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ขยะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยการศึกษาคร้ัง น้ีมี
วตัถุประสงค์ ศึกษาแนวทางการจดัการขยะของชุมชน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวและ 
ส ารวจความตอ้งการปุ๋ยอินทรียใ์นการปลูกตน้ไมข้องคนในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ซ่ึงจ าแนก
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงขยะสดจากพื้นท่ี              
ศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ซ่ึงจะพฒันาให้เป็นชุมชนท่ีสะอาด ดว้ยการผลิตปุ๋ยอินทรียสู่์ตลาดสีเขียว                    
การหมกัปุ๋ยชีวภาพจากขยะสดเป็นกระบวนการท่ีมาช่วย ในการยอ่ยขยะอินทรียซ่ึ์งเทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ยน้ีเป็นการจดัการขยะเพื่อเปล่ียนขยะใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่า  

จากการศึกษารายงานคร้ังน้ีเป็นการจัดการขยะอินทรีย์ท่ีเหลือใช้จากขยะสดต่างๆและ                    
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ซ่ึงปุ๋ยหมกัชีวภาพเหล่าน้ีมาจากขยะสดในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร  โดยการศึกษาคุณภาพของปุ๋ยหมกัชีวภาพ จากขยะอินทรีย ์จะใชเ้พื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดสีเขียวและความต้องการปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกต้นไม้ของคนในพื้นท่ี                   
โดยเป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ี โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ี
เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  1.ความตอ้งการปุ๋ยแต่
ละประเภทในการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ปุ๋ยอัดเม็ดปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี และ                         
ปุ๋ยคอก 2.ปัจจยัดา้นทศันคติในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ มุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม มุมมอง
ในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดล้อมและ การรับรู้แนวโน้มการจดัการขยะให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม                 
3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องการจดัจ าหน่ายและ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและ 5.คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทท่ีอยู่อาศยั           
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การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั คือ t-test ส าหรับทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 
จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วยสถิติ F และ การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD (Least Significant Difference)   การศึกษาเร่ือง การผลิตปุ๋ย
หมกัจากขยะอินทรียข์องศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชสู่การตลาดสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั
ด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ทั้ง 3 ด้าน นั้นถูกจดัไวใ้นกลุ่มสะดวกกรีนมากท่ีสุด นั่นคือ มองเห็นความจ าเป็นใน                
เร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีสัญลกัษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการศึกษา พบว่า ด้านความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ กลุ่มตัวอย่าง                 
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการปุ๋ยทุกประเภทในระดบัปานกลาง โดยท่ีมีความตอ้งการปุ๋ยคอกมากท่ีสุด ซ่ึงมี
การมองเห็นประโยชน์ของปุ๋ยคอก นัน่คือช่วยปรับสภาพแวดลอ้ม และการประหยดัค่าใช้จ่าย แถมยงั
ช่วยปรับระบบนิเวศน์ในการปลูกตน้ไมใ้ห้มีคุณภาพมากข้ึนกว่าเดิม ในขณะท่ีดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดสีเขียว พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก โดยในดา้นผลิตภณัฑจ์ะมีความคิดเห็นในเร่ืองบรรจุภณัฑ์ท่ียอ่ย
สลายง่ายและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด นอกจากน้ีในดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่าง          
จะมีความคิดเห็นมากท่ีสุดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการศึกษา
ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นทศัคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภท
ในการปลูกตน้ไม ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศัคติ
เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม และปุ๋ยเคมี แตกต่างกนัอย่าง                 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.001 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านทศันคติ
เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < 0.01)    
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ABSTRACT 

Title of Independent Study              Compost Production from Organic Wastes of On Nut Solid  
Waste    Facility to Green Marketing in Bangkok   

Author                      Miss Waranya Wattanakajon 
Degree                      Master of Science (Environmental Management) 
Year                      2020 
_________________________________________________________________________________ 

Wastes are the problem affecting community areas and environment.  This study aimed to 
explore the guidelines on community-based waste management, green marketing mix, and the need for 
organic fertilizers for tree planting among local inhabitants in the area of On Nut Solid Waste Facility. 
The samples were classified by personal characteristics and attitudes toward environmental 
maintenance as well as garbage from the area of On Nut Solid Waste Facility, which will be developed 
to be a clean community with organic fertilizer production to green market.  Biofertilizer composting 
from garbage is a process that helps organic waste digestion.  This compost production technology is 
waste management to turn wastes into valuable products.     

According to the study, this report was the management of organic wastes from garbage and 
agricultural waste materials. Biofertilizers were composted from garbage from the area of On Nut Solid 
Waste Facility, Bangkok.  The quality of biofertilizers from organic wastes was studied in order to 
explore green marketing mix and the need for organic fertilizers for tree planting among local 
inhabitants.  This is a survey research using a questionnaire for data collection from the local samples 
and for data analysis. The instrument was divided into 4 parts, i.e., 1) the need for each type of fertilizers 
for tree planting, namely, pelleted fertilizers, mixed fertilizers, biofertilizers, earthworm manure, 
chemical fertilizers, and manure; 2)  attitudes toward environmental maintenance, namely, viewpoints 
toward eco- friendly products, viewpoints toward the use of environmental energy, and perceived 
likelihood of eco- friendly waste management; 3)  green marketing mix were divided into 4 parts, 
namely, product, price, place, and promotion; and 4)  personal characteristics, namely, gender, age, 
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highest educational level, marital status, occupation, monthly income, and type of housing.  The 
descriptive statistics were used for data analysis, i. e. , frequency, percentage, mean, and Standard 
deviation.  T- test was an inferential statistic used for hypothesis testing on the differences of means 
between the 2 independent groups. One-way ANOVA (F-test) was used for hypothesis testing on the 
differences of means among 3 or multiple groups.  LSD (Least Significant Difference)  was used for 
post-hoc test. According to the study on compost production from organic wastes of on nut solid waste 
facility to green marketing in Bangkok, it was found that in term of attitudes toward environmental 
maintenance, most samples had attitudes toward all 3 aspects of environmental maintenance. Therefore, 
they were most classified as green consumers.  To clarify, they viewed environmental protection as 
necessary and chose to purchase products with eco-friendly symbols.   

The findings revealed as follows.  For the need for each type of fertilizers for tree planting, 
most samples moderately need all types of fertilizers.  Manure was needed most, with perceived 
usefulness as to help adjusting environmental conditions, saving cost, and adjusting better quality 
ecosystem for tree planting.  For green marketing mix, it was found that most samples had high 
viewpoints toward product and promotion.  In the aspect of product, their viewpoints toward 
biodegradable and eco- friendly packages were highest, followed by organic fertilizers produced from 
the useful nature, and properties of soil maintenance as well as plant nutrition; which are all good for 
the environment.  According to the study on the differences between attitudes toward environmental 
maintenance on the need for each type of fertilizers for tree planting, and green marketing mix, it was 
found that different attitudes toward environmental maintenance caused the significant differences of 
the need for mixed and chemical fertilizers respectively (p  0.05 and 0.001). Likewise, different attitudes 
toward environmental maintenance caused the significant differences of attitudes toward product                      
(p < 0.01).  

 

 

 



(5) 
 

   
 

กติตกิรรมประกาศ 

  

รายงานการคน้ควา้อิสระเร่ืองการผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียข์องศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช               
สู่การตลาดสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากผูเ้ขียน ได้รับค าแนะน า ค  าช้ีแนะ               
และ การให้ข้อมูลจากบุคคลหลายๆท่านในสถานท่ีศึกษาค้นควา้อิสระ  โดยเฉพาะผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช หน่วยงานของส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม ซ่ึงท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ฝ่ายผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร. วิชชุดา  สร้างเอ่ียม ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในรายงาน                  
คน้ควา้อิสระคร้ังน้ีซ่ึงท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาให้แนวคิดและ ให้ค  าแนะน าปรึกษาและตรวจแกไ้ข
ข้อบกพร่อง ในขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเน่ืองจนท าให้รายงานค้นควา้อิสระฉบับน้ี มีความถูกต้อง                      
และสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

สุดทา้ยผูเ้ขียนขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านของคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม ท่ีได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสร้างความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนของผูเ้ขียนท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ก าลงัใจท่ีมีให้กนัมาโดยตลอด และท่ีส าคญัขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการ
ท ารายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี แด่ครอบครัวของผูเ้ขียน จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ
ไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งใจ                  
 
 
 
 
                                                                                                                                  วรัญญา   วฒันเขจร 
                                                                                                                                     พฤษภาคม 2564 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเกณฑค์วามเป็นเมืองสีเขียวดา้นการจดัการของเสียไดจ้ดัใหก้รุงเทพมหานครอยูใ่นระดบั                   

ต  ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย ปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั มีประมาณ 9,747.74 ตนัต่อวนั                 

และ มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยวนัละ 0.98 กก./คน  และมีสัดส่วนการเก็บขนขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ                    

ร้อยละ 100  เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 83 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มาจาก อาคาร 

บ้านเรือน และแหล่งชุมชน ขยะมูลฝอย ท่ีเกิดในแต่ละวนั ส่วนใหญ่เป็นประเภทขยะอินทรีย์หรือ                      

ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษเน้ือสัตว ์เศษผกั และเปลือกผลไมซ่ึ้งประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการ 

ขยะมูลฝอยดว้ยตนเอง และยงัไม่ให้ความส าคญั ในการคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย จึงด าเนินการ

จดัการขยะมูลฝอยดว้ยตนเองดว้ยวธีิการ กองเผา หรือวธีิการเก็บใส่ถุง รวมกบัขยะ มูลฝอย ประเภทอ่ืนๆ 

แล้วน าไปทิ้งตามท่ีสาธารณะริมทางเดิน ขา้งถนน สนามหญา้ ใตต้น้ไม ้และแหล่งน ้ า ส่งผลกระทบ                      

ท่ีตามมาก็คือ ปัญหากล่ินเหม็นของกองขยะมูลฝอย ปัญหาแมลงวนั และสัตวน์ าโรคชนิดต่างๆ ปัญหา

ควนัไฟจากการเผาขยะมูลฝอยปัญหาน ้ าเสีย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ

ของประชาชนโดยตรงและคาดว่าในอนาคตปริมาณขยะมูลฝอยจะมีแนวโน้นเพิ่มมากข้ึน หากไม่มี 

มาตรการหรือแนวทางในการ แกไ้ขท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการ เพิ่มข้ึนของประชากร และการใชป้ระโยชน์

จาก ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนองคป์ระกอบของขยะ ประกอบดว้ยเศษอาหาร ใบไม ้ก่ิงไม ้ มากท่ีสุด

ถึงร้อยละ 50 ท่ีเหลือเป็นวสัดุรีไซเคิล  ร้อยละ10 ท่ีเหลือขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย  ดงันั้นขยะอินทรีย ์ 

ส่วนใหญ่ ถูกทิ้งร่วมกบัขยะชุมชน   ท าให้เกิดการเน่าเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค ซ่ึงจาก

องคป์ระกอบ ดงักล่าวช้ี ให้เห็นวา่ถา้มี การคดัแยกอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถน าขยะอินทรียแ์ละ 

ขยะรีไซเคิล กลบัมาใช ้ ประโยชน์ไดม้ากถึงร้อยละ 80 หรือ ประมาณ7,000 ตนัต่อวนัทั้งยงัเป็นการช่วย

ลดปริมาณ ขยะมูลฝอยท่ีจะไปฝังกลบและลดปัญหาโลกร้อนจากการฝังกลบขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย ์            

ท่ีถูกฝังกลบไวใ้ตดิ้นจะเกิดการหมกัแบบไร้อากาศ ปลดปล่อยก๊าซมีเทนท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะโลก



2 
 

   
 

ร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า นอกจากนั้นการเผาท าลายขยะในท่ีโล่งไม่มีระบบ

ควบคุมก๊าซจะปล่อยแก๊สพิษท่ีท าลายสุขภาพของเราเอง รวมถึงขยะอนัตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์                

ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง หากถูกฝังกลบหรือท าลายไม่ถูกวิธีจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อมนุษยท่ี์เดียว  

ดงันั้น ผูเ้ขียนมีแนวคิดท่ีจะลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอย            

อ่อนนุชกรุงเทพมหานคร ในการผลิตปุ๋ยอินทรียสู่์การตลาดสีเขียวเพื่อทดแทนการ ใช้ปุ๋ยเคมีรวมทั้ง           

ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหาสารเคมีในพื้นท่ีซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคได้                

ความแตกต่างของคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคมีความส าคญัต่อการพยากรณ์ลกัษณะของวถีิการด าเนินชีวิต

ของผูบ้ริโภค (Consumer Lifestyle)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้หรือบริการ  (Gifford และ Bernard, 

2006; Howard และ Patricia, 2006) ซ่ีงวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยกิจกรรม (Activity) 

ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion)  ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ นอกจากน้ี นกัการตลาดมกั

ตั้งค  าาถามวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาหรือแมแ้ต่ภูมิภาคท่ีผูบ้ริโภค อาศยัอยูอ่าจส่งผลต่อวถีิการด าเนิน

ชีวิตของผูบ้ริโภคหรือไม่ ทั้งน้ี การตลาดอาจน าความเขา้ใจเหล่านั้นมาก าหนด กลยุทธ์ทางการตลาด

ส าหรับผลิตภณัฑ์อินทรียไ์ด้เหมาะสม แต่กระนั้นแมจ้นถึงปัจจุบนัน้ีการศึกษาอิทธิพลของ คุณลกัษณะ

ของผูบ้ริโภคและวิถีการด าาเนินชีวิตของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อินทรียใ์นประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษา

อยา่งลึกซ้ึงดว้ยการวจิยัเชิงประจกัษ ์(empirical research) 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1  ส ารวจความตอ้งการปุ๋ยในการปลูกตน้ไม ้ทศันคติในการรักษาส่ิงแวดล้อม และการ

ตอบสนองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

1.2.2  วิเคราะห์ความแตกต่างของความตอ้งการปุ๋ย และการตอบสนองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

   เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละ
ประเภทในการปลูกตน้ไม ้ปัจจยัดา้นทศันคติในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
สีเขียวรายละเอียดในแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นท่ี 1 ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้ประกอบไปดว้ยการศึกษา
ตามประเภทของปุ๋ย ไดแ้ก่ ปุ๋ยอดัเมด็ ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และนวตักรรม
การท าปุ๋ยหมกัจากขยะยอ่ยสลายได ้การท าปุ๋ยหมกั (composting) คือการยอ่ยสลายของวสัดุหรืออินทรีย์
สารท่ีไดจ้ากขยะโดยอาศยักระบวนการทางชีววทิยาของจุลินทรีย ์ท าใหเ้ปล่ียนสภาพสารอินทรียใ์นขยะ
ไปเป็นสารท่ีมีประโยชน์ใน การบ ารุงดินท่ีเรียกว่า “วสัดุปรับปรุงดิน (humus-like material)” ซ่ึงเป็น
วสัดุท่ีมีลกัษณะคงรูป สีค่อนขา้งด า มีความช้ืนเล็กนอ้ย และไม่มีกล่ินเหม็น (กรมควบคุมมลพิษ , 2552
ค)  ส่วนยงยุทธ โอสถสภา (2541)  ไดใ้ห้ความหมายของ “ปุ๋ยหมกั” ไวว้่า ปุ๋ยธรรมชาติท่ีเกิดจากการ
สลายตวัของเศษซากพืช ซากสัตว ์และมูลฝอยหลายชนิดแบบใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศ ซ่ึงเปล่ียนรูป
อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี โดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพดิน
ได ้ส าหรับขยะ ท่ีน ามาใชห้มกัท าปุ๋ยก็คือ  ขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ เศษผกัและผลไม้
ท่ีเหลือทิ้งจากครัวเรือนหรือจากตลาดสด เศษใบไมแ้ละเศษหญา้จากพื้นท่ีท าการเกษตรและจากการ
ตกแต่งสวน รวมทั้งเศษอาหารจากบา้นเรือนหรือในสถาบนัการศึกษา เป็นตน้  

ดา้นท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ยการศึกษา
ทัศนคติ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ มุมมองต่อสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อม มุมมองในการใช้พลังงานทาง
ส่ิงแวดลอ้ม และ การรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัการตลาดโลกสวย
ของผูบ้ริโภคสายกรีน เม่ือผูบ้ริโภคเปล่ียนไป แบรนด์ก็ต้องปรับตวั ก่อนจะตกขบวน เม่ือแบรนด์              
รักโลก โดยกลุ่มสินคา้ท่ีมาแรงในปี 2563 ได้แก่ สินคา้ท่ีใช้วตัถุดิบย่อยสลายง่ายและกลบัมาใช้ซ ้ า 
สินคา้หรือบริการท่ีใชพ้ลงังานสะอาด สินคา้หรือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สินคา้อีโค่มีดีไซน์
ตอบสนองคนรุ่นใหม่  เทรนด์การตลาดโลกสวยเร่ิมแพร่หลายมาเป็นเวลากว่า 20 ปี จากการตระหนกั
ถึงภยัคุกคามทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคจ านวนมากเร่ิมเปล่ียนทศันคติและ
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พฤติกรรม ยอมเสียสละความสะดวกสบายบางอย่าง เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนการยอมจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน เพื่อบริโภคผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม                  

ดา้นท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่                 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ตามหลกัการตลาดสีเขียวทุกองคป์ระกอบในส่วนประสมการตลาดจะเม่ือผลิตภณัฑ์มี การผลิตภายใต ้

กระบวนการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มควรผลิต ผลิตภณัฑ์และ              

บรรจุภณัฑ์ควรลดการปนเป้ือนและมลภาวะ การปรับปรุงผลิตภณัฑ์มีส่วนส าคญัการพฒันาผลิตภณัฑ์

จะน ามาซ่ึงตอบสนองต่อยอดขาย นักการตลาดสามารถหาวิธีการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดย การน าเสนอผลิตภณัฑ์อยา่งชดัเจนให้กบั ผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาดสีเขียว คือ 

ชุดเคร่ืองมือและองคป์ระกอบดา้นการตลาดท่ีช่วยให้ เราสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รโดยไม่ท า

อนัตรายต่อธรรมชาติ 

1.3.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
บริเวณศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช และบา้นเรือนท่ีอาศยัภายในรอบๆศูนย ์

    1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร  
               ประชาชนภายในพื้นท่ีศูนย ์บุคลากรขา้ราชการและลูกจา้งของศูนยก์ าจดัมูลฝอย            
อ่อนนุชส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร 
    1.3.4  ขอบเขตดา้นเวลา 
           ปีท่ีใชป้ระเมินแบบสอบถามเก่ียวกบั การผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียข์องศูนยก์ าจดั
มูลฝอยอ่อนนุชสู่การตลาดสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร คือปี งบประมาณ2564 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวนัท่ี พฤษภาคม พ.ศ.2564  
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ปุ๋ยอินทรียห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                          

สามารถน าไปพิจารณาวางแผนปรับปรุง และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสีเขียว เพื่อให้สอดคล้อง                                                           

กบัพฤติกรรมการซ้ือ 
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1.4.2. เป็นแนวทางในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์จากขยะมูลฝอยในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 

เพื่อเป็นการก าจัดมลพิษจากขยะ แปรสภาพขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

  1.4.3 ทราบแนวโน้มและแนวทางในการตลาดสีเขียวท่ีจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจัด

จ าหน่ายใน เขตกรุงเทพมหานคร 

1.4.4 ท าใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลท่ี 

ไดม้าปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.5   นิยามศัพท์เฉพาะ 

              1.5.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าการใด ๆ ของผูบ้ริโภค                

ซ่ึงเป็นขอ้มูลฐาน เก่ียวกบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อจดัจ าหน่ายสินคา้ ให้แก่ประชากรท่ีสนใจ               

ได้เลือกซ้ือการศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบ                    

วา่ผูบ้ริโภค  มีพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ ในการซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียภ์ายใตก้ารตลาดสีเขียว 

             1.5.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีจ  าหน่ายในตลาดสีเขียวหรือ

กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 

             1.5.3 ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ราคาส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ข้ึนอยู่                       

กบัผลิตภณัฑ ์ ปุ๋ยอินทรียแ์ต่ละประเภท จดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้

             1.5.4 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง  สถานท่ี ท่ีผู ้บ ริโภคสามารถเลือก                         

ซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียไ์ดท่ี้ตลาดสีเขียวหรือศูนยก์ระจ่ายสินคา้ของการเกษตร 

            1.5.5 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด หมายถึง การใชก้ลยทุธ์ ลด แลก แถมสินคา้ทดลอง การตลาด

สีเขียวน าธุรกิจใชเ้ทคนิค ส่วนประสมการตลาด 4 P ในการโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี

ประชาสัมพนัธ์และ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียไ์ดต้รงตามเป้าหมาย  



 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

             ในการศึกษา เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียข์องศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชสู่การตลาด              

สีเขียวของกรุงเทพมหานครผูศึ้กษาไดแ้บ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

            2.1 แนวคิดตลาดสีเขียว  

            2.2 ช่องทางการตลาดของธุรกิจสีเขียว 
            2.3 แนวทางและนวตักรรมการจดัการขยะอินทรีย ์

            2.4 กลยทุธ์การตลาดและผลกระทบ 

            2.5 การวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ 

            2.6 นโยบาย ความรู้และทศันคติพฤติกรรมท่ีมีต่อการใชปุ๋้ยอินทรีย ์

            2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิตลาดสีเขยีว (Green Marketing Concept)  

  ตลาดสีเขียว (Green Marketing) การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวคิดท่ีในปัจจุบนัไดรั้บการ
ยอมรับ และ ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวข้องกับการท า
ประโยชน์ เพื่อส่ิงแวดลอ้ม มีการพฒันาหรือปรับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ถึงกระบวนการผลิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม  

ภาวิณี ทองแยม้ 2561 ไดศึ้กษารูปแบบความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งท าให้

ผูบ้ริโภคมีความรู้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ใช ้ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยั ค านึงถึงความคุม้ค่าต่อผลิตภณัฑ์ 

และสร้างทศันนคติท่ีดี   Weisstein และคณะ (2014) กล่าวว่า ทศันคติของผูบ้ริโภค ส่งผลกระทบต่อ

ความตั้ งใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมและมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

Wanninayake และ  Randiwela (2008) กล่าวว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมมีนัยส าคัญต่อการ

ตดัสินใจ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
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ส่วนประสมการตลาดสีเขียว ประกอบดว้ยส่วนประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี 
และการ ส่งเสริมการตลาด ตามหลกัการตลาดสีเขียวทุกองค์ประกอบในส่วนประสมการตลาดจะเม่ือ
ผลิตภัณฑ์มี การผลิตภายใต้ กระบวนการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การออกแบบท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มควรผลิตผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑค์วรลดการ ปนเป้ือนและมลภาวะการปรับปรุงผลิตภณัฑ์
มีส่วนส าคญัการพฒันาผลิตภณัฑ์จะ น ามาซ่ึงตอบสนองต่อยอดขาย นกัการตลาดสามารถหาวิธีการ
ส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย การน าเสนอผลิตภณัฑ์อย่างชัดเจนให้กับ ผูบ้ริโภค 
(Arseculeratnec และ  Yazdanifard 2014)  ส่ วนประสมการตลาดสี เ ขียว  คือ  ชุด เค ร่ือง มือและ
องค์ประกอบด้านการตลาดท่ีช่วยให้ บริษทั สามารถท าได้ให้บริการ ในตลาดเป้าหมายและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รโดยไม่ท าอนัตรายต่อธรรมชาติ   

การซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มจึงส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในประเทศ ( Gopalakrishnan 
แ ล ะ  Muruganandam 2013)  Wanninayake แ ล ะ  Randiwela ( 2008)  Ansar ( 2013)  Habibollah, 
Abolghasem และ Ahmad (2014) พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดสีเขียว มีความสัมพนัธ์ทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญักบั  การตดัสินใจซ้ือสินคา้ การตลาดสีเขียวช่วยให ้บริษทัจะโดดเด่นกวา่คู่แข่งดว้ยการ
เสนอขายผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยเพิ่มข้ึนมูลค่าของบริษทั ส าหรับลูกคา้เพิ่มความภกัดีของลูกคา้
และความสามารถในการท าก าไรในท่ีสุด Yashodip และ Abhijeet (2017) พบว่า เพื่อให้บรรลุข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันเพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั้ งหมดและเพิ่มผลก าไร ในตลาดบริษัท ต้องใช้                           
ส่วนประสมการตลาดอยา่งเหมาะสมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม มีการผสมผสานส่วนประสม 
การตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี  และการส่งเสริมการขาย ซ่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีการ
ออกแบบน่าสนใจ ลดมลพิษ ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม  มีประสิทธิภาพ ตรงตามต้องการในการใช้
ผลิตภณัฑ์ มีข้อมูลรายละเอียดให้กับผูบ้ริโภค ข้อมูลรับรองด้านส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ความ
ปลอดภยั ไม่สร้างความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมช่วยในการรักษา ส่ิงแวดล้อม (Arseculeratne และ 
Yazdanifard 2014) ผลิตภณัฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม   เป็นผลิตภณัฑท่ี์
ปลอดภยั ออกแบบมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ  าเป็น และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนโดยตลอดทั้ งวงจรชีวิตของสินค้าเหล่าน้ี ได้รับการรับรองจากองค์กรท่ีได้รับการยอมรับ                
(Kumar และ Ghodeswar, 2015) ราคาผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ยุติธรรม 
Hamzaoui และ Linton (2010) แสดงใหเ้ห็นวา่ราคา มีความส าคญักบัการการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ 
ส่ิงแวดลอ้ม Xia และคณะ (2007) และความรู้สึกคุม้ค่าส าหรับการจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านการส่งเสริมการขาย Arseculeratne และ Yazdanifard (2014) กล่าวว่าการมีโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ 
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การพฒันาโฆษณาเน้นผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มและโฆษณาท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรใน
ดา้นความรับผิดชอบต่อ ส่ิงแวดลอ้ม โฆษณาควรเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ์ใช้อินเทอร์เน็ต
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีขายผลิตภณัฑ์ เพื่อส่ิงแวดลอ้มแบบเป็นแพคเกจ เคร่ืองมือส่งเสริมการ
ขายท่ีมีนยั  ส าคญัเป็นโฆษณาสีเขียวเป็นขอ้ความส่งเสริมการขายท่ี อาจดึงดูดความตอ้งการและความ
ต้องการของผู ้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม Ankit และ  Mayur (2013) สถานท่ีจัดจ าหน่าย 
Arseculeratne และ Yazdanifard (2014)    กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีสถานท่ีจ าหน่าย สินคา้
อยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั เดินทางไปสถานท่ีจ าหน่ายไดส้ะดวก (Sharma, 2011)  มีการน าเสนอข่าวสารเพิ่มข้ึน
เพื่อส่ือให้ เห็นถึงคุณค่าในตวัสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เพื่อส่ิงแวดลอ้ม เม่ือใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีการแนะน า บอกต่อแก่
ผูอ่ื้น เม่ือใชผ้ลิตภณัฑ์   เพื่อส่ิงแวดลอ้มจะมีการ ใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและซ้ือซ ้ า และเป็นความรู้ใหม่ท่ีตอ้ง
ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมีความรู้และเขา้ใจถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 เครือข่ายตลาดสีเขียว  
แหล่งท่ีมา  ThaiGreenMarket.com 
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2.1.1 แนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) 
แนวความคิดทางการตลาด เป็นการก าหนดแนวทางในการปฎิบติังานทางการตลาด 

และจดัสรรทรัพยากรของกิจการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวทางนั้น แนวทางการตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อม ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยมีจุดเร่ิมตน้ข้ึนในช่วงของการปฎิวติัอุตสาหกรรม ท่ีมีการน า
เคร่ืองจกัรมาใช้ในกระบวนการผลิตแทนแรงงานคนท่ีท าดว้ยมือ ในลกัษณะของการผลิตจ านวนมาก 
(Mass Production) เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ซ่ึงท าให้การตลาดมีการขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว ผลิตภณัฑมี์ปริมาณมากข้ึน คู่แข่งขนั มีจ  านวนเพิ่มข้ึน จึงเร่ิมเกิดแนวความคิดทางการตลาดและ
ไดมี้การพฒันาข้ึนตามล าดบัเป็นววิฒันาการ ของแนวความคิดทางการตลาด 
 

2.1.2 การจ าแนกประเภทของผู้บริโภคผลติภัณฑ์สีเขียว 
การจ าแนกประเภทของผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียว จากการทบทวนวรรณกรรมการ

จ าแนกประเภท ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สีเขียว หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีหลากหลาย
มุมมองโดยในบทความน้ีจะน า เสนอใน 3 แนวคิดดงัต่อไปน้ี 

1. การแบ่งตามแนวคิดของสถาบนัวิจยัทางการตลาด (Natural Marketing Institute : 
NMI) รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ท่ีเป็นผลมาจากการวิจยั ซ่ึงสัมภาษณ์ชาวอเมริกนักวา่ 4,000 คน 
ในปี 2009  โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 5 กลุ่ม (วีระ มานะรวยสมมบติั, 2554) ตามระดบัความ
เขม้ขน้ท่ีมี ต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีวิถีชีวิตซ่ึงให้ความส าคัญกับเร่ืองสุขภาพและการ
ทดแทนอย่างย ัง่ยืน (Lifestyles of Health and Sustainability: LOHAS) ถือว่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจ
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และเป็นกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลง และปฏิบติัอย่างจริงจงั 
ส่วนใหญ่มกัเป็นสตรีวยักลางคนและสมรสแลว้ พวกเขามองเร่ืองสุขภาพ และการอนุรักษท์รัพยากรวา่
เป็นส่ิงเดียวกนัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนัอย่างมาก จึงนิยมเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีดี ทั้งกบัตนเองและโลก 
โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองของราคานอ้ยกวา่คุณค่าของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี  มีการบริโภคอาหาร 
และใชสิ้นคา้ออร์แกนิก   ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน ขบัรถยนตไ์ฮบริด หรือรถยนต ์ ท่ีใชไ้ฟฟ้า อยูบ่า้นท่ีมีการ
ออกแบบอยา่งค า นึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน จบัจ่ายอยา่ง รับผิดชอบ
ต่อสังคม ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ และการซ้ือขายสินคา้ในราคาเป็นธรรม 
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1.2 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มอยูบ่า้ง แต่ไม่ถึงกบัให้ค  ามัน่สัญญาวา่จะ
บริโภคอย่างค านึง ถึงส่ิงแวดลอ้ม (Naturalites ) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีห่วงเร่ืองสุขภาพของตนเองเป็น
หลกั พวกเขาจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคิดว่าดีกว่า ปลอดภยักว่าส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 
แมว้า่กลุ่มน้ีไม่ได ้มีพฤติกรรมสีเขียวท่ีเกิดจากส านึกต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งนอ้ยพวกเขาก็
ยงัอยากท่ีจะเรียนรู้โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสุขภาพ และค่อยๆ เร่ิมเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน
ตามล าดบั 

1.3 กลุ่มผูบ้ริโภคตามกระแส (Drifter) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตามกระแสสังคม 
แต่ไม่ไดเ้ช่ือหรือมีความเขา้ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง ส่วนใหญ่มกัเป็นคนหนุ่มสาวหรือ
คนท่ีอาศยัอยู่ตามเมืองใหญ่ คนกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมสีเขียว ซ่ึงเป็นเร่ือง ท่ีอยู่ในกระแสความนิยมแต่ยงั
ไม่ไดมี้ค่านิยม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีผกูเขา้กบัการใชชี้วติประจ าวนัอยา่ง แทจ้ริง 

1.4 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดมี้ความคิดเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั แต่ก็มีส่วน
ร่วมในบางกิจกรรม (Conventional) เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมสีเขียว ก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นเป็นผลดีจริง
ในทางปฏิบติัแบบท่ี เห็นผลชัดเจน ไม่ซบัซ้อน เช่นการเลือกซ้ือตูเ้ยน็ แบบประหยดัไฟ เพราะรู้ดีวา่จะ
ช่วยลดค่าไฟในบา้นไดแ้น่นอน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีพื้นฐานเป็นคนประหยดั จึงถนดัในการรีไซเคิล และ
การน า ส่ิงของต่างๆ กลับมาใช้ใหม่  (Reuse)  1.5 ก ลุ่มผู ้บ ริโภคท่ีไม่สนใจเ ร่ือง ส่ิงแวดล้อม 
(Unconcerned) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมกัจะมีรายได ้และการศึกษาต ่ากว่ามาตรฐาน จึงละเลยและไม่ได ้
ใหค้วามส าคญักบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   กบัการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ 
 
   2.1.3 การตลาดโลกสวย ผู้บริโภคสายกรีน  

เม่ือผูบ้ริโภคเปล่ียนไป แบรนดก์็ตอ้งปรับตวั ก่อนจะตกขบวน เม่ือแบรนดรั์กโลก โดย
กลุ่มสินคา้ท่ีมาแรงในปี 2563 ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีใชว้ตัถุดิบยอ่ยสลายง่ายและกลบัมาใชซ้ ้ า สินคา้หรือบริการ
ท่ีใช้พลงังานสะอาด สินคา้หรือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สินคา้อีโค่มีดีไซน์ตอบสนองคนรุ่น
ใหม่ โดยวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (CMMU) เผยผลวิจยัการตลาดโลกสวย Voice of 
Green ระบุผูบ้ริโภคคนไทยสายกรีน เจาะลึกแนวโนม้การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการท่ีใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนโดยงานวิจยัไดแ้บ่งประเภทสายกรีน ดงัน้ี ดา้น นางสาวพิมพล์ดา ธารินทร์ภิรมย ์
Project Leader งานวจิยั Voice of Green  เพื่อ โลก เพื่อเรา ตวัแทนนกัศึกษา สาขาการตลาด วทิยาลยัการ
จดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เทรนด์การตลาดโลกสวยเร่ิมแพร่หลายมาเป็นเวลากว่า 20 ปี                    
จากการตระหนกัถึงภยัคุกคามทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคจ านวนมากเร่ิมเปล่ียน
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ทศันคติและพฤติกรรม ยอมเสียสละความสะดวกสบายบางอย่าง เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการยอมจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน เพื่อบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม                    
ซ่ึงจากผลการวจิยัสามารถจดักลุ่มผูบ้ริโภคได ้4 ประเภท แบ่งเป็น  

1. สายกรีนตวัแม่ 37.6% ตั้งใจท าทุกอยา่ง และยนิดีจ่ายแพงข้ึนเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
2. สายกรีนตามกระแส 20.8% ท าตามกระแสใช้สินค้าอีโค่ แต่ยงัขาดทศันคติด้าน

ความตอ้งการเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. สายสะดวกกรีน 15.7% มีความเขา้ใจในการปกป้องส่ิงแวดล้อม แต่ยงัเคยชินกบั                                 

การบริโภคแบบเดิม 
4. สายโนกรีน 26.0% ยงัไม่พร้อมใชจ่้ายเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และยงัไม่เปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภค เพราะมองว่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก ดา้นอายุ Gen Baby boomer  (อายุ 55-73 ปี) มีแนวโน้มเป็น
สายกรีนตวัแม่สูงสุด รองลงมาเป็น  Gen X  (อาย ุ39-54 ปี) ,  Gen Y (อาย ุ23-38 ปี) และ Gen Z (อายุต ่า
กว่า 23 ปี ถ้าองค์กร เปล่ียน ผูบ้ริโภคก็พร้อมจะ “เปล่ียน”  แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทศันคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค แบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 

     - Level 1 : 61% มีความคิดท่ีจะหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
     - Level 2 : 10% เร่ิมมีพฤติกรรมใส่ใจส่ิงแวดล้อม และติดเง่ือนไข บางอย่าง เช่น 

คิดหนกัถา้ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเม่ือซ้ือสินคา้ Eco 
     - Level 3 : 16% มีพฤติกรรมใส่ใจส่ิงแวดลอ้มบา้ง และยอมจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน 
     - Level 4 : 13% ท าจนเป็นนิสัยในชีวติประจ าวนั 
 

 

ภาพท่ี 2.2 ผูบ้ริโภค 4 สาย แบ่งตามทศันคติและพฤติกรรม 
 แหล่งท่ีมา : การตลาดโลกสวย | Voice of Green : เพื่อโลก เพื่อเรา 
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2.1.4  กลยุทธ์ “เอ็นไว” (ENVI Strategy) หรือ“ กลยุทธ์การตลาดโลกสวย” ประกอบไปด้วย 
ดังนี ้
  Early : ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กรุ่นใหม่  สายสะดวกกรีนและโนกรีน  41.7% ส่วนใหญ่                    
เป็นกลุ่มเจน Y เจน Z กลุ่มน้ีมีความใส่ใจส่ิงแวดล้อมยงัไม่มากนัก ดังนั้ นต้องเร่ิมปลูกฝังเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม Gen Y และ Gen Z เป็นก าลงัในการเปล่ียนแปลงอนาคตของประเทศต่อไป 

Now or Never : ปัญหาส่ิงแวดล้อมควรแก้ไขทันที  สายโนกรีนมีความใส่ใจด้าน
ส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มาก สาเหตุจากการคิดวา่ไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วนตอ้งแกไ้ข และไม่ใช่หนา้ท่ี ดงันั้นทุกภาค
ส่วนตอ้งร่วมกนัแกไ้ขและด าเนินการทนัที เพราะปัญหาจะบานปลายจน  แกไ้ม่ไดอี้กเลย 

Viral : ส่ือสารปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างทั่วถึง  ตอ้งส่ือสารปัญหาส่ิงแวดล้อมให้เป็น
กระแส ขยายเป็นวงกวา้ง โดยใช้เคร่ืองมือ Social media ท่ีช่วยในการแพร่กระจาย ท า Viral ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มให้กลายเป็น เร่ืองกระจายในวงกวา้ง จะสามารถสร้าง Impact ในการเปล่ียนแปลงโลกของ
อยา่งมหาศาล Innovative : ขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยนวตักรรม และดีไซน์ กลุ่ม SME หรือองคก์รธุรกิจใหญ่ 
ควรขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยนวตักรรมและการออกแบบ  สินคา้ /บริการให้มีดีไซน์ จากการศึกษา พบว่า 
คนไทย 37.6% อยูใ่นสายกรีนตวัแม่  ยนิดีซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีแพงข้ึน เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีผลการวิจยัยงัระบุอีกวา่ “องคก์รธุรกิจ” เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีผูบ้ริโภคจบัตามอง
มากข้ึน องคก์รท่ีขบัเคล่ือนนโยบายเพื่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงใจ มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมมากข้ึน
ในกลุ่มผูบ้ริโภคในปี 2563 ประกอบด้วยธุรกิจท่ีมีสินคา้ หรือบริการต่อไปน้ี สินคา้ท่ีใช้วตัถุดิบย่อย
สลายง่ายและกลบัมาใช้ซ ้ า เช่น ธุรกิจสตาร์ทอพัแบรนด์ Moreloop ท่ีน าเศษผา้ ท่ีเหลือจากการตดัมา
รวมกนั และน าเศษเหล่านั้นมาตดัเป็นเส้ือผา้ใหม่เพื่อลดขยะ สินคา้หรือบริการท่ีใชพ้ลงังานสะอาด เช่น 
ธุรกิจศูนยช์าร์จรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจร้าน Refill Store เติมเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น เป็นตน้  สินคา้หรือ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ไบโอ และธุรกิจอาหารท่ีเปล่ียนพืชให้มีรสชาติ
เหมือนเน้ือสัตว ์เป็นตน้ สินคา้อีโค่มีดีไซน์ตอบสนองคนรุ่นใหม่ เช่น กระเป๋าผา้ใบดีไซน์สุดติสตย์ีห่อ้ 
Freitag และแพคเกจจ้ิงอาหารกินได ้เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.3 กลยทุธ์จบักลุ่มผูบ้ริโภคสายกรีน 
 แหล่งท่ีมา : การตลาดโลกสวย | Voice of Green : เพื่อโลก เพื่อเรา 

 
   ดร.บุญยิง่ คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
(CMMU) กล่าวว่า ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่มีแนวโน้มตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และ
บริการท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงทศันคติการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค ท่ีมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการท าให้โลกสวยดว้ยไลฟ์สไตล์
รักษโ์ลกของตนเอง ส่งผลให้ทุกธุรกิจเผชิญความทา้ทาย และตอ้งเร่งปรับกลยุทธ์การตลาด ให้เท่าทนั
เทรนด์รักษโ์ลกของกลุ่มผูบ้ริโภคโลกสวยในยุคปัจจุบนั จากขอ้มูลงานวิจยัการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภค 
จ านวน 1,252 คน พบว่า ผูบ้ริโภคจ านวน 74% มีทศันคติท่ีให้ความส าคญั และใส่ใจต่อการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ และปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจ าวนัให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน อาทิ การใช้ผลิตภณัฑ์
อีโค่แบรนด์ การลดการใชถุ้งพลาสติก การพกแกว้ หลอดไปท่ีร้านอาหารเอง เป็นตน้ อีกทั้งมีผูบ้ริโภค
จ านวนถึง 37.6% ท่ีเป็นสายกรีนตวัแม่ ท่ีพร้อมจะใช้จ่ายเงินไปกบัสินคา้ และบริการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
นับเป็นโอกาสทองของธุรกิจท่ีต้องเร่งพฒันากลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคโลกสวยเหล่าน้ี 
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2.1.5  เทรนด์ธุรกจิโลกสวย แบรนด์รักโลก ผู้บริโภครักแบรนด์ 
1) ธุรกิจสินคา้วตัถุดิบ “ยอ่ยสลายง่ายและน ากลบัมาใชซ้ ้ า” 
2) ธุรกิจสินคา้ Eco มีดีไซน์ “ตอบสนองคนรุ่นใหม่” ธุรกิจ Design ทั้งผลิตภณัฑ์และ 

Packaging ท่ีตอบสนองคนรุ่นใหม่ เท่ คูล และรักษ์โลก เช่น Freitag ท่ีท ามาจากผา้ใบของ รถบรรทุก 
หรือเป็นธุรกิจ Packaging กินได ้การออกแบบตอ้งสวยงาม เท่ ดูดี มีเอกลกัษณ์  เพื่อคนถ่ายรูปได้ต่อ 
เป็นตน้ 

3) ธุรกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์หรือบริการ “ท่ีใชพ้ลงังานสะอาด” เช่น ธุรกิจศูนยช์าร์จรถยนต์
ไฟฟ้าท่ีตอบสนองกลุ่มคนใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า หรือธุรกิจไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานจากแสงแดด เป็นตน้ 

4) ธุรกิจสินคา้หรือบริการ “ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” เช่น  ธุรกิจอาหารท่ีมีวตัถุดิบ
จากพืชแทนการใช้เน้ือสัตว์ในการแปรรูป เพราะการเล้ียงสัตวก่์อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
จ  านวนมาก หรือธุรกิจวสัดุภาชนะท่ีท าจากไมไ้ผ่หรือฟางขา้ว เป็นตน้ เราต่างตระหนกัรู้ว่าการรักษา
ส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีเราทุกคนตอ้งรับผิดชอบ และตอ้งยอมเสียสละ ความสะดวกสบายบา้งอย่าง
ออกไปบา้ง ซ่ึงการท าให้เกิดการเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย จึงตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคองคก์รธุรกิจ ซ่ึงในระดบัองคก์รธุรกิจ
หรือผูป้ระกอบการนั้นไดเ้ร่ิมให้ความส าคญักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวคิดการด าเนินธุรกิจท่ี
ค านึงถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมอยู่หลายประการ เพื่อมุ่งหวงัการเติบโตตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ท่ีสามารถสร้างก าไรระยะยาวสอดรับกับกระแส“การค้า                
สีเขียว” เพื่อความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
 

2.1.6  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) 
   ส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดหลักทางด้านการตลาดท่ีน ามาใช้ประกอบการ 
พิจารณาในการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีจะน าเสนอต่อลูกคา้หรือ 
ผลิตภณัฑ์การตั้งราคาอย่างเหมาะสม วิธีการน าส่งสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ 
บริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย และหาวธีิการส่ือสารเพื่อท่ีจะแจง้ข่าวสารและกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ ดว้ย
การท าการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีส าคญัท่ีสุด โดยรวม เรียกวา่ 
“ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps Kotler (2002) และไดมี้การพฒันาปัจจยัรวม 4 
ดา้นดงัน้ี 
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1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ในการวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตองพิจารณาถึงความจ าเป็น 
และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เป็นหลกัเพื่อสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบั 
ความต้องการของผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุด การเข้าใจถึงความต้องการและสามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจและความภกัดีให้เกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑไ์ด ้

2. ราคา (Price) การวางแผนดา้นราคา นอกจากจะค านึงถึงตน้ทุน การผลิตแลว้จ าเป็น 
ท่ีจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของลูกคาด้วยโดยตอ้งพยายามลดต้นทุนและภาระท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคต้อง 
รับผดิชอบ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) การจดัจ าหน่ายตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายใน  การ
รับ บริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานท่ีและเวลาในการส่งมอบ หรือการท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึง ผลิตภณัฑ์
ไดง่้าย ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเกิดความสะดวกท่ีสุด 

4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) จะช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภครู้จกัและตระหนกัถึง
ความส าคญัในตวั ของผลิตภณัฑ์เกิดความต้องการใช้ตดัสินใจซ้ือและซ้ือมากข้ึน โดยการส่งเสริม
การตลาดอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกันในการส่งเสริมพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์การส่งเสริม  การขาย การตลาดทางตรงเป็นตน้  การส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษา
ถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง 
การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้อยู่ 4 ชนิดดว้ยกนั ท่ีเรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่  

4.1 การขายโดยใช้พนกังาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบ 
เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา้ การ
ส่งเสริม การตลาดโดยวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการ
ส่งเสริม การตลาด โดยมิไดอ้าศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อโฆษณา
ประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต (Internet) ส่ือ
โฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถ เขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาด
กวา้ง 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีช่วย 
พนกังานขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความ 
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ตอ้งการในตวัสินคา้ การส่งเสริมการขายจดัท าในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอย่าง แจก
คูปอง ของแถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relation) ใน
ปัจจุบนัธุรกิจมกัสนใจภาพพจน์ ของกิจการ ธุรกิจไดใ้ชเ้งินจ านวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์
ของ กิจการ ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท่ีการแสวงหาก าไร (Maximize Profit) เพียงอยา่ง 
เดียว ตอ้งเนน้ท่ีวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการแก่สังคมดว้ย (Social Objective) เพราะความอยูร่อดของ 
องค์การธุรกิจจะข้ึนอยู่กบัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม หากกลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจและไม่ 
ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิต ยอ่มเป็นสาเหตุท่ีจะจ ากดัการเจริญเติบโตของธุรกิจได ้

 

 
ภาพท่ี 2.4 ส่วนประสมการตลาดการตลาด 4P 

แหล่งท่ีมา  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) 
 

2.1.7  การตลาดสีเขียวแบบใหม่ 
ส าหรับระบบการตลาดสมยัใหม่ จ  าเป็นตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัสภาพแวดลอ้มและเป็นส่วน

หน่ึงของระบบการจดัการสภาพแวดลอ้ม การตลาดสมยัใหม่มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น การตลาดสมยัใหม่ 
(new marketing) การตลาดเชิงนิเวศน์ (ecological marketing, eco-marketing) และ การตลาดสีเขียว 
(green marketing) แนวคิดของการตลาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของรูปแบบ
การตลาดเพื่อสังคม (societal marketing) ซ่ึงแนวคิดน้ียึดหลกัว่า งานขององค์การก็คือ การพิจารณา
ความจ าเป็น  ความตอ้งการและความสนใจของตลาดเป้าหมาย และการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหนือคู่แข่ง โดยยงัคงรักษาความอยูดี่กินดีของผูบ้ริโภคและ
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สังคมไว ้ เช่น ไม่คา้ก าไรเกินควร ไม่ผลิตสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อประชาชน ไม่สร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
อนัเป็นพิษ ทั้งน้ีบริษทัจึงมีเป้าหมายคือ การสร้างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและสังคมในระยะยาว 
ทั้งน้ีโมเดล หรือรูปแบบส่วนประสมของการตลาดสีเขียว (green marketing mix) นั้นตอ้งประกอบดว้ย
ส่วนประกอบ  4 ตวั (4 Ps) ดงัน้ี คือ 

(1) ผูผ้ลิตควรผลิตผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศน์ท่ีนอกจากจะไม่ไปท าลายสภาพแวดลอ้มแลว้
ยงัตอ้งป้องกนัหรือทุเลาความเสียหายของสภาพแวดลอ้ม  

(2) ราคาของผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศน์อาจจะสูงข้ึนเล็กนอ้ย  
(3) การกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (distribution logistics) มีความส าคัญมาก

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนน้บรรจุภณัฑเ์ชิงนิเวศน์ 
(4) การส่ือสารทางการตลาดเนน้เร่ืองเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น 

a ตอ้งมีใบรับรองผลิตภณัฑส์ะอาด (P certificate) หรือการรับรอง ISO 14000 
เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

b ใหค้วามจริงดา้นค่าใชจ่้ายในการปกป้องสภาพแวดลอ้ม 
c สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ  
d ผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศน์ควรไดรั้บการส่งเสริมการขายเป็นพิเศษ 

 
2.1.8  แนวคิดการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม (DFE: design for the environment) 

เกิดข้ึนจากปรัชญาของการผสมผสานการตัดสินใจด้านสภาพแวดล้อมลงใน
กระบวนการออกแบบ ทั้งผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์มีหลกัอยู ่2 ขอ้ คือ  

(1) องคก์รท่ีรับจา้งท างานหรือผกูมดักบัการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งอยู ่ในวงการ
ท่ีมีความไวว้างใจกบัสภาพแวดลอ้มและขอ้จ ากดักบัสภาพแวดลอ้ม 

(2) องคก์รตอ้งประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมอยา่งเป็นระบบร่วมกบัปัจจยัการผลิตท่ี                        
เก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจ กฎขอ้บงัคบั สังคมและการเมือง ขอ้พิจารณาเพิ่มเติมในเน้ือหาของการออกแบบ
เพื่อส่ิงแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คือ การออกแบบส าหรับการก าจัด
ผลิตภณัฑ์ และการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ก าจดัทิ้ง (น ากลบัมาใช้ใหม่ได)้ การออกแบบเพื่อ
การป้องกันภาวะมลพิษและการออกแบบเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร การออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อมน้ี                        
จะสนบัสนุนการพฒันาความคิดท่ีสามารถลดปริมาณของเสีย ขยะเขา้ในกระบวนการผลิต การแปรรูป
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น าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงจะท าให้ผลิตภัณฑ์หมักเป็นปุ๋ยได้ หรือการช่วย
สนับสนุนให้มีการเปล่ียนกระบวน  การออกแบบโดยเพิ่มผลประโยชน์ก าไรมากกว่าต้นทุน                         
ใหก้บัองคก์ร 
 

2.2 ช่องทางการตลาดของธุรกจิสีเขยีว 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business) เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ เพราะจะมีส่วนช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน ประเทศชาติ และโลกใบน้ี ธุรกิจสีเขียว (Green Business) หมายถึง การใช้การบริหารทุก
ทรัพยากรให้ถูกใช้ไปอย่างคุม้ค่า เคียงคู่ไปกบัการพยายามรักษาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์              
ต่อธุรกิจดว้ย  มีภาพพจน์เป็นมิตรท่ีดีต่อสังคม ชุมชน ท่ีควรไดรั้บการจดัการท่ีดีข้ึนควบคู่กนัไป การ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือองค์กรไม่ควรท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบในทางลบใดๆ ต่อสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน หรือทอ้งถ่ินก็ตาม Green Business ให้ความส าคญัต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจ 3 ดา้นท่ีส าคญั คือ   
People คือ ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดต่อมนุษยโ์ลกท่ีเก่ียวขอ้ง Planet คือ ผลกระทบท่ีจะตอ้งเกิดต่อส่ิงแวดล้อม                    
สภาวะทางอากาศ และการเปล่ียนแปลงต่อธรรมชาติของโลกใบน้ีนัน่เอง  Profit คือ ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนจากการท าธุรกิจท่ีปรารถนาให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันน้ีเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไดถู้กท าลายลงไปมากมายมหาศาล มลภาวะทางอากาศของโลกร้อนมาก
ข้ึน ซ่ึงสาเหตุหน่ึงคือ การกระท าของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลส าคญัท่ีสุด เร่ิมมาตั้งแต่ยคุอุตสาหกรรมร่วมกวา่  
50 – 60 ปีท่ีผา่นมา การจดักิจกรรมด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท าให้ความเขม้ขน้ของแก๊ส
เรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นจึงควรมีการจดัการท่ีมีมาตรฐาน การด าเนินการของภาค
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้กลายเป็น ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ให้ไดโ้ดยมีการวางกลยุทธ์
และทิศทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีแนวทางหลกัอยู่  2 ประการ ท่ีภาคธุรกิจไม่ว่าบริษทั หรือ 
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ควรค านึงถึงและยดึเป็นหลกัการในการด าเนินธุรกิจของตนเอง 

1. การลดการใชอ้ยา่งส้ินเปลืองลง หรือ การใชใ้หน้อ้ยลง (Reduce) คือการลดการใชท้รัพยากร
ต่างๆ   ภายในองค์กรโดยการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า                 
และใช้อย่างคุ้มค่ากับราคาให้มากท่ีสุดก่อน เช่น ใช้มู่ ล่ีกันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบ                                 
ตวัอาคารและ บุฉนวนกนั ความร้อนตามหลงัคา เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานหนกัจนเกินไป 

2. การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) และการน ากลบัไปใช้งานดา้นอ่ืนท่ีผา่นกระบวนการจดัการ
ใหม่ก่อนน าไปใชง้าน (Recycle) มีความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคควรส่งเสริมธุรกิจประเภทน้ี และแนวโนม้ใน
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การส่งเสริมเป็นไปไดสู้งมากเพราะผูค้นเร่ิมตระหนกัถึงแลว้ว่าทรัพยากรส าคญัหลายอย่างถูกท าลาย
และตอ้งช่วยกนัคนละไมค้นละมือในการอนุรักษท์รัพยากรท่ีมีอยู ่และฟ้ืนฟูท่ีเสียไป ตวัอยา่งของธุรกิจ
ประเภทน้ี เช่น การท ารายการส่งเสริมการขาย (Promotion)  ของห้างสรรพสินคา้ สนบัสนุนใหใ้ชถุ้งผา้ 
หรือถุงพลาสติกเดิมมา ใชใ้ส่สินคา้ โดยการเพิ่มส่วนลด แลก แจก แถมใหก้บัลูกคา้ 
  การพฒันาเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปสู่ธุรกิจสีเขียว (Green Business) หรือเป็นธุรกิจเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ  นั้น  ตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยีท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาผสมผสานอยา่งรังสรรค์
กบัการอนุรักษด์ว้ยแนวทางท่ีมีอยูแ่ลว้เขา้กบัแนวทางของกลุ่มองคก์รธุรกิจนั้นๆเอง ให้เกิดเป็นทิศทาง
เฉพาะของธุรกิจหน่ึงๆ โดยปกติการท าธุรกิจสีเขียว (Green Business) ไดส้ร้างผลประโยชน์โดยตรงแก่
ธุรกิจอยู่แล้วในการลดตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑ์ และบริการ และเม่ือธุรกิจใดท่ีสร้างแบรนด์ธุรกิจ                
สีเขียวข้ึนมาแลว้นั้นมีการประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปเพื่อให้สาธารณชนไดมี้ส่วนร่วมผลกัดนัอนั              
จะท าใหเ้ป็นท่ีย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ส่ิงท่ีตวัองคก์รจะไดรั้บกลบัมานั้นคือ การยอมรับและการส่งเสริม
จากสังคม ‘วิถีของเกษตรอินทรีย์’ ซ่ึงหมายรวมถึงการท่ีทั้งเกษตรกร ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคช่วยกนัสร้าง
ระบบของสินคา้เกษตรอินทรีย ์(หรือสินคา้ออร์แกนิก) ให้เกิดข้ึนในเมืองไทยเราก็มี ‘เครือข่ายตลาด                 
สีเขียว’ ของส านักพิมพ์สวนเงินมีมา ท่ีท างานสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนผูผ้ลิตและ
ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรอินทรีย ์อาทิ การสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภค การรณรงคใ์หเ้กิดความตระหนกั
รู้ต่อเร่ืองดงักล่าวในวงกวา้ง ฯลฯ  
 

2.2.1 ลกัษณะของพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า  
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2551) พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามีความ 

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอตามเวลาท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นพฤตกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ในอดีตย่อม 
แตกต่างกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนัรวมทั้ งแตกต่างกันในระหว่างเพศ 
การศึกษา วยั รายได ้หรือมีความแตกต่างกนัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  และส่ิงท่ีผูบ้ริการการขาย จะตอ้ง
ค านึงถึง คือ การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการขาย  และการพฒันาพนกังานขายให้สามารถ ตอบสนอง
พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ให้ได ้ซ่ึงสามารถสรุปพฤติกรรมและความตอ้งการ ของลูกคา้  
ได ้ดงัน้ี   

1. ต้องการความสะดวกสบาย   ลูกค้ายินดีท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อได้รับความ
สะดวกสบาย 
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2. ตอ้งการความรวดเร็วไม่สามารถรอได ้ ลูกคา้มีความตอ้งการในเร่ืองของการบริการ
และเวลาท่ีรวดเร็ว 

3. ต้องการความมัน่คงปลอดภยั  ลูกค้ามีความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับชีวติมากข้ึน   

4. เนน้ความทนัสมยัปัจจุบนัผูค้นใชชี้วิตในเมืองมากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย
ในทุกๆ ดา้นความทนัสมยัมาจากเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่งล ้าหนา้ สินคา้และบริการต่างๆ  เนน้ความ
ทนัสมยั  

5. เนน้ความคุม้ค่าเงิน ลูกคา้เนน้ในเร่ืองความคุม้ค่าเงินมากในการตดัสินใจซ้ือ คุม้ค่า
อาจจะมองในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์จะไดรั้บบริการเพิ่มเติมจากบริการปกติ 

6. ลูกคา้ใหค้วามสนใจเร่ืองราคามากข้ึน 
7. เม่ือลูกคา้ไวใ้จแล้วคุณภาพมาก่อนราคา โดยทัว่ไป ลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้หรือ

บริการนั้นมาก่อน มีแนวโนม้จะสนใจเร่ืองราคาเป็นหลกั เน่ืองจากตอ้งการลองซ้ือหรือลองใชบ้ริการ
ก่อน แต่เม่ือไรก็ตาม  หากลูกคา้รู้สึกวา่การมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการในคร้ังนั้นไดรั้บความพอใจหรือ
คุม้ค่า ในคร้ังต่อไปลูกคา้มกัไม่ค  านึงถึงในเร่ืองราคา หรือค านึงถึงนอ้ยลง เน่ืองจากเกิดความมัน่ใจใน
บริการ แต่จะค านึงถึงคุณภาพ หรือความคุม้ค่าแทน 

8. มีคนแนะน าเป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีได้ผลดีท่ีสุด แม้ว่าจะมีการส่งเสริม
การตลาด หลายรูปแบบ ทั้งโฆษณา ลด แลก แจก แถม อยา่งไรก็ตามลูกคา้มกัจะเช่ือคนแนะน ามากกวา่
ผูอ่ื้น คนแนะน ามกัเป็นผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้นั้นมาก่อนและไดป้ระสบการณ์แห่งความพอใจ คนแนะน าจึงมี
อิทธิพลต่อผูท่ี้จะมา  เป็นลูกคา้มากเพราะเกิดความมัน่ใจ 

9. ความเป็นอิสระและตอ้งการเลือกสินคา้เอง ปัจจุบนัลูกคา้มีความเป็นส่วนตวัและ
เนน้อิสระมาก มีผลท าให้ลูกคา้ในยุคน้ีตอ้งการเลือกสินคา้เอง ไม่ชอบให้ถามทนัทีวา่ตอ้งการอะไรเม่ือ 
มาถึงร้าน แต่อยา่งไร ก็ตามลูกคา้ยงัคงตอ้งการรับทราบขอ้มูล และตอ้งการความเห็นจากผูข้ายวา่ สินคา้
ท่ีตนก าลงัเลือกอยูน่ั้นมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไรบา้ง แตกต่างจากสินคา้อีกยีห่อ้อยา่งไร 

10. ตอ้งการบริการแบบเบ็ดเสร็จลูกคา้ตอ้งการบริการแบบครบทุกอยา่งในการติดต่อ
คร้ังเดียว (One Stop Service) เพื่อประหยดัเวลา ลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อหลายธุรกิจ ผูบ้ริหารธุรกิจตอ้ง
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ตามท่ีได้อธิบายไวข้้างตน้ หากเป็น กลุ่มเป้าหมายระดบัสูงควร
ตอบสนองความตอ้งการให้มากท่ีสุด ส าหรับกลุ่มเป้าหมายระดบัรองลงมา อาจจะเลือกตอบสนอง 
ความตอ้งการ บางขอ้เท่านั้น โดยมีกลยทุธ์ในการด าเนินการดงัน้ี 
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1. ให้ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการให้บริการดว้ยความสะดวกสบายและรวดเร็ว 
ความสะดวกสบาย และรวดเร็วเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีธุรกิจตอ้งส่งมอบใหลู้กคา้  

2. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณค่าดว้ยการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสม ในขณะท่ี
ลูกคา้ก าลงัจะตดัสินใจใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัมองความคุม้ค่าโดยพิจารณาท่ีราคาเป็นปัจจยัแรก 
หากราคาเหมาะสมความคุม้ค่าตวัต่อไปท่ีจะพิจารณาคือ จะไดรั้บอะไรเพิ่มเติมจากเงินท่ีจ่ายออกไป 

3. การหาช่องทางใหลู้กคา้ไดร้้องเรียนกบัธุรกิจโดยตรง ธุรกิจตอ้งหาช่องทาง
ให้ลูกคา้ได้ ร้องเรียนทนัทีท่ีพบความไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท์ การตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อป้องกนัการไปตั้งกระทูต้  าหนิธุรกิจในช่องทางอ่ืนๆ 

4. การจดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อท าใหก้ารขายและการใหบ้ริการครบวงจร 
ปัจจุบนัธุรกิจตอ้งสร้างพนัธมิตร เพื่อให้บริการแบบครบวงจรให้มากท่ีสดุ ทั้งน้ีพนัธมิตรนั้นตอ้งมี
ภาพลกัษณ์ท่ีอยู่ในใจระดบัเดียวกนั หากพนัธมิตรไม่มีคุณภาพ ย่อมจะท าให้ลูกคา้เสียความรู้สึกกบั
ธุรกิจของเรา 
 

2.3 แนวทางและนวตักรรมการจัดการขยะอนิทรีย์ 

ขยะย่อยสลายหรือขยะอินทรีย์(Compostable waste) คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ แต่จะไม่
รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบติัการ โดยท่ีขยะยอ่ย
สลายน้ีเป็น  ขยะท่ีพบมากท่ีสุด 
 

2.3.1 นวตักรรมการท าปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลายได้ 
การท าปุ๋ยหมกั (composting) หมายถึง การยอ่ยสลายของวสัดุหรืออินทรียส์ารท่ีไดจ้าก

ขยะโดยอาศยักระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย ์ท าให้เปล่ียนสภาพสารอินทรียใ์นขยะไปเป็นสาร
ท่ีมีประโยชน์ใน การบ ารุงดินท่ีเรียกวา่ “วสัดุปรับปรุงดิน (humus-like material) ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีลกัษณะ
คงรูปสีค่อนขา้งด า มีความช้ืนเล็กน้อย และไม่มีกล่ินเหม็น (กรมควบคุมมลพิษ , 2552ค) ส่วนยงยุทธ 
โอสถสภา (2541)  ไดใ้ห้ความหมายของ “ปุ๋ยหมกั” ไวว้า่ หมายถึงปุ๋ยธรรมชาติท่ีเกิดจากการสลายตวั
ของเศษซากพืช ซากสัตว์ และมูลฝอยหลายชนิดแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ ซ่ึงเปล่ียนรูป                          
อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี โดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพดิน
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ได ้ส าหรับขยะท่ีน ามาใชห้มกัท าปุ๋ยก็คือ  ขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ เศษผกัและผลไม้
ท่ีเหลือทิ้งจากครัวเรือนหรือจากตลาดสด เศษใบไมแ้ละเศษหญา้จากพื้นท่ีท าการเกษตรและจากการ
ตกแต่งสวน รวมทั้ งเศษอาหารจากบ้านเรือนหรือในสถาบันการศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างแนวทาง 
นวตักรรมการจดัการขยะอินทรียแ์ละพลาสติกชีวภาพ” มุ่งใหใ้ชปุ๋้ยอินทรียใ์นประเทศเพิ่มมากข้ึน 

1. ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมเกษตรสร้างสรรค ์วว. 
กล่าวถึงนวตักรรมการจดัการขยะอินทรียแ์ละพลาสติกชีวภาพวา่ ปัจจุบนัเกษตรกรไทยมีความสนใจน า
วสัดุเหลือทิ้งอินทรียจ์ากครัวเรือน ชุมชนและอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน                         
ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อทดแทนและลดการใชปุ๋้ยเคมีในการเกษตรแบบปลอดภยั โดยมีนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
หลายภาคส่วนไดศึ้กษาพฒันาข้ึนและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อาทิ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยการหมกัปุ๋ย
ระดบัครัวเรือนเป็นการแกปั้ญหาการก าจดัเศษอาหารให้มีประโยชน์อีกคร้ัง ตน้แบบการจดัการขยะ
ระดบัชุมชน เช่น การเลือกใชส่ิ้งของและผลิตภณัฑท่ี์ไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้มาตรการลดหรือ
ป้องกนัไม่ให้เกิดขยะตั้งแต่ตน้ การยึดหลกัการท่ีวา่ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้การท าให้ขยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและก าจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพทั้งน้ีการจดัการขยะ
อินทรียแ์ละพลาสติกชีวภาพท่ีเหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมคือ ช่วยลดปริมาณขยะ                      
มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากขยะอินทรีย ์ลดค่าใชจ่้ายเร่ืองปุ๋ยในการท าการเกษตร สามารถใช้
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ท าให้สภาพดินดีข้ึน ลดปริมาณของเหลือทิ้งทางการเกษตรในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรลงไดม้าก ขยายพื้นท่ีการเกษตรโดยการใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มข้ึน สร้างงานใหก้บัคนใน
บริเวณโรงงานและพื้นท่ีใกลเ้คียง และเกิดการหมุนเวยีนของการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2. ดร.วนัทนีย ์จองค า ท่ีปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย กล่าววา่ ขยะ
อินทรีย์ในประเทศ มีปริมาณปีละ 17.28 ล้านตัน สามารถน ามาคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้
ถุงพลาสติกชีวภาพ  จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ถึงปีละ 11.52 ล้านตนั คิดเป็นรายได้เพิ่มข้ึนกบั
ประเทศถึง 115,200 ลา้นบาท จากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นวา่โอกาสของพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย
ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีจะเกิดข้ึนคือ การขยายผลรูปแบบการจัดงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื โดยใชพ้ลาสติกชีวภาพใน การจดัการขยะอินทรียท์ั้งน้ีรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบาย
การคดัแยกขยะตน้ทางโดยใชพ้ลาสติกชีวภาพใน การจดัการขยะอินทรียท์ั้งในระดบัครัวเรือน ชุมชน
และจงัหวดั โดยท างานร่วมกับกลุ่มพลาสติกเพื่อผลกัดันให้เกิด Circular Economy อย่างครบวงจร 
รัฐบาลก าหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูบ้ริโภค ตอ้งมีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการจดัการขยะพลาสติกในรูปแบบของการจดัเก็บภาษีเขา้กองทุนส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน ามาใช้
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จดัท าระบบการขยะของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดระบบการจดัการขยะท่ีย ัง่ยืน
ของประเทศ 

 
2.3.2 กระบวนการท าปุ๋ยหมัก 

กรมควบคุมมลพิษ (2552ค) ไดอ้ธิบายรูปแบบของการหมกัปุ๋ยจากขยะยอ่ยสลายไดว้า่
มี 2 รูปแบบด้วยกนัคือ การหมกัแบบใช้ออกซิเจนและการหมกัแบบไม่ใช้ออกซิเจน ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี  

1. การหมกัแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic decomposition) คือกระบวนการท่ีจุลินทรีย์
ชนิดท่ีด ารงชีพโดย ใช้ออกซิเจนไดรั้บสารอาหารแลว้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการยอ่ย
สลายอินทรียส์ารให้กลายเป็นแร่ธาตุ กระบวนการน้ีไม่ก่อให้เกิดปัญหามากนกัเน่ืองจากไม่ท าให้เกิด
ก๊าซท่ีมีกล่ินเหมน็ แต่จะไดปุ๋้ยท่ีมีคุณสมบติัดีและมีองคป์ระกอบของไนเตรท (NO3) และซลัเฟต (SO4) 
ดงัสมการในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5  การหมกัปุ๋ยจากขยะแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic decomposition) 
แหล่งท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (2552ค) 

 
2. การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic decomposition) เป็นกระบวนการซ่ึง

จุลินทรีย์ชนิดท่ีด ารงชีพโดยไม่ใช้ออกซิเจนได้รับสารอาหารแล้วเจริญเติบโตและมีการย่อยสลาย
อินทรียส์ารใหแ้ปรสภาพเป็นแร่ธาตุ แต่กระบวนการน้ีมกัมีปัญหาก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีมีกล่ินเหมน็ เช่น ก๊าซ
ไข่เน่า (H2S) และแอมโมเนีย (NH3) รวมทั้งคุณภาพของปุ๋ยท่ีไดจ้ะค่อนขา้งต ่า และใชเ้วลาในการหมกั
นานกว่าการหมกัแบบ ใช้ออกซิเจน กระบวนการน้ีจะมีก๊าซมีเทน (CH4) เกิดข้ึนมาดว้ยดงัสมการใน
ภาพท่ี 3 ซ่ึงก๊าซชนิดน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งพลงังานส าหรับใชใ้นกิจการต่างๆได ้
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ภาพท่ี 2.6  การหมกัแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic decomposition) 
แหล่งท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (2552ค) 

 
2.3.3 มาตรฐานปุ๋ยหมัก  

โดยทัว่ไปวสัดุเหลือใช้หรือของเสียต่างๆท่ีน ามาท าปุ๋ยหมกัควรมีธาตุอาหารหลกัท่ี
จ  าเป็นต่อการเติบโต ของพืชคือไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) อย่างเหมาะสม 
ดงันั้น การท าปุ๋ยหมกัจากขยะจึงตอ้งเลือกประเภทของขยะท่ีจะน ามาใช้หมกัให้เหมาะสมดว้ย เพื่อให้
เกิด ประโยชน์ต่อพืชให้ มากท่ีสุด ซ่ึงกรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนดคุณภาพ
ของ ปุ๋ยหมกัโดย   ออกประกาศมาตรฐานปุ๋ยหมกัขั้นต ่าตามพระราชบญัญติัปุ๋ย ฉบบัท่ี2 (พ.ศ. 2550)                    
ไวด้งัน้ีคือ (ส านกันิเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดิน, 2550)  

1 ปุ๋ยหมกัเกรด 1 หมายถึง ปุ๋ยอินทรียช์นิดไม่เป็นของเหลว ท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุ          
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30  โดยน ้ าหนัก เป็นปุ๋ยท่ีท าจากวสัดุอินทรียแ์ละผ่านการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์               
จนแปรสภาพจากรูปเดิม  เม่ือน าไปใหพ้ืชจะใหธ้าตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตพืช  

2. ปุ๋ยหมกัเกรด 2 หมายถึง ปุ๋ยอินทรียช์นิดไม่เป็นของเหลวท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุ            
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 โดยน ้าหนกั เป็นปุ๋ยท่ีท าจากวสัดุอินทรียซ่ึ์งผลิตดว้ยกรรมวธีิท าใหช้ื้น สับ หมกับด
ร่อน สกดั หรือด้วยวิธีการอ่ืน และวสัดุอินทรียถู์กย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย ์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี               
หรือปุ๋ยชีวภาพ  
 

2.4 กลยุทธ์การตลาดและผลกระทบ 

กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง กลวิธีหรือแบบแผนส าคญัท่ีถูกวางไวส้ าหรับการด าเนินงานใดๆ  
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความส าเร็จ และส่งผลให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดท่ีตั้งไวซ่ึ้ง 
กลยุทธ์ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การจดัวางแผนการท างานเพื่อสร้างความส าเร็จเพียงเท่านั้น แต่ยงัถูกใช้ 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการต่อสู้แข่งขนักนัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทัและตลาดคู่แข่งโดย              
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กลยุทธ์เบ้ืองตน้ท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งมีคือการด าเนินงานท่ีมีขั้นตอน การตดัสินใจในเก่ียวกบังบประมาณ
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ท่ีเหมาะสมรวมทั้งจะตอ้งสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้เกิดประโยชน์
และไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสูงสุด กลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือ
แนวทางท่ีถูกก าหนดข้ึนส าหรับสร้างผลิตภณัฑ์  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและ
ตลาดเป้าหมาย โดยผูป้ระกอบการจะต้องจัดสรรทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์               
ต่อผลผลิตแบ่งใช้สัดส่วนต่างๆ ทางการตลาดให้เหมาะสมส าหรับการด าเนินงาน รวมทั้งด าเนินงาน             
ในขั้นตอนต่างๆ โดยประกอบไปดว้ยการตดัสินใจ การก าหนดระดบัค่าใช้จ่ายการตลาด การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมและการก าหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาดอย่าง
ชดัเจน จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีตั้งไวไ้ด ้

 
2.4.1 องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด 

ขอบเขตกลยุทธ์การทางการตลาดจะตอ้งมีขอบเขตของการด าเนินงานท่ีครอบคลุม 

รวมทั้งจะตอ้ง  มีการก าหนดสัดส่วนส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีส่วนขอ้งเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์อย่าง

ชดัเจนเป้าหมาย  และวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ทางการตลาดจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ 

รวมทั้งก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานให้ชัดเจน ตวัอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายก าไร                     

ท่ีเพิ่มข้ึน เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเป้าหมายการเติบโตของยอดขาย เป็นตน้ การจดั 

สรรทรัพยากร กลยุทธ์ทางการตลาดจะตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่ง

สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรส าหรับการลงทุน รวมทั้งทรัพยากรบุคคลการ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการระบุการได้เปรียบทางการแข่งขัน                        

เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ ให้สามารถวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อๆ  ไปไดอ้ย่าง              

มีประสิทธิภาพพลงัเสริมแรง กลยุทธ์ทางการตลาดจะตอ้งสามารถส่งเสริม และสนบัสนุนหน่วยธุรกิจ

ของบริษัท ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ทั้ งทางด้านการตลาด การจัดสรรทรัพยากร และด้านขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทักลยุทธ์การตลาด 8P กลยุทธ์การตลาด 8P  คือ กลยุทธ์ท่ีไดรั้บ

การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ส าหรับการด าเนินงานทางการตลาดจากนกัธุรกิจทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็น

กระบวนการท างานท่ีสามารถเห็นผลลัพธ์ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์                  

ขั้นพื้นฐานส าหรับการพฒันาและ  ต่อยอดเป็นกลยุทธ์อ่ืนๆได้ในอนาคต ดงันั้น  ผูป้ระกอบการจึง            
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ควรเรียนรู้ และศึกษาให้เขา้ใจความหมายท่ีแท้จริงของกลยุทธ์ดงักล่าว เพื่อการประกอบธุรกิจท่ีมี

คุณภาพและย ัง่ยนื 

1. Product  กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความ

เก่ียวข้องกับการตดัสินใจ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะต้องท าการพิจารณาออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ทั้ งหมด                 

ให้สามารถสร้างความพึงพอใจ  และตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ทั้ งการ

ตั้ งเป้าหมายคุณสมบัติสินค้าการเลือกใช้ว ัตถุดิบในกระบวนการผลิต รวมทั้ งการน าสินค้าไป

เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดดอ้ยกบักบัผลิตภณัฑ์ ของคู่แข่งทางการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการ

พฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนต่อไป 

2. Price  กลยุทธ์ทางดา้นราคา โดยการก าหนดราคาของสินคา้นอกจากผูป้ระกอบการ 

จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัตน้ของทุนการผลิตแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงสภาพการแข่งขนัของสินคา้ชนิดนั้นๆ              

ในตลาด ซ่ึงส าหรับสินคา้ท่ีมีคู่แข่งทางการตลาดมากผูป้ระกอบการสามารถใช้วิธีการก าหนดราคา

สินคา้ให้น้อยกว่าเพื่อแย่งชิงฐานลูกคา้ หรืออาจจะท าการก าหนดราคาให้สูงกว่าเพื่อจดัวางต าแหน่ง

สินคา้ใหอ้ยูเ่หนือกวา่ตลาดคู่แข่งไดเ้ช่นเดียวกนั 

3. Place  กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณา

วางแผนให้ดี เน่ืองจากช่องทางกระจายสินคา้ท่ีเลือกใช ้สามารถส่งผลต่อก าไรโดยรวมท่ีผูป้ระกอบการ

จะไดรั้บโดยช่องทางการจดัจ าหน่ายทางการตลาดในปัจจุบนัมีอยูส่องรูปแบบ ไดแ้ก่ การขายผา่นพ่อคา้

คนกลางและการขายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงช่องทางการขาย  สู่ผูบ้ริโภคโดยตรงจะสามารถสร้าง                  

ผลก าไรไดสู้งตรงขา้มกบัการขายผา่นพอ่คา้คนกลางท่ีจะสามารถสร้างยอดการขายไดสู้งกวา่ 

4. Promotion โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขายสินคา้ให้  แก่ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งดี โดยกลยุทธ์ดงักล่าวท่ีถูกน ามาใชจ้ะตอ้ง

มีความสอดคลอ้ง รวมทั้งสามารถส่งเสริม  กลยุทธ์อ่ืนๆไดใ้นเวลาเดียวกนั ตวัอย่างเช่น การลดราคา

สินคา้ การแถมสินคา้ หรือการแจกสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงหากโปรโมชัน่ท่ีผูป้ระกอบการเลือกใช้สามารถ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดก้็ จะส่งผลใหส้ามารถเพิ่มยอดขายไดม้ากยิง่ข้ึน 

5. Packaging บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ผู ้ประกอบการ                        

จึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในการวาง กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับบรรจุภณัฑ์โดยมีเป้าหมายใน            

การสร้างความสวยงามโดดเด่น รวมทั้ งความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อท่ี                        
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จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่สินคา้ในตลาดคู่แข่ง จนสามารถสร้างยอดขายและ

ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนได ้

6. Personal  พนกังานขาย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล 

ไม่สามารถท าการลอกเลียนแบบได้ง่าย โดยหากผู ้ประกอบการมีพนักงานขายท่ี มีความรู้                                  

มากประสบการณ์ รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจผูบ้ริโภค จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ

ไดอี้กทางหน่ึงโดยการใชป้ระโยชน์จากความ สามารถของบุคคล 

7. Public Relation กลยุทธ์การใช้ข่าวสารในการชกัจูงผูบ้ริโภค ถือว่าเป็นวิธีการทาง

การตลาดท่ีมีความเหมาะสม กบัสภาพแวดลอ้มการใช้ชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั ท่ีส่ือต่างๆไดเ้ขา้มามี

อิทธิพลในสังคมมากข้ึนโดยกลยุทธ์ดงักล่าวเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยเพิ่มทศันคติเชิงบวกต่อผลิตภณัฑ์ของ

ผูบ้ริโภครวมทั้งสามารถสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดีใหแ้ก่สินคา้ไดเ้ช่นกนั 

8. Power  กลยุทธ์ทางการตลาดเก่ียวขอ้งกบัอ านาจเป็นกลยทุธ์ท่ีใชส้ าหรับการต่อรอง 

ควบคุมรวมทั้ งแลกเปล่ียนผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งทางการตลาด ซ่ึงอ านาจต่อรองท่ี

ผูป้ระกอบการมี จะสามารถสร้างขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดให้แก่ธุรกิจได้ กลยุทธ์การตลาด 8P ถือได้ว่าเป็น

เคร่ืองมือทางการตลาดพื้นฐานในการท าธุรกิจ ส าหรับผูป้ระกอบการทุกประเภท โดยธุรกิจต่างๆ ใน

ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนมามากมายนั้น มีทั้ งธุรกิจท่ีล้มเหลว และธุรกิจท่ีสามารถด าเนินไปได้จนประสบ

ความส าเร็จซ่ึงมีเหตุผลเน่ืองมาจากบริษทัท่ีลม้เหลวทางธุรกิจไม่สามารถสร้าง  กลยุทธ์การตลาด 8P 

ข้ึนมาไดอ้ยา่งครบองคป์ระกอบ ดงันั้นกลยุทธ์การตลาด 8P จึงควรถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนิน

ธุรกิจเพื่อสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

 

2.4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นแผนปฎิบติัการท่ีอาศยักิจกรรมการตลาดในรูปแบบ

ต่าง ๆให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงอาศยัการวางแผนและพฒันาเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์าร กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ คือ  
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1.กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาดโดยการโฆษณาและ

การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแสดงสินค้า การแลกซ้ือ การแจกของตัวอย่าง เป็นต้น ซ่ึงจะมุ่ง                      

สู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อให้เกิดความสนใจและตอ้งการสินคา้ แลว้ไปถามหาหรือซ้ือสินคา้จากคน

กลางท่ีเป็นผูค้า้ปลีกหรือผูค้า้ส่ง ขณะเด่ียวกนัคนกลางก็เกิดความตอ้งการสินคา้จากผูผ้ลิต 

2.กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็นการผลกัสินคา้ของผูผ้ลิตไปสู่คนกลาง โดยอาศยั

พนกังานขายให้เป็นผูผ้ลกัดนัสินคา้ไปตามช่องทาง การจดัจ าหน่าย ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารกระตุน้พนกังาน

ขายโดยเสนอผลตอบแทนต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังานขายเกิดความพยายามในการขายสินคา้ให้มากข้ึน เช่น 

การใหเ้งินรางวลัพิเศษกบัพนกังานขายท่ีท ายอดขายไดสู้ง การเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ 

3.กลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)  เป็นการใชก้ลยุทธ์ผลกั-ดึงรวมกนักล่าวคือ

ใชก้ารส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภคร่วมกบัการส่งเสริม การขายท่ีมุ่งสู่คนกลางและพนกังานขาย เช่น 

การประกวดจดัร้านคูปอง หรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ผลกัให้ร้านคา้ปลีกน าสินคา้มาโชว ์ขณะเดียวกนัก็ใช้               

การชิงโชค ของแจก ของแถม เพื่อดึงใหลู้กคา้ มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านเป็นตน้ 

 

2.4.3 ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองค์กร 

                 ลักษณะของปัญหาเร่ืองของลูกค้าท่ีมาใช้บริการลดลงจะส่งผลกระทบต่อองค์กร                 

ท่ีเกิดข้ึนสามารถสรุปได้ดงัน้ี ผลกระทบระยะส้ัน ท  าให้การวางแผนการตลาดขาดประสิทธิภาพไม่

สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ าให้จ  านวนของผูม้าใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ฯ

ลดลงเร่ือยๆอย่างต่อเน่ือง ผลกระทบระยะกลางเม่ือผูม้าใช้บริการลดลงเร่ือยๆและไม่ไดรั้บการแกไ้ข

อยา่งเหมาะสมจะท าใหร้้านคา้ท่ีเช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้ฯไม่สามรถท่ีจะสร้างก าไรไดเ้น่ืองจากลูกคา้ท่ีมา

ซ้ือสินค้ามีจ  านวนน้อยท าให้ร้านค้าต้องขาดทุนและเลิกกิจการหรือต้องย้ายออกในท่ีสุดท าให้

ศูนยก์ารคา้ขาดรายไดห้ลกัผลกระทบระยะยาว ร้านคา้ เจา้ของแบรนด์สินคา้ ผูป้ระกอบการ ขาดความ

เช่ือมัน่ในองคก์รส่งผลต่อการเติบโตขององคก์รเน่ืองจากหากตอ้งการขยายสาขาในอนาคต 
 

2.5 การวเิคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิ 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หรือ Business context จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในองค์กรเอง และ

ภายนอกองค์กร ซ่ึงการเกิดข้ึนน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร ท่ีจะท าให้ประสบ
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ความส าเร็จ  ตามวสิัยทศัน์ และพนัธกิจตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงผลกระทบน้ี อาจจะเป็นไดท้ั้งในทางบวก 

หรือทางลบต่อองค์กรก็ได ้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จะแบ่งออกได้เป็น สภาพแวดลอ้มภายใน และ

สภาพแวดล้อมภายนอก องค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายใน หรือเรียกว่า Internal environment                          

จะประกอบดว้ย ขั้นตอนการปฏิบติังาน กระบวนการท างาน ระบบงาน เทคโนโลยีท่ีใช ้ความสามารถ

ของพนกังาน จ านวนพนกังาน การส่ือสารภายในองค์กร ความเป็นผูน้ า วฒันธรรม ขีดความสามารถ

ขององค์กร ส่วนสภาพแวดลอ้มภายนอก ก็ยงัแบ่งไดอี้ก 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพล

อยา่งมากต่อองคก์ร การด าเนินงานของ กลุ่มน้ีมีผล โดยตรงต่อองคก์ร และองคก์รยงัมีความสามารถใน

การบริหารจดัการกลุ่มน้ีได ้เรียกวา่   Transactional environment ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่แข่ง ผูส่้งมอบ เจา้ของ 

หุ้นส่วน พนัธมิตร และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญอ่ืนๆส่วนอีกกลุ่มหน่ึง จะเป็นสภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร  แต่องคก์รไม่สามารถเขา้ไปควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้

มากนกั เรียกวา่ Contextual environment ไดแ้ก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง 

การท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเหล่าน้ี จะช่วยท าให้เขา้ใจไดม้ากข้ึน                

ว่าตอนน้ีองค์กรของเราเกิดอะไรข้ึนบา้ง มีอะไร ท่ีเกิดข้ึนหรือก าลงัจะเกิดข้ึน ท่ีอาจจะส่งผลกระทบ                 

ในทางบวก หรือในทางลบต่อเป้าหมายขององค์กร ความเข้าใจเหล่าน้ี จะช่วยให้องค์กรสามารถ                        

เตรียมความพร้อมรับมือไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์กบัองค์กรต่อไป หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีนิยม                

เอามาวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเขา้ใจผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อองค์กรได้มากข้ึน นั่นคือ 

SWOT  ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)                      

และอุปสรรค (Threat) ทั้งน้ีการวเิคราะห์ SWOT ขององคก์ร จะตอ้งเขา้ใจถึงทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการจะ

ไป และสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รอยูค่วบคู่กนัไปดว้ย เพราะหากไม่ชดัเจนวา่จะไปทางไหน การเกิดข้ึน

หรือท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นโอกาส หรือ                                 

จะเป็นอุปสรรคต่อองคก์ร หรืออาจจะเป็นแค่เหตุการณ์ๆ หน่ึงเท่านั้น (Event) ท่ีไม่ไดส่้งผลกระทบแต่

อย่างใดต่อองค์กร หรืออาจจะส่งผลกระทบน้อยมากจนไม่ต้องไปสนใจ เม่ือองค์กรได้มีการ                         

พิจารณาแลว้วา่อะไรเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน               
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2.5.1 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)  

เป็นส่ิงท่ีองค์กรมี และเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จท่ีผ่านมา 

รวมถึงยงัเป็นปัจจยัท่ีสร้างความไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แข่งดว้ยทั้งน้ี  ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์น้ีจะ

พิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) ขององคก์ร เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้นตน้ทุน ดา้นห่วงโซ่

อุปทาน ดา้นช่องทางและสาขา เป็นตน้ โดยองคก์รจะตอ้งมีกลยุทธ์  หรือวตัถุประสงค ์ในการปรับปรุง                     

ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความส าเร็จของ    

องคก์รเอาไวต่้อไป 

 

2.5.2 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  

เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดข้ึน และส่งผลกระทบท าให้ความสามารถในการบรรลุ

วิสัยทศัน์ หรือเป้าหมายขององค์กรลดลงได ้รวมถึงเป็นปัจจยั ท่ีท าให้องค์กรมีปัญหาในการท างานท่ี

ผา่นมา  และ ปัจจยันั้นยงัคงมีอยู ่หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนดว้ย ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ จะพิจารณา

จาก จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) ท่ีเกิดข้ึนและมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนขององคก์ร ความทา้

ทายท่ียงัมีอยูน้ี่ จะเรียกวา่ ปัญหา (Problem) ซ่ึงองคก์รจะตอ้งมีกลยทุธ์หรือวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการ

แกไ้ขปัญหา (Problem solving) เหล่าน้ีให้หายไปหรือลดลง ส่วนความทา้ทายท่ีมีแนวโน้ม จะเกิดข้ึน 

จะเรียกว่า ความเส่ียง (Risk) ซ่ึงองค์กรจะตอ้งมีการบริหารความเส่ียง (Risk management)  อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผล เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบในทางลบต่อ

องคก์รน้ี สามารถเกิดข้ึนได ้หรือหากจะมีโอกาสเกิดข้ึน ก็ใหส่้งผลกระทบ ต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด 

 

2.5.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity)  

เป็นส่ิงท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึน และจะเป็นประโยชน์อยา่งมากกบัองคก์ร ซ่ึงจะพิจารณา

จาก โอกาส (Opportunity) ท่ีจะเกิดข้ึน และเม่ือน าโอกาสนั้นมาพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน 

โอกาสของความส าเร็จ ความคุม้ค่าท่ีจะน ามาท าให้เกิดข้ึน จนมัน่ใจวา่เป็นผลดี  หรือเป็นประโยชน์กบั

องคก์รจริง องคก์รก็จะน าส่ิงนั้นมาสร้างใหเ้กิดเป็น นวตักรรม (Innovation)  กบัองคก์รต่อไป 
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     ภาพท่ี 2.7 โอกาสเชิงกลยทุธ์ 

        แหล่งท่ี :สภาพแวดลอ้มขององคก์ารธุรกิจ 

 

2.5.4 สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกจิ 
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (Internal Environment) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีอยูภ่ายได้

ขอบเขตขององคก์าร   ซ่ึงประกอบดว้ยเจา้ของและผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริหาร ลูกจา้งและวฒันธรรม                      
ในองค์การ  ในทางตรงกันข้าม   สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment)                                           
จะประกอบด้วยปัจจัย ท่ีอยู่ภายนอกองค์การซ่ึงอาจแยกให้ เ ห็นความแตกต่างเป็น 2 ระดับ                                        
คือ สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment) และสภาพแวดล้อมท่ีมีผลโดยตรงต่อธุรกิจหรือ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน (Operating Environment) โดยสภาพแวดล้อมทัว่ไปประกอบด้วย
อิทธิพลทางการเมือง  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ  อิทธิพลทางเทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรม  
และอิทธิพลจากต่างประเทศ  ส่วนสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานประกอบดว้ยผกูคา้ คู่แข่งขนั  ผูข้าย
วตัถุดิบ  แรงงาน กฎระเบียบ  และหุ้นส่วน  โดยท่ีสภาพแวดลอ้ม ในการด าเนินงานจะมีอิทธิพลต่อ
องคก์ารธุรกิจโดยตรงมากกวา่ท่ีสภาพแวดลอ้มทัว่ไปมีอิทธิพลต่อองคก์ารธุรกิจ 
 

2.5.5 การใช้อทิธิพลต่อสภาพแวดล้อม (Influences on the Environment) 
ผูบ้ริหารอาจจะเลือกการใชอิ้ทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มกลบัเขา้ไป  โดยพยายามเขา้ไป                               

มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการ  และพยายามท าการปรับเปล่ียน
เพื่อควบคุมเหตุการณ์ภายนอก  การไปมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มน้ี  ผูบ้ริหารสามารถเปล่ียนจากการ
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ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลจากสภาพแวดลอ้มกลายเป็นมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม  หรือปรับปรุงตวัให้
ผูบ้ริหารกลายเป็น  ผูมี้อิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มนั้นแทน  ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. กิจกรรมทางการเมืองและกฎหมาย องค์การอาจท าการอธิบายช้ีแนะผูมี้อ  านาจใน
การออกกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆหรืออาจให้ความคิดเห็นในฐานะผูช้  านาญการในธุรกิจนั้นๆหรือ
การรวมตวักนัเป็นสมาคมการคา้แลว้ส่งตวัแทนไปเจรจากบัตวัแทนของรัฐบาลในการด าเนินการตาม
กฎระเบียบต่างๆ   

2. การร่วมลงทุนมีกิจการจ านวนมากท่ีมีการร่วมหุ้นกบักิจการอ่ืนเพื่อผลิตสินคา้หรือ                                              
บริการและอีกหลายๆ กิจการเขา้ร่วมลงทุนกบักิจการต่างชาติ เพื่อสามารถให้บริการระดบันานาชาติได้
อย่าง มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลในวงการธุรกิจ น้ีแทนท่ีจะให้ กิจการของต่างชาติมามี                              
อิทธิพลต่อตน เป็นตน้ 

3. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หลายๆกิจการพยายามใช้การโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ให้มีอิทธิพลกลบัไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
อ านาจมาก เม่ือกิจการต้องการหาลูกค้าเพิ่ม หาพนักงานท่ีมีคุณภาพ หรือให้แนวความคิดต่างๆ                      
กบัสังคม   

 
 

 
 

ภาพท่ี  2.8 องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม 
 แหล่งท่ีมา การใชอิ้ทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม 
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4. การเปล่ียนอาณาจกัร ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะมีปฏิกิริยาโตต้อบต่อสภาพแวดลอ้มได ้

คือ การเปล่ียนขอบเขต (Domain Shift) เม่ือผูบ้ริหารองคก์ารด าเนินการต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกโดย

การเปล่ียน สินค้าและบริการท่ีเคยผลิตหรือเปล่ียนวิธีการให้บริการหรือการเปล่ียนกลุ่มลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายย่อมแสดงให้เห็นแลว้ว่าธุรกิจเร่ิมเปล่ียนอาณาจกัรถา้สภาพแวดลอ้มไม่เป็นใจ  กิจการ               

ก็สามารถลดการผลิตถอนตวัออกจากท้องถ่ินนั้นหรือหยุดให้บริการลูกคา้บางกลุ่มได้  การเปล่ียน

อาณาจกัรอีกแบบหน่ึงไดแ้ก่  การเพิ่มการผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแปลกใหม่ออกไปจากท่ีเคยท าอยู่  

จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารสามารถ  จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงโดยการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม   

ใช้อิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม หรือเปล่ียนอาณาจกัรก็ได้  ข้ึนอยู่กับว่าพลังของสภาพแวดล้อมเป็น

อย่างไร หรือผูบ้ริหารอาจจดัส่วนผสมและล าดบัในการด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินการของธุรกิจ

ส าเร็จตามเป้าหมายก็ยอ่มได ้

 

2.6 นโยบาย ความรู้และทศันคติพฤติกรรมทีม่ต่ีอการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์ 
2.6.1 ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม Roger  (1978 อา้งใน ศิริวรรณ วอ่งวีรวุฒิ, 2553, หนา้ 

55) ไดอ้ธิบายว่า เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารก็จะท าให้เกิดความรู้เม่ือเกิดความรู้ข้ึน ก็จะท าให้เกิดทศันคติ                        

และขั้นตอนสุดทา้ยคือการก่อให้เกิดการกระท านัน่หมายความวา่ เม่ือบุคคลมีความรู้ มีเจตคติอยา่งไรก็                

จะแสดงพฤติกรรม ออกมาตามนั้น เช่น กิจกรรมการรณรงค์ตอ้งเน้นไปท่ีการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญั                     

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดการเพิ่มพูนความรู้ สร้างทศันะคติท่ีดีกบักิจกรรมรณรงค์ จนส่งผลไปถึง                             

การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมไปยงักลุ่มเป้าหมาย ท่ีกลุ่มผู ้สร้างกิจกรรมรณรงค์ต้องการให้เป็น                    

ทฤษฎี KAP  จึงเป็นทฤษฎีท่ีมีความส าคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude)                                                    

และพฤติกรรมการปฏิบติั (Practice)  

1 ความรู้ ( Knowledge)  เป็นการรับรู้เบ้ืองต้น ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะได้รับ  ผ่าน

ประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองส่ิงเร้า แล้วจดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ี

ผสมผสานระหวา่ง ความจ ากบัสภาพจิต ดว้ยเหตุน้ี ความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สภาพจิตใจของ ตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อยา่งไรก็ตามความรู้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ี
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แสดงออกของมนุษยไ์ด ้(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) และผลกระทบท่ีผูรั้บสารอาจปรากฏได้จาก

สาเหตุ 5 ประการ คือ 

1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมักจะสร้างความสับสน

ให้กบัผูรั้บสาร จึงมีการหาสารสนเทศ โดยการอาศยัส่ือทั้งหลาย เพื่อตอบขอ้สงสัย และความสับสน

ของตน  

2) การสร้างทศันะคติ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันะ

นั้น ส่วนมากนิยมใชก้บัสารสนเทศ ท่ีเป็นนวตักรรม เพื่อสร้างทศันคติใหค้นยอมการเผยแพร่นวตักรรม 

นั้น ๆ 

3) การก าหนดวาระ (Attitude Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไป 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนกั และผูกพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน หากตรงกบักลุ่มเป้าหมาย                       

และค่านิยมของสังคมแลว้ กลุ่มเป้าหมายก็ จะเลือกสารสนเทศนั้น 

4) การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารมกักระจาย 

ความเช่ือ ค่านิยมและอุดมการณ์ดา้นต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ ระบบ

ความเช่ือถือ หลากหลาย และลึกซ้ึงไวใ้นความเช่ือของตนมากข้ึนไปเร่ือย ๆ                

5) การรู้แจง้ต่อค่านิยม (Value Clarification) ความแยง้ในเร่ืองค่านิยม และอุดมการณ์ 
เป็น ภาวะปกติของสังคม การน าเสนอขอ้เท็จจริงในประเด็นเหล่าน้ีย่อมท าให้ เขา้ใจถึงค่านิยมชดัเจน
ข้ึน Quinn  (1994 อา้งใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547)กล่าวว่า การเกิดความรู้ไม่ว่าจะระดบัใด ก็ตาม
ยอ่ม ความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้นเอง รวมไปถึง
ประสบการณ์และลกัษณะทางประชากรของแต่ละคนท่ีเป็นผูรั้บข่าวสาร ถา้ประกอบกบัการ ท่ีบุคคลมี
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ และสามารถเช่ือมโยงความรู้นั้นได้ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้ ไม่ว่า                  
จะระดบัใดก็ตามส่ิงท่ีเกิดตามมาก็คือทศันะคติ และความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ 
 

2.6.2 ทศันคติ (Attitude)  

ทศันคติเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงความหมาย  ของทศันคติ                                    

และ กระบวนการท่ีใช้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพราะทศันคติเป็นส่ิงท่ีใช้เช่ือมโยงระหว่าง 

ความรู้ และพฤติกรรม สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) ไดก้ล่าวถึงทศันคติวา่ เป็นดชันีช้ีวดัวา่ บุคคลนั้น
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คิดและรู้สึก อย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุ ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมี

รากฐานมา จากความเช่ือท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ี                            

จะตอบสนองต่อส่ิง เร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ 

ซ่ึงถือเป็นการส่ือสาร ภายในบุคคล ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

ดังนั้ น จึงส รุปได้ว่ า  หากได้ รับข่ าวสารในลักษณะ ท่ีแตกต่างกันก็ จะ ส่งผลให้ มีทัศนค ติ                                          

หรือ แนวโน้มของพฤติกรรมมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมี                                            

ส่วนเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงถา้ความคิดความรู้สึกและ พฤติกรรมถูกกระทบในระดบัใดก็ตามจะมีผลต่อ                                             

การเปล่ียนแปลง ทศันคติทั้งส้ิน 

การเปลี่ยนทัศนคติ  การเปล่ียนทัศนคตินั้ นแบ่งออกได้ 2 ทิศทาง คือ 1) การ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง ทศันคติของบุคคลท่ีเป็นไปใน ทางบวก ก็จะเพิ่มมากข้ึนใน

ทางบวกดว้ย และทศันคติ ท่ีเป็นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากข้ึนไปในทางลบ ดว้ย 2) การเปล่ียนแปลงไป

คนละทาง หมายถึง การเปล่ียนแปลงทศันคติเดิมของบุคคลท่ี เป็นไปในทางบวก  ก็จะลดลงไปในทาง

ลบ และถา้เป็นไปในทางลบ ก็จะกลบัเป็นไปในทางบวก ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์

ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรับรู้ของบุคคลกบัแนวโนม้ท่ี จะมีพฤติกรรม

โตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคติ โดยสรุปแล้วนั้น ทศันคติจึงเป็นเร่ืองของจิตใจ                            

ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคลท่ี มีต่อข่าวสารท่ีได้รับ และการเปิดรับข่าวสาร             

ต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นไปได้ทั้ งเชิงบวกและเชิงลบ และทัศนคติยงั มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมา                          

ซ่ึ ง เ ป็นไปได้ว่าทัศนคติประกอบด้วยความคิดท่ี มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้ นจะออก                                      

มาทางพฤติกรรม  

 

2.6.3 พฤติกรรม (Practice)  

พฤติกรรม คือ การเลือกปฏิบติัตามค าแนะน าาจากส่ือในรูปแบบต่าง ๆ   จนส่งผลให้
เกิดการกระท าในส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การยอมรับปฏิบติั หรือการมี  ส่วนร่วม
ของบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ  สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) กล่าววา่ พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของ
บุคคล โดยใน พื้นฐานมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองมาจากการมีความรู้และทศันคติทีแตกต่างกนั ความแตกต่างกนัในการแปลความหมายของสารท่ี
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ตนเองไดรั้บ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 
พฤติกรรมท่ีถูกโนม้นา้วโดยการส่ือสารนั้น อาจเกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือการตอบสนองต่อ ส่ือซ่ึงใน
บางคร้ัง ส่ือและความพยายามของการส่ือสารสังคมในปัจจุบนั พยายามท าให้บุคคลมี พฤติกรรมเพื่อ
ส่วนรวมหรือผูอ่ื้น  ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการปลูกจิตส านึกของผูรั้บสาร มิใช่เกิดจากการครอบง า               
ของผูส่้งสารฝ่ายเดียว โดยทัว่ไปการโน้มน้าวพฤติกรรมการส่ือสารสามารถเกิดข้ึนได้ในทุก ระดบั                
ซ่ึงการโน้มน้าวพฤติกรรมของการส่ือสารสังคมผ่านส่ือ โดยวิธีการดังน้ี 1) การปลุกเร้าอารมณ์ 
(Emotion Arousal) เพื่อให้เกิดการต่ืนเตน้และเร้าใจในการติดตาม 2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
การแสดงความอ่อนโยนเสียสละ และความกรุณาปราณี ก็อาจจะโน้มน้าวให้ผู ้อ่ืนยอมรับได้                                   
3) การสร้างแบบอย่างข้ึนในใจ (Internalized Norms)  การสร้างมาตรฐานอย่างหน่ึงข้ึนเพื่อ มาตรฐาน
นั้น และเป็นตวัอยา่งแก่ผูรั้บสารท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อเป็นการจูงใจให้ซ้ือ สินคา้ ซ่ึงผลของการโนม้นา้วใจ
ดว้ยวธีิการดงักล่าวนั้น สามารถก่อใหเ้กิดพฤติกรรมพื้นฐานได ้ 2 แบบ คือ กระตุน้พฤติกรรมใหม่ หรือ
มีพฤติกรรมต่อเน่ือง และหยดุย ั้งพฤติกรรมเก่า ทั้งกระตุน้และหยดุย ั้ง เป็นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การตดัสินใจวนิิจฉยัต่อประเด็นปัญหา การจดัยทุธวธีิด าเนินงาน และสร้าง
พฤติกรรม เพื่อส่วนรวม กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม                        
จะมีลกัษณะเป็นไปใน เชิงเส้นตรง นัน่คือการใหค้วามรู้แกผู้ส่้งสาร จะน าไปสู่ การเปล่ียนแปลงทศันคติ
ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ และส่งผลไปยงัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด  แต่บางคร้ังก็อาจมีช่องวา่ง
ระหวา่งความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม นั้นคือความรู้เปล่ียนแปลง แต่ทศันคติไม่เปล่ียน หรือผูส่้งสารมี
การเปล่ียนทศันคติ แต่ ไม่เปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั 
 

2.6.4 ความหมายของปุ๋ยอนิทรีย์ 

puechkaset.com (มรป.) กล่าวว่า ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยท่ีผลิตข้ึนจากวัตถุอินทรีย์ 
ประกอบด้วยอินทรียว์ตัถุอย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสมรวมกัน ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว ์มูลสัตว ์และ 
จุลินทรีย ์แต่ปุ๋ยอินทรียทุ์กชนิดจะมีจุลินทรียเ์ป็นองค์ประกอบส าคญั แบ่งไดเ้ป็น 1.ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยท่ี 
ไดจ้ากมูลสัตว ์เช่น มูลววั มูลควาย มูลไก่ มูลสุกร เป็นตน้ สามารถใชไ้ดท้ั้งแบบสด และการน ามาหมกั 
2.ปุ๋ยหมกั เป็นปุ๋ยท่ีได้จากการหมกัของซากพืช ซากสัตว ์ทั้งน้ี อาจมีการเติมมูลสัตว ์และจุลินทรีย์ 
ส าหรับช่วยในการย่อยสลายดว้ย 3.ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากส่วนของพืชท่ียงัสดอยู่ แบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ ปุ๋ยพืชสดจากการปลูกพืชคลุมดินแล้วท าการไถกลบและปุ๋ยพืชสดจากซากพืชทางการเกษตร                     



37 
 

   
 

4. ปุ๋ยชีวภาพ เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์อยูใ่นรูปของส่ิงมีชีวิตจ าพวกจุลินทรีย ์โดยอาศยัความสามารถในการยอ่ย
สลาย และ  การตรึงแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นแก่พืช รวมถึงการให้อินทรีย์สารจากการตายของจุลินทรียเ์อง                    
ปุ๋ยประเภทน้ีจะผา่นการเพาะ และขยายเช้ือเฉพาะจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในรูปแบบของปุ๋ยน ้ าเป็นส่วน 
ใหญ่ เช่น น ้าหมกัชีวภาพ น ้า EM เป็นตน้ 5.ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ผา่นการฆ่า เช้ือจุลินทรีย์
ท่ีใหโ้ทษหรือไม่มีประโยชน์ และท าการเติมเช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์  ผสมรวมเขา้ไป siamchemi.com 
(มรป.) ให้ความหมายว่า ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากสารอินทรีย์หรือวสัดุ
อินทรียท่ี์ผลิตข้ึนโดยกรรมวิธีต่างๆ อาทิ การสับ การบด การหมกั นุชนารถ กงัพิศดาร (2554) ไดใ้ห้
ความหมายวา่ ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากวสัดุอินทรียท่ี์มีการ ยอ่ยสลายสมบูรณ์แลว้ โดยอยูใ่นรูปของ
อินทรียสาร ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารหลายธาตุแต่ ทุกธาตุมีปริมาณธาตุอาหารต ่า และความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรียต์อ้ง  ผา่นกระบวน   การยอ่ย สลายโดยจุลินทรียดิ์นจึงเป็นการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอยา่งชา้ๆ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559) ได้
ให้ความหมายวา่ ปุ๋ยอินทรีย ์ คือ สารประกอบท่ีได้จาก ส่ิงท่ีมีชีวิต ไดแ้ก่ พืช สัตว ์และจุลินทรีย ์ผา่น
กระบวนการผลิตทาง ธรรมชาติ    ปุ๋ยอินทรียส่์วนใหญ่ ใชใ้นการปรับปรุงสมบติัทางกายภาพของดิน 
ท าใหดิ้นโปร่ง ร่วนซุย ระบายน ้า และถ่ายเทอากาศไดดี้ รากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารไดง่้ายข้ึน 

 
2.6.5 ประเภทของปุ๋ยอนิทรีย์ 

สมพร คนยงค ์(2551) (อา้งอิงใน แกว้กาญจน์ ราชการกลาง, 2554) ไดแ้บ่งปุ๋ยอินทรีย ์
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ปุ๋ยหมกั คือปุ๋ยอินทรีย ์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีไดม้าจากการน าเอา 
เศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่างๆ หญ้าแห้ง ผกัตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม ตลอดจน ขยะมูลฝอยตามบา้นเรือนมาหมกัร่วมกบัมูลสัตว ์ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย ์
เม่ือหมกัโดยใช้ระยะเวลาหน่ึงแลว้ เศษพืชจะเปล่ียนสภาพจากของเดิมเป็นผงเป่ือยยุ่ยสีน ้ าตาลปนด า 
น าไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไมผ้ล พืชผกั หรือไมด้อกไมป้ระดบัได ้2.ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกนั้นมีหลาย 
ประเภท เช่น  มูลคา้งคาว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขบัถ่ายและซากแห้งของคา้งคาวท่ีอาศยัอยูใ่นถา้เขาหินปูนมีการ 
สะสมทับถมกันเป็นชั้นหนากลบพื้น ถ้าแร่ธาตุมากมาย เช่น เหล็ก ฟลูออไรด์ หรือ อะลูมิเนียม 
กลายเป็นหินฟอสเฟตอีกรูปหน่ึงพืชท่ีใส่มูล ค้างคาวจะเจริญเติมโตดี ใบมีสีเขียว ให้คุณภาพและ 
ผลผลิตสูง และ 3.ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยท่ีได้จากการสลายตวัของพืชท่ียงัสดหรือยงัเขียวอยู่ โดยทัว่ไป 
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หมายถึงการปลูกพืช เช่น พืชตระกูลถัว่ท่ีตรึงธาตุไนโตรเจน  จากอากาศ มาใชไ้ดจ้นเจริญเติบโตพอแลว้ 
ท าใหส้ลายตวัในดิน เป็นปุ๋ยใหแ้ก่พืชหลกั ซ่ึงผลิตไดใ้นไร่นาโดยแรงงานและธรรมชาติ  

ธนากร พิกุลทอง (2554) ไดแ้บ่งประเภทของปุ๋ยอินทรียไ์ว ้3 ชนิด คือ 1.ปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ 
มูลสัตวต่์างๆ ปุ๋ยประเภทน้ีมีคุณค่าทางอาหารมากกวา่ปุ๋ยชนิดอ่ืน 2.ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการไถ 14 
กลบพืชคลุมดินให้ลงไปเกิดการหมกัจนเน่าเป่ือยผุพงัอยู่ใตผ้ิวดิน เช่น พืชตระกูลถัว่ พืชตระกูลหญา้ 
และพืชน ้ า 3.ปุ๋ยหมกั คือ ปุ๋ยอินทรีย ์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีไดจ้ากการน าเอาเศษซากพืชมาหมกั
ร่วมกบัมูลสัตวปุ๋์ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย ์เม่ือหมกัโดยใชร้ะยะเวลาหน่ึงแลว้ เศษพืชจะเปล่ียน สภาพ
จากของเติมเป็น ผงเป่ือยยุ่ยสีน ้ าตาลปนด าน าไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไมผ้ล พืชผกั หรือ ไม้
ดอกไมป้ระดบัได ้     

ภทัราภรณ์ เพชรฤทธ์ิ. 2551. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
ยอมรับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอ เมืองจงัหวดัสงขลา. ปริญญาศิลปะศาสตร์
มหาบณัฑิต (พฒันสังคมศาสตร์) มหาวทิยาเกษตรศาสตร์. ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการยอมรับปุ๋ยอินทรียอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรเห็นว่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการยอมรับปุยอินทรียด์า้นสังคมมีมากท่ีสุด และประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจมีนอ้ยท่ีสุด เกษตรกร
มีความรู้เก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยอินทรียดี์ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ท่ี ไดรั้บจากการยอมรับปุ๋ย
อินทรีย ์คือ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต้ลอดปี2550 และความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์ปัญหาจากการใช้
ปุ๋ยอินทรียท่ี์มากท่ีสุด คือ การใชปุ๋้ยอินทรียก์บัพืชมกัเห็นผลชา้ 

มุกดา สุขสวสัด์ิ (2543) (อา้งอิงในจนัจิรา ทวยนนัท์, 2555) ไดแ้บ่งประเภทของปุ๋ยไว ้                           
3 ประเภท คือ 1.ปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ มูลสัตวต่์างๆท่ีอยูใ่นรูปของแขง็และของเหลว ส่วนใหญ่จะเป็นมูลสัตว ์
เล้ียง เช่น มูลววั มูลไก่ มูลเป็ด และมูลสุกรเป็นตน้ มูลสัตวเ์หล่าน้ีจะประกอบไปด้วยอุจจาระและ 
ปัสสาวะของสัตว ์ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของซากพืชและซากสัตว์ท่ีผ่านกระบวนการย่อยสลายจาก 
ระบบย่อยของสัตว ์ปัสสาวะเป็นส่วนประกอบของเกลือและสารอินทรียท่ี์ละลายน ้ าได ้ซ่ึงเป็นแหล่ง 
ธาตุอาหารพืช จากปุ๋ยคอกจะมีปริมาณน้อยและอยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชแตกต่างกนัสามารถ 
สรุปปัจจยัท่ีควบคุมความเป็นประโยชน์ ของธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ ชนิดของอาหารท่ีสัตว ์
บริโภค สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน  อายุของสัตว ์และวสัดุรองพื้นคอก ตลอดจนการเก็บรักษา 
ของปุ๋ยคอก 2.ปุ๋ยหมกั คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการหมกัของสารอินทรียใ์หส้ลายตวัผผุงัตามธรรมชาติ โดยน าส่ิง
นั้นมากองรวมกนั รดน ้าใหช้ื้นและปล่อยไวใ้ห ้ เกิดการยอ่ยสลายตวัโดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์อินทรีย์
สารเหล่าน้ีจะเน่าเป่ือยจนถึงขั้นเป็นฮิวมสั   แล้วน ามาใช้เป็นและสารบ ารุงดิน ในการเตรียมกอง                     
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ปุ๋ยหมกัอาจใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเพื่อช่วยเร่งกิจกรรม ของจุลินทรียดิ์น และเป็นการเพิ่มคุณค่าดา้นธาตุ 15 
อาหารของปุ๋ยหมักด้วย อาจเรียกได้ว่าปุ๋ยคอกเทียม (Artificial manure หรือ Symthetic manure)                         
3.ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากการไถกลบพืชและคลุกเคลา้ลงสู่ดิน เพื่อปรัยปรุงสมบติัของดินให้ดีข้ึน 
โดยไดจ้ากการปลูกพืชบางชนิดเม่ือเจริญเติบโตถึงระยะท่ีพืชเร่ิมออกดอกถึงระยะดอกบานจะไถกลบ 
ลงในดิน หรือไดจ้ากการไถกลบเศษซากพืชจากตอซงัพืชท่ีเหลือทิ้งใน ไร่นาหลงัจากซากพืชยอ่ยสลาย 
โดยสมบูรณ์ จึงปลูกพืชหลกัหรือเศรษฐกิจต่อไป 
 

2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2551) พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้มีความเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ   ตามเวลาท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นพฤตกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ในอดีตย่อม แตกต่างกบั
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนัรวมทั้งแตกต่างกันในระหว่างเพศ การศึกษา วยั 
รายได ้หรือมีความแตกต่างกนัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  และส่ิงท่ีผูบ้ริการการขาย จะตอ้งค านึงถึงคือ การ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการขาย และการพฒันาพนกังานขายใหส้ามารถ ตอบสนองพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ด ้ซ่ึงสามารถสรุปพฤติกรรมและความตอ้งการ ของลูกคา้ 

พฤติกรรม-ทศันคติ “ผูบ้ริโภคสายกรีน” และ 4 เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลกมาแรงแห่งยุค (2564)              
ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภทัร หวัหนา้สาขาการตลาด วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (CMMU) กล่าว
ว่า ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่มีแนวโน้มตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการท่ีใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงทศันคติการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค ท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการท าให้โลกสวยดว้ยไลฟ์สไตล์รักษ์โลกของตนเอง 
ส่งผลให้ทุกธุรกิจเผชิญความทา้ทาย และตอ้งเร่งปรับกลยุทธ์การตลาด ให้เท่าทนัเทรนด์รักษ์โลกของ
กลุ่มผูบ้ริโภคโลกสวยในยุคปัจจุบนั จากขอ้มูลงานวิจยัการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภค จ านวน 1,252 คน 
พบว่า ผูบ้ริโภคจ านวน 74% มีทศันคติท่ีให้ความส าคัญ และใส่ใจต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจ าวนัให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพิ่มข้ึน อาทิ การใช้ผลิตภณัฑ์อีโค่แบรนด์              
การลดการใช้ถุงพลาสติก การพกแกว้ หลอดไปท่ีร้านอาหารเอง เป็นตน้ อีกทั้งมีผูบ้ริโภคจ านวนถึง 
37.6% ท่ีเป็นสายกรีนตวัแม่ ท่ีพร้อมจะใช้จ่ายเงินไปกบัสินคา้ และบริการเพื่อส่ิงแวดล้อม นับเป็น
โอกาสทองของธุรกิจท่ีตอ้งเร่งพฒันากลยทุธ์การตลาด เพื่อตอบรับความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคโลก
สวยเหล่าน้ี 
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สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ไดก้ล่าวถึงทศันคติว่า เป็นดชันีช้ีวดัว่า บุคคลนั้นคิดและรู้สึก 
อย่างไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุ ส่ิงแวดล้อม ตลอดจน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมา             
จากความเช่ือท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิง 
เร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสาร 
ภายในบุคคล ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า            
หากไดรั้บข่าวสารในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัก็จะส่งผลใหมี้ทศันคติ หรือ แนวโนม้ของพฤติกรรมมีความ
แตกต่างกนัออกไปดว้ย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั โดยตรง ถา้ความคิดความรู้สึก  
และพฤติกรรมถูกกระทบในระดบัใดก็ตามจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ทศันคติทั้งส้ิน 

ภทัราภรณ์ เพชรฤทธ์ิ. 2551. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการยอมรับปุ๋ย
อินทรียข์องเกษตรกร ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอ เมืองจงัหวดัสงขลา. ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต 
(พฒันสังคมศาสตร์), มหาวทิยาเกษตรศาสตร์. ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่ ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการยอมรับปุ๋ยอินทรียอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรเห็นว่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ยอมรับปุยอินทรียด์้านสังคมมีมากท่ีสุด และประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมีน้อยท่ีสุด เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยอินทรียดี์ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ท่ี ไดรั้บจากการยอมรับปุ๋ยอินทรีย ์คือ 
เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต้ลอดปี2550 และความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์ปัญหาจากการใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์
มากท่ีสุด คือ การใชปุ๋้ยอินทรียก์บัพืชมกัเห็นผลชา้ 

ภาวิณี ทองแยม้ (2561) รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพฒันา 
การตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค จงัหวดัจนัทบุรี  รูปแบบความตอ้งการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ต้องท าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ใช้ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ปลอดภยั ค านึงถึงความคุม้ค่าต่อผลิตภณัฑ์ และสร้างทศันนคติท่ีดี   Weisstein et al. (2014) กล่าวว่า 
ทัศนคติของผู ้บริโภค ส่งผลกระทบต่อความตั้ งใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมและมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั Wanninayake และ Randiwela (2008) กล่าวว่าขอ้มูลผลิตภณัฑ์
เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

สมพร คนยงค ์(2551) (อา้งอิงใน แกว้กาญจน์ ราชการกลาง, 2554) ไดแ้บ่งปุ๋ยอินทรีย ์ออกเป็น                  
3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ปุ๋ยหมกั คือปุ๋ยอินทรีย ์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีไดม้าจากการน าเอา เศษซากพืช 
เช่น ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด ผกัตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรม ตลอดจน  ขยะมูลฝอยตาม
บา้นเรือนมาหมกัร่วมกบัมูลสัตว ์ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย ์เม่ือหมกัโดยใช้ระยะเวลาหน่ึงแลว้ เศษ
พืชจะเปล่ียนสภาพจากของเดิมเป็นผงเป่ือยยุย่สีน ้าตาลปนด า น าไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไมผ้ล 
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พืชผกั หรือไมด้อกไมป้ระดบัได ้ 2.ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกนั้นมีหลาย ประเภท เช่น มูลคา้งคาว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ขบัถ่ายและซากแห้งของคา้งคาวท่ีอาศยัอยูใ่นถา้เขาหินปูนมีการ สะสมทบัถมกนัเป็นชั้นหนากลบพื้น 
ถา้แร่ธาตุมากมาย เช่น เหล็ก ฟลูออไรด์ หรือ อะลูมิเนียม กลายเป็นหินฟอสเฟตอีกรูปหน่ึงพืชท่ีใส่มูล 
คา้งคาวจะเจริญเติมโตดี ใบมีสีเขียว ให้คุณภาพและ ผลผลิตสูง และ 3.ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการ
สลายตวัของพืชท่ียงัสดหรือยงัเขียวอยู่ โดยทัว่ไป หมายถึงการปลูกพืช เช่น พืชตระกูลถัว่ท่ีตรึงธาตุ
ไนโตรเจน  จากอากาศ มาใช้ได้จนเจริญเติบโตพอแล้ว ท าให้สลายตวัในดิน เป็นปุ๋ยให้แก่พืชหลกั              
ซ่ึงผลิตไดใ้นไร่นาโดยแรงงานและธรรมชาติ 

อนุช นามภิญโญ (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัท่ีพบวา่ ประเด็นท่ีผูซ้ื้อปุ๋ยให้ 
ความส าคญัมากท่ีสุดตามล าดบั ต่อการเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยั
ดา้น ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความ ส าคญัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย และ
ดา้น ผลิตภณัฑ์ แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครค านึงถึงเร่ืองความสะดวกรวดเร็วใน
การซ้ือ และต้องการความรวดเร็วเป็นหลัก ซ่ึงตรงกับลักษณะความเป็นอยู่ของคนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีตอ้งท า อะไรใหร้วดเร็ว แข่งกบัเวลา และความไดเ้ปรียบต่าง ๆ เม่ือพิจารณาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนใหญ่นั้น มี อาชีพรับจา้งหรือพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีวนัหยุดไม่มาก เวลาท่ีจะใชใ้น
การท ากิจกรรมประเภทการ เพาะปลูก หรือการตกแต่งสวนจึงน้อยไปดว้ย ดงันั้นถา้สามารถหาซ้ือปุ๋ย
อินทรียไ์ดร้วดเร็ว สะดวก จะช่วย ตอบสนองผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดดี้ ส่วนในปัจจยัดา้นราคา หากวา่ราคา
ยุติธรรม ราคาถูกพิเศษ ย่อมเป็นท่ี ดึงดูดใจ เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวนมาก 
ดงันั้น ปัจจยัดา้นราคาจึงเป็นปัจจยัท่ี ดึงดูดผูบ้ริโภคไดดี้ เช่นเดียวกบัสินคา้อ่ืน ๆ อีกทั้งกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ยงัเป็นผูบ้ริโภคท่ีจบการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ดงันั้นจึงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการขายดว้ย การมีรายละเอียดหรือมี การแนะน าใหข้อ้มูล เก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้ จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจ ซ้ือของผูบ้ริโภค  
 
 
 



 

บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง เร่ืองการผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียข์องศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช                
สู่การตลาดสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียข์องคนในพื้นท่ีศูนย์
ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวและความตอ้งการปุ๋ยอินทรีย์
ในการปลูกตน้ไมข้องคนในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ซ่ึงจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล และ
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา   
ส่วนท่ี 2 สมมติฐานในการศึกษา 
ส่วนท่ี 3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 4 ขั้นตอนการศึกษา 
ส่วนท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ส่วนท่ี 6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
ส่วนท่ี 7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ส่วนท่ี 8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย คุณลกัษณะส่วนบุคคล ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูก
ตน้ไม ้ปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว              
โดยท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภท และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และสนใจศึกษาปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล               
ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

ปัจจัยด้านทศันคติ 
เกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม 

1. มุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. มุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม 
3. การรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดสีเขียว 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ปัจจยัดา้นราคา 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภท 
1. ปุ๋ยอดัเมด็ 
2. ปุ๋ยผสม 
3. ปุ๋ยชีวภาพ 
4. ปุ๋ยมูลไส้เดือน 
5. ปุ๋ยเคมี 
6. ปุ๋ยคอก 
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3.2 สมมติฐานในการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียข์องศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชสู่การตลาด           
สีเขียว ของกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูก
ตน้ไมแ้ตกต่างกนั 

3.2.2 คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียวแตกต่างกนั 

3.3.3 ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยแต่ละ
ประเภทในการปลูกตน้ไมแ้ตกต่างกนั 

3.3.4 ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแตกต่างกนั 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 670 คน (ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2564) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้คือ ร้อยละ 6.5 ซ่ึง
สามารถค านวณขนาดตวัอยา่งตามวธีิของ Taro Yamane ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

2

N
n =

(1+ Ne )
 

 
โดยท่ี n คือ จ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  N คือ จ านวนประชากรทั้งหมดของกลุ่มท่ีตอ้งการศึกษา 
  e คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
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ซ่ึงจากสูตรขา้งตน้ สามารถค านวณขนาดตวัอยา่งไดป้ระมาณ 175 คน จากจ านวนตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการ
ค านวณแลว้นั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ซ่ึงจ านวนแบบสอบถามท่ีเก็บมาได้
ทั้งหมดมีจ านวน 184 ชุด 
 

3.4 ขั้นตอนการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 คิดหัวขอ้วิจยัท่ีตอ้งการศึกษา พร้อมทั้งคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ
ต่างๆ และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัปุ๋ยอินทรีย ์การตลาด รวมไปถึงทศันคติเก่ียวกับการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 3.4.2 สร้างแบบสอบถามจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดใ้นขอ้ 3.4.1 
 3.4.3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาประเมินแบบสอบถามเบ้ืองตน้ พร้อมท าการปรับปรุงแกไ้ข 
 3.4.4 ทดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ
ศึกษา พร้อมทั้งน าปัญหาท่ีพบมาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหพ้ร้อมส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.6 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บมาไดก่้อนท่ีจะท าการวเิคราะห์ 
 3.4.7 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows พร้อมทั้งสรุปผล และจดัท า
รูปเล่มใหเ้รียบร้อย 
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากข้อมูล 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.5.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยัผา่นช่องทางออนไลน์ โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งมาไดท้ั้งหมด 184 คน  

3.5.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้จากทั้งต ารา เอกสาร 
บทความ ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



46 
 

   
 

3.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ความ
ตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้ปัจจยัด้านทศันคติในการรักษาส่ิงแวดล้อม ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดสีเขียว และคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดงัมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม ้ประกอบไปด้วยขอ้ค าถามตาม
ประเภทของปุ๋ย ไดแ้ก่ ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก จ านวน 6 ขอ้ 
เป็นค าถามปลายปิด ท่ีค  าถามเป็นแบบมาตรการประเมิน (Rating Scale Questions) โดยมีตวัเลือก 4 
ระดบั คือ ไม่มีความตอ้งการ มีความตอ้งการในระดบัน้อย มีความตอ้งการในระดบัปานกลาง มีความ
ตอ้งการในระดบัมาก และมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 
ระดับความต้องการ คะแนน 
ไม่มีความตอ้งการ 0 

นอ้ย 1 
ปานกลาง 2 
มาก 3 

มากท่ีสุด 4 
 
จากเกณฑ์การให้คะแนนขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งเกณฑ์ค่าเฉล่ียในแต่ละขอ้ของระดบัความตอ้งการ
ปุ๋ยออกเป็น 3 ระดบั โดยแบ่งช่วงระดบัดว้ยวธีิการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
 

อนัตรภาคชั้น =    พิสัย / จ  านวนชั้น 
      =    (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 
      =    (4 – 0) / 3 
      =    1.33  
 
ดงันั้น สามารถแบ่งระดบัความตอ้งการปุ๋ยได้เป็น ระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียระหว่าง 0 – 1.33 ระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.34 – 2.66 และระดบัมาก มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.67 – 4.00 
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ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามแบบปลาย
ปิด ท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List Question) และให้เลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม มุมมองในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม และ
การรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัท าการแบ่งภาพรวมของ
สายกรีนจากการตอบค าถามดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว โดยกลุ่มตวัอยา่งจะถูก
จดักลุ่มสายกรีนตามทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 2 ใน 3 ขอ้ ยกตวัอยา่ง
เช่น ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติดา้นมุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมุมมองในการใชพ้ลงังานทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ในกลุ่มสะดวกกรีน และกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติการรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ในกลุ่มกรีนตามกระแส ดงันั้นภาพรวมสายกรีนของกลุ่มตวัอย่างน้ี คือ “กลุ่มสะดวก
กรีน” หรือว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นทั้ง 3 ขอ้ไม่ตรงกนั เราจะจดักลุ่มตวัอย่างน้ีเป็น “กลุ่มท่ีไม่
สามารถจดักลุ่มสายกรีนได”้  

ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่              
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ านวน 4 ขอ้ ปัจจยัดา้นราคา จ านวน 4 ขอ้ ปัจจยัดา้นช่องการจดัจ าหน่าย จ านวน 4 
ขอ้ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 4 ขอ้ รวมขอ้ค าถามทั้งหมด 16 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามปลาย
ปิดทั้งหมด ท่ีค าถามเป็นแบบมาตรการประเมิน (Rating Scale Questions) โดยมีตวัเลือก 4 ระดบั คือ ไม่
มีความคิดเห็น มีความคิดเห็นในระดบัน้อย มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มีความคิดเห็นในระดบั
มาก และมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
ไม่มีความคิดเห็น 0 

นอ้ย 1 
ปานกลาง 2 
มาก 3 

มากท่ีสุด 4 
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ดว้ยวิธีการแบ่งเกณฑ์เช่นเดียวกบัแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ผูว้ิจยัแบ่งเกณฑ์ค่าเฉล่ียในแต่ละขอ้ของ
ระดบัความคิดเห็น 3 ระดบั ไดเ้ป็น ระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียระหว่าง 0 – 1.33 ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 1.34 – 2.66 และระดบัมาก มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.67 – 4.00 

ตอนท่ี 4 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อค าถามแบบ                  
ปลายปิด ท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List Question) และให้เลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
จ านวน 7 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภท                 
ท่ีอยูอ่าศยั 
 

3.7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีคุณภาพ ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณสมบติั
ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการ จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม ของมาตราวดัทศันคติแบบใหผู้ต้อบแสดงระดบัความสนใจ (scaling) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี (สุวิมล ติรกานนัท,์ 
2548: 154-156) 
 

 


 
 
 

2
i

2
t

n s
= 1

n 1 s
  

 
 โดยท่ี  คือ สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  n คือ จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
  2

is  คือ ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
  2

ts  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
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โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ระดับความเช่ือมั่น 
0 – 0.20 ต ่ามาก 

0.21 – 0.40 ค่อนขา้งต ่า 
0.41 – 0.60 ปานกลาง 
0.61 – 0.80 ค่อนขา้งสูง 
0.81 – 1.00 สูงมาก 

 
จากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows จะได้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.865 ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่สูงมาก จึงถือวา่แบบสอบถาม
น้ีสามารถน าไปใช้งานได้ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผูว้ิจ ัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows                       
ในการประมวลผลขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน ดงัต่อไปน้ี 
 3 .8 .1  ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ท่ี ใช้ในการน า เสนอข้อ มูล  ได้แ ก่                                
จ  านวน (Frequency)  ค่ า ร้อยละ (Percentage)  ค่ า เฉ ล่ีย  (Mean)  และส่วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน                         
(Standard Deviation: SD)  

3.8.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั คือ t-test ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึน
ไปด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้สถิติ F และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD (Least Significant Difference) 
 
 



 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาการผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรีย ์สู่การตลาดสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม

ตวัอย่างในเขตพื้นท่ีศูนย์ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว 
ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทใน

การปลูกตน้ไม ้
ส่วนท่ี 6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมการตลาดสีเขียว 
ส่วนท่ี 8 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

กบัความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ สู่การตลาดสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอย่างในเขตพื้นท่ีศูนย์ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช จ านวน 184 ราย โดยท่ี
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สูงสุด สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประเภทท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะ
น าเสนอในรูปของจ านวนและค่าร้อยละ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ (1) ชาย 
(2) หญิง 

86 
98 

46.74 
53.26 

2. อาย ุ (1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 
(4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 

19 
53 
56 
56 

10.33 
28.80 
30.43 
30.43 

3. ระดบัการศึกษา
สูงสุด 

(1) มธัยมศึกษา 
(2) ปวส. / อนุปริญญา 
(3) ปริญญาตรี 
(4) สูงกวา่ปริญญาตรี 

18 
27 

112 
27 

9.78 
14.67 
60.87 
14.67 

4. สถานภาพ (1) โสด 
(2) สมรส 

82 
102 

44.57 
55.43 

5. อาชีพ (1) ขา้ราชการ - รัฐวสิาหกิจ 
(2) พนกังานบริษทั 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 
(5) อ่ืนๆ (ไดแ้ก่ ขา้ราชการบ านาญ, เกษตรกร, 
แม่บา้น, ลูกจา้งหน่วยงานรัฐ, อาชีพอิสระ) 

69 
41 
36 
23 
15 

37.50 
22.28 
19.57 
12.50 
8.15 

6. รายไดต่้อเดือน (1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
(2) 5,000 – 10,000 บาท 
(3) 10,001 – 20,000 บาท 
(4) 20,001 – 30,000 บาท 
(5) 30,001 – 40,000 บาท 
(6) 40,001 บาท ข้ึนไป 

11 
21 
39 
32 
42 
39 

5.98 
11.41 
21.20 
17.39 
22.83 
21.20 

รวม 184 100.00 
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

7. ประเภทท่ีอยูอ่าศยั (1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 
(2) ทาวน์เฮาส์ / ตึกแถว 
(3) หอ้งพกั / คอนโด 
(4) อ่ืนๆ (ไดแ้ก่ บา้นสวน) 

96 
47 
40 
1 

52.17 
25.54 
21.74 
0.54 

รวม 184 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
ผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรีย ์สู่การตลาดสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 จ าแนกตามเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมา คือ 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.74 
 จ าแนกตามอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 39 – 54 ปี และ 55 – 73 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 30.43 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ใน Generation X และ Baby Boomer ตามล าดบั รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมี
อายรุะหวา่ง 23 – 38 ปี หรือกลุ่ม Generation Y คิดเป็นร้อยละ 28.80 และสุดทา้ย คือ กลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 
23 ปี หรือกลุ่ม Generation Z คิดเป็นร้อยละ 10.33  
 จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.87 รองลงมา คือ ระดบั ปวส. / อนุปริญญา และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 14.67 และระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.78 
 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.43 
และกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 44.57 จะมีสถานภาพโสด 
 จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
37.50 รองลงมา คือ พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 22.28 และ 19.57 ตามล าดบั  
 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.83 รองลงมา คือ มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท และ 40,001 บาท 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21.20 และกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 17.39 จะมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท 



53 
 

   
 

 จ าแนกตามประเภทท่ีอยู่อาศยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 52.17 จะมีท่ีอยู่อาศยัเป็น
บา้นเด่ียว / บา้นแฝด รองลงมา คือ จะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นทาวน์เฮาส์ / ตึกแถว และหอ้งพกั / คอนโด คิดเป็น
ร้อยละ 25.54 และ 21.74 ตามล าดบั 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความต้องการปุ๋ ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ 

การวิเคราะห์ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอย่าง จะแบ่งออก
ตามประเภทของปุ๋ย 6 ประเภท ไดแ้ก่ ปุ๋ยอดัเมด็ ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก 
ซ่ึงจะน าเสนอขอ้มูลในรูปของจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบั
ความตอ้งการ ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเภทปุ๋ย จ านวน ร้อยละ . X  . SD. ระดับความต้องการ 

1. ปุ๋ยอดัเมด็ (0) ไม่มีความตอ้งการ 
(1) นอ้ย 
(2) ปานกลาง 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด  

9 
31 
73 
47 
24 

4.89 
16.85 
39.67 
25.54 
13.04 

2.25 1.041 ปานกลาง 

2. ปุ๋ยผสม (0) ไม่มีความตอ้งการ 
(1) นอ้ย 
(2) ปานกลาง 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด 

14 
58 
68 
35 
9 

7.61 
31.52 
36.96 
19.02 
4.89 

1.82 0.989 ปานกลาง 

3. ปุ๋ยชีวภาพ (0) ไม่มีความตอ้งการ 
(1) นอ้ย 
(2) ปานกลาง 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด 

7 
26 
62 
65 
24 

3.80 
14.13 
33.70 
35.33 
13.04 

2.40 1.008 ปานกลาง 

รวม 184 100.00  
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ตารางที ่4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ประเภทปุ๋ย จ านวน ร้อยละ . X  . SD. ระดับความต้องการ 

4. ปุ๋ยมูล
ไส้เดือน 

(0) ไม่มีความตอ้งการ 
(1) นอ้ย 
(2) ปานกลาง 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด 

12 
36 
53 
49 
34 

6.52 
19.57 
28.80 
26.63 
18.48 

2.31 1.172 ปานกลาง 

5. ปุ๋ยเคมี (0) ไม่มีความตอ้งการ 
(1) นอ้ย 
(2) ปานกลาง 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด 

24 
98 
31 
25 
6 

13.04 
53.26 
16.85 
13.59 
3.26 

1.41 0.987 ปานกลาง 

6. ปุ๋ยคอก (0) ไม่มีความตอ้งการ 
(1) นอ้ย 
(2) ปานกลาง 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด 

13 
25 
47 
59 
40 

7.07 
13.59 
25.54 
32.07 
21.74 

2.48 1.178 ปานกลาง 

รวม 184 100.00  
              

จากตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือ
พิจารณาผลการวเิคราะห์จ าแนกตามปุ๋ยแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

จ าแนกตามปุ๋ยอดัเม็ด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 39.67 รองลงมา คือ มีความตอ้งการในระดบัมาก และระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 25.54 และ 
16.85 ตามล าดบั โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะมีคะแนนเฉล่ียความตอ้งการปุ๋ยอดัเม็ดเท่ากบั 2.25 (SD. = 1.041) 
และอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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จ าแนกตามปุ๋ยผสม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 36.96 รองลงมาร้อยละ 31.52 และ 19.02 กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัน้อย และ
ระดบัมาก ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียความตอ้งการปุ๋ยผสมเท่ากบั 1.82 
(SD. = 0.989) และอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 จ าแนกตามปุ๋ยชีวภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 35.33 จะมีความตอ้งการปุ๋ยใน
ระดบัมาก รองลงมา คือ มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 35.33 และ 
14.13 ตามล าดบั โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะมีคะแนนเฉล่ียความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพเท่ากบั 2.40 (SD. = 1.008) 
และอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 จ าแนกตามปุ๋ยมูลไส้เดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมา คือ มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัมาก และระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 26.63 
และ 19.57 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียความตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือน
เท่ากบั 2.31 (SD. = 1.172) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จ าแนกตามปุ๋ยเคมี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 53.26 มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบันอ้ย 
รองลงมาร้อยละ 16.85 และ 13.59 มีความต้องการปุ๋ยในระดบัปานกลาง และระดบัมาก ตามล าดบั              
โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างจะมีคะแนนเฉล่ียความตอ้งการปุ๋ยเคมีเท่ากบั 1.41 (SD. = 0.987) และอยู่ในระดบั                
ปานกลาง 
 จ าแนกตามปุ๋ยคอก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัมาก คิดเป็นร้อย
ละ 32.07 รองลงมา คือ มีความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง และระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.54 
และ 21.74 ตามล าดบั โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างจะมีคะแนนเฉล่ียความตอ้งการปุ๋ยคอกเท่ากบั 2.48 (SD. = 
1.178) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ในภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการปุ๋ยคอก 
( X  = 2.48, SD. = 1.178) ในการปลูกตน้ไมม้ากท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง 
รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ ( X  = 2.40, SD. = 1.008) และปุ๋ยมูลไส้เดือน                
( X  = 2.31, SD. = 1.172) ซ่ึงมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีปุ๋ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งมี
ความตอ้งการน้อยท่ีสุด คือ ปุ๋ยเคมี ( X  = 1.41, SD. = 0.987) ซ่ึงมีระดบัความต้องการปุ๋ยอยู่ในระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกนั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านทศันคติเกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม 

การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง จะแบ่งออกเป็น 
3 ปัจจยั ไดแ้ก่ มุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม มุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้
แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าเสนอขอ้มูลในรูปของจ านวนและค่าร้อยละ 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
1. มุมมองต่อ
สินคา้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

(1) สินคา้ส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ท่ีแพงเกินความจ าเป็น             
(โนกรีน) 

13 7.07 

(2) มองเห็นความจ าเป็นในเร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
(สะดวกกรีน) 

115 62.50 

(3) การใชสิ้นคา้ส่ิงแวดลอ้มสะทอ้นความน าสมยัของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั (กรีนตามกระแส) 

17 9.24 

(4) ซ้ือสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม แมจ้ะแพงมาก
ไปก็ตาม (กรีนตวัแม่) 

39 21.20 

2. มุมมองในการ
ใชพ้ลงังานทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 

(1) พอฤดูร้อนมาถึง อากาศมกัจะร้อนมากๆ จ าเป็นตอ้งเปิด
แอร์หลายๆ เคร่ือง เพื่อให้เกิดความสบาย (โนกรีน) 

14 7.61 

(2) เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีสัญลกัษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ป้ายฉลากเขียวประหยดัไฟเบอร์ 5 เน่ืองจากช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาว (สะดวกกรีน) 

111 60.33 

(3) ยคุสมยัใหม่นิยมใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ขบัแลว้ดูมัน่ใจ (กรี
นตามกระแส) 

7 3.80 

(4) ใชชี้วติแบบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสุด เช่น ข่ีจกัรยาน
ลดโลกร้อน จะไดเ้ป็นการออกก าลงักายไดไ้ปในตวั (กรีน
ตวัแม่) 

52 28.26 

รวม 184 100.00 
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ตารางที ่4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 

3. การรับรู้
แนวโนม้การ
จดัการขยะให้
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ชอบสั่งอาหารเดลิเวอร่ีท่ีใชแ้พกเกจจ้ิงสวยๆ ทนทาน 
แต่เก็บไวใ้ชค้ร้ังต่อไปได ้(โนกรีน) 

8 4.35 

(2) ชอบใชถุ้งผา้ไปในท่ีต่างๆ เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 
และประหยดัดว้ย (สะดวกกรีน) 

110 59.78 

(3) เขา้ร้านน่ารักๆ ซ้ือแกว้กาแฟแนวกรีนสวยๆ ท่ีทนัสมยั
มาถ่ายรูป (กรีนตามกระแส) 

11 5.98 

(4) ชอบใชส่ิ้งของท่ียอ่ยสลายได ้แมจ้ะไม่มีความทนทาน 
ชอบเขา้ร้านต่างๆ ท่ีมีบริการการคดัแยกขยะ (กรีนตวัแม่) 

55 29.89 

4. ภาพรวมสาย
กรีน 

(0) ไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้ 15 8.15 
(1) โนกรีน 5 2.72 
(2) สะดวกกรีน 119 64.67 
(3) กรีนตามกระแส 7 3.80 
(4) กรีนตวัแม่ 38 20.65 

รวม 184 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 ข้อมูลปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง                          
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ในภาพรวม เราสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี
ไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้กลุ่มมโนกรีน กลุ่มสะดวกกรีน กลุ่มกรีนตามกระแส และกลุ่มกรีนตวั
แม่ ซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มสะดวกกรีน คิดเป็นร้อยละ 64.67 รองลงมา คือ กลุ่ม
กรีนตวัแม่ และไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มสายกรีน คิดเป็นร้อยละ 20.65 และ 8.15 ตามล าดบั ในขณะท่ีมีกลุ่ม
ตวัอย่างเพียงร้อยละ 3.80 และ 2.72 ท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่ม  กรีนตามกระแส และมโนกรีน ตามล าดบั 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์จ าแนกแต่ละปัจจยั สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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จ าแนกตามมุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มองเห็นความจ าเป็น
ในเร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือสินคา้ท่ีดีต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม แม้จะแพงมากไปก็ตาม และกลุ่มตวัอย่างมองว่าการใช้สินคา้ส่ิงแวดล้อม
สะทอ้นความน าสมยัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 21.20 และ 9.24 ตามล าดบั ในขณะท่ีมีกลุ่ม
ตวัอยา่งเพียงร้อยละ 7.07 ท่ีมองวา่สินคา้ส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ท่ีแพงเกินความจ าเป็น 

จ าแนกตามมุมมองในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดล้อม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
60.33 จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสัญลกัษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ป้ายฉลากเขียวประหยดัไฟเบอร์              
5 เน่ืองจากช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในระยะยาว รองลงมาร้อยละ 28.26 และ 7.61 กลุ่มตวัอย่างใช้ชีวิต
แบบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสุด เช่น ข่ีจกัรยานลดโลกร้อน จะไดเ้ป็นการออกก าลงักายไดไ้ปในตวั 
และกลุ่มตวัอยา่งจ าเป็นตอ้งเปิดแอร์หลายๆ เคร่ือง เพื่อใหเ้กิดความสบาย เม่ือฤดูร้อนมาถึงและมีอากาศ
มกัจะร้อนมากๆ ตามล าดบั ในขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 3.80 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมองว่ายุคสมยัใหม่นิยมใช้
รถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงขบัแลว้ดูมัน่ใจ 
 จ าแนกตามการรับรู้แนวโน้มการจดัการขยะให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ชอบใชถุ้งผา้ไปในท่ีต่างๆ เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก และประหยดัดว้ย คิดเป็นร้อยละ 59.78 
รองลงมาร้อยละ 29.89 และ 4.35 กลุ่มตวัอย่างชอบใช้ส่ิงของท่ีย่อยสลายได ้แมจ้ะไม่มีความทนทาน 
ชอบเขา้ร้านต่างๆ ท่ีมีบริการการคดัแยกขยะ และกลุ่มตวัอย่างจะเขา้ร้านน่ารักๆ ซ้ือแก้วกาแฟแนว
กรีนสวยๆ ท่ีทนัสมยัมาถ่ายรูป ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 4.35 ชอบสั่งอาหาร
เดลิเวอร่ีท่ีใชแ้พกเกจจ้ิงสวยๆ ทนทาน แต่เก็บไวใ้ชค้ร้ังต่อไปได ้
 

4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขยีว 

 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการเลือกซ้ือใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะน าเสนอขอ้มูลในรูปของจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคิดเห็น ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

  



59 
 

   
 

ตารางที ่4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น (N = 184) 

. X . SD. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 (1) สินคา้ปุ๋ยอินทรีย์
มีคุณสมบติัในการ
บ ารุงดิน และใหธ้าตุ
อาหารแก่พืช ซ่ึง
ส่งผลดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 
(3.26) 

5 
(2.72) 

47 
(25.54) 

70 
(38.04) 

56 
(30.43) 

2.90 0.978 มาก 

 (2) บรรจุภณัฑท่ี์ยอ่ย
สลายง่ายและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1 
(0.54) 

7 
(3.80) 

36 
(19.57) 

71 
(38.59) 

69 
(37.50) 

3.09 0.877 มาก 

 (3) สินคา้ปุ๋ยอินทรีย์
ผลิตจากธรรมชาติจะ
มีจุลินทรียท่ี์มี
ประโยชน์  

6 
(3.26) 

3 
(1.63) 

28 
(15.22) 

83 
(45.11) 

64 
(34.78) 

3.07 0.927 มาก 

 (4) สินคา้ปุ๋ยอินทรีย์
จ  าเป็นตอ้งสะดวกต่อ
การใช ้ 

4 
(2.17) 

7 
(3.80) 

47 
(25.54) 

74 
(40.22) 

52 
(28.26) 

2.89 0.937 มาก 

รวม 2.98 0.730 มาก 
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ตารางที ่4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น (N = 184) 

. X . SD. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. ปัจจัยด้านราคา 
 (1) ราคาของปุ๋ย
อินทรียอ์าจจะแพง
ข้ึน เน่ืองจากสะทอ้น
การตลาด คนปลูก
ตน้ไมเ้ยอะข้ึน 

3 
(1.63) 

11 
(5.98) 

103 
(55.98) 

56 
(30.43) 

11 
(5.98) 

2.33 0.749 
ปาน
กลาง 

 (2) สินคา้ปุ๋ยอินทรียมี์
ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
สินคา้ตามทอ้งตลาด
ทัว่ไป แต่มีความ
แตกต่างของ
ผลิตภณัฑใ์นดา้น
คุณค่าท่ีดี และเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3 
(1.63) 

11 
(5.98) 

81 
(44.02) 

68 
(36.96) 

21 
(11.41) 

2.51 0.836 
ปาน
กลาง 

รวม 2.47 0.613 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น (N = 184) 

. X . SD. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. ปัจจัยด้านราคา (ต่อ) 
 (3) สินคา้ปุ๋ยอินทรีย์
เคมี (ปุ๋ยผสม) จะมี
ราคาแพงกว่าปุ๋ย
อินทรียท์ัว่ไป กระตุน้
ใหเ้กิดการอยาก
ทดลองใช ้ 

4 
(2.17) 

22 
(11.96) 

75 
(40.76) 

66 
(35.87) 

17 
(9.24) 

2.38 0.891 
ปาน
กลาง 

 (4) ผลิตภณัฑปุ๋์ย
อินทรียชี์วภาพอดัเมด็
ใชง้านง่าย ช่วยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน มีกล่ินรบกวน
นอ้ย มีราคาท่ีสูง แต่
คุม้ค่าต่อการใชง้าน 

2 
(1.09) 

11 
(5.98) 

66 
(35.87) 

71 
(38.59) 

34 
(18.48) 

2.67 0.882 มาก 

รวม 2.47 0.613 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น (N = 184) 

. X . SD. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในการเลือกซ้ือใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 
 (1) สถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ทางการเกษตร
อยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั มี
กิจกรรมตั้งตลาดสี
เขียว เพื่อเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 
(0.54) 

24 
(13.04) 

86 
(46.74) 

42 
(22.83) 

31 
(16.85) 

2.42 0.938 
ปาน
กลาง 

 (2) สามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ไดใ้น
หลากหลายช่องทาง  

3 
(1.63) 

20 
(10.87) 

74 
(40.22) 

53 
(28.80) 

34 
(18.48) 

2.52 0.969 
ปาน
กลาง 

 (3) สามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก 
มีท่ีจอดรถใหบ้ริการ 
เลือกซ้ือสินคา้ไม่ไกล
ท่ีอยู ่ 

8 
(4.35) 

21 
(11.41) 

65 
(35.33) 

55 
(29.89) 

35 
(19.02) 

2.48 1.061 
ปาน
กลาง 

รวม 2.49 0.824 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น (N = 184) 

. X . SD. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในการเลือกซ้ือใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ (ต่อ) 
 (4) ร้านคา้มีการให้
ขอ้มูล ความรู้ การใช ้
และประโยชน์ของ
ปุ๋ยอินทรียท่ี์มีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4 
(2.17) 

22 
(11.96) 

71 
(38.59) 

44 
(23.91) 

43 
(23.97) 

2.54 1.045 
ปาน
กลาง 

รวม 2.49 0.824 
ปาน
กลาง 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 (1) การซ้ือปุ๋ยอินทรีย์
ก่อใหเ้กิดความ
ภาคภูมิใจท่ีไดช่้วย
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4 
(2.17) 

6 
(3.26) 

51 
(27.72) 

83 
(45.11) 

40 
(21.74) 

2.81 0.888 มาก 

 (2) มีการเปิดโอกาส
ใหร่้วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อ
รักส่ิงแวดลอ้ม 

1 
(0.54) 

13 
(7.07) 

57 
(30.98) 

81 
(44.02) 

32 
(17.39) 

2.71 0.856 มาก 

รวม 2.68 0.746 มาก 
 
  



64 
 

   
 

ตารางที ่4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น (N = 184) 

. X . SD. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
 (3) การใหสิ้ทธิ
ประโยชน์พิเศษจาก
การใชสิ้นคา้ปุ๋ย
อินทรียเ์ป็นประจ า
ส าหรับลูกคา้ เช่น ซ้ือ 
5 แถม 1 

4 
(2.17) 

16 
(8.70) 

60 
(32.61) 

69 
(37.50) 

35 
(19.02) 

2.62 0.961 
ปาน
กลาง 

 (4) มีการรับคืนหาก
สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ 
และแถมสินคา้ให ้ 

3 
(1.63) 

29 
(15.76) 

49 
(26.63) 

67 
(36.41) 

36 
(19.57) 

2.57 1.028 
ปาน
กลาง 

รวม 2.68 0.746 มาก 

รวมทั้งหมด 2.66 0.554 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือพิจารณาผล

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสีเขียว ( X  = 2.66, SD. = 0.554) อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของแต่ละ
ปัจจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( X  = 2.98, SD. = 0.730) มาก
ท่ีสุด และมีความคิดเห็นในระดบัมาก รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ( X  = 2.68, SD. = 0.746) ในระดบัมาก และเร่ืองของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ใน
การเลือกซ้ือใชปุ๋้ยอินทรีย ์( X  = 2.49, SD. = 0.824) ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีมีความคิดเห็นในเร่ือง
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ของปัจจยัดา้นราคา ( X  = 2.47, SD. = 0.613) นอ้ยท่ีสุด และมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแต่ละปัจจยั 
สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเร่ืองบรรจุภณัฑท่ี์
ยอ่ยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ( X  = 3.09, SD. =0.877) มากท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมาก รองลงมา กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองสินคา้ปุ๋ยอินทรียผ์ลิตจากธรรมชาติจะมีจุลินทรียท่ี์
มีประโยชน์ เช่น ท าให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากข้ึน ไม่อดัตวักนัแน่น ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ( X  = 
3.07, SD. = 0.927) และเร่ืองสินคา้ปุ๋ยอินทรียมี์คุณสมบติัในการบ ารุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช ซ่ึง
ส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ( X  = 2.90, SD. = 0.978) ในระดบัมาก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นใน
เร่ืองของสินคา้ปุ๋ยอินทรียจ์  าเป็นต้องสะดวกต่อการใช้ เช่น อยู่ในรูปของการอดัเม็ด หรือไม่มีกล่ิน
รบกวน  ( X  = 2.89, SD. = 0.937) นอ้ยท่ีสุด และมีความคิดเห็นในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองของผลิตภณัฑ์
ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพอดัเม็ดใชง้านง่าย ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีกล่ินรบกวนนอ้ย มีราคาท่ีสูง 
แต่คุม้ค่าต่อการใช้งาน ( X  = 2.67, SD. = 0.882) มากท่ีสุด และมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองสินคา้ปุ๋ยอินทรียมี์ราคาใกลเ้คียงกบัราคาสินคา้ตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
แต่มีความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ในดา้นคุณค่าท่ีดี และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปุ๋ยอินทรียร์าคาแพ
คละ 100 บาท แต่ปุ๋ยเคมีต่างๆ ราคาแพคละ 120 บาท เป็นตน้ ( X  = 2.51, SD. = 0.836) และเร่ืองสินคา้
ปุ๋ยอินทรียเ์คมี (ปุ๋ยผสม) จะมีราคาแพงกวา่ปุ๋ยอินทรียท์ัว่ไป กระตุน้ให้เกิดการอยากทดลองใช ้เช่น มี
ธาตุอาหารครบถว้น และมีคุณสมบติัทั้งการบ ารุงดิน และเพิ่มผลผลิตท่ีสูง ( X  = 2.38, SD. = 0.891) ใน
ระดับปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองราคาของปุ๋ยอินทรีย์อาจจะแพงข้ึน 
เน่ืองจากสะทอ้นการตลาด คนปลูกตน้ไมเ้ยอะข้ึน ( X  = 2.33, SD. = 0.749) นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการเลือกซ้ือใชปุ๋้ยอินทรีย ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองร้านคา้มีการให้ขอ้มูล ความรู้ การใช ้และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียท่ี์มี
ต่อสิงแวดลอ้ม ( X  = 2.54, SD. = 1.045) มากท่ีสุด และอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีความ
คิดเห็นในเร่ืองสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ในหลากหลายช่องทาง เช่น ร้านคา้ปลีก งานแสดงสินค้า 
นิทรรศการตลาดสีเขียว, หา้งสรรพสินคา้, อินเตอร์เน็ต, และตวัแทนจ าหน่าย ( X  = 2.52, SD. = 0.969) 
และเร่ืองสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างสะดวก มีท่ีจอดรถให้บริการ เลือกซ้ือสินคา้ไม่ไกลท่ีอยู่ เช่น               
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มีตลาดสีเขียว ร้านคา้ปลีก ( X  = 2.48, SD. = 1.061) ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรอยู่ใกล้ท่ีพกัอาศยั มีกิจกรรมตั้งตลาดสีเขียว                     
เพือ่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ( X  = 2.42, SD. = 0.938) นอ้ยท่ีสุด และอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองการซ้ือปุ๋ย
อินทรียก่์อให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดช่้วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ( X  = 2.81, SD. = 0.888) มากท่ีสุด และมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีความคิดเห็นเร่ืองมีการเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อรักส่ิงแวดลอ้ม เช่น ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า ( X  = 2.71, SD. = 0.856) และ
เร่ืองการให้สิทธิประโยชน์พิเศษจากการใชสิ้นคา้ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นประจ าส าหรับลูกคา้ เช่น ซ้ือ 5 แถม 1       
( X  = 2.62, SD. = 0.961) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และระดบัปานกลาง ตามล าดบั ในขณะท่ี
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองมีการรับคืนหากสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ และแถมสินคา้ให้ เช่น ตน้ไม้
มงคล, ผลิตภณัฑ์สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ( X  = 2.57, SD. = 1.028) น้อยท่ีสุด และมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความต้องการปุ๋ ยแต่ละประเภทในการ

ปลูกต้นไม้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูก
ต้นไม้ของกลุ่มตวัอย่าง จะน าเสนอข้อมูลในรูปของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ กบัความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภท ดว้ย
สถิติ t และสถิติ F ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 โดยท่ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะจ าแนกตามชนิดของปุ๋ย        
ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ (N = 184) 

ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิติ 
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

1. เพศ 
 

(1) ชาย 
2.29 

(0.969) t = 0.496 
(0.621) 

1.80 
(0.918) t = -0.235 

(0.815) 

2.58 
(0.901) t = 2.356 

(0.020*) 

2.57 
(1.133) t = 2.874 

(0.005**) 

1.48 
(1.026) t = 0.889 

(0.375) 

2.62 
(1.180) t = 1.494 

(0.137)  
(2) หญิง 

2.21 
(1.105) 

1.84 
(1.052) 

2.23 
(1.073) 

2.08 
(1.164) 

1.35 
(0.954) 

2.36 
(1.169) 

2. อาย ุ
 (1) ต ่ากวา่ 23 ปี 

(Gen Z) 
2.58 

(1.387) 

F = 1.122 
(0.342) 

2.26 
(1.147) 

F = 7.205 
(0.000***) 

2.63 
(0.895) 

F = 0.524 
(0.666) 

2.42 
(1.502) 

F = 0.466 
(0.707) 

2.00 
(1.155) 

F = 4.168 
(0.007**) 

2.79 
(1.228) 

F = 2.788 
(0.042*) 

 (2) 23 – 38 ปี (Gen 
Y) 

2.34 
(0.979) 

2.21 
(0.988) 

2.38 
(1.130) 

2.15 
(1.167) 

1.57 
(1.065) 

2.23 
(1.154) 

 (3) 39 – 54 ปี (Gen 
X) 

2.12 
(1.063) 

1.59 
(0.968) 

2.43 
(1.093) 

2.38 
(1.184) 

1.20 
(0.903) 

2.32 
(1.237) 

 (4) 55 – 73 ปี (Gen 
Baby Boomer) 

2.18 
(0.936) 

1.54 
(0.785) 

2.30 
(0.829) 

2.36 
(1.052) 

1.27 
(0.842) 

2.77 
(1.062) 

รวม 
2.25 

(1.041) 
- 

1.82 
(0.989) 

- 
2.40 

(1.008) 
- 

2.31 
(1.172) 

- 
1.41 

(0.987) 
- 

2.48 
(1.178) 

- 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  *** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00
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ตารางที ่4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ (N = 184) 

ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

3. ระดับการศึกษา 
 

(1) มธัยมศึกษา 
2.06 

(0.938) 

F = 1.542 
(0.205) 

1.56 
(0.856) 

F = 1.022 
(0.384) 

2.11 
(0.963) 

F = 0.575 
(0.632) 

1.72 
(0.958) 

F = 2.240 
(0.085) 

1.22 
(0.878) 

F = 0.678 
(0.567) 

2.50 
(1.150) 

F = 0.565 
(0.639) 

 (2) ปวส. / 
อนุปริญญา 

2.44 
(1.121) 

1.93 
(0.997) 

2.41 
(0.971) 

2.52 
(1.221) 

1.56 
(1.050) 

2.74 
(1.130) 

 
(3) ปริญญาตรี 

2.31 
(1.057) 

1.88 
(1.038) 

2.45 
(1.012) 

2.29 
(1.175) 

1.37 
(0.986) 

2.44 
(1.199) 

 (4) สูงกวา่ปริญญา
ตรี 

1.93 
(1.041) 

1.63 
(0.839) 

2.37 
(1.079) 

2.56 
(1.155) 

1.56 
(1.013) 

2.37 
(1.182) 

4. สถานภาพ 
 

(1) โสด 
2.27 

(1.055) t = 0.213 
(0.832) 

1.90 
(1.026) t = 1.006 

(0.316) 

2.46 
(0.984) t = 0.803 

(0.423) 

2.26 
(1.195) t = -0.556 

(0.579) 

1.51 
(1.045) t = 1.291 

(0.199) 

2.43 
(1.133) t = -0.530 

(0.597)  
(2) สมรส 

2.24 
(1.036) 

1.75 
(0.959) 

2.34 
(1.029) 

2.35 
(1.157) 

1.32 
(0.935) 

2.52 
(1.216) 

รวม 
2.25 

(1.041) 
- 

1.82 
(0.989) 

- 
2.40 

(1.008) 
- 

2.31 
(1.172) 

- 
1.41 

(0.987) 
- 

2.48 
(1.178) 

- 
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ตารางที ่4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ (N = 184) 

ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคม ี ปุ๋ยคอก 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

5. อาชีพ 
 (1) ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
2.32 

(0.866) 

F = 1.781 
(0.135) 

1.74 
(0.760) 

F = 2.988 
(0.020*) 

2.52 
(0.917) 

F = 4.470 
(0.002**) 

2.48 
(1.038) 

F = 1.544 
(0.191) 

1.43 
(0.915) 

F = 2.515 
(0.043*) 

2.72 
(1.097) 

F = 2.140 
(0.078) 

 
(2) พนกังานบริษทั 

2.02 
(0.935) 

1.68 
(0.986) 

2.00 
(0.949) 

2.05 
(0.947) 

1.27 
(0.895) 

2.20 
(0.928) 

 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 

2.44 
(1.081) 

1.86 
(1.099) 

2.56 
(1.081) 

2.44 
(1.403) 

1.19 
(0.980) 

2.25 
(1.381) 

 (4) นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

2.43 
(1.376) 

2.43 
(1.273) 

2.83 
(0.778) 

2.35 
(1.402) 

1.96 
(1.186) 

2.74 
(1.287) 

 
(5) อ่ืนๆ 

1.80 
(1.265) 

1.53 
(0.915) 

1.87 
(1.246) 

1.87 
(1.246) 

1.33 
(1.047) 

2.27 
(1.280) 

รวม 
2.25 

(1.041) 
- 

1.82 
(0.989) 

- 
2.40 

(1.008) 
- 

2.31 
(1.172) 

- 
1.41 

(0.987) 
- 

2.48 
(1.178) 

- 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ (N = 184) 

ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

6. รายได้ต่อเดือน 
 (1) ต ่ากวา่ 5,000 

บาท 
2.55 

(1.214) 

F = 0.864 
(0.506) 

2.18 
(1.079) 

F = 1.564 
(0.173) 

2.55 
(0.688) 

F = 0.990 
(0.425) 

3.00 
(1.000) 

F = 1.453 
(0.208) 

1.64 
(0.924) 

F = 2.180 
(0.058) 

3.00 
(1.000) 

F = 1.695 
(0.138) 

 (2) 5,000 – 10,000 
บาท 

2.14 
(1.315) 

2.10 
(1.375) 

2.57 
(1.248) 

2.05 
(1.499) 

1.57 
(1.287) 

2.43 
(1.434) 

 (3) 10,001 – 
20,000 บาท 

2.46 
(1.097) 

1.85 
(1.040) 

2.31 
(0.950) 

2.36 
(1.135) 

1.49 
(0.997) 

2.62 
(1.042) 

 (4) 20,001 – 
30,000 บาท 

2.06 
(0.948) 

1.81 
(0.859) 

2.25 
(1.078) 

2.03 
(1.150) 

1.22 
(0.706) 

2.09 
(1.088) 

 (5) 30,001 – 
40,000 บาท 

2.29 
(0.891) 

1.88 
(0.832) 

2.62 
(0.909) 

2.43 
(0.991) 

1.67 
(1.004) 

2.69 
(1.093) 

 (6) 40,001 บาท ข้ึน
ไป 

2.13 
(1.005) 

1.49 
(0.885) 

2.23 
(1.038) 

2.31 
(1.217) 

1.05 
(0.916) 

2.31 
(1.301) 

รวม 
2.25 

(1.041) 
- 

1.82 
(0.989) 

- 
2.40 

(1.008) 
- 

2.31 
(1.172) 

- 
1.41 

(0.987) 
- 

2.48 
(1.178) 

- 
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ตารางที ่4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ (N = 184) 

ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

7. ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
 (1) บา้นเด่ียว / บา้น

แฝด 
2.23 

(0.923) 

F = 0.756a 

(0.471) 

1.86 
(0.958) 

F = 1.461a 

(0.242) 

2.58 
(0.991) 

F = 3.809a 

(0.024*) 

2.40 
(1.183) 

F = 0.842a 

(0.433) 

1.45 
(0.972) 

F = 3.832a 

(0.023*) 

2.60 
(1.147) 

F = 
1.398a 

(0.250) 

 (2) ทาวน์เฮาส์ / 
ตึกแถว 

2.13 
(1.055) 

1.62 
(0.990) 

2.23 
(1.127) 

2.13 
(1.172) 

1.11 
(0.914) 

2.28 
(1.314) 

 (3) หอ้งพกั / 
คอนโด 

2.40 
(1.257) 

1.95 
(1.061) 

2.12 
(0.822) 

2.28 
(1.132) 

1.68 
(1.047) 

2.37 
(1.055) 

 
(4) อ่ืนๆ 

4.00 
(-) 

2.00 
(-) 

3.00 
(-) 

4.00 
(-) 

1.00 
(-) 

4.00 
(-) 

รวม 
2.25 

(1.041) 
- 

1.82 
(0.989) 

- 
2.40 

(1.008) 
- 

2.31 
(1.172) 

- 
1.41 

(0.987) 
- 

2.48 
(1.178) 

- 

a แทน การวเิคราะห์ท่ีไม่รวมประเภทท่ีอยูก่ลุ่มอ่ืนๆ (N = 183) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 *** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001



72 
 

   
 

4.5.1 ปุ๋ยอดัเม็ด 
  เม่ือจ าแนกขอ้มูลตามปุ๋ยอดัเม็ด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบ
อ่ืนๆ ( X  = 4.00) จะมีความตอ้งการปุ๋ยอดัเม็ดสูงกว่ากลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมี
ระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัมาก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ( X  = 2.29, SD. = 0.969) กลุ่ม
ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 23 ปี หรืออยู่ใน Generation Z ( X  = 2.58, SD. = 1.387) กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั 
ปวส./อนุปริญญา เป็นระดบัการศึกษาสูงสุด ( X  = 2.44, SD. = 1.121) กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ( X  
= 2.27, SD. = 1.055) กลุ่มท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ( X  = 2.44, SD. = 1.081) และกลุ่มท่ีมี
รายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท ( X  = 2.55, SD. = 1.214) จะมีความตอ้งการปุ๋ยอดัเม็ดสูงกว่ากลุ่มท่ีมี
คุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัความตอ้งการปุ๋ยอดัเม็ด ดว้ยสถิติ t และ F พบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประเภทท่ีอยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการ
ปุ๋ยอดัเมด็ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  

 4.5.2 ปุ๋ยผสม 
  เม่ือจ าแนกข้อมูลตามปุ๋ยผสม พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ( X  = 1.84, SD. = 
1.052) กลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากว่า 23 ปี หรือ Generation Z ( X  = 2.26, SD. = 1.147) กลุ่มท่ีมีการศึกษา
ระดบั ปวส./อนุปริญญา ( X  = 1.93, SD. = 0.997) กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ( X  = 1.90, SD. = 1.026) 
กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 2.43, SD. = 1.273) กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท (
X  = 2.18, SD. = 1.079) กลุ่มท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัแบบอ่ืนๆ ( X  = 2.00) จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสมสูงกวา่
กลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กับความต้องการปุ๋ยผสม ด้วยสถิติ t และ F พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความ
ตอ้งการปุ๋ยผสมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 โดยผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง 
23 – 38 ปี (Gen Y) จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสมแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง 55 – 73 ปี 
(Gen Baby Boomer) และระหวา่ง 39 – 54 ปี (Gen X) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และท่ี
ระดบั 0.001 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากว่า 23 ปี (Gen Z) จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม
แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 39 – 54 ปี (Gen X) และระหว่าง 55 – 73 ปี (Gen Baby 
Boomer) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  
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นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
รายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม
แตกต่างจากกลุ่มอาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสมแตกต่างจากกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความตอ้งการปุ๋ยผสม                          
จ  าแนกตามอาย ุ

อายุ . X  . 
อายุ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 2.26 - 0.056 0.674** 0.727** 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 2.21  - 0.618** 0.672*** 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 1.59   - 0.054 
(4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 1.54    - 

** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  *** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความตอ้งการปุ๋ยผสม                         
จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ . X . 
อาชีพ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 1.74 - 0.056 -0.122 -0.696** 0.206 
(2) พนกังานบริษทั 1.68  - -0.178 -0.752** 0.150 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 1.86   - -0.574* 0.328 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 2.43    - 0.901** 
(5) อ่ืนๆ 1.53     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 4.5.3 ปุ๋ยชีวภาพ 
  เม่ือจ าแนกขอ้มูลตามปุ๋ยชีวภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 
2.83, SD. = 0.778) และกลุ่มท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบอ่ืนๆ ( X  = 3.00) จะมีความตอ้งการปุ๋ย
ชีวภาพสูงกว่ากลุ่มท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมีระดับความต้องการปุ๋ยในระดับมาก 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ( X  = 2.58, SD. = 0.901) กลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี หรือ Generation 
Z ( X  = 2.63, SD. = 0.895) กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( X  = 2.45, SD. = 1.012) กลุ่มท่ีมี
สถานภาพโสด ( X  = 2.46, SD. = 0.984) และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 
( X  = 2.62, SD. = 0.909) จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพสูงกวา่กลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ ด้วยสถิติ t และ F พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีความ
ตอ้งการปุ๋ยชีวภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ เพศชายและเพศหญิง
จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพแตกต่างกนั  

ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ย
วิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพแตกต่างจาก
กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และจะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ
แตกต่างจากกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพแตกต่างจากกลุ่มท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และนกัเรียน/นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และท่ี
ระดบั 0.01 ตามล าดบั และกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพแตกต่าง
จากกลุ่มพนกังานบริษทั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทท่ีอยูแ่ตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
รายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 
จะมีความต้องการปุ๋ยชีวภาพแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีพกัอาศัยอยู่ห้องพกั/คอนโด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ                   
จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ . X . 
อาชีพ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 2.52 - 0.522** -0.034 -0.304 0.655* 
(2) พนกังานบริษทั 2.00  - -0.556* -0.826** 0.133 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 2.56   - -0.271 0.689* 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 2.83    - 0.959** 
(5) อ่ืนๆ 1.87     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ของความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ 
จ าแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

ประเภททีอ่ยู่อาศัย . X . 
ประเภททีอ่ยู่อาศัย (N = 183) 

(1) (2) (3) 
(1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 2.58 - 0.349 0.458* 
(2) ทาวน์เฮาส์ / ตึกแถว 2.23  - 0.109 
(3) หอ้งพกั / คอนโด 2.13   - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.5.4 ปุ๋ยมูลไส้เดือน 
  จ าแนกตามปุ๋ยมูลไส้เดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท                      
( X  = 3.00, SD. = 1.000) และกลุ่มท่ีมีประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นแบบอ่ืนๆ ( X  = 4.00) จะมีความ
ตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือนสูงกวา่กลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยใน
ระดบัมาก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ( X  = 2.57, SD. = 1.133) กลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี หรือ
อยูใ่น Generation Z ( X  = 2.42, SD. = 1.502) กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีเป็นระดบั
การศึกษาสูงสุด ( X  = 2.56, SD. = 1.155) กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส ( X  = 2.35, SD. = 1.157) และ
กลุ่มท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ( X  = 2.48, SD. = 1.038) จะมีความตอ้งการปุ๋ย
มูลไส้เดือนสูงกว่ากลุ่มท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมีระดับความต้องการปุ๋ยในระดับ                  
ปานกลาง  
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เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัความตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือน ดว้ยสถิติ t และ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีความ
ตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 นัน่คือ เพศชายและเพศ
หญิงจะมีความตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือนแตกต่างกนั ในขณะท่ีคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได ้และประเภทท่ีอยู่อาศยั ท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือนไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบั 0.05 

 
 4.5.5 ปุ๋ยเคมี 
  จ าแนกตามปุ๋ยเคมี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ( X  = 1.48, SD. = 1.026) กลุ่มท่ีมี
อายุต  ่ากว่า 23 ปี หรือ Generation Z ( X  = 2.00, SD. = 1.155) กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ 
ระดบั ปวส./อนุปริญญา ( X  = 1.56, SD. = 1.050) และสูงกวา่ปริญญาตรี ( X  = 1.56, SD. = 1.013) 
กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ( X  = 1.51, SD. = 1.045) กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 1.96, SD. = 
1.186) กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท ( X  = 1.67, SD. = 1.004) และกลุ่มท่ี
มีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นหอ้งพกั/คอนโด ( X  = 1.68, SD. = 1.047) จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีสูงกวา่
กลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัความตอ้งการปุ๋ยเคมี โดยสถิติ t และ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการ
ปุ๋ยเคมีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 
จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 39 – 54 ปี (Gen X) และระหวา่ง 55 – 73 
ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 23 – 38 ปี (Gen Y) จะมี
ความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 39 – 45 ปี (Gen X) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 

ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างจาก
กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และจะมีความตอ้งการ
ปุ๋ยเคมีแตกต่างจากกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                               
ท่ีระดบั 0.01  
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นอกจากน้ียงัพวา่ ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ย
วิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นทาวน์เฮาส์/ตึกแถว 
จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีท่ีอยู่อาศยัเป็นห้องพกั/คอนโด อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความตอ้งการปุ๋ยเคมี                        
จ  าแนกตามอาย ุ

อายุ . X . 
อายุ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 2.00 - 0.434 0.804** 0.732** 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 1.57  - 0.370* 0.298 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 1.20   - -0.071 
(4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 1.27    - 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   *** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความตอ้งการปุ๋ยเคมี                        
จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ . X . 
อาชีพ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 1.43 - 0.166 0.240 -0.522* 0.101 
(2) พนกังานบริษทั 1.27  - 0.074 -0.688** -0.065 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 1.19   - -0.762** -0.139 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 1.96    - 0.623 
(5) อ่ืนๆ 1.33     - 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความตอ้งการปุ๋ยเคมี 
จ  าแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

ประเภททีอ่ยู่อาศัย . X . 
ประเภททีอ่ยู่อาศัย (N = 183) 

(1) (2) (3) 
(1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 1.45 - 0.342 -0.227 
(2) ทาวน์เฮาส์ / ตึกแถว 1.11  - -0.569** 
(3) หอ้งพกั / คอนโด 1.68   - 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 4.5.6 ปุ๋ยคอก 
  จ าแนกตามปุ๋ยคอก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี หรืออยูใ่น Generation 
Z ( X  = 2.79, SD. = 1.228) กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงสุดในระดบั ปวส./อนุปริญญา ( X  = 2.74, SD. = 
1.130) กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 2.74, SD. = 1.287) และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 
5,000 บาท ( X  = 3.00, SD. = 1.000) จะมีความตอ้งการปุ๋ยคอกสูงกว่ากลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วน
บุคคลอ่ืนๆ และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัมาก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศชาย ( X  = 2.62, 
SD. = 1.180) กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส ( X  = 2.52, SD. = 1.216) และกลุ่มท่ีมีท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้น
เด่ียว/บา้นแฝด ( X  = 2.60, SD. = 1.147) จะมีความตอ้งการปุ๋ยคอกสูงกวา่กลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะส่วน
บุคคลอ่ืนๆ และมีระดบัความตอ้งการปุ๋ยในระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัความตอ้งการปุ๋ยคอก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยคอกแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5 นัน่คือ เพศชายและเพศหญิง จะมีความตอ้งการปุ๋ยคอก
แตกต่างกนั ในขณะท่ีคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้และประเภท
ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยคอกไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั 0.05 
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4.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านทศันคติเกีย่วกบัการ

รักษาส่ิงแวดล้อม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง จะน าเสนอขอ้มูลในรูปของจ านวน และค่าร้อยละ โดยจะน าเสนอผล
การวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มสายกรีน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 และน าเสนอผลการวิเคราะห์ตาม
ตามปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านมุมมองต่อสินค้ารักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นมุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นการรับรู้แนวโน้ม
การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 – 4.16 
 

 4.6.1 ภาพรวมกลุ่มสายกรีน 
 จากข้อมูลปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม เราสามารถแบ่ง

ภาพรวมสาย   กรีนออกเป็น 5 กลุ่มดว้ยกนั คือ กลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้กลุ่มมโนกรีน 
กลุ่มสะดวกกรีน  กลุ่มกรีนตามกระแส และกลุ่มกรีนตวัแม่ เม่ือพิจารณาขอ้มูลคุณลกัษณะส่วน
บุคคลจ าแนกตามภาพรวมกลุ่มสายกรีน สามารถสรุปผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.13 ไดด้งัน้ี 

 จ าแนกตามกลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.33 โดยจะมีอายุระหวา่ง 23 - 38 ปี หรืออยูใ่น Generation 
Y คิดเป็นร้อยละ 46.67 และร้อยละ 53.33 จะมีการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 60.00 จะมีสถานภาพโสด นอกจากน้ียงัพบว่า คนในกลุ่มน้ีร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นนักเรียน/นักศึกษา อีกทั้งส่วนใหญ่ร้อยละ 26.67 จะมี
รายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,001 – 40,001 บาท และจะมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นห้องพกั/คอนโด คิด
เป็นร้อยละ 46.67 

 จ าแนกตามกลุ่มมโนกรีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีร้อยละ 60.00 เป็นเพศหญิง 
โดยร้อยละ 60.00 จะมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี หรืออยูใ่น Generation Z ในขณะท่ีร้อยละ 40.00 จะมีระดบั
การศึกษาสูงสูด คือ ระดบั ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี ซ่ึงคนในกลุ่มน้ีร้อยละ 60.00 จะ
มีสถานภาพโสด และร้อยละ 40.00 ยงัประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา โดยท่ีส่วนใหญ่แลว้ร้อยละ 40.00 จะมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท และ
จะพกัอาศยัในหอ้งพกั/คอนโดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 
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 จ าแนกตามกลุ่มสะดวกกรีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีจะเป็นเพศหญิงเป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยจะมีอายุระหวา่ง 39 – 54 ปี หรืออยูใ่น Generation X ร้อยละ 34.45 
ในขณะท่ีร้อยละ 62.18 จะมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60.50 จะมี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 34.45 จะมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ในขณะท่ีร้อยละ 21.85 จะมีรายได ้
40,001 บาท ข้ึนไป และร้อยละ 52.10 จะมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 

 จ าแนกตามกลุ่มกรีนตามกระแส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 57.14 โดยท่ีร้อยละ 42.86 จะมีอายุระหวา่ง 23 – 38 ปี (Gen Y) และระหวา่ง 55 
– 73 ปี (Gen Baby Boomer) และโดยส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 57.14 กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เป็นระดบัการศึกษาสูงสุด ในขณะท่ีร้อยละ 57.14 จะมีสถานภาพโสด ร้อยละ 28.57 จะ
มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั นอกจากน้ียงัพบว่า คนใน
กลุ่มน้ีร้อยละ 28.57 จะมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท และร้อยละ 57.14 จะมีท่ีพกัอาศยัเป็น
ทาวนเ์ฮาส์/ตึกแถว 

จ าแนกตามกลุ่มกรีนตวัแม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 71.05 ในกลุ่มน้ีเป็นเพศชาย 
โดยท่ีร้อยละ 47.37 จะมีอายุระหว่าง 55 – 73 ปี หรืออยู่ใน Generation Baby Boomer และร้อยละ 
63.16 จะมีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี โดยคนในกลุ่มน้ีจะมีสถานภาพโสดและ
สมรสในสัดส่วนเท่าๆ กนั นอกจากน้ียงัพบว่าร้อยละ 50.00 ของคนในกลุ่มน้ีจะประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.95 จะมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 
และร้อยละ 68.42 จะมีประเภทท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 
 

4.6.2 ปัจจัยด้านมุมมองต่อสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 เม่ือพิจารณาขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มสายกรีนในดา้นมุมมอง

ต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถสรุปผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.14 ไดด้งัน้ี 
 จ าแนกตามกลุ่มมโนกรีน พบว่า กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                  

คิดเป็นร้อยละ 53.85 โดยส่วนใหญ่จะมีอายุต  ่ากว่า 23 ปี หรืออยู่ใน Generation Z คิดเป็นร้อยละ 
38.46 และกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 53.85 ไดรั้บการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี อีกทั้งร้อยละ 53.85 
จะมีสถานภาพโสด และร้อยละ 38.46 จะเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.08 และกลุ่ม
ตวัอยา่งอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว/บา้นแฝด สูงถึงร้อยละ 61.54 
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 จ าแนกตามกลุ่มสะดวกกรีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีร้อยละ 56.52 จะเป็นเพศ
หญิง และมีอายรุะหวา่ง 39 – 54 ปี หรืออยูใ่น Generation X คิดเป็นร้อยละ 34.78 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ในกลุ่มน้ีจะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นระดบัการศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 55.65 และ
โดยรวมแล้วร้อยละ 59.13 จะมีสถานภาพสมรส อาชีพของคนในกลุ่มน้ีร้อยละ 38.26 จะเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงร้อยละ 21.74 จะมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 
และท่ีอยูอ่าศยัของคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด คิดเป็นร้อยละ 50.43 

 จ าแนกตามกลุ่มกรีนตามกระแส พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.94 ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 23 – 38 ปี หรืออยูใ่น Generation Y คิดเป็นร้อย
ละ 58.82 โดยมีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี สูงถึงร้อยละ 76.47 อีกทั้งสถานภาพของ
กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีจะมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.71 นอกจากน้ียงัพบวา่ คนกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.29 โดยร้อยละ 29.41 
จะมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท และจะมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด และ
ทาวน์เฮาส์/ตึกแถว เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 41.18 

 จ าแนกตามกลุ่มกรีนตวัแม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีร้อยละ 51.28 จะเป็นเพศ
ชาย และจะมีอายรุะหวา่ง 55 – 73 ปี หรืออยูใ่น Generation Baby Boomer คิดเป็นร้อยละ 43.59 โดย
ส่วนใหญ่แลว้จะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นระดบัการศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.79 โดยท่ี
ร้อยละ 56.41 จะมีสถานภาพสมรส นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 38.46 ยงัประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงร้อยละ 30.77 จะมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 
และมากกวา่ 40,000 บาท และกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 
คิดเป็นร้อยละ 58.97 
  

4.6.3 ปัจจัยด้านมุมมองในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดล้อม 
 เม่ือพิจารณาขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มสายกรีนในดา้นมุมมอง

ในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.15 ไดด้งัน้ี 
 จ าแนกตามกลุ่มโนกรีน พบว่า กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีร้อยละ 57.14 จะเป็นเพศ

หญิง โดยจะมีอายุระหวา่ง 23 – 38 ปี หรืออยูใ่น Generation Y คิดเป็นร้อยละ 50.00 นอกจากน้ียงั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.43 และร้อยละ 
78.57 ยงัมีสถานภาพโสด ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 57.14 ยงัเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา โดยท่ีรายไดต่้อเดือน
ของคนในกลุ่มน้ีจะอยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีประเภทท่ีอยูอ่าศยั
เป็นหอ้งพกั/คอนโด คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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 จ าแนกตามกลุ่มสะดวกกรีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.15 โดยท่ีร้อยละ 32.43 จะมีอายุระหวา่ง 55 – 73 ปี หรืออยูใ่นกลุ่ม 
Generation Baby Boomer และจะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 63.06 
อีกทั้งสถานภาพของคนในกลุ่มน้ีจะเป็นสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 64.86 นอกจากน้ียงัพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.74 จะประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยร้อยละ 24.32 จะมีรายได้
ต่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท และร้อยละ 54.05 จะมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 

 จ าแนกตามกลุ่มกรีนตามกระแส พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 57.14 ในกลุ่มน้ีเป็น
เพศหญิง และจะมีอายรุะหวา่ง 55 – 73 ปี หรืออยูใ่น Generation Baby Boomer คิดเป็นร้อยละ 42.86 
โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระดับการศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 อีกทั้ งยงัมี
สถานภาพโสดด้วยเช่นเดียวกนั ซ่ึงร้อยละ 28.57 จะประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั ธุรกิจ
ส่วนตวั และนกัเรียน/นกัศึกษา โดยท่ีร้อยละ 28.57 จะมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ระหวา่ง 
10,001 – 20,000 บาท และ 40,001 บาท ข้ึนไป ในขณะท่ีคนในกลุ่มน้ีจะส่วนใหญ่จะพกัอาศยัใน
หอ้งพกั/คอนโด คิดเป็นร้อยละ 57.14 

 จ าแนกตามกลุ่มกรีนตวัแม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีร้อยละ 51.92 เป็นเพศ
หญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 39 – 54 ปี หรืออยู่ใน Generation X คิดเป็นร้อยละ 38.46 ซ่ึงจะมีระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.85 และส่วนใหญ่ร้อยละ 53.85 เช่นเดียวกนั 
ยงัมีสถานภาพโสด นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 42.31 โดยท่ีร้อยละ 26.92 จะมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 
บาท และร้อยละ 57.69 จะมีประเภทท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 
 

4.6.4 ปัจจัยด้านการรับรู้แนวโน้มการจัดการขยะให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  เม่ือพิจารณาขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มสายกรีนในดา้นการรับรู้

แนวโน้มการจดัการขยะให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี                
4.16 ไดด้งัน้ี 
            จ  าแนกตามกลุ่มโนกรีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 และมีอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี ระหวา่ง 23 – 38 ปี ระหวา่ง 39 – 54 ปี และระหวา่ง 55 – 73 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยท่ีร้อยละ 37.50 จะมีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี นอกจากน้ียงัพบวา่ร้อยละ 75.00 จะมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 37.50 จะประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีร้อยละ 25.00 จะมีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และ
ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท และร้อยละ 50.00 กลุ่มตวัอยา่งจะมีท่ีพกัอาศยัเป็นหอ้งพกั/คอนโด 
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           จ  าแนกตามกลุ่มสะดวกกรีน พบว่า กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีร้อยละ 60.91 เป็นเพศ
หญิง โดยร้อยละ 32.73 จะมีอายรุะหวา่ง 39 – 54 ปี หรืออยูใ่น Generation X โดยร้อยละ 64.55 จะมี
ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี และในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 53.64 จะมีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 33.64 จะประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.82 จะมีรายไดร้ะหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท และกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 52.73 จะมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 

          จ  าแนกตามกลุ่มกรีนตามกระแส พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 72.73 โดยมีอายุระหว่าง 23 – 38 ปี หรืออยู่ใน Generation Y คิดเป็นร้อยละ 54.55 
และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นระดบัการศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 อีกทั้งคนในกลุ่มน้ี
ส่วนใหญ่ยงัมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 63.64 ในขณะท่ีร้อยละ 27.27 จะประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.27 
เช่นเดียวกนั จะมีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 45.45 
จะมีท่ีพกัอาศยัเป็นทาวน์เฮาส์/ตึกแถว และหอ้งพกั/คอนโด 

จ าแนกตามกลุ่มกรีนตัวแม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะเป็นเพศชายเป็น                 
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.27 โดยคนในกลุ่มน้ีจะมีอายรุะหวา่ง 55 – 73 ปี หรืออยูใ่น Generation 
Baby Boomer คิดเป็นร้อยละ 43.64 อีกทั้งร้อยละ 60.00 จะมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ
ปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรสดว้ยเช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 47.27 
จะเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ โดยท่ีร้อยละ 29.09 จะมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท 
และร้อยละ 65.45 จะพกัอาศยัในบา้นเด่ียว/บา้นแฝด



84 
 

   
 

ตารางที ่4.13 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และภาพรวมสายกรีนของกลุ่มตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ภาพรวมสายกรีน 

ไม่อยู่ในกลุ่ม 
สายกรีน 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 (1) ชาย 4 26.67 2 40.00 49 41.18 4 57.14 27 71.05 86 46.74 
 (2) หญิง 11 73.33 3 60.00 70 58.82 3 42.86 11 28.95 98 53.26 

2. อายุ 
 (1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 4 26.67 3 60.00 10 8.40 1 14.29 1 2.63 19 10.33 
 (2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 7 46.67 1 20.00 35 29.41 3 42.86 7 18.42 53 28.80 
 (3) 39 – 54 ปี (Gen X) 3 20.00 0 0 41 34.45 0 0 12 31.58 56 30.43 
 (4) 55 – 73 ปี (Gen Baby 

Boomer) 
1 6.67 1 20.00 33 27.73 3 42.86 18 47.37 56 30.43 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (1) มธัยมศึกษา 1 6.67 0 0 11 9.24 1 14.29 5 13.16 18 9.78 
 (2) ปวส. / อนุปริญญา 3 20.00 2 40.00 17 14.29 1 14.29 4 10.53 27 14.67 
 (3) ปริญญาตรี 8 53.33 2 40.00 74 62.18 4 57.14 24 63.16 112 60.87 
 (4) สูงกวา่ปริญญาตรี 3 20.00 1 20.00 17 14.29 1 14.29 5 13.16 27 14.67 

รวม 15 8.15 5 2.72 119 64.67 7 3.80 38 20.65 184 100.00 
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ตารางที ่4.13 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และภาพรวมสายกรีนของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ภาพรวมสายกรีน 

ไม่อยู่ในกลุ่ม 
สายกรีน 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ 
 (1) โสด 9 60.00 3 60.00 47 39.50 4 57.14 19 50.00 82 44.57 
 (2) สมรส 6 40.00 2 40.00 72 60.50 3 42.86 19 50.00 102 55.43 

5. อาชีพ 
 (1) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 33.33 2 40.00 41 34.45 2 28.57 19 50.00 69 37.50 
 (2) พนกังานบริษทั 2 13.33 0 0 28 23.53 2 28.57 9 23.68 41 22.28 
 (3) ธุรกิจส่วนตวั 2 13.33 1 20.00 22 18.49 2 28.57 9 23.68 36 19.57 
 (4) นกัเรียน / นกัศึกษา 5 33.33 2 40.00 14 17.76 1 14.29 1 2.63 23 12.50 
 (5) อ่ืนๆ 1 6.67 0 0 14 17.76 0 0 0 0 15 8.15 

6. รายได้ต่อเดือน 
 (1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 1 6.67 1 20.00 8 6.72 1 14.29 0 0 11 5.98 
 (2) 5,000 – 10,000 บาท 2 13.33 2 40.00 15 12.61 1 14.29 1 2.63 21 11.41 
 (3) 10,001 – 20,000 บาท 3 20.00 1 20.00 24 20.17 2 28.57 9 23.68 39 21.20 

รวม 15 8.15 5 2.72 119 64.67 7 3.80 38 20.65 184 100.00 
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ตารางที ่4.13 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และภาพรวมสายกรีนของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ภาพรวมสายกรีน 

ไม่อยู่ในกลุ่ม 
สายกรีน 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. รายได้ต่อเดือน (ต่อ) 
 (4) 20,001 – 30,000 บาท 3 20.00 0 0 21 17.65 1 14.29 7 18.42 32 17.39 
 (5) 30,001 – 40,000 บาท 4 26.67 1 20.00 25 21.01 1 14.29 11 28.95 42 22.83 
 (6) 40,001 บาท ข้ึนไป 2 13.33 0 0 26 21.85 1 14.29 10 26.32 39 21.20 

7. ประเภททีอ่ยู่อาศัย 
 (1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 6 40.00 1 20.00 62 52.10 1 14.29 26 68.42 96 52.17 
 (2) ทาวนเ์ฮาส์ / ตึกแถว 2 13.33 1 20.00 36 30.25 4 57.14 4 10.53 47 25.54 
 (3) หอ้งพกั / คอนโด 7 46.67 3 60.00 20 16.81 2 28.57 8 21.05 40 21.74 
 (4) อ่ืนๆ 0 0 0 0 1 0.84 0 0 0 0 1 0.54 

รวม 15 8.15 5 2.72 119 64.67 7 3.80 38 20.65 184 100.00 
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ตารางที ่4.14 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านมุมมองต่อสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 (1) ชาย 7 53.85 50 43.48 9 52.94 20 51.28 86 46.74 
 (2) หญิง 6 46.15 65 56.52 8 47.06 19 48.72 98 53.26 

2. อายุ 
 (1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 5 38.46 8 6.96 3 17.65 3 7.69 19 10.33 
 (2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 1 7.69 35 30.43 10 58.82 7 17.95 53 28.80 
 (3) 39 – 54 ปี (Gen X) 3 23.08 40 34.78 1 5.88 12 30.77 56 30.43 
 (4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 4 30.77 32 27.83 3 17.65 17 43.59 56 30.43 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (1) มธัยมศึกษา 1 7.69 12 10.43 1 5.88 4 10.26 18 9.78 
 (2) ปวส. / อนุปริญญา 4 30.77 21 18.26 0 0 2 5.13 27 14.67 
 (3) ปริญญาตรี 7 53.85 64 55.65 13 76.47 28 71.79 112 60.87 
 (4) สูงกวา่ปริญญาตรี 1 7.69 18 15.65 3 17.65 5 12.82 27 14.67 

รวม 13 7.07 115 62.50 17 9.24 39 21.20 184 100.00 
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ตารางที่ 4.14 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านมุมมองต่อสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ 
 (1) โสด 7 53.85 47 40.87 11 64.71 17 43.59 82 44.57 
 (2) สมรส 6 46.15 68 59.13 6 35.29 22 56.41 102 55.43 

5. อาชีพ 
 (1) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 30.77 44 38.26 6 35.29 15 38.46 69 37.50 
 (2) พนกังานบริษทั 0 0 27 23.48 3 17.65 11 28.21 41 22.28 
 (3) ธุรกิจส่วนตวั 4 30.77 19 16.52 5 29.41 8 20.51 36 19.57 
 (4) นกัเรียน / นกัศึกษา 5 38.46 11 9.57 3 17.65 4 10.26 23 12.50 
 (5) อ่ืนๆ 0 0 14 12.17 0 0 1 2.56 15 8.15 

6. รายได้ต่อเดือน 
 (1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2 15.38 8 6.96 1 5.88 0 0 11 5.98 
 (2) 5,000 – 10,000 บาท 2 15.38 14 12.17 3 17.65 2 5.13 21 11.41 
 (3) 10,001 – 20,000 บาท 3 23.08 25 21.74 2 11.76 9 23.08 39 21.20 
 (4) 20,001 – 30,000 บาท 2 15.38 21 18.26 5 29.41 4 10.26 32 17.39 

รวม 13 7.07 115 62.50 17 9.24 39 21.20 184 100.00 
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ตารางที่ 4.14 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านมุมมองต่อสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. รายได้ต่อเดือน (ต่อ) 
 (5) 30,001 – 40,000 บาท 2 15.38 24 20.87 4 23.53 12 30.77 42 22.83 
 (6) 40,001 บาท ข้ึนไป 2 15.38 23 20.00 2 11.76 12 30.77 39 21.20 

7. ประเภททีอ่ยู่อาศัย 
 (1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 8 61.54 58 50.43 7 41.18 23 58.97 96 52.17 
 (2) ทาวนเ์ฮาส์ / ตึกแถว 1 7.69 34 29.57 7 41.18 5 12.82 47 25.54 
 (3) หอ้งพกั / คอนโด 4 30.77 22 19.13 3 17.65 11 28.21 40 21.74 
 (4) อ่ืนๆ 0 0 1 0.87 0 0 0 0 1 0.54 

รวม 13 7.07 115 62.50 17 9.24 39 21.20 184 100.00 
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ตารางที ่4.15 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม                          
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านมุมมองในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 (1) ชาย 6 42.86 52 46.85 3 42.86 25 48.08 86 46.74 
 (2) หญิง 8 57.14 59 53.15 4 57.14 27 51.92 98 53.26 

2. อายุ 
 (1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 5 35.71 10 9.01 2 28.57 2 3.85 19 10.33 
 (2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 7 50.00 31 27.93 2 28.57 13 20.00 53 28.80 
 (3) 39 – 54 ปี (Gen X) 2 14.29 34 30.63 0 0 20 38.46 56 30.43 
 (4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 0 0 36 32.43 3 42.86 17 32.69 56 30.43 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (1) มธัยมศึกษา 0 0 10 9.01 0 0 8 15.38 18 9.78 
 (2) ปวส. / อนุปริญญา 3 21.43 14 12.61 1 14.29 9 17.31 27 14.67 
 (3) ปริญญาตรี 10 71.43 70 63.06 4 57.14 28 53.85 112 60.87 
 (4) สูงกวา่ปริญญาตรี 1 7.14 17 15.32 2 28.57 7 13.46 27 14.67 

รวม 14 7.61 111 60.33 7 3.80 52 28.26 184 100.00 
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ตารางที่ 4.15 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม                          
ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านมุมมองในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ 
 (1) โสด 11 78.57 39 35.14 4 57.14 28 53.85 82 44.57 
 (2) สมรส 3 21.43 72 64.86 3 42.86 24 46.15 102 55.43 

5. อาชีพ 
 (1) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 21.43 43 38.74 1 14.29 22 42.31 69 37.50 
 (2) พนกังานบริษทั 1 7.14 23 20.72 2 28.57 15 28.85 41 22.28 
 (3) ธุรกิจส่วนตวั 2 14.29 20 18.02 2 28.57 12 23.08 36 19.57 
 (4) นกัเรียน / นกัศึกษา 8 57.14 12 10.81 2 28.57 1 1.92 23 12.50 
 (5) อ่ืนๆ 0 0 13 11.71 0 0 2 3.85 15 8.15 

6. รายได้ต่อเดือน 
 (1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 1 7.14 6 5.41 2 28.57 2 3.85 11 5.98 
 (2) 5,000 – 10,000 บาท 5 35.71 14 12.61 0 0 2 3.85 21 11.41 
 (3) 10,001 – 20,000 บาท 3 21.43 20 18.02 2 28.57 14 26.92 39 21.20 
 (4) 20,001 – 30,000 บาท 0 0 19 17.12 0 0 13 25.00 32 17.39 

รวม 14 7.61 111 60.33 7 3.80 52 28.26 184 100.00 
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ตารางที่ 4.15 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม 
ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านมุมมองในการใช้พลงังานทางส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. รายได้ต่อเดือน (ต่อ) 
 (5) 30,001 – 40,000 บาท 4 28.57 25 22.52 1 14.29 12 23.08 42 22.83 
 (6) 40,001 บาท ข้ึนไป 1 7.14 27 24.32 2 28.57 9 17.31 39 21.20 

7. ประเภททีอ่ยู่อาศัย 
 (1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 5 35.71 60 54.05 1 14.29 30 57.69 96 52.17 
 (2) ทาวนเ์ฮาส์ / ตึกแถว 2 14.29 34 30.63 2 28.57 9 17.31 47 25.54 
 (3) หอ้งพกั / คอนโด 7 50.00 16 14.41 4 57.14 13 25.00 40 21.74 
 (4) อ่ืนๆ 0 0 1 0.90 0 0 0 0 1 0.54 

รวม 14 7.61 111 60.33 7 3.80 52 28.26 184 100.00 
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ตารางที ่4.16 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตร                      
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม  
ด้านการรับรู้แนวโน้มการจดัการขยะให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 (1) ชาย 3 37.50 43 39.09 3 27.27 37 67.27 86 46.74 
 (2) หญิง 5 62.50 67 60.91 8 72.73 18 32.73 98 53.26 

2. อายุ 
 (1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 2 25.00 11 10.00 2 18.18 4 7.27 19 10.33 
 (2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 2 25.00 35 31.82 6 54.55 10 18.18 53 28.80 
 (3) 39 – 54 ปี (Gen X) 2 25.00 36 32.73 1 9.09 17 30.91 56 30.43 
 (4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 2 25.00 28 25.45 2 18.18 24 43.64 56 30.43 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (1) มธัยมศึกษา 0 0 12 10.91 1 9.09 5 9.09 18 9.78 
 (2) ปวส. / อนุปริญญา 2 25.00 15 13.64 4 36.36 6 10.91 27 14.67 
 (3) ปริญญาตรี 3 37.50 71 64.55 5 45.45 33 60.00 112 60.87 
 (4) สูงกวา่ปริญญาตรี 3 37.50 12 10.91 1 9.09 11 20.00 27 14.67 

รวม 8 4.35 110 59.78 11 5.98 55 29.89 184 100.00 
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ตารางที ่4.16 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม  
ด้านการรับรู้แนวโน้มการจดัการขยะให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ 
 (1) โสด 2 25.00 51 46.36 7 63.64 22 40.00 82 44.57 
 (2) สมรส 6 75.00 59 53.64 4 36.36 33 60.00 102 55.43 

5. อาชีพ 
 (1) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 37.50 37 33.64 3 27.27 26 47.27 69 37.50 
 (2) พนกังานบริษทั 2 25.00 28 25.45 1 9.09 10 18.18 41 22.28 
 (3) ธุรกิจส่วนตวั 2 25.00 18 16.36 3 27.27 13 23.64 36 19.57 
 (4) นกัเรียน / นกัศึกษา 1 12.50 15 13.64 3 27.27 4 7.27 23 12.50 
 (5) อ่ืนๆ 0 0 12 10.91 1 9.09 2 3.64 15 8.15 

6. รายได้ต่อเดือน 
 (1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 1 12.50 7 6.36 1 9.09 2 3.64 11 5.98 
 (2) 5,000 – 10,000 บาท 1 12.50 16 14.55 2 18.18 2 3.64 21 11.41 
 (3) 10,001 – 20,000 บาท 1 12.50 24 21.82 2 18.18 12 21.82 39 21.20 

รวม 8 4.35 110 59.78 11 5.98 55 29.89 184 100.00 
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ตารางที ่4.16 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัด้านทศันคตเิกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม  
ด้านการรับรู้แนวโน้มการจดัการขยะให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

โนกรีน สะดวกกรีน กรีนตามกระแส กรีนตวัแม่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. รายได้ต่อเดือน (ต่อ) 
 (4) 20,001 – 30,000 บาท 2 25.00 19 17.27 2 18.18 9 16.36 32 17.39 
 (5) 30,001 – 40,000 บาท 2 25.00 23 20.91 3 27.27 14 25.45 42 22.83 
 (6) 40,001 บาท ข้ึนไป 1 12.50 21 19.09 1 9.09 16 29.09 39 21.20 

7. ประเภททีอ่ยู่อาศัย 
 (1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 1 12.50 58 52.73 1 9.09 36 65.45 96 52.17 
 (2) ทาวนเ์ฮาส์ / ตึกแถว 3 37.50 31 28.18 5 45.45 8 14.55 47 25.54 
 (3) หอ้งพกั / คอนโด 4 50.00 21 19.09 5 45.45 10 18.18 40 21.74 
 (4) อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 1 1.82 1 0.54 

รวม 8 4.35 110 59.78 11 5.98 55 29.89 184 100.00 
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4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด          

สีเขยีว 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของ
กลุ่มตวัอยา่ง จะน าเสนอขอ้มูลในรูปของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวเิคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว ดว้ยสถิติ t 
และสถิติ F ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 โดยท่ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในภาพรวม และ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว ซ่ึงสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 
  

 4.7.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวในภาพรวม 
เม่ือพิจารณาข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลในภาพรวมของปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดสีเขียว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ( X  = 2.67, SD. = 0.581) กลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี หรือ 
Generation Z ( X  = 2.89, SD. = 0.696) กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ( X  = 2.77, SD. = 
0.567) กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ( X  = 2.68, SD. = 0.584) กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 2.90, 
SD. = 0.692) กลุ่มท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ( X  = 2.83, SD. = 0.737) และกลุ่มท่ีมี
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบอ่ืนๆ ( X  = 2.75) จะมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยสูงกวา่
คุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ และมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว ดว้ยสถิติ t และ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.18 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดสีเขียวแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายุ 39 – 54 ปี (Gen X) และ 55 – 73 ปี และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ23 – 38 ปี (Gen Y) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว
แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอาย ุ39 – 45 ปี (Gen X) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.17 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว (N = 184) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 
รวม 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

1. เพศ 
 

(1) ชาย 
2.99 

(0.722) t = 0.031 
(0.976) 

2.50 
(0.688) t = 0.562 

(0.575) 

2.48 
(0.850) t = -0.122 

(0.903) 

2.73 
(0.727) t = 0.903 

(0.368) 

2.67 
(0.581) t = 0.423 

(0.673)  
(2) หญิง 

2.98 
(0.741) 

2.45 
(0.542) 

2.50 
(0.805) 

2.63 
(0.763) 

2.64 
(0.532) 

2. อายุ 
 

(1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 
3.03 

(0.803) 

F = 0.585 
(0.626) 

2.82 
(0.666) 

F = 4.679 
(0.004**) 

2.75 
(0.866) 

F = 2.862 
(0.038*) 

2.96 
(0.830) 

F = 1.960 
(0.122) 

2.89 
(0.696) 

F = 3.094 
(0.028*) 

 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 

2.99 
(0.739) 

2.61 
(0.564) 

2.69 
(0.872) 

2.78 
(0.656) 

2.77 
(0.525) 

 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 

3.06 
(0.681) 

2.38 
(0.632) 

2.35 
(0.821) 

2.58 
(0.788) 

2.59 
(0.536) 

 (4) 55 – 73 ปี (Gen Baby 
Boomer) 

2.88 
(0.752) 

2.32 
(0.561) 

2.35 
(0.719) 

2.58 
(0.734) 

2.53 
(0.515) 

รวม 
2.98 

(0.730) 
- 

2.47 
(0.613) 

- 
2.49 

(0.824) 
- 

2.68 
(0.746) 

- 
2.66 

(0.554) 
- 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่4.17 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว (N = 184) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 
รวม 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

(1) มธัยมศึกษา 
2.96 

(0.768) 

F = 2.034 
(0.111) 

2.18 
(0.506) 

F = 5.794 
(0.001**) 

2.14 
(0.739) 

F = 3.877 
(0.010*) 

2.28 
(0.822) 

F = 2.460 
(0.064) 

2.39 
(0.517) 

F = 4.732 
(0.003**) 

 
(2) ปวส. / อนุปริญญา 

2.80 
(0.769) 

2.14 
(0.637) 

2.31 
(0.856) 

2.59 
(0.617) 

2.46 
(0.496) 

 
(3) ปริญญาตรี 

3.08 
(0.703) 

2.58 
(0.589) 

2.65 
(0.818) 

2.77 
(0.760) 

2.77 
(0.567) 

 
(4) สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.78 
(0.738) 

2.54 
(0.599) 

2.25 
(0.740) 

2.65 
(0.687) 

2.55 
(0.461) 

4. สถานภาพ 
 

(1) โสด 
2.97 

(0.698) t = -0.185 
(0.853) 

2.52 
(0.642) t = 0.962 

(0.337) 

2.55 
(0.880)  t = 0.814 

(0.416) 

2.69 
(0.714) t = 0.202 

(0.840) 

2.68 
(0.584) t = 0.575 

(0.566)  
(2) สมรส 

2.99 
(0.758) 

2.43 
(0.590) 

2.45 
(0.778) 

2.67 
(0.773) 

2.63 
(0.531) 

รวม 
2.98 

(0.730) 
- 

2.47 
(0.613) 

- 
2.49 

(0.824) 
- 

2.68 
(0.746) 

- 
2.66 

(0.554) 
- 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่4.17 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว (N = 184) 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด 
รวม 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

5. อาชีพ 
 

(1) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
3.01 

(0.699) 

F = 0.463 
(0.763) 

2.45 
(0.568) 

F = 2.691 
(0.033*) 

2.41 
(0.790) 

F = 1.364 
(0.248) 

2.62 
(0.710) 

F = 2.922 
(0.023*) 

2.62 
(0.507) 

F = 2.087 
(0.084) 

 
(2) พนกังานบริษทั 

2.87 
(0.643) 

2.34 
(0.561) 

2.40 
(0.825) 

2.43 
(0.862) 

2.51 
(0.529) 

 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 

3.05 
(0.851) 

2.46 
(0.642) 

2.58 
(0.912) 

2.78 
(0.670) 

2.72 
(0.599) 

 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 

2.92 
(0.820) 

2.84 
(0.767) 

2.82 
(0.857) 

3.03 
(0.751) 

2.90 
(0.692) 

 
(5) อ่ืนๆ 

3.10 
(0.693) 

2.42 
(0.469) 

2.42 
(0.639) 

2.82 
(0.486) 

2.69 
(0.376) 

รวม 
2.98 

(0.730) 
- 

2.47 
(0.613) 

- 
2.49 

(0.824) 
- 

2.68 
(0.746) 

- 
2.66 

(0.554) 
- 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.17 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว (N = 184) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 
รวม 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

6. รายได้ต่อเดือน 
 

(1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
2.84 

(0.683) 

F = 0.382 
(0.861) 

2.41 
(0.437) 

F = 1.194 
(0.314) 

2.39 
(0.745) 

F = 2.036 
(0.076) 

2.75 
(0.512) 

F = 0.490 
(0.783) 

2.60 
(0.496) 

F = 1.104 
(0.360) 

 
(2) 5,000 – 10,000 บาท 

2.95 
(0.914) 

2.75 
(0.862) 

2.77 
(0.851) 

2.86 
(1.017) 

2.83 
(0.737) 

 
(3) 10,001 – 20,000 บาท 

3.04 
(0.648) 

2.38 
(0.553) 

2.45 
(0.805) 

2.59 
(0.729) 

2.61 
(0.514) 

 
(4) 20,001 – 30,000 บาท 

3.09 
(0.720) 

2.52 
(0.655) 

2.78 
(0.865) 

2.75 
(0.801) 

2.79 
(0.554) 

 
(5) 30,001 – 40,000 บาท 

2.99 
(0.650) 

2.42 
(0.526) 

2.29 
(0.805) 

2.62 
(0.672) 

2.58 
(0.464) 

 
(6) 40,001 บาท ข้ึนไป 

2.89 
(0.825) 

2.46 
(0.598) 

2.39 
(0.780) 

2.65 
(0.697) 

2.60 
(0.582) 

รวม 
2.98 

(0.730) 
- 

2.47 
(0.613) 

- 
2.49 

(0.824) 
- 

2.68 
(0.746) 

- 
2.66 

(0.554) 
- 
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ตารางที ่4.17 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว (N = 184) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 
รวม 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถติ ิ
(p-value) 

7. ประเภททีอ่ยู่อาศัย 
 

(1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 
3.10 

(0.719) 

F = 3.441a 

(0.034*) 

2.55 
(0.673) 

F = 2.022a 
(0.135) 

2.55 
(0.878) 

F = 0.460a 
(0.632) 

2.78 
(0.752) 

F = 2.631a 
(0.075) 

2.74 
(0.594) 

F = 2.553a 

(0.081) 

 
(2) ทาวน์เฮาส์ / ตึกแถว 

2.95 
(0.701) 

2.33 
(0.567) 

2.42 
(0.811) 

2.47 
(0.750) 

2.54 
(0.474) 

 
(3) หอ้งพกั / คอนโด 

2.74 
(0.750) 

2.45 
(0.488) 

2.45 
(0.710) 

2.68 
(0.703) 

2.58 
(0.527) 

 
(4) อื่นๆ 

3.50 
(-) 

3.00 
(-) 

1.75 
(-) 

2.75 
(-) 

2.75 
(-) 

รวม 
2.98 

(0.730) 
- 

2.47 
(0.613) 

- 
2.49 

(0.824) 
- 

2.68 
(0.746) 

- 
2.66 

(0.554) 
- 

a แทน การวเิคราะห์ท่ีไม่รวมประเภทท่ีอยูก่ลุ่มอ่ืนๆ (N = 183)    
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถติ ท่ีระดบั 0.01 
โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดสีเขียวแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา และระดับ ปวส/
อนุปริญญา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางที่ 4.18 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว จ าแนกตามอาย ุ

อายุ . X . 
อายุ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 2.89 - 0.119 0.297* 0.354* 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 2.77  - 0.177 0.234* 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 2.59   - 0.057 
(4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 2.53    - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 4.19 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด . X . 
ระดับการศึกษาสูงสุด (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) มธัยมศึกษา 2.39 - -0.069 -0.382** -0.164 
(2) ปวส. / อนุปริญญา 2.46  - -0.313** -0.095 
(3) ปริญญาตรี 2.77   - 0.218 
(4) สูงกวา่ปริญญาตรี 2.55    - 

** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.7.2 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ( X  = 2.99, SD. 

= 0.722) กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 39 – 54 ปี หรือ Generation X ( X  = 3.06, SD. = 0.681) กลุ่มท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ( X  = 3.08, SD. = 0.703) กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส ( X  = 2.99, SD. = 
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0.758) กลุ่มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ ( X  = 3.10, SD. = 0.693) กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 
– 30,000 บาท ( X  = 3.09, SD. = 0.720) และกลุ่มท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบอ่ืนๆ ( X  = 3.50) 
จะมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยในดา้นผลิตภณัฑ์สูงกวา่คุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่ม
อ่ืนๆ และมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดว้ยสถิติ t และ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั จะ
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดย
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นหอ้งพกั/คอนโด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

ประเภททีอ่ยู่อาศัย . X . 
ประเภททีอ่ยู่อาศัย (N = 183) 

(1) (2) (3) 
(1) บา้นเด่ียว / บา้นแฝด 3.10 - 0.150 0.353* 
(2) ทาวน์เฮาส์ / ตึกแถว 2.95  - 0.203 
(3) หอ้งพกั / คอนโด 2.74   - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
4.7.3 ปัจจัยด้านราคา 

เม่ือพิจารณาตามปัจจยัด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากว่า 23 ปี หรือ 
Generation Z ( X  = 2.82, SD. = 0.666) กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 2.84, SD. = 0.767) และ
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท ( X  = 2.75, SD. = 0.862) จะมีความคิดเห็นใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยในด้านราคาสูงกว่าคุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ และมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมาก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศชาย ( X  = 2.50, SD. = 0.688) กลุ่มท่ีมีการศึกษา
สูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี ( X  = 2.58, SD. = 0.589) กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ( X  = 2.52, SD. = 
0.642) และกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด ( X  = 2.55, SD. = 0.673) จะมีความคิดเห็น
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยในดา้นราคาสูงกวา่คุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ และมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กับปัจจยัด้านราคา ด้วยสถิติ t และ F พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัด้านราคาแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต ่า
กวา่ 23 ปี (Gen Z) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 
39 – 54 ปี (Gen X) และอายุระหว่าง 55 – 73 ปี     (Gen Baby Boomer) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ             
ท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง 23 – 38 ปี (Gen Y) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นราคาแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 39 – 54 ปี (Gen X) และอายุระหว่าง 55 – 73 ปี 
(Gen Baby Boomer) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัด้านราคาแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาแตกต่างจากกลุ่มท่ีมี
การศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา และระดบั ปวส./อนุปริญญา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นราคาแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา และระดบั ปวส./อนุปริญญา อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 4.21 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามอายุ 

อายุ . X . 
อายุ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 2.82 - 0.207 0.436** 0.494** 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 2.61  - 0.229* 0.287* 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 2.38   - 0.058 
(4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 2.32    - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที่ 4.22 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด . X . 
ระดับการศึกษาสูงสุด (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) มธัยมศึกษา 2.18 - 0.042 -0.404** -0.356* 
(2) ปวส. / อนุปริญญา 2.14  - -0.446** -0.398* 
(3) ปริญญาตรี 2.58   - 0.048 
(4) สูงกวา่ปริญญาตรี 2.54    - 

** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ . X . 
อาชีพ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 2.45 - 0.118 -0.005 -0.384** 0.036 
(2) พนกังานบริษทั 2.34  - -0.123 -0.502** -0.081 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 2.46   - -0.379* 0.042 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 2.84    - 0.420* 
(5) อ่ืนๆ 2.42     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

                       นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นราคาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาแตกกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
และพนกังานบริษทั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
ราคาแตกกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 
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4.7.4 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่า

กว่า 23 ปี หรือ Generation Z ( X  = 2.75, SD. = 0.866) กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ( X  = 2.82, 
SD. = 0.857) และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท ( X  = 2.78, SD. = 0.865) 
จะมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายสูงกว่าคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ และมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง                         
( X  = 2.50, SD. = 0.805) กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( X  = 2.65, SD. = 0.818) กลุ่มท่ีมี
สถานภาพโสด ( X  =  2.55,  SD.  = 0.880) และกลุ่มท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้านเด่ียว/บ้านแฝด                                
( X  = 2.55, SD. = 0.878) จะมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยในด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายสูงกวา่คุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ และมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยสถิติ t และ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.24 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 23 – 38 ปี (Gen Y) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 39 – 54 ปี (Gen X) และอายรุะหวา่ง 55 – 73 ปี 
(Gen Baby Boomer) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาแตกต่างจากกลุ่มท่ีมี
การศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา ปวส./อนุปริญญา และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.24 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ

อายุ . X . 
อายุ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) ต ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z) 2.75 - 0.057 0.402 0.397 
(2) 23 – 38 ปี (Gen Y) 2.69  - 0.345* 0.341* 
(3) 39 – 54 ปี (Gen X) 2.35   - -0.004 
(4) 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 2.35    - 

 
ตารางที่ 4.25 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด . X . 
ระดับการศึกษาสูงสุด (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) 
(1) มธัยมศึกษา 2.14 - -0.167 -0.511* -0.111 
(2) ปวส. / อนุปริญญา 2.31  - -0.344* 0.056 
(3) ปริญญาตรี 2.65   - 0.340* 
(4) สูงกวา่ปริญญาตรี 2.25    - 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 4.7.5 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จ าแนกตามปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชาย ( X  = 
2.73, SD. = 0.727) กลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี หรือ Generation Z ( X  = 2.96, SD. = 0.830) กลุ่มท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาตรี ( X  = 2.77, SD. = 0.760) กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ( X  
= 2.69, SD. = 0.714) กลุ่มท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ( X  = 3.03, SD. = 0.751) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนระหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท ( X  = 2.86, SD. = 1.017) และมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว/
บ้านแฝด ( X  = 2.78, SD. = 0.752) จะมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยในด้านการ
ส่งเสริมการตลาดสูงกวา่คุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ และมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 
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เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ 
กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดว้ยสถิติ t และ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานบริษทั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และเป็นนักเรียน/
นกัศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ . X . 
อาชีพ (N = 184) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 2.62 - 0.187 -0.158 -0.413* -0.197 
(2) พนกังานบริษทั 2.43  - -0.345* -0.600** -0.384 
(3) ธุรกิจส่วนตวั 2.78   - -0.255 -0.039 
(4) นกัเรียน / นกัศึกษา 3.03    - 0.216 
(5) อ่ืนๆ 2.82     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับการรักษา

ส่ิงแวดล้อม กบัความต้องการปุ๋ ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดสีเขยีว 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม กบั
ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่ม
ตวัอย่าง จะน าเสนอขอ้มูลในรูปของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างดว้ยสถิติ F โดยท่ีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่ง 2 เป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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             4.8.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับการรักษา
ส่ิงแวดล้อม กบัความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ 
                       ในวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม 
กบัความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 4.27 และแบ่ง
การสรุปผลออกตามความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
           จ  าแนกตามปุ๋ยอดัเม็ด พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มมโนกรีน ( X  =  3.00,  SD.  = 1.225) และกรีนตามกระแส                                  
( X  = 3.00, SD. = 1.000) จะมีความตอ้งการปุ๋ยอดัเม็ดในการปลูกตน้ไมม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม กบั
ความตอ้งการปุ๋ยอดัเม็ด ด้วยสถิติ F พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการปุ๋ยอดัเมด็ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จ าแนกตามปุ๋ยผสม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นกลุ่มมโนกรีน ( X  = 2.80, SD. = 1.095) จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสมใน
การปลูกตน้ไมม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยัด้าน
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความตอ้งการปุ๋ยผสม ดว้ยสถิติ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการปุ๋ยผสมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD ดังแสดงในตารางท่ี 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มสะดวกกรีน จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสมแตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่สามารถ
จดักลุ่มสายกรีนได ้และกลุ่มมโนกรีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มกรีนตวัแม่ จะมีความตอ้งการ
ปุ๋ยผสมแตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้และกลุ่มมโนกรีน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ภาพรวม) และความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไมข้องกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านทัศนคติ
เกีย่วกบัการรักษา

ส่ิงแวดล้อม (ภาพรวม) 

ความต้องการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกต้นไม้ (N = 184) 

ปุ๋ยอดัเม็ด ปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิติ 
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

. X . 
(S.D.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

(0) ไม่สามารถจดักลุ่ม
สายกรีนได ้

2.20 
(1.320) 

F = 1.742 
(0.143) 

2.40 
(0.910) 

F = 3.269 
(0.013*) 

2.67 
(0.617) 

F = 0.372 
(0.828) 

2.53 
(1.302) 

F = 1.205 
(0.310) 

2.60 
(1.056) 

F = 9.351 
(0.000***) 

2.47 
(0.915) 

F = 1.154 
(0.333) 

(1) โนกรีน 
3.00 

(1.225) 
2.80 

(1.095) 
2.60 

(0.894) 
2.60 

(1.517) 
2.20 

(1.304) 
3.20 

(1.304) 

(2) สะดวกกรีน 
2.22 

(1.010) 
1.76 

(0.954) 
2.36 

(1.071) 
2.19 

(1.166) 
1.32 

(0.920) 
2.40 

(1.210) 

(3) กรีนตามกระแส 
3.00 

(1.000) 
2.00 

(1.291) 
2.29 

(1.113) 
3.00 

(1.000) 
1.71 

(0.756) 
3.14 

(0.900) 

(4) กรีนตวัแม่ 
2.13 

(0.963) 
1.61 

(0.946) 
2.39 

(0.946) 
2.42 

(1.106) 
1.05 

(0.769) 
2.50 

(1.180) 

รวม 
2.25 

(1.041) 
- 

1.82 
(0.989) 

- 
2.40 

(1.008) 
- 

2.31 
(1.172) 

- 
1.41 

(0.987) 
- 

2.48 
(1.178) 

- 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 *** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความความตอ้งการปุ๋ย
ผสม จ าแนกตามภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการ
รักษาส่ิงแวดล้อม (ภาพรวม) 

. X . 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการรักษา
ส่ิงแวดล้อม (ภาพรวม) (N = 184) 

(0) (1) (2) (3) (4) 
(0) ไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้ 2.40 - -0.400 0.635* 0.400 0.795** 
(1) โนกรีน 2.80  - 1.035* 0.800 1.195* 
(2) สะดวกกรีน 1.76   - -0.235 0.159 
(3) กรีนตามกระแส 2.00    - 0.395 
(4) กรีนตวัแม่ 1.61     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จ าแนกตามปุ๋ยชีวภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้( X  = 2.67, SD. = 0.617) จะมีความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ
ในการปลูกตน้ไมม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยัด้าน
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ ดว้ยสถิติ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันจะมีความต้องการปุ๋ยชีวภาพไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จ าแนกตามปุ๋ยมูลไส้เดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นกลุ่มกรีนตามกระแส ( X  = 3.00, SD. = 1.000) จะมีความตอ้งการปุ๋ยมูล
ไส้เดือนในการปลูกตน้ไมม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวม
ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความตอ้งการปุ๋ยมูลไส้เดือน ดว้ยสถิติ F พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการปุ๋ย
มูลไส้เดือนไมแ่ตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
                จ  าแนกตามปุ๋ยเคมี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้( X  = 2.60, SD. = 1.056) จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีในการปลูก
ตน้ไมม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยัด้านทัศนคติ
เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความตอ้งการปุ๋ยเคมี ดว้ยสถิติ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้น
ทศันคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันจะมีความต้องการปุ๋ยเคมีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
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ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ไม่สามารถจดัดกลุ่มสายกรีนได ้จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างจากกลุ่มสะดวกกรีน กรีนตาม
กระแส และกรีนตวัแม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001, 0.05 และ 0.001 ตามล าดบั ในขณะ
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มมโนกรีน จะมี
ความตอ้งการปุ๋ยเคมีแตกต่างจากกลุ่มสะดวกกรีน และกรีนตวัแม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD ของความความตอ้งการ
ปุ๋ยเคมี จ  าแนกตามภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบั
การรักษาส่ิงแวดล้อม 

(ภาพรวม) 
. X . 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม 
(ภาพรวม) (N = 184) 

(0) (1) (2) (3) (4) 
(0) ไม่สามารถจดักลุ่มสาย
กรีนได ้

2.60 - 0.400 1.281*** 0.886* 1.547*** 

(1) โนกรีน 2.20  - 0.881* 0.486 1.147** 
(2) สะดวกกรีน 1.32   - -0.395 0.267 
(3) กรีนตามกระแส 1.71    - 0.662 
(4) กรีนตวัแม่ 1.05     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จ าแนกตามปุ๋ยคอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถูกจดัอยู่ในกลุ่มมโนกรีน ( X  = 3.20, SD. = 1.304) จะมีความตอ้งการปุ๋ยคอกใน
การปลูกตน้ไมม้ากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยัด้าน
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความตอ้งการปุ๋ยคอก ดว้ยสถิติ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการปุ๋ยคอกไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 4.8.2 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านทศันคติเกีย่วกบัการรักษา

ส่ิงแวดล้อม กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขยีว 

    ส าหรับผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านทศันคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดล้อม กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง ดังตารางท่ี 4.30 พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นกลุ่มสะดวกกรีน ( X  =  
2.70, SD. = 0.529) และกรีนตามกระแส  ( X  = 2.70, SD. = 0.485) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดสีเขียว ด้วยสถิติ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว 
จะสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มสะดวกกรีน ( X  = 3.09, SD. = 0.703) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยั
ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดว้ยสถิติ F 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผลการวเิคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยั
ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไม่สามารถจดัดกลุ่มสายกรีนได ้จะมีความความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างจากกลุ่มสะดวกกรีน และกรีนตวัแม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.30 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ภาพรวม) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านทัศนคติเกีย่วกับ
การรักษาส่ิงแวดล้อม 

(ภาพรวม) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว (N = 184) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 
รวม 

. X . 

(S.D.) 
ค่าสถติิ 
(p-value) 

. X . 

(S.D.) 
ค่าสถติิ 
(p-value) 

. X . 

(S.D.) 
ค่าสถติิ 
(p-value) 

. X . 

(S.D.) 
ค่าสถติิ 
(p-value) 

. X . 

(S.D.) 
ค่าสถติิ 
(p-value) 

(0) ไม่สามารถจดักลุ่มสาย
กรีนได ้

2.42 
(0.766) 

F = 3.810 
(0.005**) 

2.62 
(0.626) 

F = 0.731 
(0.572) 

2.62 
(0.713) 

F = 0.345 
(0.847) 

2.82 
(0.691) 

F = 1.004 
(0.407) 

2.62 
(0.576) 

F = 0.625 
(0.645) 

(1) โนกรีน 
2.50 

(0.637) 
2.75 

(0.771) 
2.70 

(1.110) 
2.70 

(0.991) 
2.66 

(0.791) 

(2) สะดวกกรีน 
3.09 

(0.703) 
2.48 

(0.605) 
2.49 

(0.786) 
2.72 

(0.750) 
2.70 

(0.529) 

(3) กรีนตามกระแส 
3.04 

(0.636) 
2.39 

(0.476) 
2.61 

(0.815) 
2.75 

(0.559) 
2.70 

(0.485) 

(4) กรีนตวัแม่ 
2.91 

(0.722) 
2.38 

(0.644) 
2.39 

(0.965) 
2.47 

(0.747) 
2.54 

(0.613) 

รวม 
2.98 

(0.730) 
- 

2.47 
(0.613) 

- 
2.49 

(0.824) 
- 

2.68 
(0.746) 

- 
2.66 

(0.554) 
- 

** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD ของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกบัการรักษา
ส่ิงแวดล้อม (ภาพรวม) 

. X . 

ปัจจัยด้านทศันคติเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม 
(ภาพรวม) (N = 184) 

(0) (1) (2) (3) (4) 
(0) ไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้ 2.42 - -0.083 -0.678** -0.619 -0.498* 
(1) โนกรีน 2.50  - -0.595 -0.536 -0.414 
(2) สะดวกกรีน 3.09   - 0.059 0.180 
(3) กรีนตามกระแส 3.04    - 0.121 
(4) กรีนตวัแม่ 2.91     - 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มมโนกรีน ( X  = 2.75, SD. = 0.771) จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านราคามากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาพรวมปัจจยัดา้น
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา ดว้ยสถิติ F พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันจะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้าน
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่มมโนกรีน ( X  = 2.70, SD. = 1.110) จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยสถิติ F พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จ าแนกตามปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้าน
ทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้( X  = 2.82, SD. = 0.691) จะ
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งภาพรวมปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดว้ยสถิติ F พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05



 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ของศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช                              
สู่การตลาดสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรียข์องคนในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด                
สีเขียวและ ส ารวจความตอ้งการปุ๋ยอินทรียใ์นการปลูกตน้ไมข้องคนในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอย             
อ่อนนุช ซ่ึงจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีจ  านวน 184 คน ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายและสรุปผลขอ้มูล และท าการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
ใชส้ถิติ t และสถิติ F ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย เพศชายร้อยละ 46.74 และเพศหญิงร้อยละ 53.26 ซ่ึงส่วนใหญ่
จะมีอายรุะหวา่ง 39 – 54 ปี และ 55 – 73 ปี หรืออยูใ่น Generation X และ Generation Baby Boomer 
คิดเป็นร้อยละ 30.43 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 55.43 จะมีสถานภาพสมรส ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 60.87 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 37.50 จะมีอาชีพเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 22.83 จะมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท 
นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว หรือบา้นแฝด ซ่ึงคิดเป็น 
ร้อยละ 52.17 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการปุ๋ยทุกประเภทในการปลูกตน้ไม ้ไดแ้ก่ ปุ๋ยอดัเมด็ ปุ๋ย
ผสมปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก ในระดบัปานกลาง โดยปุ๋ยท่ีมีความตอ้งการมาก
ท่ีสุด คือ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยท่ีมีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด คือ ปุ๋ยเคมี  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถูกจดักลุ่มทศันคติเก่ียวกบัการรักษาแวดล้อม ไวใ้นกลุ่มสะดวก
กรีนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 64.67 โดยมีมุมมองต่อสินคา้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม คือ การมองเห็นความ
จ าเป็นในเร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 ในขณะท่ีในดา้นมุมมอง
การใช้พลังงานทางสิงแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์ช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.33 และในมุมมองการรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะให้เป็น
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มิตรต่อส่ิงแวดล้อม กลุ่มตวัอย่างชอบใช้ถุงผา้ไปในท่ีต่างๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกมากท่ีสุด             
คิดเป็นร้อยละ 59.78 
 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัมาก และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัปานกลาง โดยจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคานอ้ยท่ีสุด 
  การศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลและความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความต้องการปุ๋ยมูลไส้เดือนแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม 
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001, 0.01, และ 0.05 ตามล าดบั 
นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05, 0.01, และ 0.05 ตามล าดบั และสุดทา้ย กลุ่มท่ีมี
ประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน จะมีความต้องการปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมีแตกต่างกันอย่าง                          
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
 การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจยัด้านทศันคติเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้กลุ่มโนกรีน และกลุ่มสะดวกกรีน ส่วนใหญ่จะ
เป็นเพศหญิง ในขณะท่ีกลุ่มกรีนตามกระแส และกรีนตวัแม่ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย เม่ือพิจารณา
ตามอายุ พบว่า กลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได้ ส่วนใหญ่จะเป็น Generation Y หรือมีอายุ
ระหวา่ง 23 – 38 ปี กลุ่มโนกรีนส่วนใหญ่จะเป็น Generation Z หรือมีอายุต  ่ากวา่ 23 ปี กลุ่มสะดวก
กรีน ส่วนใหญ่จะเป็น Generation X หรือมีอายุระหวา่ง 39 – 54 ปี กลุ่มกรีนตามกระแส ส่วนใหญ่
จะเป็น Generation Y (23 – 38 ปี) และ Generation Baby Boomer (55 – 73 ปี) และกลุ่มกรีนตวัแม่ 
ส่วนใหญ่จะเป็น Generation Baby Boomer หรือมีอายุระหวา่ง 55 – 73 ปี นอกจากน้ี  เม่ือพิจารณา
ตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ กลุ่มสายกรีนทุกกลุ่มส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ยกเวน้กลุ่มกลุ่มมโนกรีนท่ีส่วนใหญ่จบระดบั ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี เม่ือพิจารณา
ตามสถานภาพสมรส จะเห็นได้ว่า กลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได้ กลุ่มโนกรีน และกลุ่ม                 
กรีนตามกระแส ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด ในขณะท่ีกลุ่มสะดวกกรีน ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพ
สมรส เม่ือพิจารณาตามอาชีพ จะเห็นไดช้ดัวา่ กลุ่มสะดวกกรีน และกลุ่มกรีนตวัแม่ จะเป็นกลุ่มท่ีมี
อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาตามรายได ้กลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่ม
สายกรีนได ้และกลุ่มกรีนตวัแม่ ส่วนใหญ่จะมีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท ในขณะท่ีกลุ่ม
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โนกรีน กลุ่มสะดวกกรีน และกลุ่มกรีนตามกระแส ส่วนใหญ่จะมีรายไดร้ะหว่าง 5,000 – 10,000 
บาท, มากกวา่ 40,000 บาท, และระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ตามล าดบั และสุดทา้ย เม่ือพิจารณา
ตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ กลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้และกลุ่มโนกรีน ส่วนใหญ่จะมี
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นห้องพกั/คอนโด กลุ่มกรีนตามกระแส ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีมีท่ีพกัเป็นทาวน์เฮาส์/
ตึกแถว ในขณะท่ีกลุ่มสะดวกกรีน และกลุ่มกรีนตวัแม่ ส่วนใหญ่จะมีท่ีพกัเป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด 
 การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว พบว่า                     
ในภาพรวม อายุ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ อายุและระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั ในขณะท่ีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา และดา้น
การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) และประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ี
แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
(p < 0.05) 
 การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านทศัคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม กบัความ
ตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นทศัคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการปุ๋ยผสม 
และปุ๋ยเคมี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.001 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

              จากการศึกษาเร่ือง การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ของศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช                         
สู่การตลาดสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ผูศึ้กษาสามารถน าข้อสรุปมา
อภิปรายผล ไดด้งัน้ี  
              จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นมุมมองต่อสินคา้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นมุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม และ ดา้นการรับรู้แนวโนม้การจดัการ
ขยะใหเ้ป็นมิตร ต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้ง 3 ดา้น นั้นถูกจดัไวใ้นกลุ่มสะดวกกรีนมากท่ีสุด นัน่คือ 
กลุ่มตัวอย่างมองเห็นความจ าเป็นในเร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดล้อม เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมี
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สัญลกัษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และชอบใชถุ้งผา้เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน 
การตลาดโลกสวย | Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา ดร.บุญยิง่ คงอาชาภทัร หวัหนา้สาขาการตลาด 
วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล (CMMU) ท่ีกล่าววา่ ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่
มีแนวโนม้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม  
              จากผลการศึกษา ความตอ้งการปุ๋ยแต่ละประเภทในการปลูกตน้ไม ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีความต้องการปุ๋ยทุกประเภทในระดับปานกลาง โดยท่ีมีความต้องการปุ๋ยคอกมากท่ีสุด                       
กลุ่มตวัอย่างได้มองเห็นประโยชน์ของปุ๋ยคอก คือช่วยปรับสภาพแวดล้อม และการประหยดั
ค่าใช้จ่ายไดไ้ม่น้อย แถมยงัช่วยปรับระบบนิเวศน์ในการปลูกตน้ไมใ้ห้มีคุณภาพมากข้ึนกว่าเดิม
ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ภัทราภรณ์ เพชรฤทธ์ิ (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ท่ีได้รับจากการยอมรับปุ๋ย ในขณะท่ีรองลงมา  มีความตอ้งการปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยใส้เดือน ปุ๋ยอดัเม็ด  และ ปุ๋ยผสมตามล าดับ และมีความต้องการ ปุ๋ยเคมีน้อยท่ีสุด 
นอกจากน้ีทศันคติเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มสะดวกกรีน และกลุ่มกรีนตวัแม่ จะมี
ความตอ้งการปุ๋ยผสมและปุ๋ยเคมีน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่สามารถจดักลุ่มสายกรีนได ้และกลุ่มโนกรีน 
อยา่งมีนยัส าคญั ในขณะกลุ่มกรีนตามกระแส จะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีไม่สามารถ
จดั กลุ่มสายกรีนได้อย่างมีนัยส าคญั  มีความขดัแยง้ กับงานวิจยัของอนุช นามภิญโญ (2557)                    
ได้ท  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครค านึงถึงเร่ืองความสะดวก
รวดเร็วในการซ้ือ และตอ้งการ ความรวดเร็วเป็นหลกั 
            จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสีเขียว กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดในระดบัมากโดยในด้าน
ผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองบรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
มากท่ีสุด รองลงมามีความคิดเห็นในเร่ืองสินคา้ปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตจากธรรมชาติจะมีจุลินทรียท่ี์มี
ประโยชน ์และในเร่ืองสินคา้ปุ๋ยอินทรียมี์คุณสมบติัในการบ ารุงดิน และใหธ้าตุอาหารแก่พืช ซ่ึงส่งผล
ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Weisstein และคณะ (2014)  ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคมีความรู้ทางดา้น
ผลิตภณัฑ์ เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัและค านึงถึงความคุม้ค่าต่อผลิตภณัฑ์ จะส่งผล
ต่อความตั้งใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั  
            ในส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองการซ้ือปุ๋ย
อินทรียก่์อให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดช่้วยรักษาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความคิดเห็น
เร่ืองมีการเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อรักส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกบั 
Arseculeratne และ Yazdanifard (2014) มีการพฒันาโฆษณาเน้นผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม มีขาย
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ผลิตภณัฑ์เพื่อสิงแวดลอ้มแบบเป็นแพคเกจ เคร่ืองมือ ส่งเสริมการขายท่ีมีนัยส าคญัเป็นโฆษณา                
สีเขียว เป็นข้อความส่งเสริมการขายท่ีอาจดึงดูดความต้องการ ของผู ้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  
            ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในระดบัปานกลาง โดยในดา้นราคากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองของ
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพอดัเม็ดใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีกล่ินรบกวน
น้อย มีราคาท่ีสูง แต่คุม้ค่าต่อการใช้งานมากท่ีสุด รองลงมา จะมีความคิดเห็นในเร่ืองสินค้าปุ๋ย
อินทรียมี์ราคาใกลเ้คียงกบัราคาสินคา้ตามทอ้งตลาดทัว่ไป แต่มีความแตกต่างของผลิตภณัฑใ์นดา้น
คุณค่าท่ีดี และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และในเร่ืองสินคา้ปุ๋ยอินทรียเ์คมี  (ปุ๋ยผสม) จะมีราคาแพง
กว่าปุ๋ยอินทรียท์ัว่ไป กระตุน้ให้เกิดการอยากทดลองใช้ซ่ึงสอดคล้องกบั Hamzaoui และ Linton 
(2010)  ในเร่ืองของ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ แสดงใหเ้ห็นวา่ราคามีความส าคญักบัการการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมและ ความรู้สึกคุม้ค่าส าหรับการจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มคุณค่าพิเศษใหก้บัผูบ้ริโภคเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่   จะจ่ายเงินเพิ่มเป็น จ านวน
มากหากเห็นว่าผลิตภณัฑ์มีคุณค่ามากข้ึน เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการเลือกซ้ือใชปุ๋้ยอินทรีย ์ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองร้านคา้มีการให้ขอ้มูล ความรู้ การใช ้และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียท่ี์มี
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมา คือสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดใ้นหลากหลายช่องทาง และสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างสะดวก มีท่ีจอดรถให้บริการ เลือกซ้ือสินคา้ไม่ไกลพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Sharma (2011)  ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้อยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั เดินทางไป
สถานท่ีจ าหน่ายไดส้ะดวก  มีการเลือกซ้ือได ้หลายช่องทาง การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์มีช่องทางท่ี
น่าพอใจมีการจดัวางผลิตภณัฑ์ อย่างชดัเจนและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  
               จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากในพื้นท่ีอาศยัเป็นบา้นเด่ียว หรือบา้น
แฝด จะมีพื้นท่ี ปลูกตน้ไม ้มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 39 – 54 ปี และ 55 – 73 ปี มีรายไดร้ะหวา่ง 
30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน จะมีความตอ้งการในการซ้ือปุ๋ยคอกมาใชม้ากท่ีสุด  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
มองเห็นความจ าเป็นในเร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด           
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สีเขียว ในดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งจะสนใจเร่ืองบรรจุภณัฑ์ท่ียอ่ย
สลายง่ายและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาก   และ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์ช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ เช่น สะดวกและง่ายต่อการ
น าไปใชแ้ละน าไปอดัเมด็แบบไม่มีกล่ิน 

2. ควรมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการใหค้วามรู้เร่ืองผลิตภณัฑ ์(ปุ๋ยอินทรีย)์ มีศูนย์
ขอ้มูลในพื้นท่ีส าหรับแกปั้ญหาผา่นส่ือต่างๆ และแนะน าการใชง้าน 

3. ควรให้ความส าคญัในเร่ือง กลยุทธ์การวางแผนการจดัการ ในการติดต่อสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หส้ะดวกรวดเร็ว และมีราคาหาซ้ือไดง่้ายกบัทุกช่วงอาย ุ 

4. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมยามว่างในการสร้างสภาพแวดล้อมจ าลองระบบ
นิเวศน์ ในการอยู่อาศยัและการใชชี้วิต ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสีเขียวภายในบา้น เช่น การท าสวนขวดระบบ
เปิดระบบปิด และ สวนกระถาง เป็นตน้  

นอกจากน้ีการวางแผนการตลาดยงัควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัในดา้นประชากร
ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในตลาดปุ๋ยดว้ย  
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเร่ืองการสร้างแนวทางในการใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์

ในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ ประชาชนหันมาสนใจและด าเนินการปลูกตน้ไมท่ี้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 

2. ควรศึกษากลวิธีในการส่ือสารทางการตลาด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการผลิตปุ๋ยอินทรียผ์ูบ้ริโภคทั้งในพื้นท่ีและต่างพื้นท่ี 

3. ผูศึ้กษาควรเพิ่มเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

4. ควรจดัใหค้นในพื้นท่ีมีการศึกษาดูงานเก่ียวกบั การจดัการโรงปุ๋ยแต่ละประเภท 
มีกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปลูกตน้ไมม้ากข้ึน  
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ภาคผนวก  

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียสู่์การตลาดสีเขียวของ กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียด : แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : ความตอ้งการผลิตภณัฑปุ๋์ยของท่าน 

ส่วนท่ี 2 : ปัจจยัดา้นทศันคติของท่านเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนท่ี 3:  ท่านใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ีอยา่งไรในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์                   

ปุ๋ยของท่าน 

ส่วนท่ี 4 : ขอ้มูลทัว่ไป 
 

 

 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อสอบถามความตอ้งการ ผลิตภณัฑปุ๋์ยหมกัของผูบ้ริโภค 

ทีมีต่อปัจจยัทางการตลาดสีเขียว ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาของคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม          

เพื่อจะน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการท ารายงานคน้ควา้อิสระ และพฒันาการจดัการขยะให้เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไป  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ✓ ในช่อง (  ) ท่ีตรงกบัตวัท่านและเติมค าตอบลงในช่องวา่ง แบบสอบถามน้ี 

เฉพาะคนท่ีมีตน้ไมใ้นท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

 
ส่วนที ่1 : ความตอ้งการผลิตภณัฑปุ๋์ยของท่าน 
ท่านมีความตอ้งการปุ๋ยประเภทใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใดในการปลูกตน้ไมข้องท่าน  

ขอ้ท่ี               ประเภทปุ๋ย ระดบัความตอ้งการ 
 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 
ไม่มีความ
ตอ้งการ 

1. ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด 
 

    

2. ปุ๋ยอินทรียเ์คมี (ปุ๋ยผสม) 
 

    

3. ปุ๋ยชีวภาพ 
 

    

4. ปุ๋ยมูลใส้เดือน 
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5. ปุ๋ยเคมี 
 

    

6. ปุ๋ยคอก 
 

    

 

ส่วนที ่2 : ปัจจยัดา้นทศันคติของท่านเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1. มุมมองต่อสินคา้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

(     ) 1. สินคา้ส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ท่ีแพงเกินความจ าเป็น (โนกรีน) 

(     ) 2. มองเห็นความจ าเป็นในเร่ืองของการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (สะดวกกรีน) 
(     ) 3. การใชสิ้นคา้ส่ิงแวดลอ้มสะทอ้นความน าสมยัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั (กรีนตามกระแส) 
(     ) 4. ซ้ือสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม แมจ้ะแพงมากไปก็ตาม (กรีนตวัแม่) 
 
2. มุมมองในการใชพ้ลงังานทางส่ิงแวดลอ้ม 

(     ) 1.พอฤดูร้อนมาถึง อากาศมกัจะร้อนมากๆ จ าเป็นตอ้งเปิดแอร์หลายๆเคร่ือง เพื่อให้เกิดความ

สบาย (โนกรีน) 

(     ) 2. เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีสัญลกัษณ์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ป้ายฉลากเขียวประหยดัไฟเบอร์ 
5 เน่ืองจากช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาว (สะดวกกรีน) 
(     ) 3. การใชสิ้นคา้ส่ิงแวดลอ้มสะทอ้นความน าสมยัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั (กรีนตามกระแส) 
(     ) 4. ใชชี้วติแบบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสุด เช่น ข่ีจกัรยานลดโลกร้อน จะไดเ้ป็นการออกก าลงั
กายไดไ้ปในตวั (กรีนตวัแม่) 
 
3. การรับรู้แนวโนม้การจดัการขยะใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(     ) 1. ชอบสั่งอาหารเดลิเวอร่ีท่ีใชแ้พกเกจจ้ิงสวยๆ ทนทาน แต่เก็บไวใ้ชค้ร้ังต่อไปได ้(โนกรีน) 

(     ) 2. ชอบใชถุ้งผา้ไปในท่ีต่างๆ เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก และประหยดัดว้ย (สะดวกกรีน) 

(     ) 3. เขา้ร้านน่ารักๆ ซ้ือแกว้กาแฟแนวกรีนสวยๆ ท่ีทนัสมยัมาถ่ายรูป (กรีนตามกระแส) 

(     ) 4. ชอบใช้ส่ิงของท่ีย่อยสลายได ้แมจ้ะไม่มีความทนทาน ชอบเขา้ร้านต่างๆ ท่ีมีบริการการ               
คดัแยกขยะ (กรีนตวัแม่) 
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ส่วนที ่3 : ท่านใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มดงัต่อไปนีอยา่งไร ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์            
ปุ๋ยของท่าน  

ขอ้ท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

 

ระดบัความตอ้งการ 
 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ไม่มี
ความ
ตอ้งการ 

3.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
1. สินคา้ปุ๋ยอินทรียมี์คุณสมบติัในการบ ารุงดิน 

และใหธ้าตุอาหารแก่พืช ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
    

2. บรรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
    

3. สินคา้ปุ๋ยอินทรียผ์ลิตจากธรรมชาติจะมี
จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ เช่น ท าใหดิ้นนั้นมี
สภาพร่วนซุยมากข้ึน ไม่อดัตวักนัแน่น ไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

 
    

4. สินคา้ปุ๋ยอินทรียจ์  าเป็นตอ้งสะดวกต่อการใช ้
เช่น อยูใ่นรูปของการอดัเมด็ หรือไม่มีกล่ิน
รบกวน 

 
    

3.2 ปัจจัยด้านราคา 
1. ราคาของปุ๋ยอินทรียอ์าจจะแพงข้ึน เน่ืองจาก

สะทอ้นการตลาด คนปลูกตน้ไมเ้ยอะข้ึน 

 
    

2. สินคา้ปุ๋ยอินทรียมี์ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
สินคา้ตามทอ้งตลาดทัว่ไป แต่มีความแตกต่าง
ของผลิตภณัฑใ์นดา้นคุณค่าท่ีดี และเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปุ๋ยอินทรียร์าคาแพคละ 
100 บาท แต่ปุ๋ยเคมีต่างๆ  ราคาแพคละ 120 
บาท เป็นตน้ 
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ขอ้ท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

 

ระดบัความตอ้งการ 
 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ไม่มี
ความ
ตอ้งการ 

3.2 ปัจจัยด้านราคา (ต่อ) 
3. สินคา้ปุ๋ยอินทรียเ์คมี (ปุ๋ยผสม) จะมีราคาแพง

กว่าปุ๋ยอินทรียท์ัว่ไป กระตุน้ใหเ้กิดการอยาก
ทดลองใช ้เช่น มีธาตุอาหารครบถว้น และมี
คุณสมบติัทั้งการบ ารุงดิน และเพิ่มผลผลิตท่ี
สูง 

 
    

4. ผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียชี์วภาพอดัเมด็ใชง้านง่าย 
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีกล่ิน
รบกวนนอ้ย มีราคาท่ีสูง แต่คุม้ค่าต่อการใช้
งาน 

 
    

3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในการเลือกซ้ือใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 
1. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรอยูใ่กล้

ท่ีพกัอาศยั มีกิจกรรมตั้งตลาดสีเขียว เพื่อ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
    

2. สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดใ้นหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ร้านคา้ปลีก งานแสดงสินคา้ 
นิทรรศการตลาดสีเขียว, หา้งสรรพสินคา้, 
อินเตอร์เน็ต, และตวัแทนจ าหน่าย 

 
    

3. สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก มีท่ี
จอดรถใหบ้ริการ เลือกซ้ือสินคา้ไม่ไกลท่ีอยู ่
เช่น มีตลาดสีเขียว ร้านคา้ปลีก 

 
    

4. ร้านคา้มีการให้ขอ้มูล ความรู้ การใช ้และ
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ขอ้ท่ี 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ระดบัความตอ้งการ 
 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

ไม่มี
ความ
ตอ้งการ 

3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การซ้ือปุ๋ยอินทรียก่์อใหเ้กิดความภาคภูมิใจท่ี

ไดช่้วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
    

2. มีการเปิดโอกาสใหร่้วมกิจกรรมการส่งเสริม
การขาย เพื่อรักส่ิงแวดลอ้ม เช่น ร่วม
กิจกรรมโครงการปลูกป่า 

 
    

3. การใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษจากการใชสิ้นคา้
ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นประจ าส าหรับลูกคา้ เช่น ซ้ือ 
5 แถม 1 

 
    

4. มีการรับคืนหากสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ และ
แถมสินคา้ให ้เช่น ตน้ไมม้งคล, ผลิตภณัฑ์
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
    

 

ส่วนที ่4 : คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
(      ) 1. ชาย     (      ) 2. หญิง 
 
2. อายุ 
(      ) 1. ต  ่ากวา่ 23 ปี (Gen Z)   (      ) 2. 23 – 38 ปี (Gen Y) 
(      ) 3. 39 – 54 ปี (Gen X)   (      ) 4. 55 – 73 ปี (Gen Baby Boomer) 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
(      ) 1. มธัยมศึกษา    (      ) 2. ปวส. / อนุปริญญา 
(      ) 3. ปริญญาตรี    (      ) 4. สูงกวา่ปริญญาตรี 
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4. สถานภาพ 
(      ) 1. โสด     (      ) 2. สมรส 
 
5. อาชีพ 
(      ) 1. ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ   (      ) 2. พนกังานบริษทั 
(      ) 3. ธุรกิจส่วนตวั    (      ) 4. นกัเรียน / นกัศึกษา 
(      ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................. 
 
6. รายได้ต่อเดือน 
(      ) 1. ต  ่ากวา่ 5,000 บาท   (      ) 2. 5,000 – 10,000 บาท 
(      ) 3. 10,001 – 20,000 บาท   (      ) 4. 20,001 – 30,000 บาท 
(      ) 5. 30,001 – 40,000 บาท   (      ) 6. 40,000 บาทข้ึนไป 
 
7 ทีอ่ยู่อาศัยของท่านเป็นประเภทใด 
(      )  1 .บา้นเดียว / บา้นแฝด   (      ) 2. ทาวน์เฮาส์/ ตึกแถว  
(      ) 3. หอ้งพกั/คอนโด    (      ) 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ  นามสกุล                                                    นางสาววรัญญา  วฒันเขจร 

 
ประวตัิการศึกษา                                              วทิยาศาสตรบณัฑิต (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม) 

                                                                          มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                                                                          ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2556 

 
 ประสบการณ์ท างาน                                     พ.ศ.2557-2559 

                                                                          เจา้หนา้ท่ีประสานงานทัว่ไป 

                                                                          บริษทักรุงเทพธนาคม จ ากดั 

                                                                          พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั 

                                                                          เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 

                                                                          ศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 

                                                                          กรุงเทพมหานคร                     

 

 

 


