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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง “องคประกอบปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง

ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ วัยรุนอายุระหวาง 15 – 24 ป ตองเปนผูซื้อผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่อาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก วิธีการคิดคารอยละ 

(Percentage) การหาคาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และการ

วิเคราะหปจจัยโดยการสรางตัวแปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย ( Factor Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของปจจัยทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมมี 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานสินคา ตราสินคา และ บรรจุภัณฑ  2) ปจจัยการสงเสริม

การตลาดและวิธีการชําระเงินที่หลากหลายรูปแบบ 3) ปจจัยดานราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก 
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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 

 

บทนํา 

ตลอดชวงทศวรรษที่ผานมา ไดมีกระแสตระหนักถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและปญหาสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่ไดรับความสนใจไปทั่วโลก ( Bergin–Seers and Mair, 

2009) ไมเพียงแตเฉพาะมุมมองของนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมเทานั้น แตประเด็นดังกลาวก็ไดรับการ

กลาวถึงจากภาครัฐ ผูผลิตและผูบริโภคทั่วโลก โดยสะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมของผูผลิต ผูบริโภค ปจจัย

ในการเลือกซื้อ นโยบายของภาครัฐที่แสดงออกถึงความวิตกกังวล ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การ

ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคนรุนหลังและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ สินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยี

ที่ใสใจถึงผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอมต้ังแตตนทาง  คือการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตการเลือกใช

พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยยึดหลักการใชพลังงานและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เกิดมลพิษ

นอย ไมมีการเจือปนสารเคมี และสามารถนํากลับมาใชใหมได ( สํานักหอสมุดและ ศูนยสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2553) นอกจากนี้ ปญหาภัยธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและประเด็น

ปญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดํารงชีวิตของมนุษย 

ทําใหการตระหนักถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เปนประเด็นปญหาที่ไดรับความสนใจไปทั่วโลก นํามาซึ่ง
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ยุคของการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เรียกชื่อวา “ยุคแหงสีเขียว” รวมทั้งการสงเสริมการผลิต และการบริโภค

สินคาที่เรียกวา ผลิตภัณฑสีเขียว ( Green Product) คําวา Green ในที่นี้หมายถึงระบบการผลิตและ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ดังนั้นคําวา Green จึงสอดคลองกับคําวา  

Environment Friendly หรือ Eco – Friendly (สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย,ี 2553) 

 สําหรับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โครงสรางการผลิตและบริการมีการใชทรัพยากร

เปนฐานหลักอยางมาก ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม ยิ่งทําใหผูคนเกิดความตองการบริโภค

มากขึ้น จนบางคร้ังมีการนําทรัพยากรมาใชอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคาและไมมีประสิทธิภาพ กระทั่ง

ทรัพยากรตางๆ ไมสามารถเกิดหรือถูกสรางขึ้นมาทดแทนใหมไดทันกับความตองการใช ทําใหเกิดปญหา

ตางๆ ตามมา อาทิ  ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และปญหาภาวะโรครอน (ปวีณกร แกวบุตร , 2556) ดังนั้น  

เพ่ือลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาเร่ือง การปรับแผนการผลิตและพฤติกรรม

การบริโภค ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทํายุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืนสําหรับบริบทไทยขึ้นและดําเนินการในป 

(2550 – 2554) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความยั่งยืนมากขึ้น โดยการ

ปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหมเร่ืองการบริโภคอยางพอเพียงและใหผูบริโภคมีสวนรวมในการจัดการ

สิ่งแวดลอม ผานการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมในปจจุบันยังไมเปนที่รูจักในสังคมไทยมากนักและมีจําหนายในตลาดทั่วไปในประเทศ

คอนขางนอย ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบางประเภทมีราคาแพงกวาผลิตภัณฑทั่วไป ทําใหขาด

ความสนใจจากผูบริโภคหรือประชาชนที่จะมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งๆ ที่ไดมีการดําเนินการให

ฉลากเขียวแกผลิตภัณฑหลายชนิดมานานหลายปแลวก็ตาม รวมทั้งรัฐบาลไดใหการสนับสนุนโดยมี

นโยบายใหหนวยงานราชการจัดซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้นเปนระยะๆ เพ่ือจะไดชวย

กระตุนตลาดผลิตภัณฑประเภทนี้ในประเทศไดมากขึ้น 

 อยางไรก็ตาม ทุกภาคสวนของสังคมไทยก็ยังตองตระหนักถึงเร่ืองดังกลาว และมีสวนรวมในการ

ชวยกันคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม

วัยรุนซึ่งเปนกลุมคนรุนใหมของสังคม เปนกลุมคนที่ยังสามารถไดรับการปลูกฝงในเร่ืองของการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาไดเปนอยางดี ซึ่งที่ผานมา แนวคิดในการสงเสริมใหมีการรักษาสิ่งแวดลอมก็ไดมีการ

กลาวถึงในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนในชวงวัยรุนไดตระหนักถึงพิษภัยของการทําลาย

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยจากงานสัมมนา Disruption ไดมีการเปดเผยขอมูลวา วัยรุนไทยเปน
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กลุมที่ต่ืนตัวกับปญหาโลกรอนมากที่สุดในเอเชีย โดยสวนใหญจะแสดงออกผานการใชถุงผาเปนหลัก 

ในขณะที่ ACNielsen Global Consumer ไดรายงานวา คนไทยมีการตอบรับกระแสโลกรอนเหนือชาติใด

ในเอเซียคือ 26% ตามมาดวยอินเดีย 16% และออสเตรเลีย 13% (อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย , 2557) และ

ในทางทฤษฏีการยอมรับนวัตกรรมนั้น กลุมวัยรุนมักถูกจัดวาเปนนวัตกร ( Innovator) หรือผูยอมรับกอน

ผูอ่ืน เพราะวัยรุนเปนวัยที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดงายกวาและจะตอบสนองไดเร็วกวากลุมผูบริโภคอ่ืนๆ

และอาจมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด  (Assarut and Srisuphaolarn, 2008) ดังนั้น  ผูที่มี

สวนเกี่ยวของในสังคมไทยควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพ่ือใหกลุม

วัยรุนมีความรูและสามารถตัดสินใจซื้อหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการปลูก

จิตสํานึกเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตประจําวันของกลุมวัยรุนมีการการพัฒนาระบบและกระบวนการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคที่มีความเฉพาะเจาะจงใหเปนรูปธรรมและ

สามารถปฏิบัติได รวมถึงการสงเสริมการเขาถึงขอมูลและองคความรูดานผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 ปจจุบัน วิถีชีวิตของมนุษยไดเขาสูยุคของการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม โดยผูบริโภคไดปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการ โดยเนนบริโภคผลิตภัณฑที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

หรือกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่เดียวกัน ( Bridget and 

Antonis, 1995) และจากขอมูลการวิจัยของธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย หรือ EXIM 

BANK พบวา หากเศรษฐกิจโลกกลับตัวฟนขึ้นมาใหม ผูบริโภคจะคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ มาเปนเกณฑในการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตางๆ และผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็เปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่มีการ

คาดการณวาจะไดรับความนิยมเปนอยางมากในตลาด โดยผูบริโภคจะพิจารณาถึงสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และสามารถยอยสลายหรือนํากลับมาใชใหมได รวมทั้งให

ความสําคัญกับสัญลักษณมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน ISO14000, Carbon Footprint, Green Label, 

Eco – labeling and Packaging ของผลิตภัณฑควบคูไปดวยนั่นเอง (ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย, 2552) แตสําหรับการทําการตลาดผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในปจจุบันนั้นก็ยัง

มีอุปสรรคอยูหลายประการ ไมวาจะเปนการที่ผลิตภัณฑที่ถูกผลิตออกมานั้น ไมไดเปนผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริงตามที่ผูผลิตไดระบุไว นอกจากนั้นแลว ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บางประเภทมีวงจรชีวิตเพียงระยะสั้นอีกดวย (มันทนาภรณ พิพิธหิรัญกร, 2554) 

 ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา องคประกอบปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการ

ซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสนใจศึกษากลุมผูบริโภคที่เปนกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเปนกลุมที่มีความสําคัญเพราะเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพ่ึงพาทางเศรษฐกิจไปสู

ภาวะที่ตองรับผิดชอบและพ่ึงพาตัวเอง การศึกษาผูบริโภคกลุมนี้จะทําใหทราบถึงแนวโนมในอนาคตของ
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ตลาดผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และทําใหทราบถึงพฤติกรรมและองคประกอบปจจัยตางๆ ที่

สงผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหหนวยงานหรือผูผลิตไดนําขอมูลดังกลาว 

มาปรับใชใหเกิดประโยชน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือสรางความยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองคประกอบปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและ

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร ตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม วาตระหนักและใสใจกับปญหาของสิ่งแวดลอมในปจจุบันมากนอยเพียงใด เพ่ือนําเปนขอมูล

เชิงวิชาการไปใชประโยชนในการประกอบการประชาสัมพันธในการกระตุนจิตสํานึกของวัยรุนในการซื้อ

ผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

 3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถนําขอมูลที่

ไดรับจากการวิจัยไปใชในการวางแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสามารถผลิตสินคาที่รองรับความ

ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ วัยรุนอายุระหวาง 15 – 24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

สํารวจของ สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558 พบกลุมวัยรุนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 

767,489 คน (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 

1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ วัยรุนอายุระหวาง 15 – 24 ป ตองเปนผูซื้อผลิตภัณฑเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 400 คน โดยมีวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ที่เหมาะสม โดยการใชสูตรการหาขนาดตัวอยางจากสัดสวนประชากรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ธานินทร   

ศิลปจารุ, 2548) โดยประมาณคาสัดสวน หรือรอยละ ขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตรดังนี้  
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เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

   P =  คาเปอรเซ็นตที่ตองการจะสุมจากประชากรวัยรุน

ทั้งหมด 

   e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง  

   Z = ระดับความเชื่อม่ัน 95% มีคาเทากับ 1.96    

เม่ือแทนคาโดยผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50 % หรือ 0.50 จากประชากรวัยรุนทั้งหมด ระดับ  

ความนาจะเปนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และมีคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 

(ธานินทร   ศิลปจารุ , 2548) จะได ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ 384 ตัวอยาง และเพ่ือปองกัน  

ความคลาดเคลื่อนและสรางความนาเชื่อถือใหกับงานวิจัย ดังนั้นกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้เทากับ

400 ตัวอยางและใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การสุมตัวอยางตามเขตพ้ืนที่ (Area Sampling) 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการสุมกลุมตัวอยางโดยใชขอบเขตพ้ืนที่ และการแบงเขตปกครองของ

กรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2558) 

ขั้นตอนที่  2  การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) 

ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางออกตาม

จํานวนกลุมของประชากร โดยใชสัดสวนของประชากรแตละกลุม ในเขตพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยูจํานวน

มาก ซึ่งชวยใหการเก็บขอมูลสามารถทําไดตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครมี

จํานวน 50 เขต และ มีจํานวนวัยรุนทั้งสิ้น 767,489 คน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนประชากรวัยรุนจําแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร 

เขต จํานวนประชากร (คน)  

บางซื่อ 15,380 

ดุสิต 16,083 

พญาไท 10,590 

ราชเทวี 10,357 

พระนคร 7,023 
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เขต จํานวนประชากร (คน)  

ปอมปราบศัตรูพาย  5,792 

สัมพันธวงศ 2,942 

บางรัก 4,622 

ปทุมวัน 6,798 

ดอนเมือง 27,113 

หลักสี่ 14,449 

สายไหม 27,205 

บางเขน 25,397 

จตุจักร 19,405 

ลาดพราว 14,992 

บึงกุม 19,052 

บางกะป 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 

หวยขวาง 9,303 

วัฒนา 8,162 

คลองเตย 12,872 

บางนา 12,455 
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เขต จํานวนประชากร (คน)  

พระโขนง 12,260 

สาทร 9,965 

บางคอแหลม 11,945 

ยานนาวา 10,333 

บางขุนเทียน 25,236 

บางบอน 16,791 

จอมทอง 21,241 

ราษฎรบูรณะ 11,420 

ทุงครุ 17,072 

ธนบุรี 15,064 

คลองสาน 9,113 

บางแค 26,959 

บางพลัด 11,739 

ตลิ่งชัน 13,872 

บางกอกนอย 15,272 

บางกอกใหญ 9,275 

ภาษีเจริญ 16,987 

หนองแขม 21,902 

ทวีวัฒนา 10,738 

รวม 767,489 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558 

 

ตอจากนั้นผูวิจัยไดทําการแบง สัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามเขตพ้ืนที่ 50 เขต ดังแสดงใน

ตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2  แสดงสัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามเขตพ้ืนที่  

เขตพื้นท่ีใน

กรุงเทพมหานคร 

จํานวน (คน)  รอยละของจํานวน

ประชากรในแตละเขต (%)  

จํานวนกลุมตัวอยาง

ในแตละเขต (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 

ลาดกระบัง 24,231 3.16 13 

บางขุนเทียน 25,236 3.29 13 

ประเวศ 22,833 2.98 12 

มีนบุรี 20,568 2.68 11 

จอมทอง 21,241 2.77 11 

หนองแขม 21,902 2.85 11 

จตุจักร 19,405 2.53 10 

บึงกุม 19,052 2.48 10 

บางกะป 18,387 2.40 10 

ดินแดง 16,971 2.21 9 

ทุงครุ 17,072 2.22 9 

บางบอน 16,791 2.19 9 

ภาษีเจริญ 16,987 2.21 9 

ดุสิต 16,083 2.10 8 

บางซื่อ 15,380 2.00 8 

วังทองหลาง 15,229 1.98 8 

ลาดพราว 14,992 1.95 8 

หลักสี่ 14,449 1.88 8 

สวนหลวง 15,707 2.05 8 
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เขตพื้นท่ีใน

กรุงเทพมหานคร 

จํานวน (คน)  รอยละของจํานวน

ประชากรในแตละเขต (%)  

จํานวนกลุมตัวอยาง

ในแตละเขต (คน) 

ธนบุรี 15,064 1.96 8 

บางกอกนอย 15,272 1.99 8 

สะพานสูง 13,169 1.72 7 

คลองเตย 12,872 1.68 7 

ตลิ่งชัน 13,872 1.81 7 

พญาไท 10,590 1.38 6 

คันนายาว 11,908 1.55 6 

บางนา 12,455 1.62 6 

พระโขนง 12,260 1.60 6 

บางคอแหลม 11,945 1.56 6 

ราษฎรบูรณะ 11,420 1.49 6 

บางพลัด 11,739 1.53 6 

ทวีวัฒนา 10,738 1.40 6 

ราชเทวี 10,357 1.35 5 

ยานนาวา 10,333 1.35 5 

สาทร 9,965 1.30 5 

หวยขวาง 9,303 1.21 5 

คลองสาน 9,113 1.19 5 

พระนคร 7,023 0.92 4 

ปทุมวัน 6,798 0.89 4 

วัฒนา 8,162 1.06 4 

บางกอกใหญ 9,275 1.21 4 

ปอมปราบศัตรูพาย  5,792 0.75 3 

บางรัก 4,622 0.60 2 

สัมพันธวงศ 2,942 0.38 2 

รวม 767,489 100.00 400 
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ข้ันตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

 ทําการเก็บขอมูลในชุมชนที่คาดวาจะพบประชากรกลุมเปาหมายในแตละเขต โดยทําการสอบถาม

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอายุ ซึ่งมีอายุระหวาง 15 – 24 ป และตองเปนผู ที่เคย ซื้อผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยเก็บขอมูลตามจํานวนที่ปรากฏในตารางขางตน รวมทั้งสิ้น 400 คน 

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบแบบสอบถามฉบับรางโดยคณะผูจัดทํา พิจารณาในแงความสอดคลองในทฤษฎี 

และชวยกันขัดเกลาขอความในแบบสอบถาม ใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงเฉพาะหนา ( Face Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา ( Content 

Validity)  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา ( Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) โดยเลือกขอที่มีคา IOC 

มากกวา 0.5 สวนขอใดมีคานอยกวา 0.5 ผูวิจัยจะนํามาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

ดังนั้น ขอคําถามทุกขอจึงผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานที่ไดตรวจสอบและเห็นวามีความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดานและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 

ขั้นที่ 3 ทดลองใชแบบสอบถาม  ( Try Out) ในขั้นตอนนี้ คณะผูจัดทําไดนําแบบสอบถามที่แกไข

แลว มาทดลองใช (Try Out) โดยตองใชกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ตองการวัด ซึ่งใน

ที่นี้คณะผูวิจัยเลือกวัยรุนในจังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 30 คน เปนกลุมตัวอยางที่ไมซ้ํากับกลุมตัวอยาง

ที่จะเก็บจริง จากนั้นจะนําคําตอบที่ไดไปหาคา ( Reliability) ของแบบสอบถาม เชนเดียวกับการทดสอบ

หลังจากเก็บขอมูลจริง ดวยวิธีวัดความสอดคลองภายใน ( Internal Consistency) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์  

แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach จากการทดลองพบวามีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.889 

3. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ในการทําวิจัยเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน                   

400 ตัวอยาง ทําการลงรหัส และวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย โดยใช การหา

คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และ การวิเคราะหปจจัยโดยการ

สรางตัวแปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย ( Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปร ใชวิธี

องคประกอบหลัก ( Principle Component) ในการสกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Varimax

เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุม 
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สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ( 209 คน, รอยละ 52.3) อายุ 20 ป ( 96 คน, รอยละ 

24) ศึกษาในระดับปริญญาบัตร (259 คน, รอยละ 64.8) สังกัดสถาบันการศึกษาของเอกชน (282 คน, รอย

ละ 70.5) และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ไดรับ 3,001 - 5,000 บาท (103 คน, รอยละ 25.8)  

สวนท่ี 2 ปจจัยทางการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ปจจัยทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก เม่ือแยกเปน

รายขอพบวา ใหความคิดเห็นดานการมีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณที่รับรองในดานของสิ่งแวดลอมมาก

ที่สุด รองลงมาคือ สินคาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการในการใชสินคา

สินคามีคุณสมบัติที่สามารถชวยในการรักษาสิ่งแวดลอมได เชน การนํากลับมาใชใหม ( Reuse) การแปลง

รูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน (Recycle) การลดปริมาณวัตถุดิบ (Reduce) และ การทดแทนหรือตอบแทนกลับคืน

สูธรรมชาติ (Return) สินคามีความหลากหลายและเปนเอกลักษณ ตราสินคามีชื่อเสียง ปายฉลากสวยงา ม 

ดึงดูดใจใหซื้อ และสินคาหรือบรรจุภัณฑออกแบบสวยงามและมีความทันสมัย ตามลําดับ 

 2. ปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก เม่ือแยกเปนรายขอ

พบวา ใหความคิดเห็นดานราคาเหมาะสมกับประโยชนการใชงานมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม

กับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคาใกลเคียงกับราคาของสินคาตามทองตลาดทั่วไปแตมีคุณภาพ

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีวิธีชําระเงินที่หลากหลาย ไมยุงยาก เชน การชําระดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต  

โอนเงินผานตู ATM เปนตน และมีการต้ังราคาเพ่ือการสงเสริมการขาย เชน ซื้อ 1 ชิ้น แถม 1 ชิ้น หรือ ซื้อ 4 

ชิ้น จาย 3 ชิ้น เปนตน ตามลําดับ 

 3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก           

เม่ือแยกเปนรายขอพบวา ใหความคิดเห็นดานการเดินทางไปยังสถานที่จัดจําหนายสะดวก รวดเร็วมาก

ที่สุด รองลงมาคือ สินคาวางจําหนายในรานคาชั้นนําทั่วไป สามารถหาซื้อไดสะดวก สถานที่จําหนายสินคา

อยูใกลที่พักอาศัย ความหลากหลายของชองทางการจัดจําหนาย เชน การจําหนายแบบมีหนาราน การ

จําหนายผานชองทางออนไลน และ การจําหนายทางแคตตาล็อกสินคา เปนตน ตามลําดับ 

 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในภาพรวมระดับปาน

กลางเม่ือแยกเปนรายขอพบวา ใหความคิดเห็นดานการมีโฆษณาตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปาย

โฆษณา เปนตน  มากที่สุด รองลงมาคือ มีการใชเครือขายสังคมออนไลน ( social network) เพ่ือเปนสื่อ

ประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักมาขึ้น เชน facebook หรือ Instagram เปนตน  มีพนักงานขายหรือ

เจาหนาที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดมีการจัดการ
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สงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน  และ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน 

งานนิทรรศการ งานแสดงสินคาเปนตน ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

พบวา สวนใหญไปซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคนเดียว  (161 คน, รอยละ 40.3) ผูมีอิทธิพล

ตอการใชจายและตัดสินใจซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคือ ตัวเอง ( 236 คน, รอยละ 59) ชําระเงินคา

สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยเงินสด ( 338 คน, รอยละ 84.5) สื่อที่ไดรับและคนหาขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคือ สื่ออินเทอรเน็ต ( 196 คน, รอยละ 49) งบประมาณที่ใชในการ

ซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเฉลี่ยตอคร้ังคือ ตํ่ากวา 300 บาท (109 คน, รอยละ 27.3) ซื้อสินคาที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากหางสรรพสินคา (201 คน, รอยละ 50.3) ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่

ซื้อเปนอันดับแรกคือ ซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษมากที่สุด (82 คน, รอยละ 20.5) เหตุผลที่ซื้อสินคาที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคือ เพ่ือชวยประหยัดพลังงาน (133 คน, รอยละ 33.3)  

สวนท่ี 4 การวิเคราะหองคประกอบปจจัยทางการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ ท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.1 การวิเคราะหปจจัยอันดับหน่ึง ( The First-order Factor Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยอันดับหนึ่ง เปนการจัดกลุมหรือจําแนกปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะหจะ

แบงไดตามขั้นตอนในการวิเคราะหปจจัยไดดังนี้ 

4.1.1 การตรวจสอบขอกําหนดเบ้ืองตนของการวิเคราะหปจจัย  

 ขอกําหนดเบื้องตนของการวิเคราะหปจจัย คือ ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหตองมีความสัมพันธ

กันเพียงพอ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากคา KMO และการทดสอบ Bartlett's Test ดังนี้ 

 

ตารางท่ี3  ผลการวิเคราะหคา 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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จากตารางที่ 3  คา KMO เทากับ  .955 สรุปไดวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีความสัมพันธ กัน

เพียงพอที่จะวิเคราะหปจจัยได  (วิยะดา ตันวัฒนากูล , 2548 อางถึงใน  ยุทธ ไกยวรรณ , 2551)  ซึ่ง

สอดคลองกับการทดสอบ Bartlett’s Test 

4.1.2 การสกัดปจจัย 

 การวิเคราะหปจจัยคร้ังนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก ( Principle Component) เปนวิธีในการสกัด

ปจจัย และใชคาไอเกน (Eigen Value) ที่มากกวา 1 เปนเกณฑในการสกัดปจจัย ซึ่งไดผลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4  ผลลัพธการสกัดปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ ที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

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 
   

 

จากตารางที่ 4 เปนตารางที่แสดงคาสถิติของแตละปจจัยทั้งกอนและหลังการสกัดปจจัย โดยใชวิธี

องคประกอบหลักในการสกัดปจจัย และใชเกณฑการสกัดปจจัยจากคาไอเกนที่มากกวา 1  ซึ่งสรุปไดวา 

ปจจัยทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1 – 3 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได

ทั้งหมด 22.78%  20.36%  และ 20.09% ตามลําดับ และปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้สามารถอธิบายความผันแปร

ของตัวแปรเดิมไดทั้งหมด 63.23% 

4.1.3 การหมุนแกนและแปลผล 

 ในการวิเคราะหปจจัยนี้ จะใชวิธี Varimax ซึ่งเปนวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพ่ือใหคา

น้ําหนักปจจัย (Factor loading) ของตัวแปร มีคามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่งทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควร

อยูในปจจัยใด (วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551) ซึ่งไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 5  ผลลัพธการวิเคราะหปจจัยอันดับหนึ่ง 

ปจจัยทางการตลาด 
Component 

1 2 3 

สินคาหรือบรรจุภัณฑออกแบบสวยงามและมีความทันสมัย .733 .244 .280 

ตราสินคามีชื่อเสียง .708 .192 .266 

สินคามีความหลากหลายและเปนเอกลักษณ .717 .277 .240 

ปายฉลากสวยงาม ดึงดูดใจใหซื้อ .750 .246 .179 

มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่รับรองในดานของสิ่งแวดลอม .723 .146 .274 

สินคามีคุณสมบัติที่สามารถชวยในการรักษาสิ่งแวดลอมได เชน การนํากลับมาใชใหม (Reuse) 

การแปลงรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน (Recycle) ลดปริมาณวัตถุดิบ ( Reduce) และการทดแทนหรือ

ตอบแทนกลับคืนสูธรรมชาติ (Return) 

.662 .050 .316 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ .401 .205 .733 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณ .341 .298 .737 

ราคาเหมาะสมกับประโยชนการใชงาน .409 .242 .691 

มีการต้ังราคาเพ่ือการสงเสริมการขาย เชน ซื้อ 1 ชิ้น แถม 1 ชิ้น หรือ ซื้อ 4 ชิ้น จาย 3ชิ้น เปนตน .039 .665 .393 

มีวิธีชําระเงินที่หลากหลายไมยุงยาก เชน การชําระดวยเงินสด หรือบัตรเครดิต โอนเงินผานตู 

ATM เปนตน 

.149 .642 .345 

สถานที่จําหนายสินคาอยูใกลที่พักอาศัย .281 .329 .718 

การเดินทางไปยังสถานที่จัดจําหนายสะดวก รวดเร็ว .285 .452 .626 

สินคาวางจําหนายในรานคาชั้นนําทั่วไปสามารถหาซื้อไดสะดวก .346 .425 .605 

มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน งานนิทรรศการ งานแสดงสินคา เปนตน .381 .706 .001 

มีการจัดการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน .094 .777 .221 

มีพนักงานขายหรือเจาหนาที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมได 

.298 .650 .193 

มีการใชเครือขายสังคมออนไลน (social network) เพ่ือเปนสื่อประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจัก

มาขึ้น เชน facebook หรือ Instagram เปนตน 

.312 .652 .291 

 

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมุนแกนไดดังนี้ 

ปจจัยที่ 1: ปจจัยดานสินคา ตราสินคา และ บรรจุภัณฑประกอบดวยตัวแปรทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่ง

อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 22.78% และสามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังนี้ ปาย

ฉลากสวยงาม ดึงดูดใจใหซื้อสินคาหรือบรรจุภัณฑออกแบบสวยงามและมีความทันสมัยมีเคร่ืองหมายหรือ

สัญลักษณที่รับรองในดานของสิ่งแวดลอมสินคามีความหลากหลายและเปนเอกลักษณตราสินคามีชื่อเสียง
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และสินคามีคุณสมบัติที่สามารถชวยในการรักษาสิ่งแวดลอมได  เชน  การนํากลับมาใชใหม ( Reuse)  การ

แปลงรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ( Recycle)  ลดปริมาณวัตถุดิบ ( Reduce)  หรือการทดแทนหรือตอบแทน

กลับคืนสูธรรมชาติ (Return)  

ปจจัยที่ 2: ปจจัยการสงเสริมการตลาดและวิธีการชําระเงินที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบดวยตัว

แปรทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 20.36 % และสามารถเรียงลําดับตามคา

น้ําหนักปจจัยไดดังนี้ มีการจัดการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน  มีการจัด

กิจกรรมทางการตลาด เชน งานนิทรรศการงานแสดงสินคา เปนตน  มีการต้ังราคาเพ่ือการสงเสริมการขาย

เชน ซื้อ 1 ชิ้น แถม 1 ชิ้น ซื้อ 4 ชิ้น จาย 3 ชิ้น เปนตน  มีการใชเครือขายสังคมออนไลน  (social network) 

เพ่ือเปนสื่อประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักมาขึ้น เชน facebook หรือ Instagram เปนตน  มีพนักงานขาย

หรือเจาหนาที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได  และมีวิธี

ชําระเงินที่หลากหลายไมยุงยาก เชน การชําระดวยเงินสด หรือบัตรเครดิต โอนเงินผานตู ATM เปนตน 

ปจจัยที่ 3: ปจจัยดานราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก ประกอบดวยตัวแปรทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่ง

อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 20.09 % และสามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังนี้  ราคา

เหมาะสมกับปริมาณ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สถานที่จําหนายสินคาอยูใกลที่พักอาศัย ราคาเหมาะสม

กับประโยชนการใชงาน  การเดินทางไปยังสถานที่จัดจําหนายสะดวกรวดเร็ว  และสินคาวางจําหนายใน

รานคาชั้นนําทั่วไปสามารถหาซื้อไดสะดวก 

4.2 การวิเคราะหปจจัยอันดับสอง ( The Second-order Factor Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยอันดับสอง เปนการศึกษาน้ําหนักของปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยอันดับ

หนึ่ง ซึ่งจะชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยใดมีความสําคัญมากนอยกวากัน ผลลัพธแสดงไดดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงคาน้ําหนักปจจัยในการวิเคราะหปจจัยอันดับสอง 

ปจจัย นํ้าหนักปจจัย  

ปจจัยที่ 3: ปจจัยดานราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก  .746 

ปจจัยที่ 1: ปจจัยดานสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑ  .534 

ปจจัยที่ 2: การสงเสริมการตลาดและวิธีการชําระเงินที่หลากหลายรูปแบบ  -.399 

 

จากตารางที่ 6 แสดงคาน้ําหนักปจจัยในการวิเคราะหปจจัยอันดับสอง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปจจัย

ทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีปจจัยที่แบงไดทั้งสิ้น 3 ปจจัย ซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญ โดยเรียงจากคาน้ําหนักมากไป
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นอยไดดังนี้ ปจจัยดานราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก ปจจัยดานสินคา ตราสินคาและบรรจุภัณฑ  

และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและวิธีการชําระเงินที่หลากหลายรูปแบบ ผลจากการวิเคราะหปจจัย

อันดับหนึ่งและอันดับสอง สามารถแสดงแผนภาพสรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2  แสดงผลการวิเคราะหปจจัย  
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อภิปรายผล 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ซื้อเปนอันดับแรกคือ ซื้อผักและ

ผลไมปลอดสารพิษมากที่สุด โดยเหตุผลที่ซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคือ เพ่ือชวยประหยัดพลังงาน

มากที่สุด นอกจากนี้ ปจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก เคร่ืองหมายหรือ

สัญลักษณที่รับรองในดานของสิ่งแวดลอม  ราคาเหมาะสมกับประโยชนการใชงาน การเดินทางไปยัง

สถานที่จัดจําหนายสะดวก รวดเร็วและ มีโฆษณาตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา เปนตน

สอดคลองกับ ธัญปวีณ รัตนพงศพร (2553) ที่ไดศึกษาแบบจําลองพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ โดยคํานึงถึงความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมในระดับคอนขางสูง โดยสินคาที่มีระดับการซื้อมาก ไดแก เคร่ืองใชไฟฟาที่ติดฉลากประหยัดไฟ

เบอร 5 หลอดประหยัดไฟ รถยนตประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง สินคาที่มีบรรจุภัณฑชนิดเติมอาหาร ผัก ผลไม 

ปลอดสารพิษ และผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ความสะดวกของสถานที่

จําหนาย และการตลาด เปนสิ่งสําคัญในการกระตุนความตองการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ณัฐณิชา นิสัยสุข  (2556) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับตราสินคาเพ่ือ

สิ่งแวดลอมและการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม  และสอดคลองกับ สุดารัตน กันตะบุตร  (2554)  

ที่ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานการรับรูปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานดานชองทางการจัดจาหนาย และปจจัยดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมากทุกปจจัย 

 

ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจโดยจําแนกตามปจจัยทางการตลาดดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปายฉลากและการออกแบบบรรจุภัณฑให

สวยงาม มีความทันสมัย เพ่ือใหสามารถดึงดูดใจผูบริโภคได  นอกจากนี้  ควรแสดงเคร่ืองหมายหรือ

สัญลักษณที่รับรองในดานของสิ่งแวดลอม อธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่แสดงใหเห็นถึงการรักษา

สิ่งแวดลอมได เชน การนํากลับมาใชใหม (Reuse)  การแปลงรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ( Recycle)  ลดปริมาณ

วัตถุดิบ (Reduce)  หรือ การทดแทนหรือตอบแทนกลับคืนสูธรรมชาติ (Return) เปนตน 

2. ดานราคา ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับความสะดวกในการชําระเงินกับผูบริโภค โดยให

มีชองทางการชําระเงินที่หลายหลายและไมซับซอน เชน การชําระดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต กา รโอนเงิน

ผานตู ATM เปนตน นอกจากนี้ควรต้ังราคาขายใหเหมาะกับกับคุณภาพและประโยชนการใชงาน 
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3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับสถานที่จําหนายสินคาควร

อยูใกลแหลงชุมชน สามารถเดินทางไปซื้อสินคาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และ สินคาควรวางจําหนายใน

รานคาชั้นนําทั่วไป 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  ผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธโดยใชเครือขายสังคม

ออนไลน  (social network) เชน  facebook หรือ Instagram เปนตน การจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน  

งานนิทรรศการงานแสดงสินคา เปนตน  การจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายที่นาสนใจ  เชน การลด แลก 

แจก แถม เปนตน และสามารถสงเสริมการตลาดไดโดย การใชพนักงาน บอกกลาว ใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแกผูบริโภค  
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