเหตผุลข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา องค์ประกอบปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนใจศึกษากลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัเพราะเป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่
ภาวะท่ีต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตวัเอง การศกึษาผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะท าให้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของ
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ตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท าให้ทราบถึงพฤติกรรมและองค์ประกอบปัจจยัต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้ผลิตได้น าข้อมูลดงักล่าว 
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และเพ่ือสร้างความยัง่ยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ื อศึกษาพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์ ท่ี เป็นมิ ตรต่อสิ่ งแวด ล้อมของวัย รุ่น ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร ตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ว่าตระหนกัและใส่ใจกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าเป็นข้อมูล
เชิงวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการประชาสมัพันธ์ในการกระตุ้นจิตส านึกของวยัรุ่นในการซือ้
ผลิตภณัฑ์โดยค านงึถึงสิ่งแวดล้อม 

 3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถน าข้อมลูท่ี
ได้รับจากการวิจยัไปใช้ในการวางแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสามารถผลิตสินค้าท่ีรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคอยา่งแท้จริง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ วยัรุ่นอายรุะหว่าง 15 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

ส ารวจของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบกลุ่มวัยรุ่นท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทัง้สิน้ 
767,489 คน (ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คือ วัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ต้องเป็นผู้ ซือ้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 400 คน โดยมีวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเหมาะสม โดยการใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างจากสดัส่วนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ธานินทร์   
ศลิป์จารุ, 2548) โดยประมาณคา่สดัสว่น หรือร้อยละ ขนาดตวัอยา่งจะหาได้จากสตูรดงันี ้ 
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เม่ือ  n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   P =  คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากรวยัรุ่น

ทัง้หมด 
   e = คา่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุม่ตวัอยา่ง 
   Z = ระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีคา่เทา่กบั 1.96    

เม่ือแทนค่าโดยผู้ วิจยัต้องการสุ่มตวัอย่างเป็น 50 % หรือ 0.50 จากประชากรวยัรุ่นทัง้หมด ระดบั 
ความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 
(ธานินทร์   ศิลป์จารุ, 2548) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 384 ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกัน 
ความคลาดเคล่ือนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับงานวิจยั ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากับ
400 ตวัอยา่งและใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี  1  การสุม่ตวัอยา่งตามเขตพืน้ท่ี (Area Sampling) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ขอบเขตพืน้ท่ี และการแบ่งเขตปกครองของ

กรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2558) 
ขัน้ตอนท่ี  2  การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Sampling) 
ผู้ วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยแบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างออกตาม

จ านวนกลุ่มของประชากร โดยใช้สดัสว่นของประชากรแตล่ะกลุม่ ในเขตพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูจ่ านวน
มาก ซึ่งช่วยให้การเก็บข้อมลูสามารถท าได้ตรงกลุ่มเปา้หมายมากท่ีสดุ โดยเขตพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานครมี
จ านวน 50 เขต และ มีจ านวนวยัรุ่นทัง้สิน้ 767,489 คน ซึง่สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี ้

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนประชากรวยัรุ่นจ าแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร 

เขต จ านวนประชากร (คน) 

บางซ่ือ 15,380 

ดสุิต 16,083 

พญาไท 10,590 

ราชเทวี 10,357 

พระนคร 7,023 
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เขต จ านวนประชากร (คน) 

ปอ้มปราบศตัรูพา่ย 5,792 

สมัพนัธวงศ์ 2,942 

บางรัก 4,622 

ปทมุวนั 6,798 

ดอนเมือง 27,113 

หลกัส่ี 14,449 

สายไหม 27,205 

บางเขน 25,397 

จตจุกัร 19,405 

ลาดพร้าว 14,992 

บงึกุ่ม 19,052 

บางกะปิ 18,387 

วงัทองหลาง 15,229 

สะพานสงู 13,169 

มีนบรีุ 20,568 

คลองสามวา 26,244 

หนองจอก 25,066 

ลาดกระบงั 24,231 

ประเวศ 22,833 

สวนหลวง 15,707 

คนันายาว 11,908 

ดนิแดง 16,971 

ห้วยขวาง 9,303 

วฒันา 8,162 

คลองเตย 12,872 

บางนา 12,455 
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เขต จ านวนประชากร (คน) 

พระโขนง 12,260 

สาทร 9,965 

บางคอแหลม 11,945 

ยานนาวา 10,333 

บางขนุเทียน 25,236 

บางบอน 16,791 

จอมทอง 21,241 

ราษฎร์บรูณะ 11,420 

ทุง่ครุ 17,072 

ธนบรีุ 15,064 

คลองสาน 9,113 

บางแค 26,959 

บางพลดั 11,739 

ตลิ่งชนั 13,872 

บางกอกน้อย 15,272 

บางกอกใหญ่ 9,275 

ภาษีเจริญ 16,987 

หนองแขม 21,902 

ทวีวฒันา 10,738 

รวม 767,489 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558 

 
ต่อจากนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเขตพืน้ท่ี 50 เขต ดังแสดงใน

ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 2  แสดงสดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งแยกตามเขตพืน้ท่ี 
เขตพืน้ท่ีใน

กรุงเทพมหานคร 
จ านวน (คน) ร้อยละของจ านวน

ประชากรในแต่ละเขต (%) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละเขต (คน) 

สายไหม 27,205 3.54 14 

ดอนเมือง 27,113 3.53 14 

คลองสามวา 26,244 3.42 14 

บางแค 26,959 3.51 14 

บางเขน 25,397 3.31 13 

หนองจอก 25,066 3.27 13 

ลาดกระบงั 24,231 3.16 13 

บางขนุเทียน 25,236 3.29 13 

ประเวศ 22,833 2.98 12 

มีนบรีุ 20,568 2.68 11 

จอมทอง 21,241 2.77 11 

หนองแขม 21,902 2.85 11 

จตจุกัร 19,405 2.53 10 

บงึกุ่ม 19,052 2.48 10 

บางกะปิ 18,387 2.40 10 

ดนิแดง 16,971 2.21 9 

ทุง่ครุ 17,072 2.22 9 

บางบอน 16,791 2.19 9 

ภาษีเจริญ 16,987 2.21 9 

ดสุิต 16,083 2.10 8 

บางซ่ือ 15,380 2.00 8 

วงัทองหลาง 15,229 1.98 8 

ลาดพร้าว 14,992 1.95 8 

หลกัส่ี 14,449 1.88 8 

สวนหลวง 15,707 2.05 8 
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เขตพืน้ท่ีใน
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน (คน) ร้อยละของจ านวน
ประชากรในแต่ละเขต (%) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละเขต (คน) 

ธนบรีุ 15,064 1.96 8 

บางกอกน้อย 15,272 1.99 8 

สะพานสงู 13,169 1.72 7 

คลองเตย 12,872 1.68 7 

ตลิ่งชนั 13,872 1.81 7 

พญาไท 10,590 1.38 6 

คนันายาว 11,908 1.55 6 

บางนา 12,455 1.62 6 

พระโขนง 12,260 1.60 6 

บางคอแหลม 11,945 1.56 6 

ราษฎร์บรูณะ 11,420 1.49 6 

บางพลดั 11,739 1.53 6 

ทวีวฒันา 10,738 1.40 6 

ราชเทวี 10,357 1.35 5 

ยานนาวา 10,333 1.35 5 

สาทร 9,965 1.30 5 

ห้วยขวาง 9,303 1.21 5 

คลองสาน 9,113 1.19 5 

พระนคร 7,023 0.92 4 

ปทมุวนั 6,798 0.89 4 

วฒันา 8,162 1.06 4 

บางกอกใหญ่ 9,275 1.21 4 

ปอ้มปราบศตัรูพา่ย 5,792 0.75 3 

บางรัก 4,622 0.60 2 

สมัพนัธวงศ์ 2,942 0.38 2 

รวม 767,489 100.00 400 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 ท าการเก็บข้อมลูในชมุชนท่ีคาดว่าจะพบประชากรกลุม่เปา้หมายในแตล่ะเขต โดยท าการสอบถาม
ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับอายุ ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี และต้องเป็นผู้ ท่ีเคยซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเก็บข้อมลูตามจ านวนท่ีปรากฏในตารางข้างต้น รวมทัง้สิน้ 400 คน 
2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ขัน้ท่ี 1 ตรวจสอบแบบสอบถามฉบบัร่างโดยคณะผู้จดัท า พิจารณาในแง่ความสอดคล้องในทฤษฎี 
และชว่ยกนัขดัเกลาข้อความในแบบสอบถาม ให้มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า (Face Validity) และความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity)  โดยผู้ วิจยัน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) หลังจากนัน้น ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อท่ีมีค่า IOC 
มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีคา่น้อยกว่า 0.5 ผู้วิจยัจะน ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 
ดงันัน้ ข้อค าถามทกุข้อจึงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 ท่านท่ีได้ตรวจสอบและเห็นว่ามีความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ครอบคลมุในแตล่ะด้านและครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

ขัน้ท่ี 3 ทดลองใช้แบบสอบถาม  (Try Out) ในขัน้ตอนนี ้คณะผู้ จดัท าได้น าแบบสอบถามท่ีแก้ไข
แล้ว มาทดลองใช้ (Try Out) โดยต้องใช้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรท่ีต้องการวดั ซึ่งใน
ท่ีนีค้ณะผู้วิจยัเลือกวยัรุ่นในจงัหวดันครปฐม จ านวนทัง้สิน้ 30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมซ่ า้กบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีจะเก็บจริง จากนัน้จะน าค าตอบท่ีได้ไปหาค่า (Reliability) ของแบบสอบถาม เช่นเดียวกับการทดสอบ
หลงัจากเก็บข้อมูลจริง ด้วยวิธีวดัความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach จากการทดลองพบวา่มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.889 
3. สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

ในการท าวิจัยเม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน                   
400 ตัวอย่าง ท าการลงรหัส และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย โดยใช้การหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ปัจจัยโดยการ
สร้างตวัแปรใหม่ของกลุ่มตวัแปรด้วยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือลดจ านวนตวัแปร ใช้วิธี
องค์ประกอบหลัก (Principle Component) ในการสกัดปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax
เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุม่ 
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สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (209 คน, ร้อยละ 52.3) อายุ 20 ปี (96 คน, ร้อยละ 
24) ศกึษาในระดบัปริญญาบตัร (259 คน, ร้อยละ 64.8) สงักดัสถาบนัการศกึษาของเอกชน (282 คน, ร้อย
ละ 70.5) และ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีได้รับ 3,001 - 5,000 บาท (103 คน, ร้อยละ 25.8)  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมีดงันี ้

 1. ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก เม่ือแยกเป็น
รายข้อพบว่า ให้ความคิดเห็นด้านการมีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีรับรองในด้านของสิ่งแวดล้อมมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ สินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการในการใช้สินค้า
สนิค้ามีคณุสมบตัิท่ีสามารถช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) การแปลง
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน (Recycle) การลดปริมาณวตัถุดิบ (Reduce) และ การทดแทนหรือตอบแทนกลบัคืน
สูธ่รรมชาต ิ(Return) สินค้ามีความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์ ตราสินค้ามีช่ือเสียง ปา้ยฉลากสวยงาม 
ดงึดดูใจให้ซือ้ และสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ออกแบบสวยงามและมีความทนัสมยั ตามล าดบั 
 2. ปัจจยัด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ให้ความคิดเห็นด้านราคาเหมาะสมกบัประโยชน์การใช้งานมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กบัคณุภาพ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ราคาใกล้เคียงกบัราคาของสินค้าตามท้องตลาดทัว่ไปแตมี่คณุภาพ
และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีวิธีช าระเงินท่ีหลากหลาย ไม่ยุง่ยาก เช่น การช าระด้วยเงินสดหรือบตัรเครดิต 
โอนเงินผ่านตู้  ATM เป็นต้น และมีการตัง้ราคาเพ่ือการส่งเสริมการขาย เช่น ซือ้ 1 ชิน้ แถม 1 ชิน้ หรือ ซือ้ 4 
ชิน้ จา่ย 3 ชิน้ เป็นต้น ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก           
เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า ให้ความคิดเห็นด้านการเดินทางไปยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวก รวดเร็วมาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือ สินค้าวางจ าหนา่ยในร้านค้าชัน้น าทัว่ไป สามารถหาซือ้ได้สะดวก สถานท่ีจ าหนา่ยสินค้า
อยู่ใกล้ท่ีพักอาศยั ความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การจ าหน่ายแบบมีหน้าร้าน การ
จ าหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลน์ และ การจ าหนา่ยทางแคตตาล็อกสินค้า เป็นต้น ตามล าดบั 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในภาพรวมระดับปาน
กลางเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า ให้ความคิดเห็นด้านการมีโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้าย
โฆษณา เป็นต้น มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เพ่ือเป็นส่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักมาขึน้ เช่น facebook หรือ Instagram เป็นต้น มีพนักงานขายหรือ
เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดของสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดการ
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ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น และ มีการจดักิจกรรมทางการตลาด เช่น 
งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าเป็นต้น ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการซือ้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ส่วนใหญ่ไปซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมคนเดียว (161 คน, ร้อยละ 40.3) ผู้ มีอิทธิพล

ตอ่การใช้จ่ายและตดัสินใจซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมคือ ตวัเอง (236 คน, ร้อยละ 59) ช าระเงินคา่
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเงินสด (338 คน, ร้อยละ 84.5) ส่ือท่ีได้รับและค้นหาข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ ส่ืออินเทอร์เน็ต (196 คน, ร้อยละ 49) งบประมาณท่ีใช้ในการ
ซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฉล่ียต่อครัง้คือ ต ่ากว่า 300 บาท (109 คน, ร้อยละ 27.3) ซือ้สินค้าท่ี
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมจากห้างสรรพสินค้า (201 คน, ร้อยละ 50.3) ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมท่ี
ซือ้เป็นอนัดบัแรกคือ ซือ้ผกัและผลไม้ปลอดสารพิษมากท่ีสุด (82 คน, ร้อยละ 20.5) เหตุผลท่ีซือ้สินค้าท่ี
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมคือ เพ่ือชว่ยประหยดัพลงังาน (133 คน, ร้อยละ 33.3)  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับหน่ึง (The First-order Factor Analysis) 
การวิเคราะห์ปัจจยัอนัดบัหนึ่ง เป็นการจดักลุ่มหรือจ าแนกปัจจยัทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการวิเคราะห์จะ
แบง่ได้ตามขัน้ตอนในการวิเคราะห์ปัจจยัได้ดงันี ้

4.1.1 การตรวจสอบข้อก าหนดเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ปัจจัย 
 ข้อก าหนดเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ปัจจยั คือ ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ต้องมีความสมัพนัธ์
กนัเพียงพอ ซึง่สามารถตรวจสอบได้จากคา่ KMO และการทดสอบ Bartlett's Test ดงันี ้
 
ตารางท่ี3  ผลการวิเคราะห์คา่ KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .955 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 5772.236 

df 231 

Sig. .000 
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จากตารางท่ี 3 ค่า KMO เท่ากับ .955 สรุปได้ว่า ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กัน
เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ปัจจัยได้  (วิยะดา ตันวัฒนากูล , 2548 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2551)  ซึ่ง
สอดคล้องกบัการทดสอบ Bartlett’s Test 

4.1.2 การสกัดปัจจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจยัครัง้นี ้ใช้วิธีองค์ประกอบหลกั (Principle Component) เป็นวิธีในการสกดั
ปัจจยั และใช้คา่ไอเกน (Eigen Value) ท่ีมากกวา่ 1 เป็นเกณฑ์ในการสกดัปัจจยั ซึง่ได้ผลดงันี ้
 
ตารางที่ 4  ผลลพัธ์การสกดัปัจจยัทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

Component 
Initial Eigen Values Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of Variance 
Cumulative 

% 

1 11.088 50.402 50.402 5.011 22.777 22.777 
2 1.740 7.910 58.312 4.480 20.362 43.139 
3 
. 

1.083 4.921 63.233 4.421 20.094 63.233 

.    
   

.    
   

22 .158 .720 100.000 
   

 
จากตารางท่ี 4 เป็นตารางท่ีแสดงคา่สถิติของแตล่ะปัจจยัทัง้ก่อนและหลงัการสกดัปัจจยั โดยใช้วิธี

องค์ประกอบหลักในการสกัดปัจจัย และใช้เกณฑ์การสกัดปัจจยัจากค่าไอเกนท่ีมากกว่า 1 ซึ่งสรุปได้ว่า 
ปัจจัยทางการตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครมีทัง้หมด 3 ปัจจัย โดยปัจจัยท่ี 1 – 3 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้
ทัง้หมด 22.78%  20.36%  และ 20.09% ตามล าดบั และปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยันีส้ามารถอธิบายความผนัแปร
ของตวัแปรเดมิได้ทัง้หมด 63.23% 

4.1.3 การหมุนแกนและแปลผล 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยนี ้จะใช้วิธี Varimax ซึ่งเป็นวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพ่ือให้ค่า

น า้หนกัปัจจยั (Factor loading) ของตวัแปร มีคา่มากขึน้หรือลดลง จนกระทัง่ท าให้ทราบว่าตวัแปรนัน้ควร
อยูใ่นปัจจยัใด (วิยะดา ตนัวฒันากลู, 2548 อ้างถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2551) ซึง่ได้ผลดงันี ้
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ตารางท่ี 5  ผลลพัธ์การวิเคราะห์ปัจจยัอนัดบัหนึง่ 

ปัจจัยทางการตลาด 
Component 

1 2 3 
สนิค้าหรือบรรจภุณัฑ์ออกแบบสวยงามและมีความทนัสมยั .733 .244 .280 
ตราสนิค้ามีช่ือเสยีง .708 .192 .266 
สนิค้ามีความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์ .717 .277 .240 
ปา้ยฉลากสวยงาม ดงึดดูใจให้ซือ้ .750 .246 .179 
มีเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ที่รับรองในด้านของสิง่แวดล้อม .723 .146 .274 
สนิค้ามีคณุสมบตัิที่สามารถช่วยในการรักษาสิง่แวดล้อมได้ เช่น การน ากลบัมาใช้ใหม ่(Reuse) 
การแปลงรูปเป็นผลิตภณัฑ์อื่น (Recycle) ลดปริมาณวตัถุดิบ (Reduce) และการทดแทนหรือ
ตอบแทนกลบัคืนสูธ่รรมชาติ (Return) 

.662 .050 .316 

ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ .401 .205 .733 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ .341 .298 .737 
ราคาเหมาะสมกบัประโยชน์การใช้งาน .409 .242 .691 
มีการตัง้ราคาเพื่อการสง่เสริมการขาย เช่น ซือ้ 1 ชิน้ แถม 1 ชิน้ หรือ ซือ้ 4 ชิน้ จ่าย 3ชิน้ เป็นต้น .039 .665 .393 
มีวิธีช าระเงินที่หลากหลายไม่ยุ่งยาก เช่น การช าระด้วยเงินสด หรือบตัรเครดิต โอนเงินผ่านตู้  
ATM เป็นต้น 

.149 .642 .345 

สถานท่ีจ าหนา่ยสนิค้าอยูใ่กล้ที่พกัอาศยั .281 .329 .718 
การเดินทางไปยงัสถานท่ีจดัจ าหนา่ยสะดวก รวดเร็ว .285 .452 .626 
สนิค้าวางจ าหนา่ยในร้านค้าชัน้น าทัว่ไปสามารถหาซือ้ได้สะดวก .346 .425 .605 
มีการจดักิจกรรมทางการตลาด เช่น งานนิทรรศการ งานแสดงสนิค้า เป็นต้น .381 .706 .001 
มีการจดัการสง่เสริมการขายที่นา่สนใจ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น .094 .777 .221 

มีพนกังานขายหรือเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัรายละเอียดของสินค้าที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อมได้ 

.298 .650 .193 

มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) เพื่อเป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์สนิค้าให้เป็นที่รู้จกั
มาขึน้ เช่น facebook หรือ Instagram เป็นต้น 

.312 .652 .291 

 
จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมนุแกนได้ดงันี ้
ปัจจยัท่ี 1: ปัจจยัด้านสินค้า ตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยตวัแปรทัง้สิน้ 6 ตวัแปร ซึ่ง

อธิบายความผนัแปรของตวัแปรเดิมได้ 22.78% และสามารถเรียงล าดบัตามคา่น า้หนกัปัจจยัได้ดงันี ้ปา้ย
ฉลากสวยงาม ดงึดดูใจให้ซือ้สินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ออกแบบสวยงามและมีความทนัสมยัมีเคร่ืองหมายหรือ
สญัลกัษณ์ท่ีรับรองในด้านของสิ่งแวดล้อมสินค้ามีความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์ตราสินค้ามีช่ือเสียง
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และสินค้ามีคณุสมบตัิท่ีสามารถช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse)  การ
แปลงรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน (Recycle)  ลดปริมาณวัตถุดิบ (Reduce)  หรือการทดแทนหรือตอบแทน
กลบัคืนสูธ่รรมชาต ิ(Return)  

ปัจจยัท่ี 2: ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดและวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยตวั
แปรทัง้สิน้ 6 ตวัแปร ซึ่งอธิบายความผนัแปรของตวัแปรเดิมได้ 20.36 % และสามารถเรียงล าดบัตามค่า
น า้หนกัปัจจยัได้ดงันี ้มีการจดัการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เชน่ การลด แลก แจก แถม เป็นต้น มีการจดั
กิจกรรมทางการตลาด เช่น งานนิทรรศการงานแสดงสินค้า เป็นต้น มีการตัง้ราคาเพ่ือการส่งเสริมการขาย
เช่น ซือ้ 1 ชิน้ แถม 1 ชิน้ ซือ้ 4 ชิน้ จ่าย 3 ชิน้ เป็นต้น มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) 
เพ่ือเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัมาขึน้ เชน่ facebook หรือ Instagram เป็นต้น มีพนกังานขาย
หรือเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดของสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  และมีวิธี
ช าระเงินท่ีหลากหลายไมยุ่ง่ยาก เชน่ การช าระด้วยเงินสด หรือบตัรเครดติ โอนเงินผา่นตู้  ATM เป็นต้น 

ปัจจยัท่ี 3: ปัจจยัด้านราคาเหมาะสมและหาซือ้ได้สะดวก ประกอบด้วยตวัแปรทัง้สิน้ 6 ตวัแปร ซึ่ง
อธิบายความผนัแปรของตวัแปรเดมิได้ 20.09 % และสามารถเรียงล าดบัตามคา่น า้หนกัปัจจยัได้ดงันี ้ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ สถานท่ีจ าหนา่ยสินค้าอยูใ่กล้ท่ีพกัอาศยั ราคาเหมาะสม
กับประโยชน์การใช้งาน การเดินทางไปยังสถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกรวดเร็ว และสินค้าวางจ าหน่ายใน
ร้านค้าชัน้น าทัว่ไปสามารถหาซือ้ได้สะดวก 

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับสอง (The Second-order Factor Analysis) 
การวิเคราะห์ปัจจยัอนัดบัสอง เป็นการศกึษาน า้หนกัของปัจจยัท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจยัอนัดบั

หนึ่ง ซึ่งจะชีใ้ห้เห็นว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัใดมีความส าคญัมากน้อยกวา่กนั ผลลพัธ์แสดงได้ดงันี ้

ตารางท่ี 6 แสดงคา่น า้หนกัปัจจยัในการวิเคราะห์ปัจจยัอนัดบัสอง 
ปัจจัย น า้หนักปัจจัย 

ปัจจยัท่ี 3: ปัจจยัด้านราคาเหมาะสมและหาซือ้ได้สะดวก .746 
ปัจจยัท่ี 1: ปัจจยัด้านสินค้า ตราสินค้า และบรรจภุณัฑ์ .534 

ปัจจยัท่ี 2: การสง่เสริมการตลาดและวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายรูปแบบ -.399 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงค่าน า้หนกัปัจจยัในการวิเคราะห์ปัจจยัอนัดบัสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจยั

ทางการตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจยัท่ีแบง่ได้ทัง้สิน้ 3 ปัจจยั ซึ่งปัจจยัท่ีมีความส าคญัโดยเรียงจากค่าน า้หนกัมากไป
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น้อยได้ดงันี ้ปัจจัยด้านราคาเหมาะสมและหาซือ้ได้สะดวก ปัจจัยด้านสินค้า ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายรูปแบบ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยั
อนัดบัหนึง่และอนัดบัสอง สามารถแสดงแผนภาพสรุปได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยั 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีซือ้เป็นอนัดบัแรกคือ ซือ้ผกัและ

ผลไม้ปลอดสารพิษมากท่ีสดุ โดยเหตผุลท่ีซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมคือ เพ่ือชว่ยประหยดัพลงังาน
มากท่ีสุด นอกจากนี ้ปัจจัยทางการตลาดท่ีผู้ บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ เคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณ์ท่ีรับรองในด้านของสิ่งแวดล้อม ราคาเหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน การเดินทางไปยัง
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวก รวดเร็วและ มีโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา เป็นต้น
สอดคล้องกับ ธัญปวีณ์ รัตนพงศ์พร (2553) ท่ีได้ศึกษาแบบจ าลองพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ บริโภค พบว่า ผู้ บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ โดยค านึงถึ งความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดบัคอ่นข้างสงู โดยสินค้าท่ีมีระดบัการซือ้มาก ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีตดิฉลากประหยดัไฟ
เบอร์ 5 หลอดประหยดัไฟ รถยนต์ประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิง สินค้าท่ีมีบรรจภุณัฑ์ชนิดเติมอาหาร ผกั ผลไม้ 
ปลอดสารพิษ และผู้ บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ความสะดวกของสถานท่ี
จ าหน่าย และการตลาด เป็นสิ่งส าคญัในการกระตุ้นความต้องการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ บริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับตราสินค้าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับ สดุารัตน์ กนัตะบุตร  (2554) 
ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมของผู้ บริโภคในจังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการรับรู้ปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้าน
ราคา ปัจจยัด้านด้านชอ่งทางการจดัจาหนา่ย และปัจจยัด้านสง่เสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมากทกุปัจจยั 
 
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

ผู้วิจยัขอเสนอแนะแนวทางในการด าเนินธุรกิจโดยจ าแนกตามปัจจยัทางการตลาดดงันี ้
1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัปา้ยฉลากและการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้

สวยงาม มีความทันสมัย เพ่ือให้สามารถดึงดูดใจผู้ บริโภคได้  นอกจากนี ้ควรแสดงเคร่ืองหมายหรือ
สญัลักษณ์ท่ีรับรองในด้านของสิ่งแวดล้อม อธิบายคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ เช่น การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse)  การแปลงรูปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน (Recycle)  ลดปริมาณ
วตัถดุบิ (Reduce)  หรือ การทดแทนหรือตอบแทนกลบัคืนสูธ่รรมชาต ิ(Return) เป็นต้น 

2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัความสะดวกในการช าระเงินกบัผู้บริโภค โดยให้
มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลายหลายและไม่ซบัซ้อน เช่น การช าระด้วยเงินสดหรือบตัรเครดิต การโอนเงิน
ผา่นตู้  ATM เป็นต้น นอกจากนีค้วรตัง้ราคาขายให้เหมาะกบักบัคณุภาพและประโยชน์การใช้งาน 
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3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าควร
อยู่ใกล้แหลง่ชมุชน สามารถเดินทางไปซือ้สินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และ สินค้าควรวางจ าหน่ายใน
ร้านค้าชัน้น าทัว่ไป 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ ประกอบการควรมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) เช่น facebook หรือ Instagram เป็นต้น การจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น 
งานนิทรรศการงานแสดงสินค้า เป็นต้น การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น การลด แลก 
แจก แถม เป็นต้น และสามารถส่งเสริมการตลาดได้โดยการใช้พนักงานบอกกล่าวให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัรายละเอียดของสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมแกผู่้บริโภค  
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