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บทคดัยอ่ 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษาปัจจยัดา้น

การรับรู้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P’s) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี

ส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหา

นครเขตหวัหมากจาํนวน 323 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรี

ไซเคิลของผูบ้ริโภค สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ  



2 

 

 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะประชากรท่ีประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุตั้งแต่ 26 

ถึง 35 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 ถึง 20,000 บาท มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัทั้ง 2 ดา้น 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร คือ (1) ปัจจยัดา้นการรับรู้ อยู่ในระดบัสําคญัมาก มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ในระดบัสาํคญัมาก มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นการรับรู้ และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P’s)  ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่ม ; พลาสติกรีไซเคิล ; กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตหวัหมาก 

 

Abstract 

 The purpose of this research was study Marketing mix (4P’S) factors affecting 

consumer’s purchasing decisions of clothes with recycled plastic in Bangkok. 

Sample of this research were 323 consumers who live in Hua Mark Bangkok. The questionnaire 

as a research instrument was used for data collection. The statistical methods used in data 

analysis were percentage,frequency,mean,standard deviation,t-test,multiple regression analysis. 

   Research findings were as follows:Most respondents are male ,aged between 26 and 35 

,with a bachelor’s degree as highest educational level,working for private businesses,average 

monthly income between 10,001 and 20,000 Thai baht. 

From the result it was found that 2 importance of factors affecting consumer’s purchasing 

decisions of clothes with recycled plastic in Bangkok.1) At the significance level 0.05 while 
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the most importance level was place on perception factors 2) At the significance level 0.05 

while the most importance level was place on marketing mix (4P’S) the result of consumer’s 

purchasing decisions of clothes with recycled plastic in Bangkok which correspond to the 

hypothesis. 

Key words: Clothing  purchase decision; Recycled plastic; Consumer group in Hua Mak   

 

บทนํา 

ปัจจุบนั จาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในประเทศไทยไดส่้งผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มจากการดาํรงชีวิตทาํให้เกิด ขยะมูลฝอยเป็นจาํนวนมาก ปัญหาดา้นการจดัการ

ขยะมูลฝอย ถือเป็นปัญหาหลกัดา้นมลพิษ  เน่ืองจากจาํนวนของประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน  

อตัราการเติบโต แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มของจาํนวนประชากรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ถึง 

2562 ในประเทศไทยเฉล่ีย 0.44 % ต่อปี หรือประมาณ 288,891 คน ต่อปี (สํานักงานสถิติ

แห่งชาติ, สํานักงาน สสช, 2561) การเติบโตของประชากรนั้น มาพร้อมกบัการพฒันาด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส่งผลให้การดาํรงชีวิตของประชากรต่อ 1 คน เกิดขยะมูลฝอยในแต่ละ

วนัเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยต่อวนัเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น ประเทศ

ไทยจึงให้ความสําคญั ต่อการลดจาํนวนขยะมูลฝอย เพื่อแกปั้ญหา ภาวะโลกร้อนท่ีมีจาํนวน

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

กรมควบคุมมลพิษ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(2562,หน้า 36) ได้

รายงาน สรุปสถานการณ์มลพิษ การจดัการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน โดยขยะมูล

ฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยกตั้ งแต่ต้นทาง และนํากลับไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นการใช้

ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทาํปุ๋ยอินทรีย ์และขยะมูลฝอยชุมชนอีกส่วนหน่ึง ถูกกาํจดัอยา่ง

ถูกตอ้ง และมีแนวโนม้การกาํจดัดีข้ึนตามลาํดบั 

 ผูว้ิจยัจึงไดเ้กิดความสนใจ ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนของการนาํกลบัมาใช่ประโยชน์จากขยะรี

ไซเคิล ของอุตสาหกรรมผลิตสินคา้เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิล ซ่ึงเป็น

หน่ึงในประเภทของการนาํเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ในการผลิตสินคา้เคร่ืองนุ่งห่ม ของ

ผูบ้ริโภคในชีวิตประจาํวนั คือ ขยะประเภทพลาสติกชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) ท่ี

ไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใส ทีมีการบริโภคอยา่งแพร่หลาย ในปัจจุบนั   
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วตัถุประสงค์ 

เพื่อการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P’s) ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวจิัย 

ซ่ึงประชากรตวักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีจะใชมี้จาํนวนประชากรท่ีไม่แน่นอน ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

อาศัยอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานครเขตหัวหมาก จึงกาํหนดสัดส่วนความน่าจะเป็นของ

ประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม เท่ากบั 0.50 ซ่ึงระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี

ยอมรับได ้5% และใช้วิธีการคาํนวณโดยใช้สูตร W.G Cochran (1953) โดยจะไดจ้าํนวนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ งส้ิน 323 คน และกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวน้ีดาํเนินการเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบของ

แบบสอบถาม โดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็นสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Samling) 

จนครบจาํนวนท่ีกาํหนด  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจาก

พลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของ

สินคา้ในเชิงพาณิชย ์           

2. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับ ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ต่อสินคา้

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัแยกปัจจยัออกเป็น ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ปราโมทย ์ประสาทกุล (2543 ,หน้า 2) ได้อธิบายความหมายและขอบเขตของวิชา

ประชากรศาสตร์ดงัน้ี ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกบัประชากรมนุษย ์คาํวา่ “ประชากร” 

ในทางสถิติหมายถึง กลุ่มรวมของหน่วยย่อย ซ่ึงอาจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ ก็ได้ แต่ในวิชา

ประชากรศาสตร์จะจาํกับความสนในอยู่เฉพาะกลุ่มรวมของคนหรือมนุษย์เท่านั้ น คาํว่า 

“ประชากร” ในวิชาน้ีจะหมายถึง “กลุ่มรวมของบุคคล” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นภายโดยใชส้ถิติตวัเลข 

ประชากรศาสตร์จะสนใจพฤติกรรมส่วนตวัหรือของแต่ละบุคคล 

 นิเวศน์ ธรรมะ และ คณะ (2553, หน้า 36) ความหมายหรือคาํอธิบายประชากรตาม

ลกัษณะต่างๆ เช่น เพศ อาย ุเช้ือชาติ รายได ้อาชีพ เรียกว่า ประชากรศาสตร์ และมีหน่วยงานท่ี

เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ของประชากร เช่น สํานกังานอา้งอิงทางประชากร ท่ีดูแลขอ้มูลของ

ประชากรในโลก ในขณะท่ีองคก์รอ่ืน เช่น สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ทาํหนา้ท่ีดูแลและใหข้อ้มูล

ของประชากรในประเทศนั้นๆ 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจาก

พลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภค ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ สามารช้ีวดัถึงความชัดเจนต่อ

ความสัมพันธ์ในระดับขนาดประชากรของประเทศต่อ การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี

ส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ด้านการรับรู้ 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ และดลยา จาตุรงคกุล. (2550, หนา้ 199) ไดแ้สดงความหมายของการ

เขา้ใจและการรับรู้ (Comprehension or Perception) วา่เป็นการแปลความหมายข่าวสารทนัทีท่ี

ผูบ้ริโภคทาการเลือกและมุ่งความสนใจไปท่ีตวักระตุน้ กระบวนการรับรู้จะถูกรวมตวั มุ่งไปท่ี

การจดัรูปแบบ (Organization) จดัรวมกนัเป็นหมวดหมู่เป็นจาํพวก (Categorizing) ทาํการแปล

ความหมายข่าวสารท่ีเขา้มาสู่ความนึกคิด 



6 

 

ทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2552, หนา้ 66) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การรับรู้ (Perception) เป็น

กระบวนการท่ีบุคคลแปลความจากส่ิงท่ีสัมผสั โดยผา่นประสาทสัมผสัต่างๆ และตีความเป็น

ขอ้มูลตามความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติก

รีไซเคิลของผูบ้ริโภค ดา้นการรับรู้ เป็นกระบวนการ เกิดจากการไดรั้บอิทธิพลจากผูน้าํเสนอ

ขอ้มูลต่างๆ ดว้ยองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก ของ  สี  กล่ิน  รส  เสียง และการสัมผสั ซ่ึงมี

ความสําคัญต่อการรับรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญต่อ  การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี

ส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

คอทเลอร์ (Kotler. 1997, หน้า 92-94) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย หรืออาจหมายถึงความเก่ียวขอ้งของ 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดจดัเป็นส่ิงเร้าท่ีนักการตลาดสามารถ

ควบคุมและจดัใหมี้ข้ึน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2547: 35-36) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด เป็นปัจจยัทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน 

ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการหรือ 4Ps คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาหน่าย  

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติก

รีไซเคิลของผูบ้ริโภค ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้าน 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด โดยเป็น

ขอ้มูลสําคญัและจาํเป็นในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิล

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ด้านการตัดสินใจซ้ือและกระบวนการ 

นิเวศน์ ธรรมะ และ คณะ (2553, หน้า 43-46) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) การกระทาํของบุคคลในการซ้ือและใช้

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสังคมภายนอก ท่ีเกิดข้ึน ก่อนและหลงั

การกระทาํนั้นๆ โดยกล่าวถึงศาสตร์ของพฤติกรรมท่ีจะช่วยตอบคาํถามว่า ทาํไมเขาถึงเลือก

ผลิตภณัฑห์รือตราผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึงมากกว่าอีกอยา่งหน่ึง เขาเลือกอยา่งไร และ บริษทัจะใช้

ประโยชนเ์หล่าน้ีในการนาํเสนอคุณค่าไปสู้ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติก

รีไซเคิลของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือและกระบวนการ คือ กระบวนการภายใตพ้ฤติกรรม

การซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีมีการมองเห็นความแตกต่างระหวา่งสถานการณ์ มากระตุน้ใหเ้กิดการเร่ิม

คน้หาขอ้มูลท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ และทาํการประเมินคุณค่าเพื่อ

เปรียบเทียบ และสนองความตอ้งการให้รู้ถึงประสบการณ์ในการใชง้าน โดยเป็นขอ้มูลสําคญั

และจาํเป็นในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ธนากาญจน์ ดวงใน (2559 หน้าท่ี 70-71 ) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศนูยแ์ฟชัน่คา้ส่งเดอะแพลทินมัแฟชัน่มอลล ์ พบวา่ผูบ้ริโภค

ใหค้วามสาํคญัต่อ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขณะเดียวกนัใน

พงศกร พฤกษไ์พรผดุง (2559, 59-60) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ 

และการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

อินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 รายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือผา้แฟชัน่

ผา่นอินสตาแกรม มากท่ีสุด แต่ทางดา้น เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งค ์(2560 หนา้ท่ี 80 )ไดก้ล่าว

ผลการวิจยั ว่าส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า การตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
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ระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา ให้ความสําคญักบัส่วนประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา  

 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้สดงถึงความสาํคญั

ในเคร่ืองมือเพื่อสร้างความตอ้งการของผูบ้ริโภค จนนาํไปสู่การตอบสนอง การตอบรับ ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ท่ีไดถู้กนาํเสนอขายโดยผูป้ระกอบการ  

 

การดําเนินการวจิัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ี

มีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใดๆ 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการ

เกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภค ทุกเพศ ทุกวยั ไม่จาํกัดอาชีพ และระดับ

การศึกษา รวมถึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีได ้อาศยัใน จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขตหวัหมาก 

เน่ืองจาก ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจาํนวนตวัอยา่งสามารถคาํนวณได้

จากสูตร W.G. Cochran (1953) โดยกาํหนด  (อา้งถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552 หน้า 77) ระดบัความ

เ ช่ือมั่น  95% และระดับค่าความคลาดเคล่ือน 5%  ซ่ึงได้ก ลุ่มตัวอย่างจํานวน 323 คน 

แบบสอบถาม เป็นลกัษณะแบบคาํถามปลายปิด โดยผูว้ิจยัมีคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้

เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรคือ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ  ดา้นการศึกษา 

และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งตอบคาํถามจาํนวน 5 ขอ้  

ส่วนที่ 2  ปัจจยัดา้นการรับรู้ ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิล ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีจาํนวนคาํขอ้คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ระดบั

ความสาํคญั 5 ระดบั          

        ส่วนที ่3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P’s)  ซ่ึงมีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งส้ิน 12 

ขอ้ เป็นคาํถามการใหร้ะดบัความสาํคญั 5 ระดบั 
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ส่วนที่ 4 ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงมีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งส้ิน 5 ขอ้ เป็น

คาํถามการใหร้ะดบัความสาํคญั 5 ระดบั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ ตวัแปรท่ีมีระดบั

การวดัเชิงคุณภาพ เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้ผูว้ิจยัตอ้งทาํการบรรยาย เพื่อ ใหท้ราบ

ถึงจาํนวนตวัอย่างจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร ท่ีประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2.ใช่ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการ

วิเคราะห์ตวัแปรท่ีระดบัการวดัเชิงปริมาณ เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าระดบัคะแนนในแต่ละ

ระดบั และตอ้งการทราบจาํนวนประชากรตวัอย่างและค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความ

คิดเห็น ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   ในการตดัสินใจซ้ือ 

 

ผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีมี

ส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจาก

การวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

จากผลการเก็บข้อมูลได้แสดงถึงกลุ่มประชากรผูต้อบแบบสอบถาม เพศชาย มี

จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4  และเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6  

รวมเป็นจาํนวน 323 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเรียงลาํดบัช่วงอายุไดด้งัน้ี ลาํดบัสูงสุดมีอายุ

ตั้งแต่ 26-35 ปี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 ลาํดบัสองรองลงมามีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี 

จาํนวน 90 คิดเป็นร้อยละ 27.9  ต่อมาลาํดบัท่ีสามมีอายตุั้งแต่ 36-45 ปีจาํนวน 78 คิดเป็นร้อยละ 

24.1 ส่วนอนัดบัท่ีส่ี มีอายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 25 คิดเป็นร้อยละ 7.7 และลาํดบัสุดทา้ยมี

อายุต ํ่ากว่า 15 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 ลาํดับสองรองลงมา อยู่ในระดบั

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากว่า จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ต่อมาลาํดบัท่ี
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สาม อยูใ่นระดบัการศึกษา ปริญญาโท จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ส่วนอนัดบัท่ีส่ี อยูใ่น

ระดบัการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  8.7 และลาํดบัสุดทา้ย 

อยูใ่นระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  จากผลการเกบ็ขอ้มูล

ไดแ้สดงถึงกลุ่มประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  ลาํดบัสองรองลงมาประกอบอาชีพ คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั/ 

เจา้ของกิจการ จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ต่อมาลาํดับท่ีสามเป็น นักเรียน / นิสิต / 

นกัศึกษา จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ส่วนอนัดบัท่ีส่ีประกอบอาชีพ รับจา้งอิสระ จาํนวน 

45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ลาํดบัท่ีหา้ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 

40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ลาํดบัท่ีหกประกอบอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 

และลาํดบัสุดทา้ยประกอบอาชีพ เกษียณอาย/ุ พ่อบา้น/ แม่บา้น จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

จากผลการเกบ็ขอ้มูลไดแ้สดงถึงกลุ่มประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน อยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 อนัดบัรองลงมา 20,001 – 

30,000 บาท จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 อนัดบัท่ีสาม ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 อนัดบัท่ีส่ี มากกว่า 50,000 บาท จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.6 อนัดบัท่ีห้า 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอนัดบัสุดทา้ย 

40,001 – 50,000 บาท จาํนวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6   

1.2 ขอ้มูลปัจจยัดา้นการรับรู้ 

ผลการศึกษาจากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั

โดยรวมต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ ในระดบัความสําคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 เม่ือทาํ

การวเิคราะห์รายขอ้จะพบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด คือ ท่านเขา้ใจ ถึงความหมายของคาํว่า 

“รีไซเคิล” รู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลใน

การรักษาส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  อนัดบัรองลงมาคือ  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน

ปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีส่งผลทาํให้คุณสนใจสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิล มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.95 และลาํดบัสุดทา้ย คือ ผูป้ระกอบการส่ือสารขอ้มูลของสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบอง

วตัถุดิบรีไซเคิลมากข้ึนในลกัษณะเคร่ืองหมายเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ต่อการบริโภค

สินคา้ในชีวติประจาํวนัของคนในสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 
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1.3 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัโดยรวมต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s) ในระดับความสําคัญมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.74 เม่ือทาํการ

วเิคราะห์รายดา้นจะพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด(4P’s)ในแต่ละดา้นและท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมาก

อนัดบัสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87  อนัดบัรองลงมา คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.83 และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และรายขอ้ในแต่

ละดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากของดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ อนัดบัท่ีสูงสุดคือ ผลิตภณัฑมี์การออกแบบ

ท่ีทันสมัยมีความสวยงาม   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.01 อันดับรองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีความ

หลากหลาย ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และอนัดับสุดทา้ยคือ ยี่ห้อ ตรา

สินคา้ เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ต่อมารายขอ้ ดา้นราคา พบว่า ค่าเฉล่ียมาก 

อนัดบัท่ีสูงสุดคือ  ผลิตภณัฑแ์สดงป้ายราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 อนัดบัรองลงมาคือ

ผลิตภณัฑใ์ชว้ตัถุดิบรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบและมีปริมาณท่ีเหมาะสมต่อราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.78 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีวตัถุดิบรีไซเคิลเพราะราคาถูกกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสินคา้ประเภทเดียวกนักบัร้านอ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.6 และรายขอ้ดา้นการจดั

จาํหน่าย พบว่าค่าเฉล่ียมาก อนัดบัท่ีสูงสุดคือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ยู่ใกลจุ้ดศูนยร์วม

สาํคญัของผูค้นและชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 อนัดบัรองลงมาคือผลิตภณัฑส์ามารถหาซ้ือได้

ง่ายและมีวางจาํหน่ายทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ท่านสามารถเดินทางได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะสถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใกลจุ้ดให้บริการการเดินทางและการ

ขนส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 

1.4 ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจซ้ือและกระบวนการ 

แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมต่อการตดัสินใจซ้ือและ

กระบวนการ ในระดบัความสาํคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.93 เม่ือทาํการวเิคราะห์รายขอ้

จะพบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ การเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลจากยี่ห้ออ่ืนๆก่อนการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.01  อนัดบัรองลงมา คือ  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิลของท่านเน่ืองจากการไดเ้ห็นถึงคุณค่าในตวัผลิตภณัฑด์งักล่าว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.97 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ระดบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑเ์คร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิลของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบท่ีทนัสมยัมีความสวยงาม  ส่งผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ พลาสติก รีไซเคิลของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์ (2560 หน้าท่ี 80)ได้กล่าว

ผลการวิจยัว่าส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า การตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา ให้ความสําคญักบัส่วนประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา (Price) ผลิตภณัฑ์แสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ พลาสติก รีไซเคิลของผู ้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ วรรณา วงศรั์ตนโชติ (2546, หนา้ท่ี 102)ไดก้ารศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วน

ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปในดิสเคาวน์สโตร์ของสตรีวยัทาํงาน

ใน เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป  

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เพราะมี

โปรโมชัน่ของแถมหรือส่วนลดในการแลกซ้ือท่ีคุม้ค่า น่าสนใจ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ พลาสติก รีไซเคิลของผู ้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ พนัธิตรา กลีบพิพฒัน์ (2556 หน้า 44)ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปในพื้นท่ีบูท ให้เช่าในศูนยก์ารคา้

เสริมไทย จงัหวดัมหาสารคาม ดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ การส่งเสริมการขายโดยรวมส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

4. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) การเขา้ถึงง่ายของสถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ยูใ่กลจุ้ด

ศนูยร์วมสาํคญัของผูค้นและชุมชน   ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี

ส่วนประกอบของ พลาสติก รีไซเคิลของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พงศกร 

พฤกษไ์พรผดุง (2559,หนา้ 59-60) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ และ

การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นอินสตา

แกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง เร่ือง การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติก

รีไซเคิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถาม สรุป กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ ตั้งแต่ 26 ถึง 35 ปี ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนอยูท่ี่ 10,001 ถึง 20,000 บาท ดงันั้น ธุรกิจท่ีดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่มและ

ธุรกิจสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของวตัถุดิบพลาสติกรีไซเคิล หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

สามารถนําข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ในงานวิจัยน้ีไปศึกษา พฤติกรรมและ

กระบวนการของผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ตามลกัษณะประชากร ทั้งน้ีเพื่อสร้าง

การตอบสนองของผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งชดัเจน จากขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอยา่ง

ในงานวจิยั 

2. จากการศึกษาปัจจยั การรับรู้ ผลสาํรวจระดบัความสาํคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ พบว่า การเขา้ใจ ถึงความหมายของคาํวา่ “รีไซเคิล” รู้สึกมีส่วนร่วมและมี

ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลในการรักษาส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม 

ดว้ยปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีส่งผลทาํให้คุณสนใจสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิล รวมไปถึงดา้น ผูป้ระกอบการทาํการส่ือสารขอ้มูลของสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบ

องวตัถุดิบรีไซเคิลมากข้ึนในลกัษณะเคร่ืองหมายเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ต่อการบริโภค

สินคา้ในชีวิตประจาํวนัของคนในสังคม ดังนั้นผูป้ระกอบการนาํขอ้มูลดังกล่าวไปปรับใช้ 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงขอ้มูลและคุณค่าจนเกิดความรู้สึก ท่ีผูป้ระกอบการตั้งใจจะ

ส่ือสาร ในตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

3. ผลสํารวจระดบัความสําคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด(4P’s)พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

(4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีประเด็นของ ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบท่ีทนัสมยัมีความสวยงาม 

ดา้นราคา ผลิตภณัฑแ์สดงป้ายราคาท่ีชดัเจน รวมไปถึง ดา้นการจดัจาํหน่าย สถานท่ีจดัจาํหน่าย
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ผลิตภณัฑอ์ยูใ่กลจุ้ดศูนยร์วมสาํคญัของผูค้นและชุมชน ดงันั้นผูป้ระกอบการนาํขอ้มูลดงักล่าว

สร้างความพึงพอใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

4. จากการศึกษา ผลสํารวจระดับความสําคัญของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการ

ตัดสินใจซ้ือและกระบวนการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือและ

กระบวนการโดยมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี การเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี

ส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลจากยี่ห้ออ่ืนๆก่อนการตดัสินใจ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของท่านเน่ืองจากการไดเ้ห็นถึงคุณค่าในตวั

ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีส่วนประกอบของ

พลาสติกรีไซเคิลของท่าน ดงันั้นผูป้ระกอบการนาํขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปใช้ประโยชน์ด้าน

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในแต่ละขั้นของผูบ้ริโภคเพื่อใหไ้ดก้ารตอบสนองของผูบ้ริโภคมาก

ยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของทางดา้นลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลหลากกลายมาประกอบเพื่อใชป้ระโยชนแ์ละถูกตอ้งท่ีสุด 

 2. ควรศึกษาทาํการเพิ่มตวัแปลอ่ืนๆท่ีอาจจะเก่ียวขอ้ง เช่น ความจงรักพกัดี การรับรู้ถึง

ตราสินคา้ เป็นตน้ เพื่อทราบวา่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคต่อความตอ้งการท่ีถูกตอ้ง

มากข้ึน 
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