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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่วน

ประสมทางการตลาด ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกและการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภค เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของ

ผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ความตระหนกั

ในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

รักษ์โลกของผูบ้ริโภค โดยเก็บข้อมูลจากผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-40 ปี อาชีพขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจ ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท  

 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญักับส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยสูงสุดคือ ผลิตภัณฑ ์

รองลงมาคือ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่วนความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด สูงสุดคือ ท่าน

เช่ือว่าการปกป้องดูแลส่ิงแวดล้อมเป็นหน้าท่ีของมนุษยทุ์กคน รองลงมาคือ ท่านรู้สึกกังวลต่อปัญหา

ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนั ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ท่านรู้สึกหวาดกลัว

สารพิษในผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มและท่านรู้สึก

วา่ท่านกาํลงัทาํร้ายโลกทาํใหท้่านอยากเปล่ียนพฤติกรรมมาดูแลโลกโดยการใชผ้ลิตภณัฑรั์กษโ์ลก  

 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษ์โลก ผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกร้อยละ 

83.83 เขา้ใจผดิร้อยละ 16.18 ตอบถูกมากท่ีสุดคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีสามารถในการยอ่ยสลายทางชีวภาพโดย

ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วนตอบผดิมากท่ีสุดคือ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถนาํสัตว ์เช่น สุนขั ลิง นก 

ไปทดลองเพื่อวจิยัผลการผลิตสินคา้ได ้
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 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษ์โลก ผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกร้อยละ 

83.83 เขา้ใจผดิร้อยละ 16.18 ตอบถูกมากท่ีสุดคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีสามารถในการยอ่ยสลายทางชีวภาพโดย

ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วนตอบผดิมากท่ีสุดคือ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถนาํสัตว ์เช่น สุนขั ลิง นก 

ไปทดลองเพื่อวจิยัผลการผลิตสินคา้ได ้

 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามมีการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภคภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสูงสุดคือ ท่านจะเลือกใช้

ผลิตภณัฑ์รักษโ์ลก เช่น ถุงผา้ ตะกร้า แทนถุงพลาสติก รองลงมาคือ ท่านจะแนะนาํคนรู้จกัให้ซ้ือผลิตภณัฑ์

รักษโ์ลก หากทราบวา่ผลิตภณัฑ์ใดอาจส่งผลดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มท่านจะไม่ซ้ือสินคา้นั้น และท่านเต็มใจ

จ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกแมว้า่จะมีราคาสูงกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

 โดยพบวา่ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั ไม่ทาํให้ตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์รักษ์โลกโดยรวมต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ทาํให้

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภค ความตระหนักในปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภค และความรู้ความเขา้ใจใน

ผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก, สภาวะโลกร้อน, ความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อม  

 

Abstract 

The study of the selection of buying Eco-products of consumer in Bangkok was conducted in 

order to study the demographic factors, Marketing mix, Awareness of environmental issues, Knowledge 

and understanding of Eco-products and to study the selection of buying Eco-products of consumer. To 

study the selection of buying eco-products of consumer, to compare the selection of buying eco-products 

of consumer, by demographic factors. To study the marketing mix, awareness of environmental issues and 

knowledge and understanding of eco-products were impacting the selection of buying eco-products of 

consumers. The result from the collected data of 400 consumers in Bangkok showed that most of 

respondents were female with the age between 25-40 years old, Civil servants/state enterprise employees, 

bachelor degrees, and income between 15,000-25,000 baht.  

The analysis of importance level of marketing mix revealed that the respondents gave the high 

level in overall, especially in terms of product, price, promotion and place.  
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The analysis of importance level of awareness of environmental issues revealed that the 

respondents gave the high level in overall, especially in terms of You believes that protecting the 

environment is the duty of all human beings, You are concerned about the current environmental 

problems, You want to be involved in the care and conservation of the environment, You are afraid of the 

toxins in products other than eco-friendly products that can affect your health and the environment and 

you felt that he was hurting the world, making him want to change his behavior and take care of the world 

by using eco-products.  

The analysis of importance level of knowledge and understanding of eco-products. The majority 

of the respondents were correct, 83.83 percent and 16.18 percent were wrong. The most correct answer is 

that the product is biodegradable without any harm to the environment. The most wrong answer is that it 

is a product that can be tested by animals such as dogs, monkeys, birds, to research the production results.  

The analysis of importance level of the selection of buying Eco-products of consumer revealed 

that the respondents gave the high level in overall, especially in terms of You will choose to use eco-

friendly products such as cloth bags and baskets instead of plastic bags, You will introduce people you 

know to buy eco-products. If a product is known to have a negative impact on the environment, you will 

not purchase it and he is willing to pay for eco-friendly products, even if they are more expensive than 

conventional products.  

The findings found that demographic characteristics of consumers of different genders It does not 

make the decision to buy Eco-products as a whole, differently, but different age, education level, 

occupation, and average monthly income. Makes the decision to buy different eco-products. Product 

marketing mix and marketing promotion Influence consumers' decision to buy Eco-products. The 

awareness of environmental issues influences consumers' decision to buy Eco-products. And their 

knowledge and understanding of different Eco-products, there is no different decision to buy eco-products 

among consumers in Bangkok. 

 

Keyword : eco-product, Global warming, Awareness of environmental issues 
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บทนํา 

 เร่ืองของภาวะโลกร้อนเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งให้ความสําคญั เน่ืองจากโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึง

เกิดจากการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น กิจกรรมในการผลิตสินคา้หรือบริการ การขนส่ง การเผาผลาญ

เชิงเพลิง และอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการกระท่ีทาํให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้โลกมี

อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา เป็นสาเหตุของการเกิดภยัพิบติั สร้าง

ความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติมนุษย ์เช่น ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน 

นํ้าแขง็ขั้วโลกละลาย ภยัแลง้ นํ้าท่วม แผน่ดินไหว เป็นตน้  

 ก๊าซเรือนกระจกจะถูกปล่อยอยา่งต่อเน่ืองตามปริมาณทรัพยากรท่ีถูกเผาผลาญไป ดงันั้น ทุก ๆ ภาค

ส่วนจึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการร่วมกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงในปัจจุบนัหลายบริษทัได้

เร่ิมภารกิจเพื่อลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งจริงจงั เพราะตระหนกัดีวา่การมุ่งพฒันาดา้น

เศรษฐกิจโดยไม่ใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเป็นการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน เช่น ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน

ทดแทน ส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า และส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ เป็น

ตน้ ส่วนในภาคอุตสาหกรรมก็มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับเปล่ียนวงจรธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการ

ออกแบบสินค้าและบริการ ลดการเกิดของเสียเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ด้าน

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกก็มีการส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริม

การใช้ถุงผา้ ขณะท่ีบุคคลทัว่ไปก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการหยุดภาวะโลกร้อนไดโ้ดยการประหยดัไฟ 

การปลูกตน้ไม ้หรือลดการใชข้ยะพลาสติก เป็นตน้ 

 โลกกาํลงัสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีจาํเป็นมากข้ึน ส่ิงประดิษฐ์ของมนุษยท์าํลายธรรมชาติและ

ส่ิงมีชีวิตไปมากมาย การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้ย ัง่ยืนจึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว นัน่คือการใชสิ้นคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

โดยการลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษดว้ย แนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีมีความตระหนกั

และมีความต่ืนตวัต่อปัญหาของสภาพแวดลอ้มมีมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้กระแสผลิตภณัฑ์รักษ์โลกเพิ่มสูงข้ึน 

และมีการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีห่วงใย

ส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาทาํให้ พบว่า ปัจจุบนัผูบ้ริโภคต่ืนตวัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีความสนใจใน

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ี แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ื อผลิตภัณ ฑ์ รักษ์โลกของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาด ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความรู้

ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์รักษ์โลกมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาหรือกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวางแผนกล

ยุทธ์ให้ตรงกบัความต้องการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในแง่ของผูบ้ริโภคคือ ได้รับ

ความรู้และทราบผลของการศึกษาว่ามีหลกัหรือปัจจยัอะไรบ้างท่ีควรนํามาพิจารณาในการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑรั์กษโ์ลก 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ความ

ตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑรั์กษโ์ลก และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

รักษโ์ลกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ความเขา้ใจใน

ผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไม่

สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสม

ทางการตลาด ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มและความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษโ์ลก ตวัแปรตาม 

คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การดาํเนินการวจิยัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อศึกษา และเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์

รักษ์โลกในส่วนลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประสมทางการตลาด ความตระหนักในปัญหา

ส่ิงแวดล้อมและความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ซ่ึงผูว้ิจยัคาดหวงัว่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
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ประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรดงักล่าว ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการ

วจิยัในคร้ังต่อไป 

 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย สามารถทําให้บุคคลหรือผู ้ท่ี เก่ียวข้องทราบถึงลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ความเขา้ใจใน

ผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

นาํไปพฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ 

ผูบ้ริโภคไดรั้บความรู้และทราบถึงปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลก 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลติภณัฑ์รักษ์

โลกของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 

ความรู้ความเข้าใจในผลติภณัฑ์รักษ์โลก 

 

ตวัแปรตาม 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มประเภทน้ี นิยมเรียกดว้ยกนัหลายช่ือ เช่น ผลิตภณัฑ์รักษโ์ลก สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑอ์นุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑฉ์ลากสีเขียว และผลิตภณัฑ์

สีเขียว เป็นตน้ ทั้งน้ีตรงกบัคาํศพัทท่ี์นิยมใชว้า่ Green Product, Environmental Product, Eco-friendly 

Product, Green Label Product 

 

ความหมายของผลติภัณฑ์รักษ์โลก 

 สินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งเน้นการประหยดัพลงังาน 

และรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยในระหว่างการผลิตจะมีการใชพ้ลงังานและนํ้ าอยา่งประหยดั รวมถึงลดของเสีย

และมลพิษในช่วงระหวา่งการใชง้าน และยงัถูกออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถนาํวตัถุดิบและส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑม์ารีไซเคิล มาใชซ้ํ้ า หรือคืนสภาพได ้(สุดารัตน์ กนัตะบุตร , 2554) ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีทาํหน้าท่ีอย่างเดียวกนั นั่นคือ ลดการใช้ทรัพยากร เช่น ทาํมาจาก

วสัดุรีไซเคิล ประหยดันํ้ า ปราศจากสารเคมีท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และปราศจากสารท่ีก่อให้เกิด

มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2556)  

 

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม 

 ผลิตภณัฑ์สีเขียว หรืออีกช่ือหน่ึงท่ีเรียกวา่ สินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีคุณสมบติัพิเศษกวา่ผลิตภณัฑอ่ื์น

ในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 1) เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีผลิตให้พอดีกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภคโดยปราศจากความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 2) เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ ท่ีไม่ใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อ

มนุษยแ์ละสัตว ์3) เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ ท่ีสามารถนาํกลบัมาหมุนเวียนใช้ใหม่ไดอี้กไม่ว่าจะเป็นการ

ประดิษฐ์จากวสัดุเดิมหรือกรรมวิธีย่อยสลายแลว้ดดัแปลงมาใช้ใหม่ 4) เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีอนุรักษ์

พลังงานธรรมชาติ ผลิตแล้วต้องไม่ เปลืองพลังงาน เร่ิมตั้ งแต่การผลิต การใช้ ไปถึงการส้ินสภาพ 

กระบวนการผลิตจะไม่ทาํให้เสียสินคา้โดยไม่จาํเป็น หรือเม่ือผลิตออกมาเป็นสินคา้แลว้ควรจะมีอายุการใช้

งานนานเพิ่มหรือเติมพลงังานเขา้ไปใหม่ได ้5) เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีใช้ภาชนะหีบห่อน้อยท่ีสุด การ

ออกแบบกล่องหรือหีบห่อบรรจุต้องไม่ฟุ่มเฟือย 6) กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานต้องไม่ทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นการนาํทรัพยากรมาใชห้รือทิ้งของเสียลงสู่ธรรมชาติ 7) ห้ามทารุณกรรมสัตว ์เช่น 

สุนขั ลิง โดยนาํสัตวไ์ปทดลองเพื่อวิจยัผลการผลิตสินคา้ 8) ห้ามนาํสัตวส์งวนพนัธ์ุมาผลิตสินคา้เด็ดขาด 

หรือทาํลายชีวติสัตวเ์หล่านั้นทางออ้ม (สุดารัตน์ กนัตะบุตร, 2554) 
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วธีิการศึกษา 

 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งเพื่อใชป้ระมาณสัดส่วนของ

ประชากร โดยกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใช้สูตร Cochran 

(1977) โดยไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 385 คน และผูว้จิยัไดเ้พิ่มอีก 15 คน จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี

คาํนวณได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้อง

ครบถว้น รวมทั้งส้ิน เท่ากบั 400 คน  

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

ประกอบด้วย การใช้คาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิด ลกัษณะการตั้งข้อคาํถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) สําหรับแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบบประเมินค่า 

(Likert’s scale) แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามลาํดบั สําหรับแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ความ

ตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อมและแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 

แบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษโ์ลก 2 ตวัเลือก แบ่งระดบัเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ หมายถึง 

มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางถึงมาก และค่อนขา้งน้อย และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจาก

หนงัสือ เอกสาร บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา และนาํ

แบบสอบถามท่ีได้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา จาํนวน 3 ท่าน จากนั้ นนํา

แบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 40 คน เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation) และ

หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ 

Cronbach แลว้แบบสอบถามท่ีปรับปรุง ตรวจความถูกตอ้ง และตรวจความเช่ือมัน่แลว้ไปเก็บตวัอย่างจาก

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด จากนั้นนาํแบบสอบถามทั้งหมดหลงัการตรวจสอบการ

ตอบคาํถามในแบบสอบถามแลว้ นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณสาํเร็จรูปทางสถิติ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษา

ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดย

ผูว้ิจยัได้ทาํการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงนาํมาลงรหัสตวัเลขสําหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วนนาํมาประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 
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2. ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Data) เป็ น ก าร เก็ บ รว บ รว ม ข้อ มู ล จ าก ห นั ง สื อ  บ ท ค ว าม 

วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีทาํการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนาํมาใช้

กาํหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวจิยัได ้

 และการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบด้วยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉ ล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานท่ีมี

ระดับ นัยสํ าคัญ ท่ี  0.05 โดยใช้  t-test และ  ANOVA ท ดส อบ ความแตกต่างของลัก ษ ณ ะท างด้าน

ประชากรศาสตร์ และความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษ์โลกท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์

โลกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมทาง

การตลาด ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

สรุปผล และอภิปราย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มากท่ีสุดมีอายุระหว่าง 25-40 ปี 

รองลงมาคือ 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี และตํ่ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

รองลงมาพนกังานบริษทัเอกชน คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา และอ่ืน ๆ มี

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ คือ สูงกวา่ปริญญาตรี และตํ่ากวา่

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท รองลงมา คือ 25,001-35,000 บาท มากกวา่ 

35,000 บาท ข้ึนไป และตํ่ากวา่ 15,000 บาท 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับมากท่ีสุดกับด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจัด

จาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด  โดย

ขอ้คาํถามท่านเช่ือวา่การปกป้องดูแลส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีของมนุษยทุ์กคน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และใหร้ะดบั

ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ้คาํถามท่านรู้สึกกงัวลต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน

ปัจจุบนั ให้ระดบัความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ขอ้คาํถามท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ให้ระดบัความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ขอ้คาํถามท่านรู้สึก

หวาดกลวัสารพิษในผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ์รักษ์โลกท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

ระดบัความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และขอ้คาํถามท่านรู้สึกว่าท่านกาํลงัทาํร้ายโลกทาํให้
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ท่านอยากเปล่ียนพฤติกรรมมาดูแลโลกโดยการใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ระดับความตระหนักในปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษโ์ลก โดยภาพรวม   ส่วนใหญ่ “ตอบถูก” 

ถึงร้อยละ 83.83 และเขา้ใจผิดร้อยละ 16.18 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกมากท่ีสุด คือขอ้ท่ี 4. เป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสามารถในการยอ่ยสลายทางชีวภาพโดยท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 390 คน คิด

เป็นร้อยละ 97.50 ขอ้ท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 8. เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถนาํสัตว ์เช่น สุนัข ลิง นก ไป

ทดลองเพื่อวจิยัผลการผลิตสินคา้ได ้จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกของผูบ้ริโภคในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยขอ้คาํถามท่านจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์รักษโ์ลก เช่น ถุงผา้ ตะกร้า แทนถุงพลาสติก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

และระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านจะแนะนําคนรู้จักให้ซ้ือผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ระดับ

ความสําคญัมากท่ีสุด ขอ้คาํถามหากทราบว่าผลิตภณัฑ์ใดอาจส่งผลด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม ท่านจะไม่ซ้ือ

สินคา้นั้น ระดบัความสําคญัมาก และขอ้ท่านเต็มใจจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกแมว้่าจะมีราคาสูงกว่า

ผลิตภณัฑท์ัว่ไประดบัความสาํคญัมาก ตามลาํดบั 

 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศต่างกนัไม่ทาํให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษโ์ลกโดยรวมต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 

ทาํให้การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์รักษ์โลกต่างกัน ส่วนอาชีพ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่า 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั ไม่ทาํให้ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกโดยรวม

ต่างกนั แต่เม่ือทาํการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons)โดยค่าสถิติ LSD ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่า 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษโ์ลกของผูบ้ริโภค จาํแนกตามอาชีพ ต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า มีเพียงส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลก

ของผูบ้ริโภค 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อม พบว่า ความตระหนักใน

ปัญหาส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.01  

  สมมติฐานข้อท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษ์โลก พบว่า ความรู้ความ

เขา้ใจในผลิตภณัฑ์รักษ์โลกท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษ์โลกของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาดมี

อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าของ

ผลิตภณัฑ์ เพราะถึงแมจ้ะใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และผ่านกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

แต่การตั้ งราคาควรให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ จะมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 

เน่ืองจากสินคา้อุปโภคบริโภคไม่ใชสิ้นคา้ท่ีมีให้เลือกนอ้ยช้ินและนอ้ยประเภท แต่ตอ้งอาศยัการขายจาํนวน

มาก จึงควรทาํให้ราคามีความเหมาะสม ไม่สูงเกินไป และก็ไม่ตํ่าเกินไป เพราะหากราคาตํ่าเกินไปแล้ว 

ผลิตภณัฑ์จะสูญเสียตาํแหน่งทางการตลาดในสายตาของผูบ้ริโภคไป ส่วนในดา้นการส่งเสริมการขายก็ควร

ใหค้วามสาํคญัมากเช่นกนั  

 2. จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์รักษโ์ลก โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่ือวา่ การปกป้องดูแลส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีของ

มนุษยทุ์กคน และในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนเพราะ สภาวะโลก

ร้อนนั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบหลาย ๆ ทาง เช่น ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดเป็นภยัธรรมชาติ ทาํ

ให้ผู ้บริโภคสนใจท่ีจะร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนดังกล่าว โดยยงัคาํนึงถึง

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีจะบริโภคอีกดว้ย ผูป้ระกอบการควรพฒันาระบบของการผลิต

และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑใ์นส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด เพื่อใหก้ลายเป็นระบบ

การบริหารการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ซ่ึงจะเข้าไปเก่ียวข้องกับผูผ้ลิตในขั้นต้น และการขนส่ง

ผลิตภณัฑ์ในทุกขั้นตอนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช่วยเพิ่มคุณค่าและความเช่ือมัน่ให้กับผูบ้ริโภค ให้มั่นใจในการ

พยายามรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเตม็ท่ีของผูผ้ลิตและจะทาํใหส้ามารถสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดีได ้
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