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ABSTRACT 

Title of Independent Study Factors affecting consumers’ decisions in purchasing products 
from recycled materials  

Author Miss Ratchaneegorn Sukchotirat 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2020 
 

 
The objectives of this study were to study factors affecting consumers’ decisions in 

purchasing products from recycled materials and to suggest ways for promoting products from 
recycled materials according to waste management with circular economy principle. The study 
method is survey-based method using questionnaire with consumers who purchase recycled 
product. The sample size is 402 samples. The data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics. 
 The results found that the majority of sample were female, the age ranging between  
24-27 years old (Generation Y), single, holding Bachelor's degree (or equivalent), employees of 
private companies, average income was more than 30,000 Baht/month. The hypothesis test results 
showed that different consumers' age affected their decision in purchasing products from recycled 
materials as the ages of 38 - 54 years old (Generation X) had the greatest effect on purchasing 
decisions at statistically significant level of 0.05.  
 
 
Keywords: Products from recycled materials, Decisions in purchasing products, Circular 
Economy 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในปัจจุบนัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มข้ึนของประชากร ส่งผลให ้
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จ  ากดัเพื่อขบัเคล่ือนให้ระบบเศรษฐกิจเติบโต 
อยา่งต่อเน่ือง การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือย เกิดการแก่งแยง่ทรัพยากรท่ีมีแนวโนม้
วา่จะขาดแคลนทั้งทางดา้นวตัถุดิบและพลงังาน ขาดความมัน่คงของทรัพยากร ในอดีตตั้งแต่เร่ิมมี
การปฏิวติัอุตสาหกรรม มีการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว  
โดยการน าทรัพยากรผ่านกระบวนการผลิต (Make) น าไปใช้งาน (Use) และน าไปทิ้ง (Dispose)  
เกิดเป็นขยะหรือของเสียโดยไม่ค  านึงถึงการน าขยะหรือของเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ
เรียกวา่ เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) น าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัใน
อนาคต ในขณะท่ีความตอ้งการการใชท้รัพยากรมีแนวโน้มสูงข้ึน ท าให้เศรษฐกิจตอ้งประสบปัญหา
ด้านต้นทุนวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากรายงานของ Waste Generation and Recycling 
Indices 2019 ท่ีจดัท าโดย Verisk Maplecroft Environment Dataset ท่ีศึกษาและส ารวจตวัช้ีวดั 
มากกว่า 52 ตวัเก่ียวกบัการผลิตขยะและการรีไซเคิลขยะท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆทัว่โลก พบว่า 
สถานการณ์ขยะโลกก าลงัน่าเป็นห่วง เน่ืองจากในแต่ละปีมีขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid 
Waste) เกิดข้ึนปีละมากกวา่ 2.1 พนัลา้นตนั แต่มีเพียง 16% หรือราว 323 ลา้นตนัเท่านั้น ท่ีถูกน าไป
เขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล (ณรงคก์ร มโนจนัทร์เพญ็, 2562) และจากรายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทยปี 2563 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน
ประมาณ 27.35 ล้านตนั โดยสามารถน ากลบัไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 11.93 ล้านตนั ก าจดัอย่าง
ถูกตอ้ง 11.19 ลา้นตนั และก าจดัไม่ถูกตอ้งประมาณ 4.23 ลา้นตนั (ส่วนพฒันาและบริหารระบบ
สารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2564) 
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สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีเห็นวิกฤตจากการขาดแคลนทรัพยากรจึงได้ขับเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ดว้ยการออกแบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เน้นการน าวตัถุดิบกลบัมาใช้ซ ้ าเพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดขยะหรือของเสีย
เหลือศูนย ์(Zero Waste) ดว้ยการน าขยะหรือของเสียท่ีถูกใช้แลว้มาผลิตซ ้ าหรือใชป้ระโยชน์ใหม่ 
เกิดการหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เรียกว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยในปี 2558 สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)  
ไดเ้สนอแนวคิด Industry 2020 in the Circular Economy ท่ีครอบคลุมการผลิตของอุตสาหกรรม
รูปแบบใหม่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการจดัการขยะใหมี้ประสิทธิภาพ (สถาบนัวิจยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2562) 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกลไกการขบัเคล่ือนสู่ความย ัง่ยืน  
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการพฒันาให้เกิดการสมดุลระหวา่งมนุษย์
กบัธรรมชาติ ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด เน้นการกลับมาใช้ใหม่ (สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) 
เศรษฐกิจหมุนเวยีน จึงเป็นทางออกท่ีจะท าให้เกิดการปฏิวติัรูปแบบการใชพ้ลงังานละวตัถุดิบอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร น าไปสู่ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมีหลกัการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ยการหมุนเวียน
วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์โดยการออกแบบและแปรรูปทรัพยากรภายหลงัการใช้งาน การซ่อมแซม 
และน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เพื่อเกิดการหมุนเวียน และกา้วเขา้สู่การเป็นประเทศ
พฒันาแลว้ท่ีย ัง่ยนื  

นอกจากมาตรการของภาครัฐแล้ว ผูบ้ริโภคก็สนใจสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วย
เช่นกนั อนัเน่ืองจากการรับรู้ถึงผลท่ีตามมาจากการท าลายส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ผูบ้ริโภคหันมา
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน (Bhattacharya and Sen, 2004)  
มีการรณรงค์ในด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อปลุกกระแสของการดูแลรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการให้
ความส าคัญต่อการรักษาและดูแลส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) เม่ือผูบ้ริโภคหนัมาสนใจบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ก็จะ
ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Chen, 2008) เม่ือความตอ้งการซ้ือสินคา้
เพิ่มข้ึน ความตอ้งการขายสินคา้ขององคก์รธุรกิจยอ่มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย (Chung and Wee, 2008) 
ประกอบกบัแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้รับความสนใจมาก
ยิ่งข้ึนในตลาดโลก โดยท่ีองค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ไดค้าดการณ์ว่า
ตลาดโลก ส าหรับสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจะเติบโตเพิ่มสูงข้ึน คิดเป็นมูลค่า
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ประมาณ 2,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของ
มูลค่าทางการตลาด ท่ีจะตอ้งขยายตวัเขา้มาสู่ตลาดในประเทศไทย 
 ตวัอยา่งสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลกระเป๋าแบรนด์ Freitad (n.d.) แบรนด์สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด ์
ท่ีผลิตกระเป๋าหลายรูปแบบ โดยน าเอาผา้ใบคลุมรถบรรทุก เข็มขดันิรภยั ยางใน จกัรยาน หรือ
แมก้ระทัง่ถุงลมนิรภยัภายในของรถบรรทุก มาท าเป็นกระเป๋าท่ีมีดีไซน์สวยงามและเป็นการน าเอา
ส่ิ ง ข อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง า น แล้ ว ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ หม่ อี ก ค ร้ั ง  ซ่ึ ง เ ป็ น ท่ี นิ ย ม อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ 
ในปัจจุบันก็มีวางจ าหน่ายอยู่ทั่วโลก ท าให้หลากหลายองค์กรธุรกิจหันมาปรับเปล่ียนเพื่อ
เ ป ล่ี ย น แปล ง แล ะ ป รั บป รุ ง สิ น ค้ า  เ พื่ อ มุ่ ง ส ร้ า ง สิ นค้ า ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
สู่ตลาดโลก (Duc and Do Ba, 2017) อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีตอ้งใช้เงินลงทุน 
ท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากตอ้งเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงไม่ใช่แค่เพียงผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาวตัถุดิบเท่านั้น ยงัรวมไปถึงผูข้นส่งสินคา้ คลงัสินคา้ 
ผูค้า้ปลีกและตวัแทนลูกคา้ (Chopra et al., 2001) ท าใหอ้งคก์รธุรกิจตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีกระตุน้
พฤติกรรม ในการบริโภคสินคา้ท่ีรีไซเคิล เพื่อช่วยตดัสินใจในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต
ขององคก์รธุรกิจไดดี้ยิง่ข้ึน รวมถึงปัจจยัทางการตลาดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการจดัการ
ขยะหรือของเสียด้วยการน าขยะมาหมุนเวียนใช้ซ ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัการพฒันา
เศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน ดงันั้นถึงควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุ 
รีไซเคิลของผูบ้ริโภค 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในการจดัการขยะดว้ยหลกั
เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้รีไซเคิลของผูบ้ริโภค 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงเป็นแนวทางการส่งเสริมสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในการจดัการขยะหรือ
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ของเสียดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงการเก็บ
ขอ้มูลใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้รีไซเคิลในมุมมองของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ท าให้องค์กรธุรกิจไดท้ราบถึงพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของ
ผูบ้ริโภค รวมถึงองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

2. ทราบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
3. เกิดการต่ืนตวัในการปรับตวัของกลุ่มองค์กรธุรกิจให้เห็นความส าคญัของการ

รับผดิชอบส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
4. ผลจากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการส่งเสริมสินคา้

จากวสัดุรีไซเคิล เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการขยะหรือของเสียดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล หมายถึง สินคา้ท่ีมีการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัเขา้สู่กระบวนการเพื่อ
ผลิตเป็นสินคา้ใหม่อีกคร้ัง โดยสินคา้ท่ีน ามารีไซเคิล (Recycle) จะเกิดการสูญเสียคุณภาพของ
สินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีไดผ้่านกระบวนการรีไซเคิลจะมีคุณภาพดอ้ยกว่าสินคา้ดั้งเดิม นอกจากน้ีสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลยงัรวมไปถึงสินคา้อพัไซเคิล (Upcycle) ดว้ย 
 สินคา้อพัไซเคิล (Upcycle) หมายถึง สินคา้ท่ีน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เขา้สู่กระบวนการ Upcycling 
หรือ Upcycled เพื่อแปรสภาพของวสัดุท่ีใช้แลว้เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ีมีคุณภาพ
ดีกวา่เดิม 
 เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) หมายถึง การจดัการขยะหรือของเสียดว้ยแนวคิด
ในการน าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้กลบัมาแปรรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยเนน้การใชท้รัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด



 

บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
2. การตลาดสีเขียวและผูบ้ริโภคสีเขียว     
3. การหมุนเวยีนวสัดุกลบัมาใชใ้หม่  
4. เศรษฐกิจหมุนเวยีน  
5. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวณการตดัสินใจ  
7. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

2.1 สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products) 
 
 สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สินคา้ท่ีผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใส่
ใจกบัผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบในการผลิต จนกระทัง่
เสร็จสมบูรณ์เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ส าหรับเตรียมการ
ขนส่งและจดัจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคต่อไป รวมถึงการจดัการซากผลิตภณัฑ์นั้น ๆ อย่างถูกวิธี  
โดยสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม จะตอ้งได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตตลอดทั้งวฎัจกัรผลิตภณัฑ์อยา่งละเอียดจากผูเ้ช่ียวชาญการดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม
เกณฑ์หรือขอ้ก าหนดของสินคา้ผลิตภณัฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะไดรั้บ "ฉลาก" หรือ "ตรา
สัญลกัษณ์" ซ่ึงฉลากท่ีมีออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย แสดงวา่สินคา้หรือบริการนั้น ๆ จดัอยู่
ในกลุ่มผลิตภณัฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูผ้ลิตสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดว้่ากว่าท่ีจะ
ได้มาซ่ึงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึง
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ปลายทาง เพื่อช่วยให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือใช้สินคา้ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด
หากเปรียบเทียบกบัสินคา้ตามทอ้งตลาดในประเภทเดียวกนั (สิริพฒันญั ชินเศรษฐพงศ,์ 2561) 
 สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง  
หีบห่อ บรรจุภณัฑห์รือบนตวัสินคา้นั้น ๆ  (ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์, 2563) ไดแ้ก่ 

1. สัญลกัษณ์ฉลากเขียว (Green Label) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีการ
ควบคุมการปล่อยสารเคมีหรือการสารพิษสู่่ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีการประหยดัพลงังานและ
ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิต การขนส่งและการใชง้าน รวมถึงไม่เป็นภาระในการก าจดัหลงัการใชง้าน 

2. สัญลักษณ์ประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับประสิทธิภาพของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และมาตราฐานการประหยดัไฟฟ้า โดยปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นการทดสอบและ
รับรองแลว้ 8 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ หลอดไฟตะเกียบ บลัลาสต ์พดัลม หมอ้หุง
ขา้ว และโคมไฟ 

3. สัญลกัษณ์ผลิตมาจากวสัดุแปรใช้ใหม่ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ผลิตภณัฑ์นั้นท า
มาจากวสัดุรีไซเคิล และสามารถน ากลบัไปใชใ้หม่ไดอี้กคร้ัง 

4. สัญลกัษณ์ท่ีผลิตมาจากป่าท่ีปลูก เป็นสัญลกัษณ์ท่ีรับรองวา่ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ท ามา
จากแหล่งไมท่ี้ไดรั้บการรับรองแลว้จริงๆ วา่แหล่งท่ีมาของใยไมม้าจากป่าท่ีไดรั้บการควบคุมหรือมี
การบริหารจดัการอยา่งรับผดิชอบต่อระบบนิเวศวทิยา 

5. สัญลกัษณ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์คุณภาพ เป็นเคร่ืองหมายท่ีรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 
โดยมีการทดสอบ  ประเมิน  และติดตามผลจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) 
สญัลกัษณ์ฉลากเขียว (Green Label) สญัลกัษณ์ประหยดัไฟเบอร์ 5 สญัลกัษณ์ผลิตมาจากวสัดุแปรใชใ้หม่ 

  

 

 
  

สญัลกัษณ์ท่ีผลิตมาจากป่าท่ีปลูก สญัลกัษณ์มาตรฐานผลิตภณัฑคุ์ณภาพ 

  
ภาพท่ี 2.1 สัญลักษณ์บนสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา: ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ (2563) 
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2.2 การตลาดสีเขียวและผู้บริโภคสีเขียว (Green marketing and green consumer)    
 

2.2.1 การตลาดสีเขียว  
 กรัณยพ์ฒัน์ อ่ิมประเสริญ (2559) อา้งอิงถึง Grundey&Zaharia (2008: 139) กล่าวว่า 
การตลาดสีเขียว คือ การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือเติมเพื่อใช้ใหม่ได ้(Refillable) สอดคลอ้งกบัสมาคมการตลาด
แห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association, 2011: 48) ท่ีให้ความหมายค าวา่ การตลาดสี
เขียว ไวว้่าเป็นการปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ตั้ งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภัณฑ์ท่ี
เช่ือมโยงกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 เปรมศกัด์ิ อาษากิจและหฤทยั อาษากิจ (2562) อา้งถึง Kotler Armstrong (2008:49) ได้
กล่าวไวว้า่ การตลาดสีเขียว คือ การน าส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกตเ์ขา้กบัการอนุรักษด์า้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด โดยน ามาใชเ้ป็นเทคนิคทางการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่หรือการลงทุน
เพิ่มเพื่อปรับใหก้ระบวนการผลิตสินคา้ในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการผลิตสินคา้ตั้งแต่เร่ิมแรก ท่ีจะ
ไม่สร้างผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกนัและขจดัของเสียท่ีเกิดจากการผลิต 
เช่น การติดตั้งและใชง้านเคร่ืองกรองอากาศขนาดใหญ่ เคร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้
ธุรกิจลดตน้ทุนแลว้ ยงัจะลดของเสีย ซ่ึงท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ การผลิตสินคา้
ตอ้งเป็น "สินค้าสีเขียว" หมายถึง สินค้าท่ีผลิตออกมานั้นสามารถย่อยสลายง่ายและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใช ้หลงัใช ้หรือทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกท่ียอ่ยสลายได ้ผลิตภณัฑ์ซกัลา้งท่ีไม่ก่อ
มลพิษ เส้ือผา้ไม่ฟอกยอ้ม น ้ามนัไร้สารตะกัว่ ตูเ้ยน็เคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟฟ้า เป็นตน้ 

2) ดา้นราคา (Piece) เป็นการตั้งราคาข้ึนอยู่กบัมูลค่าของสินคา้หรือบริการ 
ถ้ามีอรรถประโยชน์สูงจนท าให้สินคา้มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ อย่างไรก็ดีนักการตลาดตอ้ง
เข้าใจต้นทุนการผลิตกับต้นทุนส่ิงแวดล้อม หากมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพก็จะก่อใหเ้กิดของเสียและมลพิษ ซ่ึงจะกลายเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดจากการ
ใชว้ตัถุดิบอนัจะท าใหสิ้นคา้มีราคาแพงจนไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

3) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ตอ้งค านึงถึงวิธีการเลือกการกระจายสินคา้ท่ี
จะมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการจดัจ าหน่ายนั้นตอ้งใชย้านพาหนะต่าง ๆ ในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภค 
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4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีประกอบไปดว้ยการโฆษณา 
(Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public relation) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การขาย
โดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) และการตลาดทางตรง (Direct marketing) โดยใช้ทุกวิธี
ร่วมกนัในการท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการดว้ยกนัให้เกิดความใส่
ใจอยา่งจริงจงั กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแลว้ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการตลาดสี
เขียว ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของคนในองคก์รนโยบายจากรัฐบาลและยงัรวมไปถึงคู่แข่งขนัท่ีไดท้  า
การตลาดสีเขียวไปก่อนหน้าแลว้กดดนัให้องค์กรของเราตอ้งท าการตลาดสีเขียว (กรัณยพ์ฒัน์ อ่ิม
ประเสริญ, 2559 อา้งอิงถึง Kontic Ivan,2014: 11) 
  

2.2.2 กลยุทธ์การตลาดสีเขียว 
  นกัการตลาดตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการท าการตลาดใหม่โดยน าประเด็นท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มมาเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีเรียกวา่กลยุทธ์การตลาดสีเขียว กรัณยพ์ฒัน์ อ่ิมประเสริญ (2559) 
ไดส้รุปกลยุทธ์การตลาดสีเขียวได ้6 ประการ ซ่ึงชุมชนหรือองคก์รต่างๆ สมารถน าไปประยุกตใ์ช้
ได ้ดงัน้ี 

1) Policy ก าหนดนโยบายให้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกวตัถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทัง่ออกมา
เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และผูบ้ริโภคสามารถใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั 

2) Improvement พฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้มีความโดดเด่นในดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น พฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นผลิตภณัฑ์สีเขียวท่ีไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์สีเขียวโดยค านึงถึง
ตน้ทุนผลิตภณัฑก์บัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

3) Communication ส่ือสารให้ผูมี้ส่วนได้เสีย มีจิตส านึกในการดูแลและ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมและความร่วมมือเก่ียวกบัการท าการตลาดสีเขียว 
เช่น ผลิตภณัฑสี์เขียว มีความปลอดภยัต่อสุขภาพและไม่สร้างมลพิษ เป็นตน้ 

4) Transparency แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ช่ือสัตย ์และตรวจสอบได ้
โดยการปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมา ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจริงๆ เช่น 
การไม่ใชส้ัตวใ์นการทดลอง การใชส่้วนผสมหรือวตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงในทุกขั้นตอน
สามารถตรวจสอบได ้
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5) Confidence สร้างความมัน่ใจให้บุคคลทุกฝ่าย ดว้ยการให้หน่วยงานหรือ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรับรองการเป็นผลิตภณัฑ์สีเขียว เช่น มาตรฐาน ISO 14001 หรือ ฉลาก
เขียว เป็นตน้ 

6) Participation การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยให้ความร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยการศึกษาผลกระทบจากการกระบวนการผลิตว่า
ผลิตภณัฑสี์เขียวของเราไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน เช่น ไม่ปล่อยน ้ าเสียลง
ในแม่น ้าล าคลองไม่ทิ้งขยะหรือของเสียใหเ้ป็นมลพิษแก่ชุมชน เป็นตน้ 
  

2.2.3 ผู้บริโภคสีเขียว   
 นิศาชล ลีรัตนากร (2556) ไดอ้า้งอิงถึง Scypa (2006) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคสีเขียว คือผูบ้ริโภค
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่เพราะเป็นการกระท าตามสมยันิยม แต่เป็นเพราะพวกเขา
ตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง หรืออาจกล่าวไดว้า่ผูบ้ริโภคสีเขียวเป็นผูท่ี้มองหา
สัญลักษณ์หรือตรารับรองว่าสินค้านั้นเป็นสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมก่อนจะตดัสินใจซ้ือ  
นอกจากนั้นผูบ้ริโภคสีเขียวยงัมีแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้สีเขียว แมว้า่มนัจะมีคุณภาพต ่ากวา่ หรือ
ราคาสูงกวา่สินคา้ทัว่ไปก็ตาม  
 ในการศึกษาของ Otman and Reilly (1998) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเอาไวว้่าในการซ้ือสินคา้ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนั้น ผูบ้ริโภคสีเขียวจะตอ้งได้รับการตอบสนองความต้องการ (Need)  
ในหลายประการ ดงัน้ี 

1) Need for Information ผูบ้ริ โภคสีเขียวมีความตอ้งการท่ีจะทราบขอ้มูล
ข่าวสารซ่ึงอาจจะเก่ียวกบัประเด็นท่ีว่าจะหาซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวคลอ้มไดอ้ย่างไรและท่ี
ไหน เม่ือผูบ้ริโภคมองหาสินคา้สีเขียวในซูเปอร์มาร์เก็ต ผูบ้ริโภคสีเขียวจะตอ้งรู้วา่สินคา้เหล่าน้ีถูก
วางไวใ้นต าแหน่งใด และตอ้งทราบว่าระหว่างสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวคล้อมและสินคา้ปกติมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไร (Wind, 2004) ในประเด็นน้ี สัญลกัษณ์บนผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงวา่สินคา้นั้น
เป็นสินกา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวคลอ้มจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ (D'SouZa Taghian and Lamib, 2006) 

2) Need for Control ในประเด็นน้ี Otman and Reilly (1998) ตั้งขอ้สังเกตวา่ 
ผูบ้ริโภคสีเขียวจะมีพฤติกรรมในการศึกษาสินคา้ชนิดนั้นๆ ทั้งน้ีจะให้ความส าคญักบัรายละเอียดท่ี
ระบุไวบ้นผลิตภณัฑ์ (Description) ท่ีจะซ้ือ ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคสีเขียวเช่ือ (Trust)  
ใหไ้ดว้า่สินคา้นั้นเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง จึงจะไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภค 
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3) Need to Change ผูบ้ริโภคสีเขียวมีความตอ้งการ การรู้สึกว่าตนเอง
สามารถเปล่ียนโลกได ้แมส้ักเพียงบางส่วนหรือบางเส่ียวก็ตาม แปลวา่แทจ้ริงแลว้เขาปรารถนาท่ีจะ
เป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักขส่ิ์งแวดลอ้ม 

4) Need to Express Lifestyle คุณภาพและราคาของสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค Otman and Reily (1998) ให้ความเห็นวา่
นกัการตลาดจะตอ้งตดัสินใจตั้งราคาสินคา้ของตนเองเพื่อให้สามารถท าการแข็งขนัในตลาดได ้แต่
ไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมีความช่ืนชอบสินคา้สีเขียวมากเพียงใด สินคา้ท่ีน าออกมาจ าหน่ายจะตอ้งไม่สร้าง 
ความขดัแยง้กบัวถีิชีวติท่ีเคยเป็นมาของผูบ้ริโภคจนเกินไปนกั 
 Laroche, M., Bergeron, J., and Barbaro-Forleo, Guido (2001) พบวา่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมรู้สึกวา่พฤติกรรมการบริโภคของตนเองนั้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
โดยตรงในหลายดา้น จึงเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เช่น การซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุภณัฑ์ท าจาก
วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ (Recycled Material) หรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น สีท่ียอ่ยสลายไดโ้ดยวิธีชีวภาพ (Biodegradable Paint) สเปรยใ์ส่ผมท่ีไม่ผสมสาร CFC หรือตวั
กรองกาแฟท่ีไม่ฟอกสี เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคยินดีจะจ่ายเพิ่มข้ึนส าหรับผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัน้ี 

1) ลักษณะทางด้านประชากรศาสต ร์ของผู ้บ ริโภค  (demographics 
characteristics) วิธีวิเคราะห์ลกัษณะผูบ้ริโภคท่ีดีท่ีสุดคือ การศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ท่ี
จ  าแนกประชากรออกตามอายุ เพศ รายได ้การศึกษา ลกัษณะการท างาน ท่ีอยูอ่าศยั สถานภาพการ
สมรส และขนาดของครอบครัว เป็นต้น ผลการศึกษาวิเคราะห์เดิม พบว่า ผูห้ญิงมีความรู้สึก
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ผูช้าย แต่ต่อมากลบัพบว่าผูช้ายยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึนเพื่อควบคุม
สภาวะมลพิษทางอากาศมากกว่าผูห้ญิง ส าหรับการวิเคราะห์ทางด้านรายได้และการศึกษาของ
ประชากรสรุปได้ว่า ทั้ งรายได้และการศึกษาไม่ใช่ตวัดัชนีท่ีดีนักในการบ่งช้ีความรับผิดชอบ
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มหรือพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค งานวิจยัในอดีตพบวา่ คนท่ีมีอายุ
น้อยกว่าค่าเฉล่ียจากการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีจ  าแนกประชากรออกตามอายุเป็น
ผูบ้ริโภคสีเขียว แต่ผลการวิจยัภายหลงักลบัพบว่า ผูบ้ริโภคสีเขียวจะเป็นผูมี้อายุมากกว่าค่าเฉล่ีย 
นักวิจยัส่วนใหญ่มีความเห็นว่าลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์มีความส าคญัน้อยกว่าตวัช้ีวดั
ทางดา้นความรู้ ค่านิยม และ/หรือทศันคติในการอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสีเขียว 

2) ความรู้ของผูบ้ริโภค (knowledge or eco-literacy) เป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่
ความรู้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้จะมีความส าคญัในการจดั
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โครงสร้างของข้อมูลท่ีผูบ้ริโภครวบรวมและจัดการเป็นข่าวสารและการใช้ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจ ตลอดจนการประเมินคุณค่าของผลผลิตและการบริการ รายงานการวิจยั
ดา้นความรู้ของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และใช้บริการท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมมี
ความขดัแยง้กนัอยู่ บางรายงานได้รายงานว่าความรู้ของผูบ้ริโภคไม่เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเชิงนิเวศน์ แต่บางรายงานบอกว่าความรู้ทางนิเวศวิทยาของผูบ้ริโภคเป็นดชันีช้ีวดัการ
บริโภคเชิงอนุรักษข์องผูบ้ริโภคและยงัพบว่าผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นสภาพแวดลอ้มสูงพอใจท่ีจะจ่าย
มากข้ึนส าหรับผลิตภณัฑสี์เขียว 

3) ค่านิยมของผูบ้ริโภค (values) เป็นความพึงพอใจเก่ียวกบัความเช่ือถืออยา่ง
ลึกซ้ึงและหลกัปรัชญา (philosophical subjects) หรือเป็นความเช่ือซ่ึงช้ีน าการกระท าและการใช้ดุลย
พินิจท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1)
ดา้นความเป็นปัจเจกชน (individualism) คือ สภาพซ่ึงบุคคลมองตวัเองคร้ังแรกเป็นส่วนตวัและเช่ือ
วา่ความสนใจส่วนตวัและค่านิยมมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 2) ดา้นความเป็นกลุ่ม (collectivism) 
คือ ความรู้สึกท่ีวา่ส่ิงท่ีดีงามของกลุ่มหรือสังคมจะตอ้งมาก่อน 
               จากรายงานผลการวจิยัปรากฏวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยมความเป็นกลุ่ม (collectivism)  
มีแนวโน้มท่ีจะเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ในขณะท่ีผู ้บริโภคท่ีมีค่านิยมเป็นปัจเจกชน 
(individualism) มีแนวโน้มท่ีไม่เป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้มมากกว่า นอกจากน้ียงัพบว่า พวกท่ีมี
ค่านิยมสนุกสนานและร่ืนเริง (fun/enjoyment) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับทศันคติและเห็น
ความส าคญัของการน าผลิตภณัฑม์าแปรรูปใชใ้หม่ (recycling) ซ่ึงน าไปสู่พฤติกรรมการใชข้องแปร
รูปใชใ้หม่ 

4) ทศันคติของผูบ้ริโภค (attitudes) คือ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยใชเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่งความคิดและ
พฤติกรรม นกัการตลาดนิยมใช้ในเคร่ืองมือการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และตรา
สินคา้ เสริมแรงและ(หรือ) เปล่ียนทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงองค์ประกอบของทศันคติ มี 3 ส่วน 
คือ 1) ส่วนของความเขา้ใจ (cognitive component) หมายถึง ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ 
และความเช่ือเก่ียวกับตราสินค้าโดยปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึก 2) ส่วนของความรู้สึก 
(affective component) หมายถึง ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และตรา
สินค้า เช่น เกิดความรู้สึกชอบ หรือ ไม่ชอบ พอใจ หรือ ไม่พอใจ มีประโยชน์ หรือ ไม่มี
ประโยชน์ และ 3) ส่วนของพฤติกรรม (behavior component) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือแนวโน้มการเกิดพฤติกรรม เช่น การแจกของตัวอย่าง มี
วตัถุประสงคใ์หก้ลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการทดลองใช ้ 
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               ผลการวิจยัเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อสภาพแวดลอ้มไดแ้ก่ 1) ความส าคญั (importance) และ 2) ความไม่สะดวก (inconvenience) ของ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม ยกตวัอย่าง เช่น ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าการน าผลิตภณัฑ์
กลบัมาแปรสภาพใช้ใหม่ (Recycling) มีความส าคญัต่อสังคมและสภาพแวดลอ้มในระยะยาว แต่
ผูบ้ริโภคก็จะมีความรู้สึกถึงความไม่สะดวกสบายส่วนตวัในการกระท าเช่นนั้น ในกรณีท่ีคลา้ยกนัก็
คือ ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคจะรู้ว่าการซ้ือ น าผลไมห้รือ ขนมท่ีใส่ในบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้คร้ังเดียวแลว้ทิ้งจะ
เป็นผลร้ายต่อสภาพแวดล้อมก็ตาม แต่ก็ยงัซ้ืออยู่เพราะว่าสามารถซ้ือและใช้ได้อย่างสะดวก 
นอกจากน้ียงัวจิยัพบวา่ ความไม่สะดวกสบาย (inconvenience) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการน า
กลบัมาใชใ้หม่ (recycling) โดยความเป็นปัจเจกชน (individualism) สูงจะเช่ือวา่การน าผลิตภณัฑ์
กลบัมาใช้ใหม่นั้นไม่สะดวกสบาย ในทางตรงกนัขา้มกนัพบวา่ ความส าคญัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคเม่ือมีการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

5) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (consumers’ behaviors) เป็นพฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งน าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสนอง
ความตอ้งการในการบริโภค โดยมีกระบวนการตดัสิน ใจและการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและการใช้สินคา้ กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือและใช้สินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นมีขั้นตอน
ซบัซอ้นยากแก่การเขา้ใจ มีรูปแบบและทฤษฎีมากมายท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา โดยน ามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎี
ทางการตลาดเพื่อใหเ้ขา้ใจพื้นฐานของพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากข้ึน 
 

2.2.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  
 Tanner, C., and Kast, SW. (2003) พบว่าปัจจยัดา้นส่ิงแวดล้อม และปัจจยัทศันคติ
พฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น ความรู้ ความใส่ใจกบัสภาพแวดลอ้ม ทศันคติ บรรทดัฐาน และค่านิยมท่ี 
เก่ียวเน่ืองกบัการบริโภค ทศันคติและแรงจูงใจของผูบ้ริโภค มีผลต่อพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้นยงัมีการคน้ควา้ด้านโครงร่างของผูบ้ริโภคสีเขียว (Profile of Green 
Consumer) ทั้งน้ีตวัแปรจ าเพาะท่ีพบว่ามีผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านสภาพแวดล้อมสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1) การวดัทศันคติจ าเพาะ (measures of specific attitudes) เช่น ผลของการ
ส ารวจผูบ้ริโภคท่ีสนบัสนุนขอ้เสนอท่ีวา่ความเช่ือเฉพาะตวัของผูบ้ริโภคเป็นตวัท านายพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มไดแ้น่นอนกวา่ความใส่ใจทัว่ๆไป  
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2) พฤติกรรมหรืออุปสรรคในการรับรู้ (perceived barriers) มีผลการ
ศึกษาวิจยัแสดงให้เห็นวา่การควบคุมการรับรู้ (perceived control) หรืออุปสรรคในการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคเป็นตวัท านายพฤติกรรมทางสภาพแวดล้อม ในการกระตุน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคตอ้งมัน่ใจว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือมีผลท าให้
สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมดีข้ึน  

3) ความรู้ (knowledge) โดยส่วนใหญ่แลว้ความรู้ทางดา้นสภาพแวดลอ้มจะ
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมทางสภาพแวดลอ้มของผูบ้ริโภค แต่ก็มีรายงานท่ีขดัแยง้อยู่
บา้ง ความรู้แบ่งออกเป็นความรู้ทางดา้นทฤษฎี (knowledge about facts) และความรู้ทางการปฏิบติั 
(knowledge about actions) ความรู้ทางการปฏิบติัจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากกวา่ความรู้
ทางดา้นทฤษฎี  

4) บรรทดัฐานส่วนบุคคล (personal norm) ความรู้สึกผูกมดัทางจริยธรรม 
(feeling of moral obligation) เป็นตวักระตุน้ส าคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมทางดา้นสภาพแวดลอ้มของ
ผูบ้ริโภค กล่าวโดยสรุปแลว้ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคสีเขียว ไดแ้ก่ ทศันคติ
ดา้นบวกกบัสภาพแวดลอ้ม (pro-environmental attitude) ทศันคติเชิงบวกกบัการคา้ท่ียุติธรรม (fair 
trade) ผลผลิตทอ้งถ่ิน (local products) โดยผูบ้ริโภคตอ้งมีความรู้ท่ีสามารถแยกความแตกต่าง
ระหวา่งสภาพการเป็นมิตรและอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ได ้การซ้ือของผูบ้ริโภคสี
เขียวจะลดลงเม่ือผูบ้ริโภคตระหนักถึงการท่ีจะต้องประหยดัเวลาเม่ือต้องไปซ้ือของในตลาด
ซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนปัจจยัทางด้านอาหาร GMO รสชาติของอาหาร สุขภาพ ความรู้ทางทฤษฎี  
ความเช่ือในตลาดสีเขียว บรรทดัฐานส่วนบุคคล และอุปสรรคทางดา้นการเงินนั้นไม่มีผลในการ
เป็นตวัดชันีช้ีวดั 
 

2.3 การหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
 

2.3.1 ความหมายการน าวัสดุแปรกลับมาใช้ใหม่ 
2.3.1.1 รีไซเคิล (Recycle) 

  สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ (2543:2-6) กล่าววา่ Recycle หมายถึง การน ากลบัมา
ผลิตใหม่ เป็นการแยกวสัดุท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ าออกจากกองขยะและรวบรวมมาใช้เป็น
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ข้ึนใหม่หรือรู้จกักนัทัว่ไปวา่ “รีไซเคิล” ซ่ึงเป็นการแปลงผลิตภณัฑ์มาใช้
ใหม่ โดยการน าเขา้สู่กระบวนการท่ีใช้เทคโนโลยีในระดบัจนถึงระดบัสูงไปใชก้ารเปล่ียนแปลง
ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่  
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  กมลภรณ์ รุ่งแสง (2563) กล่าววา่ รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การน าวสัดุท่ีผา่น
การใชง้านแลว้กลบัมาใชใ้หม่ โดยการน าเขา้สู่กระบวนการแปรสภาพ (Transform) เช่น การหลอม 
เพื่อให้กลายเป็นวตัถุดิบใหม่ซ่ึงมีคุณภาพเท่าเดิม เช่น แกว้ อลูมิเนียมโลหะ เป็นตน้ หรือมีคุณภาพ
ดอ้ยลง เช่น กระดาษ เป็นตน้  
 

2.3.1.2  อพัไซเคิล (Upcycle หรือ Upcycling) 
  กมลภรณ์ รุ่งแสง (2563) อา้งถึง Reiner Pilz (1994) กล่าววา่ อพัไซเคิล (up-cycle) 
ปรากฏข้ึนคร้ังแรกจากบทสัมภาษณ์ของ ไรเนอรฟิลช์ วิศวกรชาวเยอรมัน ซ่ึงได้นิยามถึง
กระบวนการท่ีท าให้วสัดุมีคุณค่าท่ีสูงข้ึน โดยบทสัมภาษณ์ช่วงหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ “รีไซเคิล ? ฉัน
เรียกมนัว่าดาวน์ไซเคิล พวกเขาทุบอิฐ พวกเขาทุบทุกอย่าง ส่ิงท่ีเราตอ้งการคือการอพัไซเคิล ซ่ึง
ผลิตภณัฑเ์ก่าจะไดรั้บคุณค่ามากข้ึนไม่นอ้ยลง”  
  Richardson (2011) ให้ค  าจ ากัดความกระบวนการ Upcycling ว่าเป็นการท า
ผลิตภณัฑ์หรือวสัดุท่ีถูกทิ้งมาสู่วงจรชีวิตใหม่ของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั Chini (2007) 
และCalkins (2009) ได้ให้ค  านิยามของกระบวนการอพัไซเคิลไวว่าเป็นกระบวนการท่ีท าให้
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพความคงทนและมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน 
  กมลภรณ์ รุ่งแสง กล่าววา่ อพัไซเคิล (Upcycle หรือ Upcycling) หมายถึง การน า
วสัดุท่ีผ่านการใชง้านแลว้ มาเพิ่มมูลค่าดว้ยการออกแบบมาเป็นของใชใ้หม่ โดยผ่านกระบวนการ 
Upcycling หรือ Upcycled ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะไม่ใช่ผลิตภณัฑ์เดียวกนัอีก เป็นการขยายระยะเวลา
การใช้สินคา้ในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม การแปรรูปของผลิตภณัฑ์อพัไซเคิล จะตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ทั้งน้ีกระบวนการ upcycling จะไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัการใชส้ารเคมีซ่ึงส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือถา้จ าเป็นตอ้งใชก้็จะใชใ้ห้นอ้ยท่ีสุด และผลลพัธ์
ปลายทางท่ีได ้คือ สินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดอตัราการ
เติบโตของปริมาณขยะบนโลกอีกทางหน่ึง กระบวนการอพัไซเคิล เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและใช้อย่าง
แพร่หลายมากข้ึนจากหนงัสือ Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things โดยให้ค  า
จ ากดัความว่า “การน าวสัดุท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์แล้วมาท าให้มีมูลค่าหรือใช้ได้ดีกว่าเดิม” 
(Braungart & McDonough, 2002) เป็นหลกัการแม่แบบจากธรรมชาติในการประเมินวฏัจกัรการ
เกิดและย่อยสลายอย่างย ัง่ยืน จากแนวความคิดดงักล่าวต่อยอดสู่แนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)  
  นอกจากมิติทางดา้นการใช้ทรัพยากรแลว้ มิติทางดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัคงไดรั้บการ
ค านึงถึงควบคู่กนัไปดว้ย จกัรสิน นอ้ยไร่ภูมิและสิงห์ อินทรชูโต (2560) อา้งถึง Tucker (2012) ได้
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ให้ค  านิยามไวว้่า กระบวนการของการแปลงของเสียหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไร้ประโยชน์ เป็นวสัดุใหม่
หรือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีกวา่ หรือให้คุณค่ากบัค่าส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่ เช่นเดียวกบั สิงห์ อินทรชูโต 

(2558) ท่ีไดใ้หค้  าจ  ากดัความกระบวนการอพัไซเคิลเอาไวว้า่ กระบวนการแปลงสภาพวสัดุเหลือใช ้
หรือการท าใหว้สัดุหรือผลิตภณัฑ ์ท่ีไม่สามารถใชง้านตามหนา้ท่ีเดิมให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมี
คุณภาพและมีมูลค่าสูงข้ึน อีกทั้งยงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  กมลภรณ์ รุ่งแสง (2563) กล่าวไวว้่า กระบวนการจดัการของเสียท่ีมีการน า
หลกัการ 3R มาช่วยลดปริมาณของเสีย แต่กระบวนการยงัคงส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบ
นิเวศทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยเฉพาะการ รีไซเคิล ซ่ึงเป็นการดาวน์ไซเคิล 
(Downcycle) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้คุณภาพต ่าลง ทั้งกระบวนการตอ้งใชพ้ลงังานเพิ่ม ซ่ึงหาก
ไม่มีการจดัการท่ีดี อาจสร้างปัญหาแก่สภาพแวดล้อม นอกจากน้ีการรีไซเคิลอาจเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่าการผลิตวสัดุข้ึนใหม่ เน่ืองจากวสัดุเหล่านั้นไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ตามอุดมคติของการรีไซเคิล เพื่อลดจุดดอ้ยของการรีไซเคิลจึงเป็นท่ีมาของกระบวนการการ
ผลิตวสัดุแบบใหม่เรียกวา่ อพัไซเคิล (up-cycle) หรือ อพัไซคลิง (upcycling) คือ การน าวสัดุท่ีไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ ไดท้  าให้มีมูลค่าหรือใชไ้ดดี้กวา่เดิม (Braungart & McDonough,2002) เป็น
กระบวนการท่ีท าให้วสัดุ ท่ีไม่สามารถใช้งานไดต้ามหน้าท่ีเดิมให้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
และมูลค่าสูงข้ึน ทั้งยงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.3.1.3 ดาวน์ไซเคิล (Downcycle หรือ Downcycling) 
  กมลภรณ์ รุ่งแสง (2563) กล่าววา่ดาวน์ไซเคิล (Downcycle หรือ Downcycling) 
หมายถึง การน าวสัดุท่ีหมดอายุการใช้งานแลว้กลบัมาใช้ใหม่โดยผา่นกระบวนการแปรสภาพ ซ่ึง
คุณภาพของวสัดุจะลดลงเร่ือยๆ จนกลายเป็นขยะ ซ่ึงวสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุประเภทกระดาษ 
พลาสติก และเหล็ก โดยคุณภาพของวสัดุแต่ละประเภทจะลดลงแตกต่างกนัไป  
 
 Green Network (2019) ไดก้ล่าววา่ Upcycle กบั Recycle มีความแตกต่างการ โดย Upcycle 
คือ การใชว้สัดุจากผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีถูกใชง้านแลว้ เพื่อสร้างส่ิงใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากการ Recycle 
เพราะเม่ือวสัดุท่ีถูกใชง้านแลว้ผา่นการ Upcycling หรือ Upcycled ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะไม่ใช่ผลิตภณัฑ์
เดียวกนัอีก เช่น การเปล่ียนเส้ือยืดเก่าโดยตดัแขนหรือคอเล็กน้อยและเยบ็ดา้นล่าง เพื่อเปล่ียนให้
กลายเป็นถุงหรือกระเป๋าผา้ส าหรับใส่ของ ซ่ึงแบบน้ีจะเรียกวา่การ Upcycling หรือเป็นการขยาย
ระยะเวลาการใชเ้ส้ือยดืในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ซ่ึงแตกต่างจากการ Recycle เพราะหาก
เป็นการรีไซเคิล เส้ือยดืเก่าจะถูกเปล่ียนกลบัไปเป็นผา้ส าหรับใชผ้ลิตเส้ือยดืไดอี้กคร้ัง 
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 สรุปไดว้่า สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล (Recycled Product) หมายถึง สินคา้ท่ีมีการน าวสัดุท่ีใช้
แลว้กลบัเขา้สู่กระบวนการต่างๆ ผลิตเป็นสินคา้ใหม่อีกคร้ัง เพื่อต่ออายุการใชง้านหรือเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัสินคา้ โดยมีคุณภาพของสินคา้เท่าเดิม หรืออาจมีคุณภาพดอ้ยลง ซ่ึงรวมไปถึงสินคา้ท่ีมาจาก
การอพัไซเคิล (Upcycle หรือ Upcycling) และดาวน์ไซเคิล (Downcycle หรือ Downcycling) 
นอกจากน้ีธนกฤต เหลืองอาสนะทิพย์ (2562) ได้กล่าวว่า ปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวแคนาดาได้ให้
ความส าคญักบัสินคา้เพื่อความย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม 
Millennial ท่ีมีพฤติกรรม ค่านิยม และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ โดย
ไดม้องหาสินคา้ภายใตแ้นวคิดใหม่ท่ีเรียกวา่ “Upcycle” หรือแนวคิดหรือวิธีการท่ีสามารถน าของ
เสียกลบัมาใช้ใหม่ทดแทนของเดิมไดเ้กือบทั้งหมด ซ่ึงแตกต่างจาก Recycle ท่ีสามารถน าส่ิงท่ีใช้
แลว้กลบัมาใชไ้ดบ้างส่วน  
 

 
ภาพท่ี 2.2 สัญลักษณ์ Recycling Upcycling และDowncycling 
 

2.3.2 ประเภทของวัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่  
 ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่า บรรจุภณัฑ์ (Packaging) มีบทบาทส าคญัต่อระบบธุรกิจเป็น
อยา่งยิ่ง เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้
ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด โดยสามารถแบ่งประเภทไดต้ามวสัดุท่ีน ามาใช้
ในการผลิต เช่น บรรจุภณัฑ์ท่ีท ามาจากพลาสติก โลหะ และแก้ว เป็นตน้ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์เหล่าน้ี 
หลงัจากการบริโภคแลว้ ก็จะกลายเป็นวสัดุเหลือใช ้ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอย
โดยประเภทของบรรจุภณัฑ์ หรือวสัดุเหลือใช ้ท่ีกลายเป็นขยะมูลฝอย สามารถน ามาใชใ้หม่ และมี
ความส าคญัในทางธุรกิจ (ญาณญัฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553) ดงัน้ี 
 

2.3.2.1 พลาสติก  
  พลาสติกเป็นวสัดุท่ีมีบทบาทส าคญัในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีสามารถใช้
แทนวสัดุธรรมชาติไดห้ลายอย่าง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีเป็นท่ียอมรับ คุณสมบติัทัว่ไป
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ของพลาสติกจะมีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตวัยาก เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าท่ีดี มีการ
อ่อนตวัและหลอมเหลวเม่ือไดรั้บความร้อนจึงเปล่ียนเป็นรูปต่างๆไดต้ามตอ้งการ และมีน ้ าหนกัเบา 
นอกจากน้ี พลาสติกยงัมีตน้ทุนการผลิตต ่าจึงเป็นวสัดุท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ไดแ้ละมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ี พลาสติกจึงกลายเป็นขยะจ านวน
มหาศาล และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยพลาสติกสามารถแบ่งประเภทตามคุณสมบติัทาง
ความร้อนออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) Thermoplastic (เทอร์โมพลาสติก) เป็นพลาสติกท่ีใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด 
ในโลก พลาสติกประเภทน้ีเม่ือไดรั้บความร้อนจะอ่อนตวั และแขง็ตวัเม่ืออุณหภูมิลดลง สามารถท า
ให้กลับเป็นรูปเดิม หรือเปล่ียนเป็นรูปอ่ืนได้ โดยพลาสติกยงัคงสมบัติเหมือนเดิม มีสมบัติ
เหมาะสมส าหรับการข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ดว้ยเทคนิคพื้นฐาน เช่น การฉีด การอดัรีด หรือการ
ป่ันเป็นเส้นใย 

2) Thermosetting plastics (เทอร์โมเซตติงพลาสติก) เป็นพลาสติกท่ีมี
คุณสมบติั ในการหดตวันอ้ย ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ความดนั และทนต่อปฏิกิริยา
เคมีไดดี้ จึงท าให้เกิดคราบและรอยเป้ือนยาก มีความคงรูปหลงัการผา่นความร้อนหรือแรงดนัเพียง
คร้ังเดียว เม่ือทิ้งไวใ้ห้เยน็ลงจะแข็งมากและเปล่ียนรูปร่างไม่ได ้หากอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะแตก
และไหม้เป็นข้ีเถ้าสีด า เทอร์โมเซตติงพลาสติกต้องการเวลาเพื่อการแข็งตวัมากกว่าเทอร์โม
พลาสติก รวมทั้งอาจตอ้งมีการตกแต่งหลงัจากข้ึนรูป 
 
 ประเภทของพลาสติกรีไซเคิล  
 พลาสติกรีไซเคิล แบ่งออกเป็น 7 ประเภท (ดงัตารางท่ี 2.1) ซ่ึงสมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา (The Society of the Plastics Industry Inc.) ไดก้ าหนดสัญลกัษณ์
มาตรฐานของพลาสติกท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีสามารถน ามา รีไซเคิลได ้โดยใชส้ัญลกัษณ์ลูกศร 3 
ตวั วนไปในทางเดียวกนัเป็นรูปสามเหล่ียมด้านเท่า หรือ เรียกว่า Mobius loop เม่ือปรากฏ
สัญลกัษณ์น้ีท่ีสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใดหมายถึงวา่ ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถรีไซเคิลไดห้รือ ผลิตภณัฑ์
นั้นท ามาจากวสัดุรีไซเคิล ส่วนหมายเลข ก ากบัตรงกลางรูปสามเหล่ียม และมีอกัษรภาษาองักฤษท่ี
ฐานสามเหล่ียม คือ การจดัประเภท หรือชนิดพลาสติกท่ีจะน ามารีไซเคิลได ้ 
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ตารางท่ี 2.1 ประเภทของพลาสติกรีไซเคิล 
สัญลักษณ ์ ชื่อเต็ม คุณสมบัต ิ ตัวอย่างผลิตภณัฑ ์

 

โพลีเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต 
(Polyethylene Terephthalate : 

PETE) 

เป็นพลาสติกเน้ือเหนียว มีความ
ทนทานต่อแรงกระแทก และมี
คุณสมบติัในการป้องกนัการแพร่ผา่น
ของก๊าซไดดี้ 

ขวดน ้ าด่ืม และ
ขวดน ้ ามนัพืช 

 

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง 
(High-density Polyethylene : 

HDPE) 

เป็นพลาสติกความหนาแน่นสูง ท าให้
แข็งแรง แต่โปร่งแสงนอ้ยกว่าโพลีเอ
ทิลีน ความหนาแน่นต ่า ทนกรดและ
ด่าง ทั้ งยงัป้องกันการแพร่ผ่านของ
ความช้ืนไดดี้ 

ขวดแชมพ ู
ถุงพลาสติก  
ถงัขยะ 

 

โพลีไวนิลคลอไรด ์
(Polyvinyl Chloride : PVC) 

เป็นพลาสติกใสท่ีมีความแขง็แรงมาก 
ไอน ้ าและอากาศซึมผา่นได้
พอสมควร แต่ป้องกนัไขมนัไดดี้ 

ท่อน ้ าประปา 
ฉนวนหุม้สายไฟ 

 

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต ่า 
(Low-density Polyethylene : 

LDPE) 

เป็นพลาสติกโปร่งแสง ท่ีมีปริมาตร
สูง แต่ความหนาแน่นต ่า 

ถุงใส่ของ ถุงบรรจุ
อาหารแช่แขง็ 

 

โพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene : PP) 

เป็นพลาสติกท่ีมีน ้ าหนกัเบาท่ีสุด แต่
มีความแข็ งแรง  ทนทานต่อแรง
กระแทก และความร้อนสูง 

ฝาขวด ขวดยา 

 

โพลีสไตรีน (Polystyrene : 
PS) 

เป็นพลาสติกท่ีมีความโปร่งใส 
เปราะบางแต่ทนต่อกรดและด่าง ผลิต
เป็นรูปต่าง ๆ ไดง่้าย ไอน ้ าและอากาศ
ซึมผา่นไดพ้อสมควร 

ถว้ย จาน กล่องใส่
แผน่ซีดี 

 

พลาสติกอ่ืน ๆ (Other) พลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ 6 ชนิด
แรก เช่น โพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate : PC) เป็นพลาสติก
โปร่งใส มีความแขง็แรง ทนต่อความ
ร้อน กรด และแรงกระแทกไดดี้ 

ปากกา ขวดนมเด็ก 
หมวกนิรภยั 

ท่ีมา: ส่วนลดและการใชป้ระโยชน์ของเสีย (2559) 
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2.3.2.2 กระดาษ  
  เยือ่กระดาษและกระดาษเป็นวสัดุอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ
และการใชชี้วติประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงกระดาษท่ีใชง้านแลว้ สามารถน ากลบัมาแปรรูป
เพื่อเปล่ียนไปเป็นกระดาษในรูปแบบต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัพลาสติก โดยการน าเอากระดาษท่ีใช้
แล้วไปแปรสภาพให้อยู่ในรูปเยื่อกระดาษ เพื่อน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษข้ึนใหม่  
ซ่ึงกระดาษท่ีจะน ามารีไซเคิล จะตอ้งเป็นกระดาษท่ี สะอาด ไม่มีส่ิงตกคา้ง ไม่เคลือบดว้ยไขพาราฟิน 
บิทูเมน หรือสารอ่ืนๆ และส าหรับกระดาษลูกฟูกตอ้งไม่ปิดเทป PVC (อมรรัตน์ สวสัดิทติั 2539:7)  
 

2.3.2.3 แกว้  
  แกว้เป็นวสัดุโปร่งใสเน้ือใสสะอาด ใช้ในการผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองแกว้
กระจกแผ่น และรวมไปถึงใยแก้ว (กรมควบคุมมลพิษ, 2536) แก้วนับเป็นวสัดุของใช้ท่ีมี
ความส าคญัในชีวิตประจ าวนัของคนเราอยา่งมาก เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดน ้ าอดัลม เคร่ืองด่ืม 
ขวดยารักษาโรคและขวดอ่ืนๆ วสัดุประเภทแกว้สามารถท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไดใ้หม่ทั้งใน
ลกัษณะของการ Reuse โดยขวดแกว้ต่างๆ จะถูกเก็บคืนไปยงับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม เพื่อน าขวดไป
บรรจุภณัฑ์ใหม่ และการ Recycle เป็นการน าขวดแกว้ส่งไปโรงงานหลอมแกว้เพื่อน ามาใชใ้หม่ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2541) ลกัษณะและคุณสมบติัของแกว้ เป็นของแข็งชนิดหน่ึง โดยธรรมชาติจะ
คลา้ยของเหลว แกว้สามารถท่ีจะเปล่ียนรูปร่างไดอ้ยา่งชา้ๆ โดยใชค้วามร้อน และเม่ือเยน็จะเปล่ียน
รูปเป็นของแขง็ท่ีโปร่งแสง ในอุตสาหกรรมผลิตแกว้วตัถุดิบท่ีใชมี้ทั้งวตัถุดิบท่ีไดม้าจากธรรมชาติ
โดยตรง กบัวตัถุดิบท่ีผา่นการสังเคราะห์ เช่น ทราย หินโดโลไมต ์โซดาแอช วอลตเ์คก เป็นตน้  
 
 ประเภทของแก้วท่ีน ากลับมาใช้ใหม่  

1) Reuse เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดน ้ าอดัลมและเคร่ืองด่ืม ขวดยารักษา
โรค และขวดอ่ืนๆ ซ่ึงการใช้ซ ้ ามีทั้งในลกัษณะของการน าไปบรรจุผลิตภณัฑ์เดิม เช่น ขวดสุรา 
น ากลบัมาบรรจุสุรา และในลกัษณะของการน าไปใชว้ตัถุประสงคอ่ื์น เช่น น าขวดสุรา ไปบรรจุน ้ าปลา 
เป็นตน้ 

2) Recycle เป็นการน าเอาบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นแกว้เกือบทุกชนิดโดยแยกตาม
ประเภทของแก้ว เช่น แยกตามสี ไปบดให้เป็นเศษแก้ว แล้วส่งให้โรงงานผลิตแก้วไปหลอม  
เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 
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2.3.2.4 โลหะ  
  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาปริมาณการใช้โลหะไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก
โลหะถูกน ามาใช้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั โรงงาน การคมนาคม 
สาธารณูปโภครวมถึงการน ามาผลิตเป็นสินคา้เพื่อใชใ้นการบริโภค จากความตอ้งการดงักล่าว จึง
ท าใหป้ริมาณของโลหะท่ีเหลือใชเ้พิ่มมากข้ึน จากเหตุผลน้ีเองท าให้มีการน าเอาโลหะท่ีเหลือใชน้ า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  
 
 ประเภทของโลหะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่  

1) บรรจุภณัฑ์โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากเหล็กแผ่น และ
อลูมิเนียม เพื่อน ามาใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑ์ต่างๆ กระป๋อง เป็นวสัดุท่ีท ามาจากโลหะต่างๆ เช่น 
แผน่เหล็ก แผน่เหล็กอาบดีบุก อลูมิเนียมและอ่ืนๆ ซ่ึงใชใ้นการบรรจุภณัฑ์ เช่น อาหาร ยา น ้ ามนั
หล่อล่ืนและเคร่ืองใชอ่ื้นๆ โดยในปัจจุบนักระป๋องอลูมิเนียมไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการแปร
รูปเพื่อน าไปใช้ในการผลิตกระป๋องมาใช้ใหม่ เพราะกระป๋องอลูมิเนียม เม่ือแปรรูปแลว้ยงัมี
คุณสมบติัใกลเ้คียงกบักระป๋องอลูมิเนียมใหม่ มีความจุและขนาดใหญ่กวา่กระป๋อง ใชบ้รรจุสารเคมี
น ้ ามนัหล่อล่ืน และอ่ืนๆ (ประชิด ทิณบุตร,2531) หลอดอลูมิเนียม มีลกัษณะน่ิม ใชบ้รรจุยาชนิด
ต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นครีม เช่น ยาสีฟัน ยาทาแผล กาว และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ (หฤทยั สุขยิ่ง
,2533) ฝาปิด เป็นโลหะมีหลายประเภท ไดแ้ก่ ฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝา Maxi ฝาเกลียว และฝา 
Twist – off (หฤทยั สุขยิ่ง,2533) อลูมิเนียมแผน่เปลว คือวสัดุท่ีใชท้  าซอง หรือท าเป็นรูปร่างต่างๆ 
เพื่อบรรจุอาหาร ยา และอ่ืนๆ  

2) ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล เช่น ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์เคร่ืองกลโรงงาน   
3) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ตูเ้ยน็ กระทะ เป็นตน้  
4) โลหะจากการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เหล็กเส้น เศษเหล็ก 

เหล็กแผน่ โครงเหล็ก เป็นตน้การหมุนเวยีนการใช ้ 
 

2.4 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 
 เศรษฐกิจหมุนเวยีน หรือ Circular Economy เป็นโมเดลการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนระบบการ
ผลิตแบบเส้นตรง หรือระบบเศรษฐกิจแบบทางเดียว (Linear Economy) เป็นแบบ take-make-dispose 
ท่ีเนน้การผลิตและบริโภคท่ีก่อใหเ้กิดขยะจ านวนมาก มาเป็นระบบการผลิตท่ีให้ความส าคญักบัการ
จดัการขยะและสินคา้หลงัจากการบริโภค มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและน าสินคา้ท่ีใช้
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แลว้กลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตไดอี้ก (Make-Use-Return) ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของธุรกิจ 
คุณภาพชีวติ และอนาคตโลกท่ีย ัง่ยนืทั้งน้ี การน า circular economy มาใชใ้นการจดัการของเสียตอ้ง
เร่ิมตน้จากการออกแบบกระบวนการผลิตให้ประหยดัทรัพยากรมากท่ีสุด และผูบ้ริโภคสามารถใช้
งานไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด หรือสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดม้ากท่ีสุด โดยตอ้งมีการคดัแยกจดัเก็บอยา่งเป็น
ระบบจากผูใ้ช้งาน แต่หากไม่สามารถน ามาใช้ต่อในรูปแบบเดิมไดอ้ย่างน้อยท่ีสุดก็ตอ้งสามารถ
น าไปเป็นเช้ือเพลิงต่อได้ ซ่ึงการต่ืนตวัเก่ียวกบัการน าแนวคิด circular economy ในหลาย
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ มีการน าวสัดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าด้วยการออกแบบ 
รวมทั้งการน าของเก่ากลบัมาใชใ้หม่ และการออกแบบให้ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้  

 
ภาพท่ี 2.3 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และระบบเศรษฐกิจแบบทางเดียว      
                 (Linear Economy)  
ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (2562) 
 
 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (2562) ไดก้ล่าวว่า เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน คือ แนวคิดการน าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้กลบัมาแปรรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ เนน้การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นจากการ
ขยายตวัของประชากรโลกและปัญหาการจดัการขยะ  
 

2.4.1  หลักการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ เศรษฐกิจท่ีท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร และ
ผลิตภณัฑไ์ดน้านท่ีสุด ลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย ์โดยยึดหลกัการส าคญั 3 ประการ 
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 หลกัการท่ี 1 การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital) 
ควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และได้ประโยชน์สูงสุด ผ่าน
เทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัการทรัพยากรในระบบและการฟ้ืนคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
 หลักการท่ี 2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑ ์โดยการออกแบบและแปรรูปทรัพยากรภายหลงัการใชง้าน การซ่อมแซม และน ากลบัมา
ใชใ้หม่ (Recycle) เพื่อเกิดการหมุนเวยีนของวตัถุดิบภายในระบบเศรษฐกิจ 
 หลกัการท่ี 3 การรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดผลกระทบเชิงลบ เน้นการจดัการ
และลดผลกระทบเชิงลบท่ีมาจากการใชท้รัพยากร เช่น การใชท่ี้ดิน อากาศ น ้า และ การปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ 

2.4.2 โมเดลธุรกิจท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 จากหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ประการ ท่ีกล่าวมาขา้งตนั เม่ือขยายผลสู่โมเดลด้าน
ธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีน เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพท่ี
ย ัง่ยนืท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการคิดอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการออกแบบ (Circular Design)  เนน้ดา้นออกแบบให้มีอายุการใช้
งานนานข้ึน รวมถึงสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ (recycle) หรือใชซ้ ้ า (reuse)ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2) ด้านการเลือกใช้วสัดุ (Circular Supplies) เป็นการน าวสัดุท่ีสามารถ 
รีไซเคิลได้มาใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ อีกทั้งยงัเป็นการลด 
ของเสียในการผลิตโดยใช้พลงังานหมุนเวียน เช่น บริษทั IKEA ของประเทศสวีเดน ท่ีจ  าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไมเ้ทียม 

3) ดา้นการบริการ (Product as a Service) การน าผลิตภณัฑ์หรือสินคา้มา
ใหบ้ริการในรูปแบบการเช่า หรือ จ่ายเม่ือใชง้าน (Pay-for-use) แทนการซ้ือขาด เพื่อลดการซ้ือท่ีไม่
จ  าเป็น เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น บริษทั ฟิลลิปส์ (Phillips) ไดพ้ฒันา
โมเดลธุรกิจ "Phillips Circular Lighting" โดยใหบ้ริการเช่าหลอดไฟ 

4) ดา้นการแบ่งปัน (Sharing Platform) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกนั
เพื่อให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งปันพื้นท่ีหรือบริการสถานท่ี
ท างานร่วมกัน (Co-Working Spaces) ด้วยการบริการให้เช่าพื้นท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
ระยะเวลาสั้น 

5) ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Resource Recovery) เป็นการออกแบบให้มี
ระบบการน าวตัถุดิบเหลือใช้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการก าจดั กลบัเขา้สู่กระบวนการใหม่เพื่อลด
ปริมาณการเหลือทิ้งใหม้ากท่ีสุด 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 

2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
 Engle, Blackwell & Miniard (1990: 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใช้สอยซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้ง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และหลงัการกระท าดงักล่าว 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2546: 27-28) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใช้ซ่ึงสินคา้และ
บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ (Precede) และมีส่วนในการ
ก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 124) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท า
การคน้หา การซ้ือ การใช ้ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความ
ตอ้งการของวัผูบ้ริโภคเอง หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 ดงันั้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้หรือบริการ โดยมีการจดัหาและการใช้สินคา้หรือบริการ ซ่ึงมีกระบวนการตดัสินใจทั้งก่อน
และหลงัการกระท าต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพอใจและความตอ้งการของบุคคล 
 

2.5.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยั
เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอาศยัค าถาม 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, 
Why, When, Where และ How เพื่อคน้หาลกัษณะท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 ประการ หรือ 7 
O’s ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlet และ 
Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 126)  
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ตารางท่ี 2.2 โมเดล 6W’s 1H เพื่อให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค 7 O’s 

ค าถาม 6W’s 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ 7 O’s 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ไดแ้ก่ 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวทิยา 
4. พฤติกรรมการบริโภค 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาก
ผลิตภัณฑ์ คือ คุณสมบติัและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
เพื่อสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยาซ่ึง 
ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
2. ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม 
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 

1. ผูริ้เร่ิม 
2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น โอกาสพิเศษ เทศกาล
วนัส าคญั เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือสถานท่ีจ าหน่าย (Outlet) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการ
ซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายสะดวกซ้ือ
เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 2.2 โมเดล 6W’s 1H เพื่อให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค 7 O’s (ต่อ) 

ค าถาม 6W’s 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ 7 O’s 
7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  
(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้ขอ้มูล 
3. การประเมินผล 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ท่ีมา: อภิวทิย ์ย ัง่ยนืสถาพร (2558) อา้งถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) 
 

2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
 

2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 Schiffman and Kanuk (1994: 659) ได้ให้ความหมายไวว้่า ขั้นตอนในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการตัดสินใจทั้ งด้านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพท่ีท าให้เกิดการซ้ือ และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 220) กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’ s Decision 
Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย การรับรู้ปัญหา การ
คน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 

2.6.2 กระบวนการตัดสินใจ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 160-166) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 

 
ภาพท่ี 2.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ท่ีมา: อภิวทิย ์ย ัง่ยนืสถาพร (2558) อา้งถึง อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539: 48-49) 

การตระหนกั
ถึงความ
ตอ้งการ 

การคน้หา
ขอ้มูล 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การตดัสินใจ 
ความรู้สึก
หลงัการซ้ือ 
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2.6.2.1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition)  
  เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ ซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ  
ผูซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาวะท่ีผูซ้ื้อ เป็นอยูจ่ริงกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนาความ
ตอ้งการอาจถกกระตุน้ โดยตวักระตุน้จากภายใน (Internal Stimuli) กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยู่
ปกติ เช่น ความหิวกระหาย เพศ เป็นต้น ในระดับสูง พอท่ีจะกลายเป็นแรงขับดัน (Drive) 
นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก (External Stimuli)  
 

2.6.2.2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search)  
  ถา้ผูบ้ริโภคถูกกระตุน้ความตอ้งการมากพอ และส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการ
อยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัทีท่ีตอ้งการ หากไม่สามารถ
สนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการจะถูกจดจ าไว ้เพื่อหาทางสนองความตอ้งการในภายหลงั 
เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้าก จะท าให้การปฏิบติัในภาวะอยา่งหน่ึง คือ ความตั้งใจ
ใหไ้ดรั้บการสนองความตอ้งการ โดยพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้  
 

2.6.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  
  เม่ือผูบ้ริโภคได้ขอ้มูลจากการเสาะแสวงหาข่าวสารแล้ว ผูบ้ริโภคจะเกิดความ
เขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นกัการตลาดจะตอ้งรู้เก่ียวกบัการประเมินค่าทางเลือก นัน่ก็
คือ วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ข่าวสารเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ท่ีก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูช้ื้อ  
 

2.6.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
  ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะจดัล าดบัความชอบก าหนดความพอใจระหวา่ง
ผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีเป็นทางเลือก และจะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน โดยทัว่ไปการตดัสินใจซ้ือ ของ
ผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีชอบมากท่ีสุด ดังนั้น การตดัสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึนหลังจาก
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) แลว้เกิดความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) และเกิด
การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) ในท่ีสุด แต่ก่อนตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะค านึงถึงปัจจยั 3 
ประการ ไดแ้ก่ 

1) ทศันคติของบุคคลอ่ืน (attitudes of others) ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
จะมีผลทั้งดา้นบวก และดา้นลบต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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2) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว  ้(anticipated situational factors) ผูบ้ริโภค
จะคาดคะเนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายไดท่ี้คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตน้ทุนของ 
ผลิตภณัฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

3) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว ้ (unanticipated situational factors) 
ขณะท่ีผูบ้ริโภคก าลงัตดัสินใจซ้ือนั้น ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย หรือผูบ้ริโภคเกิด
อารมณ์เสียหรือวิตกกงัวลจากรายได ้นกัการตลาดเช่ือวา่ปัจจยัท่ีไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อการตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได้ นกัการ
ตลาดตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อท าความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการซ้ือเพื่อลดภาวะความเส่ียง 
 

2.6.2.5 พฤติกรรมหลงัซ้ือ (Postpurchase Behavior)  
  เม่ือมีการซ้ือสินคา้ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรม
หลังการซ้ือข้ึนนั้น ข้ึนอยู่กับความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหมายของผูบ้ริโภค (Consumer’s 
Expectation) กบัการปฏิบติัการของสินคา้ (Product’s Perceived Performance) ถา้สินคา้น้อยกว่า
ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะผิดหวงั ถา้ตรงกบัความหมาย ผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมาย
ผูบ้ริโภคจะปล้ืมปีติยนิดีมาก ผูบ้ริโภคอิงความคาดหมายไวก้บัข่าวสารท่ีเขาไดรั้บจากผูข้าย เพื่อน ๆ 
และแหล่งอ่ืน ๆ ถา้ผูข้ายอา้งการปฏิบติังานของสินคา้ของเขา “เกินความเป็นจริง” ผลก็คือ ผูบ้ริโภค
จะไม่พอใจ ดงันั้น ผูข้ายจะตอ้งซ้ือสัตยใ์นการเสนอขอ้อา้งของสินคา้ 
  อภิวิทย ์ย ัง่ยืนสถาพร (2558: 21) ไดส้รุปไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจจะเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะท าการตดัสินใจซ้ือเป็นแบบขั้นตอน กล่าวคือ ผูบ้ริโภคตอ้งมีความ
ต้องการและท าการเสาะหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทาง และประเมิน
ทางเลือกวา่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นและนกัการตลาดตอ้งให้ความส าคญัอย่างมากกบั
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และถา้ผูบ้ริโภค
ไม่เกิดความพึงพอใจก็ตอ้งหาวา่เกิดจากปัญหาอะไรแลว้ท าการแกไ้ขเพื่อให้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความคาดหมายของผูบ้ริโภคตรงกบัการปฏิบติัการของสินคา้ 
 

2.6.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
ได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ ปัจจยัท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล (Internal Variables or Endogenous 
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Variables) หรือปัจจยัพื้นฐาน (Basic Determinants) และปัจจยัท่ีมีอยูภ่ายนอกตวับุคคล (Extermal 
Variables or Exogeneous Variables) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

2.6.3.1 ปัจจยัท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล (Internal Variables or Endogenous Variables) 
หรือปัจจยัพื้นฐาน (Basic Determinants) เป็นตวัควบคุมกระบวนการคิดภายในทั้งหมดของ 
ผูบ้ริโภคและมีผลกระทบโดยตรงต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1)  ความตอ้งการ (Needs) หมายถึง ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับร่างกายทางกายภาพ
หรือจิตใจหรือการขาดบางส่ิงบางอยา่งท่ีมีประโยชน์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีหรือท่ีปรารถนาท่ีอยากได ้

2) แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงกระตุน้หรือความรู้สึกท่ีเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้บุคคลมีพฤติกรรมในรูปแบบท่ีแน่นอน แรงจูงใจท าให้เราไดรู้้ถึงความตอ้งการของเราเองและ
เป็นการใหเ้หตุผลส าาหรับการกระท าท่ีแสดงออกอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการดงักล่าวเหล่านั้น  

3) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะพิเศษของมนุษยห์รือลกัษณะ
อุปนิสัยท่ีสร้างข้ึนภายในตวัของบุคคล ท าให้บุคคลแต่ละบุคคลแตกต่างไปจากคนอ่ืน หรือบุคคล
ภาพเป็นส่ิงท่ีท าใหบุ้คคลมีการกระท าในลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล 

4) การรู้ (Awareness) หมายถึง การมีความรู้ในบางส่ิงบางอยา่งไดโ้ดยผา่น
ประสาททั้งหา้ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัยอ่ย คือ 

(1)  การรับรู้ (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลท่ีมีต่อ 
ส่ิงของหรือความคิดท่ีสังเกตเห็นไดห้รืออะไรก็ตามท่ีถูกน าเขา้มาสู่ความสนใจของผูบ้ริโภค โดย
ผา่นประสาททั้งหา้ 

(2) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงใด ๆในความนึกคิด 
ของผูบ้ริโภค การตอบสนองหรือพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากการไดป้ฏิบติัประสบการณ์หรือการ  
เกิดข้ึนของสัญชาติญาณ  

(3) ทศันคติ (Attitude) หมายถึง กลุ่มกวา้ง ๆ ของความรู้สึกท่ีมีอยู่
ภายในตวัของมนุษยห์รือความเห็นท่ีเป็นรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล 
 

2.6.3.2 ปัจจยัท่ีมีอยู่ภายนอกตวับุคคล (Extermal Variables or Exogeneous 
Variables) ปัจจยัหรืออิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม (Environment Determinant or Influences) ซ่ึงแต่ละ
บุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา และมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคทางออ้มในการ 
ตดัสินใจ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัท่ีมีอยูภ่ายในก่อน ประกอบดว้ย  
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1) อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) อิทธิพลอนัเกิดจากสมาชิก
ภายในครัวเรือน  

2) อิทธิพลของสังคม (Social Influences) อิทธิพลท่ีเกิดจากการติดต่อกนั
ของบุคคลทุกคนกบับุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากครอบครัวและธุรกิจ  

3) อิทธิพลของธุรกิจ (Business Influences) หมายถึง การติดต่อโดยตรงของ
บุคคลท่ีมีผลต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ณ สถานท่ีของร้านคา้ หรือโดยผ่านทางการขายแบบใช้บุคคล
และการโฆษณา  

4) อิทธิพลของวฒันธรรม (Culture Influences) เป็นเร่ืองของความเช่ือท่ีมีอยู่
ในตวัของบุคคลและการลงโทษในสังคมท่ีไดมี้การพฒันาข้ึนอยูต่ลอดเวลาดว้ยระบบของสังคมนั้น 

5) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรือ อิทธิพลของรายได ้(Economic or Income 
Influences) เป็นขอ้จ ากดัหรือตวัก าหนดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในรูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ลกัษณะผูซ้ื้อท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล (ปัจจยั 
ทางดา้นประชากรศาสตร์) และปัจจยัทางจิตวทิยา 

(1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็น
การยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม 
วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล  

(2) ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

(3) ปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงการตดัสินใจ
ซ้ือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา และรูปแบบการด ารงชีวติ 
 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
  
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงาน
การตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) 
 ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ได้น าเสนอแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
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ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างกบัสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการก าาหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ โดยทัว่ไปแล้ว ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้
(Tangible Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products)  

2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของสินคา้หรือบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาสินคา้หรือการให้บริการควรมีความเหมาะสม
ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบัของสินคา้หรือบริการท่ีต่างกนั  

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอสินคา้หรือบริการให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้ง พิจารณาในดา้น
ท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4) ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์  

5) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก 
การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั
เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้ ให้บริการขององค์กรกับผู ้บริโภค เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภค มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เป็นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบสินคา้หรือการให้บริการ เพื่อสร้าง
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และ
การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลปรโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อมอบสินคา้และการให้บริการอย่าง
ถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ 
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2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 Kanchanapibul, Lacka, Wang, and Chan (2014) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
สีเขียวในกลุ่มผูบ้ริโภคอายุระหว่าง 18-30 ปี พบว่า การตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียวเป็นผลมาจาก
ความรู้และการตอบสนองดา้นความรู้สึก (Affective responses) ท่ีมีต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้ม และการ
ตั้งใจซ้ือจะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความแข็งแกร่งในการตอบสนองดา้นความรู้สึก
เก่ียวกบัประเด็นสีเขียวและผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้เก่ียวกบัประเด็นสีเขียวมากจะมีความตั้งใจมากท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการซ้ือผลิตภณัฑสี์เขียว และผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจมากมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมหรือ
มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑสี์เขียว 
 สิริพฒันญั ชินเศรษฐพงศ ์(2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงให้
ความส าคญักบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย กลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 21-40 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุด และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีเป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด นอกจากน้ีปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคคือ ปัจจยัด้านการสนับสนุนการปกป้องธรรมชาติ 
ปัจจยัดา้นการสร้างความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นแรงกดดนัจากสังคม ตามลาดบั 
 กาญจน์ศิตา กรพชัร์พรสกุล และ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์  (2559)ได้ศึกษาอิทธิพลของ
ผูบ้ริโภคสีเขียวและจิตสาธารณะท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตสาธารณะ
ส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประกอบไปด้วยการไม่กระท าส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาแก่
ส่วนรวม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาชุมชนและการมีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน และ 
บทบาทของผูบ้ริโภคสีเขียว ประกอบไปดว้ย กลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวแท ้กลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวแฝงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคสีเขียวอ่อน และกลุ่มผูบ้ริโภคไม่ใช่สีเขียว สะท้อนถึงค่านิยมในการบริโภคอุปโภค
ผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 โกมลมณี เกตตะพนัธ์ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
คือ การช่วยลดการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม รองลงมา คือ การมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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 ณฐัณิชา นิสัยสุข (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ปัจจยัทางการตลาดส่ิงแวดลอ้มดา้นการส่ือสาร
ทางการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม ทัศนคติต่อผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การใส่ใจหรือ
ตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตราสินคา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดา้นความสมคัร
ใจและปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย มีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 
 สุดารัตน์ กนัตะบุตร และกลา้หาญ ณ น่าน (2554) ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครราชสีมา และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ พบว่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อาทิ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นส่งเสริมการตลาด 
 วชัราภรณ์ ขายม (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ฉลาก
เขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหวา่ง 25-33 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ประเภทผลิตภณัฑ์ฉลากสี
เขียวท่ีผูบ้ริโภคเคยซ้ือมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ กระดาษ เคร่ืองเขียนและผลิตภณัฑ์ลบค าผิด  
ซ่ึงมีจ านวนเท่ากนั หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดถว้ยชาม และผลิตภณัฑ์เคร่ือง
สุขภณัฑ์ ตามล าดบั ความถ่ีในการซ้ือจะข้ึนอยู่กบัโอกาส เหตุผลในการซ้ือคือ เพื่อตอ้งการช่วยลด
มลภาวะและรักษาส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน รู้จกัผลิตภณัฑ์ฉลากเขียวจากส่ือโฆษณาประเภทวิทยุ
โทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ โดยส่วนใหญ่ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ นอกจากน้ียงัพบว่าความรู้
ดา้นนิเวศวิทยา และความตั้งใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ฉลากสีเขียวในระดบัมาก
ท่ีสุด ความไวว้างใจ ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลในระดบัมาก และการคลอ้ยตามคนรอบขา้ง 
มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 วิภาวี กลา พบุตร (2553) ศึกษาทัศนคติของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบด้วย ความห่วงใย
ส่ิงแวดล้อม ภาพลกัษณ์ต่อตนเองด้านส่ิงแวดล้อมและแนวคิดความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ รวมถึงความคล้อยตามส่ิงอ้างอิงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของ
ผูบ้ริโภค Generation Y (อาย ุ16-33 ปี เกิดระหวา่ง พ.ศ. 2520-2537) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ทศันคติด้านความห่วงใยส่ิงแวดล้อมและทศันคติด้านแนวคิดความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ขณะท่ีทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ต่อตนเอง 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มแต่
อยา่งใด 
 สาวิตรี อุเพล (2552) ศึกษาอิทธิพลของความนึกห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้มและระดบัความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑสี์เขียวท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียว พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความส านึกห่วงใย
ต่อส่ิงแวดลอ้มและมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สีเขียวในระดบัสูง และมีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์สี
เขียวในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัจะมีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส า
เขียวแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ความส านึกห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สีเขียว ในขณะท่ีระดบัความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สีเขียวไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑสี์เขียว 
 ดารกา ไตรรัตน์วงศ์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางการ
ตลาดอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเจเนอเรชัน่วาย โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคท่ีใช้สินคา้เพื่ออุปโภค
บริโภค อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา 
ชยัภูมิ บุรีรัมยแ์ละสุรินทร์ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-33 ปี พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางการ
ตลาดอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากคุณสมบติัของสินคา้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีตรงกบัความตอ้งการร้อยละ 
35.5 จากนั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ว่าสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มร้อยละ 
29.3 และผูบ้ริโภคได้ตระหนักรู้ตนเองว่าสินค้าเหล่าน้ีจะช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมร้อยละ 26.5  
โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือบุคคลในครอบครัวเพื่อนรวมถึงพนกังานขาย 
 วีระพล สุทธิพรพลางกูร และเฉลียว แก่นจนัทร์ (2538) ไดอ้ธิบายว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ทศันคติมี 2 ประการ คือ 1) ประสบการณ์ (Experience) ทั้งประสบการณ์ทางตรงท่ีไดม้าจากการพบ
เห็นหรือทดลอง และประสบการณ์ทางออ้ม ท่ีไดม้าจากการไดย้ิน ไดฟั้ง หรือการอ่าน 2) ค่านิยม 
(Value) ค่านิยมท่ีต่างกนัจะท าให้บุคคลมีทศันคติต่อส่ิงเดียวกนัต่างกนัทศันคติท่ีเกิดจากค่านิยมท่ี
ต่างกนัน้ี มีสาเหตุจากสภาวะแวดลอ้มท่ีต่างกนัของแต่ละบุคคล 
 สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) ไดอ้ธิบายวา่ พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมี 
พื้นฐานมาจากความรู้และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัเน่ืองมาจากการ 
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มีความรู้ และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารท่ีตนเองได้รับจึง
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนัอนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาได้จดัท ากรอบแนวคิดและ
ก าหนดวิธีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงประกอบดว้ยตวั
แปร และกรอบแนวคิดในการศึกษา สมมติฐานในการศึกษา ประชากร กลุ่มตวัอย่าง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
 
  ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place)  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้น
บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)  และดา้นกระบวนการ (Process)  

ทัศนคติของผู้บริโภคตอ่สินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

ความตระหนักเกี่ยวกบัปญัหาสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมทางสังคม 

การขับเคลือ่นนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ 

การตัดสินใจซื้อสนิค้าจาก
วัสดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค 

ความรู้ความเข้าใจสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค 
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3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
 
 สมมติฐานเป็นการคาดเดาค าตอบของการศึกษา โดยตอ้งช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรท่ีศึกษา ซ่ึงเป็นในรูปแบบประโยคบอกเล่าท่ีสามารถทดสอบได้จริง และในการศึกษาได้
ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 สมมติฐานท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 สมมติฐานท่ี 6 ค่านิยมทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 สมมติฐานท่ี 7 การขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย 
 

3.3.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีการซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

ซ่ึงถือว่ามีจ  านวนประชากรขนาดใหญ่ ไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัเลือกใช้
วิธีค  านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ภายใต้สมมติฐานว่า ข้อมูลมีการ กระจายตวัแบบปกติ (Normal 
Distribution) ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 
5 จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบประชากร อ้างถึง 
สิริพฒันญั ชินเศรษฐพงศ ์(2561) ดงัน้ี 

   𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2  
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 เม่ือ n   แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
  Z  แทน   ระดบัความเช่ือมัน่ (ก าหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 95) หรือไดค้่า Z = 1.96 
  p   แทน   โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (สัดส่วนประชากรท่ีสนใจศึกษา)  
  q   แทน   โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ (สัดส่วนประชากรท่ีไม่ไดส้นใจศึกษา: 1-p)  
 
 ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษาเท่ากบั 50% หรือ 0.5 และ
ตอ้งการท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% นัน่คือ ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้5% ดงัสูตรการค านวณ ดงัน้ี  
 

   𝑛 =  
(1.96)2(0.5)(1−0.5)

(0.05)2  

           
                                              = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง  
 
 โดยค านวณกลุ่มตวัอยา่งได ้385 ตวัอยา่ง แต่เพื่อความแม่นย  าในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงเก็บจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 

3.3.2  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก
แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจก
แบบสอบถามออนไลน์ เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงกลุ่มและเป็นวิธีท่ีเขา้ถึงไดง่้าย
สามารถลดระยะเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล  
  

3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีมีการใช้ค่อนขา้งมาก เพราะสามารถเก็บขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว ผูต้อบมีอิสระ
และเวลาในการทบทวนก่อนตอบ โดยผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนจากการก าหนดกรอบแนวคิดจากการ
ทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชแ้บบสอบถามแบ่งเป็น 9 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนโดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ  
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามคดักรองคุณสมบติัผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ  
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจาก 2 ค าตอบ 
 ส่วนท่ี 6 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยขอ้ค าถามเป็น
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 7 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัค่านิยมทางสังคมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 8 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ภาครัฐท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 9 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค จ านวน 3 ขอ้ 
โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
  
 ส าหรับมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีใชว้ดัขอ้ค าถามส่วนท่ี 3 – 8 ท่ีใชเ้ป็นมาตรวดั 
5 ระดบั มีรายละเอียดการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
 1 คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามประเมินในระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 2 คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามประเมินในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
 3 คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามประเมินในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 4 คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามประเมินในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 5 คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามประเมินในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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3.5 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้
จากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Social Network เน่ืองจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้มีมาตรการอยู่
บา้นหยุดเช้ือ เพื่อชาติ การรักษาระยะห่างทางสังคม ประกอบกบัระยะเวลาในการศึกษาวิจยัเป็น
ช่วงเวลาจ ากดัจึงใชว้ธีิน้ีท าใหไ้ดต้วัอยา่งจ านวนมาก และประหยดัค่าใชจ่้าย 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 402 ชุด ถูกน ามาประมวลผลขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) ในการค านวณค่าทางสถิติต่าง ๆ เพื่อน าผลท่ีไดม้าน าเสนอและสรุปผลการวิจยั  
โดยใชส้ถิติ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มค่านิยม
ทางสังคม และการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ ถูกวิเคราะห์และรายงานดว้ย
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  
 
 เกณฑ์การแปลผล 
 ค าตอบในแบบวดัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ค่านิยมทางสังคม และ
การขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐแบ่งออกเป็น 5  ระดบัดงัต่อไปน้ี 
  1 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  2 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
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  3 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
  4 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยมาก 
  5 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 
 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ในการแปลผล โดยใช้สูตรการค านวณความกวา้งของ 
อนัตรภาคชั้น  ดงัน้ี 
 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

          = 
5−1

5
 

                                                             = 0.80 
 สรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์สมมติฐานงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มค่านิยม
ทางสังคม และการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

3.6.2.1 การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีแตกต่างกนั  

3.6.2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficient โดย
ก าหนดค่าระดบันยัส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05 เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ความตระหนกัเก่ียวกบั
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ปัญหาส่ิงแวดล้อมค่านิยมทางสังคม และการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ  
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการวิจัย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในประเทศไทยท่ีมีการซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล จ านวน 402 ชุด จากนั้น ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธีทางสถิติ โดยน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าวิเคราะห์ประมวลผล และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการ
วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและผลการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไปน้ี 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 402 คน ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจง
ความถ่ีและค่าร้อย ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
142 
260 

 
35.3 
67.7 

อายุ 
- Generation Z (10 - 23 ปี) 
- Generation Y (24 - 37 ปี) 

 
80 

223 

 
19.9 
55.5 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง (ต่อ) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- Generation X (38 - 54 ปี) 
- Baby Boomers (55 - 72 ปี) 

86 
13 

21.4 
3.2 

สถานภาพสมรส 
- โสด 
- สมรส 
- หยา่ร้าง 

 
340 
57 
5 

 
84.6 
14.2 
1.2 

ระดับการศึกษา 
- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- สูงกวา่ปริญญาตรี   

 
11 

284 
107 

 
2.7 

70.6 
26.6 

อาชีพ 
- นกัเรียน/นกัศึกษา 
- พนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ 
- พนกังานบริษทัเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตวั 
- รับจา้งทัว่ไป 
- อ่ืน ๆ 

 
12.09 
12.36 
12.24 
11.96 
13.00 
12.00 

 
2.07 
1.94 
1.94 
2.24 
1.83 
2.58 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
- 5,000-10,000 บาท 
- 10,001-20,000 บาท 
- 20,001-30,000 บาท 
- มากกวา่ 30,000 บาท 

 
12.40 
11.97 
12.10 
12.31 
12.37 

 
2.06 
1.74 
2.56 
1.88 
2.03 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีการซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล จ านวน 402 คน พบว่า มีสัดส่วนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงในจ านวนท่ีต่างกนั 
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 เพศชายจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 35.3 และ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหวา่ง 24 - 37 ปี มากท่ีสุด หรืออยูใ่นช่วง Generation Y 
คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมามีอายุระหวา่ง 38 - 54 ปี หรืออยูใ่นช่วง Generation X คิดเป็นร้อยละ 
21.4 และล าดับสุดท้ายมี 72 ปี หรืออยู่ในช่วง Baby Boomers คิดเป็นร้อยละ 3.2 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาเป็นสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 ผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 70.6 รองลงมามีการศึกษาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.6 และระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.7 ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 42.3 รองลงมามีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ / รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 31.1 รายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท น้อยท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 5 

4.1.2  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าจากวสัดุรีไซเคิลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  402 คน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้คะแนนคนตอบมากท่ีสุดคิดเป็น 5 คะแนน ตอบมากคิด
เป็น 4 คะแนน ตอบปานกลางคิดเป็น 3 คะแนน ตอบนอ้ยคิดเป็น 2 คะแนน และตอบนอ้ยท่ีสุดคิด
เป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) �̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความหลากหลาย 3.75 0.95 มาก 
2. คุณภาพสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความแขง็แรง ทนทาน 3.89 0.77 มาก 
3. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีการออกแบบสวยงาม 4.15 0.79 มาก 
4. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 3.57 0.95 มาก 
5. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความปลอดภยั 4.00 0.79 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.87 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) �̅� S.D. แปลผล 

ด้านราคา (Price) 
6. มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 3.85 0.81 มาก 
7. มีราคาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ 3.94 0.79 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.90 0.80 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
8. ท าเลท่ีตั้งของร้านมีความสะดวก อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ี
ท างาน 

3.32 1.03 ปานกลาง 

9. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีใหเ้ลือกหลาย
สาขา 

3.33 1.10 ปานกลาง 

10. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 4.00 0.90 มาก 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.55 1.01 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
11. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุส่ือ
ออนไลน์ 

3.49 1.06 มาก 

12. มีบริการจดัส่งสินคา้ 3.91 1.01 มาก 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.7 1.04 มาก 

ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
13. มีพนกังานท่ีมีความรู้คอยใหค้  าแนะน าสินคา้ 3.65 0.92 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.65 0.92 มาก 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
14. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้มีความน่าเช่ือถือมีบริการจดัส่ง
สินคา้ 

3.98 0.83 มาก 

15. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง 3.81 0.89 มาก 
16. มีป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดงรายละเอียดของ สินคา้แต่
ละประเภทอยา่งชดัเจน 

4.04 0.88 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.94 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) �̅� S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการ (Process)  
17. ความสะดวกในการสั่งซ้ือและช าระเงิน 4.16 0.74 มาก 
18. ความรวดเร็วในดา้นการบริการ 4.05 0.73 มาก 
19. มีการใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการ 4.06 0.71 มาก 
20. ใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 4.06 0.87 มาก 
21. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 4.09 0.80 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.08 0.76 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 3.86 0.87 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ของกลุ่มตวัอยา่ง 402 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมเท่ากบั 3.86 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือจ าแนกแต่ละ
ดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียดา้นกระบวนการ (Process) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 จดัอยู่
ในระดบัความคิดเห็นมาก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก และดา้นราคา 
(Price) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 จดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.55 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
 

4.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของกลุม่ตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล จ านวน  402 คน โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ซ่ึงก าหนดใหค้ะแนนคนตอบมากท่ีสุดคิดเป็น 5 คะแนน ตอบมากคิดเป็น 4 คะแนน ตอบปานกลาง
คิดเป็น 3 คะแนน ตอบน้อยคิดเป็น 2 คะแนน และตอบน้อยท่ีสุดคิดเป็น 1 คะแนน  
ดงัตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
 
 
 



47 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม  

ทัศนคติทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการเลือก
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

4.41 0.74 มากท่ีสุด 

2. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลสามารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ได้ เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงลดปริมาณขยะ 

4.47 0.75 มากท่ีสุด 

3. ท่านรู้สึกวา่สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นท่ียอมรับในสังคม 4.23 0.82 มากท่ีสุด 
4. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีกระบวนการผลิตสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

4.11 0.94 มาก 

5. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไดส้ร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค
วา่ภาคธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

4.28 0.73 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.30 0.80 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลทศันคติท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง 402 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.30 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกทศันคติท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ข้อความ “สินค้าจากวัสดุ รีไซเคิลสามารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ เ ช่น ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ” มีค่าเฉล่ีย 4.47  จดัอยูใ่นระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ้ความ “ท่านไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการเลือกซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล” มีค่าเฉล่ีย 4.41 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด และขอ้ความ “สินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลไดส้ร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภควา่ภาคธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถอยูร่่วมกนัได้
อยา่งย ัง่ยนื” มีค่าเฉล่ีย 4.28 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

4.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทคัวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน  402 คน โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้คะแนนคน
ตอบใช่ คิดเป็น 1 คะแนน และตอบไม่ใช่ คิดเป็น 0 คะแนนดงัตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปผลข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรี
ไซเคิล 

ตอบถูก ตอบผิด 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
1. การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุท่ี
ใช้แล้วผ่านกระบวนการเพื่อท าให้เ ป็น
ผลิตภัณฑ์ รุ่นเดียวกัน เช่น การรีไซเคิล
กระดาษกลบัมาเป็นกระดาษเพื่อใช้ในการ
พิมพ์ หรือ เป ล่ียนไปเป็นกระดาษแข็ง
ส าหรับใชเ้พื่องานบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

384 95.5 18 4.5 

2. การอพัไซเคิล (Upcycle) เป็นการน าวสัดุ
ท่ีใชแ้ลว้ผา่นกระบวนการเป็นผลิตภณัฑ์รุ่น
ใหม่ ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภณัฑ์เดียวกนัเช่น การน า
ถุงปูนท่ีไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระเป๋า เป็น
ตน้ 

374 93.0 28 7.0 

3. สินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และอพั
ไซเคิล (Upcycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใช้แลว้
เป ล่ี ยนเ ป็นวัส ดุใหม่หรือสินค้า ใหม่ ท่ี
แตกต่างกนั 

232 57.7 170 42.3 

4. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เป็นส่วนหน่ึงใน
การจดัการขยะหรือของเสียดว้ยแนวคิดการ
น าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้กลบัมาแปรรูปและ
น ากลบัมาใชใ้หม่ 

348 86.6 54 13.4 

รวม 1,338 83.2 270 16.8 
  
 จากตารางท่ี 4.4  แสดงสรุปผลขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของ
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 402 คน ผลการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลโดยส่วนใหญ่ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 83.2 และเขา้ใจผดิ โดยตอบผดิ คิดเป็นร้อยละ
16.8 โดยขอ้ความท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกมากสุด คือ “การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุ
ท่ีใชแ้ลว้ผา่นกระบวนการเพื่อท าใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์รุ่นเดียวกนั เช่น การรีไซเคิลกระดาษกลบัมาเป็น
กระดาษเพื่อใชใ้นการพิมพ ์หรือเปล่ียนไปเป็นกระดาษแข็งส าหรับใชเ้พื่องานบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้” 
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จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ข้อความท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ “สินค้าจากการรีไซเคิล 
(Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ี
แตกต่างกนั” จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 

ตารางท่ี 4.5 ผลคะแนนท่ีตอบถูกด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

รวมคะแนนตอบถูก จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 4 1.0 
1 9 2.2 
2 45 11.2 
3 137 34.1 
4 207 51.5 

หมายเหตุ  เกณฑใ์นการแบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
  คะแนน 0 ถึง 1 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
  คะแนน 2 ถึง 3 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
  คะแนน 4 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลคะแนนท่ีตอบถูกดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 402 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าก่ึงหน่ึงมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือคะแนนตอบถูก 4 
คะแนน จดัอยู่ในระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ
คะแนนตอบถูก 3 คะแนน อยูใ่นระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.1 คะแนนตอบถูก 2 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.2 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลน้อยท่ีสุด 
คะแนนตอบถูก 0 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
 

4.1.5 ข้อมูลความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  402 คน 
โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้คะแนนคนตอบมากท่ีสุด
คิดเป็น 5 คะแนน ตอบมากคิดเป็น 4 คะแนน ตอบปานกลางคิดเป็น 3 คะแนน ตอบนอ้ยคิดเป็น 2 
คะแนน และตอบนอ้ยท่ีสุดคิดเป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยู่
เสมอ เช่น ปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็นจากการ
เพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะ 

4.23 0.78 มากท่ีสุด 

2. ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดนอ้ยลง ซ่ึงส่งผลต่อ
การด าเนินชีวติของท่าน 

4.11 0.77 มาก 

3. ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.43 0.71 มากท่ีสุด 

4. ท่านรู้สึกว่าตวัท่านเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
จนเกินไป 

4.16 0.84 มาก 

5. ท่านคิดว่ามนุษย์ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นตน้เหตุของส่ิงแวดลอ้มถูก
ท าลาย 

4.65 0.56 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.32 0.73 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความตระหนัก
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง 402 
คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.32 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด เม่ือจ าแนกความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิลเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ความ “ท่านคิดว่า
มนุษยค์วรมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นตน้เหตุของส่ิงแวดลอ้มถูก
ท าลาย” มีค่าเฉล่ีย 4.65  จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ้ความ “ท่านตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” มีค่าเฉล่ีย 4.43 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
และข้อความ “ท่านมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ เช่น ปัญหาการใช้
ทรัพยากรเกินความจ า เ ป็นจากการเพิ่ ม ข้ึนของประชากร และปัญหาการจัดการขยะ”  
มีค่าเฉล่ีย 4.23 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 
 
 



51 

 
4.1.6 ข้อมูลค่านิยมทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลค่านิยมทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  402 คน โดยน าเสนอใน
รูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้คะแนนคนตอบมากท่ีสุดคิดเป็น 5 
คะแนน ตอบมากคิดเป็น 4 คะแนน ตอบปานกลางคิดเป็น 3 คะแนน ตอบน้อยคิดเป็น 2 คะแนน 
และตอบนอ้ยท่ีสุดคิดเป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่านิยมทางสังคม 

ค่านิยมทางสังคม �̅� S.D. แปลผล 
1. การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เป็นการแสดงถึงความ
ทนัสมยัของท่าน 

3.72 1.10 มาก 

2. การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล แสดงให้เห็นวา่ท่านตาม
ทนัสังคมและเทคโนโลยี 

4.00 0.95 มาก 

3. การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ท าให้ใชชี้วิตในสังคมได้
เป็นอยา่งดี 

4.01 0.87 มาก 

4. การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เป็นค่านิยมอยา่งหน่ึงใน
สังคมปัจจุบนั 

3.75 0.95 มาก 

5. การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ช่วยสร้างการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อน และสังคม 

3.67 1.03 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.83 0.98 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลค่านิยมทางสังคมท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง 402 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.83 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือจ าแนกค่านิยมทางสังคม
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ขอ้ความ “การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ท าให้ใชชี้วิตในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี” มีค่าเฉล่ีย 
4.01 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก รองลงมาคือขอ้ความ “การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล แสดงให้
เห็นวา่ท่านตามทนัสังคมและเทคโนโลยี” มีค่าเฉล่ีย 4.00 จดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก และ
ข้อคว าม  “การ ซ้ื อ สินค้า จากวัส ดุ รี ไซ เ คิ ล  เ ป็ นค่ า นิ ยมอย่ า งห น่ึ ง ในสั งคม ปั จ จุบัน ”  
มีค่าเฉล่ีย 3.75 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก 
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4.1.7  ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน  402 คน โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้คะแนน
คนตอบมากท่ีสุดคิดเป็น 5 คะแนน ตอบมากคิดเป็น 4 คะแนน ตอบปานกลางคิดเป็น 3 คะแนน 
ตอบน้อยคิดเป็น 2 คะแนน และตอบน้อยท่ีสุดคิดเป็น 1 คะแนน ดังตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 
4.8 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก
ภาครัฐของกลุ่มตัวอย่าง  

การขบัเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลจากการรณรงค์
หรือกิจกรรมต่างๆจากภาครัฐและเอกชน  

3.60 0.99 มาก 

2. ท่านตอ้งการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนของภาครัฐ โดยเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

3.75 0.91 มาก 

3. สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
สามารถแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็นจาก
การเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะได ้

3.42 1.07 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.59 0.99 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลการขบัเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่ม
ตวัอย่าง 402 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.59 จดัอยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นมาก เม่ือจ าแนกการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ความ 
“ท่านตอ้งการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ โดยเลือกซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล” มีค่าเฉล่ีย 3.75 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก และกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือขอ้ความ “สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนสามารถแกไ้ขปัญหาการ
ใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็นจากการเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะได”้ มีค่าเฉล่ีย 
3.42 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก  
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4.1.8 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  402 คน 
โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้คะแนนคนตอบมากท่ีสุด
คิดเป็น 5 คะแนน ตอบมากคิดเป็น 4 คะแนน ตอบปานกลางคิดเป็น 3 คะแนน ตอบน้อยคิดเป็น 2 
คะแนน และตอบนอ้ยท่ีสุดคิดเป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ีปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.9 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านตดัสินซ้ือสินคา้ท่ีมาจากการรีไซเคิล 4.07 0.81 มาก 
2. ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในราคาท่ีสูงกว่า
ปกติ เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและคุณสมบติัของสินคา้ 

3.81 0.95 มาก 

3. ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เพราะสามารถช่วย
ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ 

4.35 0.73 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.08 0.83 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง 402 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.08 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือจ าแนกพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าจากวสัดุรีไซเคิลเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อความ “ท่าน
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เพราะสามารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ เช่น ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ” มีค่าเฉล่ีย 4.35 จดัอยู่ในระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ความ “ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุ
รีไซเคิลในราคาท่ีสูงกวา่ปกติ เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและคุณสมบติัของสินคา้” มีค่าเฉล่ีย 4.07 
จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก 
 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผูท้  าการศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานการศึกษาไว ้7 ประเด็น 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล 
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ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place)  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee)  
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  และดา้น
กระบวนการ (Process) ปัจจยัทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ค่านิยมทางสังคม และการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยั
ประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศมี 2 กลุ่มท่ีเป็นปัจจยัอิสระต่อกนั ทางผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบ 
Independent samples t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.05 และปัจจยัทางดา้นอายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีมากกวา่ 2 กลุ่มท่ีเป็นปัจจยัอิสระต่อกนัทางผูว้ิจยัจึงได้
ใชว้ธีิการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.05 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากวัสดุรีไซเคิล  

การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
การทดสอบ T-Test 

สรุปผล F t sig Sig.  
(2-tailed) 

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายไดต่้อเดือน 

0.183 
5.539 
0.633 
0.721 
0.493 
0.514 

-0.137 
 

0.669 
0.001 
0.531 
0.487 
0.782 
0.726 

0.891 
 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้บริโภค
เป็นรายคู่ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

การตัดสินใจซื้อสินค้า
จากวัสดุรีไซเคิล 

Generation Z 
(10 - 23 ปี) 

Generation Y 
(24 - 37 ปี) 

Generation X 
(38 - 54 ปี) 

Baby Boomers 
(55 - 72 ปี) 

Generation Z 
(10 - 23 ปี) 

 0.056 -0.91* 0.24 

Generation Y 
(24 - 37 ปี) 

  -0.97* 0.19 

Generation X 
(38 - 54 ปี) 

   1.15* 

Baby Boomers  
(55 - 72 ปี) 

    

ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านอายุท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ �̅� S.D. 

อายุ 
- Generation Z (10 - 23 ปี) 
- Generation Y (24 - 37 ปี) 
- Generation X (38 - 54 ปี) 
- Baby Boomers (55 - 72 ปี) 

 
12.09 
12.03 
13.00 
11.85 

 
12.09 
12.03 
1.58 
2.19 

สถานภาพสมรส 
- โสด 
- สมรส 
- หยา่ร้าง 

 
12.24 
12.16 
13.20 

 
2.01 
1.81 
2.05 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านอายุท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล (ต่อ) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ �̅� S.D. 

ระดับการศึกษา 
- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- สูงกวา่ปริญญาตรี   

 
12.73 
12.18 
12.37 

 
2.10 
2.02 
1.88 

อาชีพ 
- นกัเรียน/นกัศึกษา 
- พนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ 
- พนกังานบริษทัเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตวั 
- รับจา้งทัว่ไป 
- อ่ืน ๆ 

 
12.09 
12.36 
12.24 
11.96 
13.00 
12.00 

 
2.07 
1.94 
1.94 
2.24 
1.83 
2.58 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
- 5,000-10,000 บาท 
- 10,001-20,000 บาท 
- 20,001-30,000 บาท 
- มากกวา่ 30,000 บาท 

 
12.40 
11.97 
12.10 
12.31 
12.37 

 
2.06 
1.74 
2.56 
1.88 
2.03 

 
 จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 402 คน โดยเพศชายมีการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไม่แตกต่างกบัเพศหญิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  
(t = -0.137, Sig. 2-tailed = 0.891) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ Generation แตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = 5.539, 
 Sig. = 0.001) จึงไดท้  าการวิเคราะห์โดยใช ้Post Hoc Test ดว้ยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี
แอลเอสดี (Least-Significant Different :LS.D.) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  
ดงัตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ Generation X มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุ 
รีไซเคิล แตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ Generation Z Generation Y และ Baby Boomers  
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อยู่ท่ี 0.91, 0.97 และ 1.15 ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  
โดย Generation X มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.00  
(ดงัตารางท่ี 4.12) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิลไม่แตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (F = 0.633, Sig. = 0.531) 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลไม่
แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (F =0.721, Sig.=0.487) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไม่แตกต่าง ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = 0.493, 
Sig.= 0.782) และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (F = 0.514, Sig.= 0.726)  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employee) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation)  และดา้นกระบวนการ (Process) โดยใชส้ถิติ Pearson’s Correlation 
Coefficient โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05 เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ดงัตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้ อสินค้ าจากวัสดุ รี ไซเคิ ล  
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
2. ดา้นราคา (Price)  
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee)  

 
-0.017 
-0.011 
-0.051 
-0.064 
-0.044 

 
0.729 
0.823 
0.311 
0.200 
0.378 
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ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้ อสินค้ าจากวัสดุ รี ไซเคิ ล  
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ต่อ) 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation)  
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

-0.009 
 

-0.043 

0.860 
 

0.390 
 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 402 คน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ 
(Process) ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (sig.= 0.729, 0.823, 0.311, 0.200, 0.378, 0.860 และ 0.390) โดยค่า 
r = -0.017, -0.011, -0.051, -0.064,-0.044, -0.009 และ -0.043 ตามล าดบั 
 
 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อมของผู ้บริโภคต่อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาปัจจยัด้านทศันคติโดยใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficient โดย
ก าหนดค่าระดบันยัส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05 เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้น
ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานปัจจยัดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่าง ทัศนคติ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.013 0.798 
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 จากตารางท่ี 4.14 ผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 402 คน พบว่า ทศันคติดา้นส่ิงแวดล้อมไม่มีความสัมพนัธ์ 
(sig.= 0.798) กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล (r = 0.013) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
  
 สมมติฐานท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลของผู ้บริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลโดยใช้สถิติ 
Pearson’s Correlation Coefficient โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05 เพื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลกับการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลดงัตารางท่ี 4.15   

ตารางท่ี 4.15  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 0.046 0.360 
 
 จากตารางท่ี 4.15  ผลของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลกบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 402 คน พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลไม่มีความสัมพนัธ์ (sig.= 0.360) กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล  
(r = 0.046) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาปัจจยัด้านความตระหนักเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยใช้สถิติ Pearson’s 
Correlation Coefficient โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05 เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของความตระหนักเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรี
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ไซเคิล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงั
ตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่างความ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุ รีไซเคิล  
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม -0.018 0.721 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลของปัจจัยด้านความตระหนักเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมกับการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 402 คน พบว่า ปัจจยัดา้นความ
ตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์ (sig.= 0.721) กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล (r = -0.018) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 6 ค่านิยมทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นค่านิยมทางสังคมโดยใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficient 
โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05 เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของค่านิยมทาง
สังคมกับการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยั
ค่านิยมทางสังคม ดงัตารางท่ี 4.17   

ตารางท่ี 4.17  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่างค่านิยม
ทางสังคมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
ค่านิยมทางสังคม -0.054 0.283 

 จากตารางท่ี 4.17 ผลของปัจจยัดา้นค่านิยมทางสังคมกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 402 คน พบว่า ปัจจยัดา้นค่านิยมทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์ 
(sig.= 0.283) กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล (r = -0.054) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
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 สมมติฐานท่ี 7 การขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐโดยใช้สถิติ 
Pearson’s Correlation Coefficient โดยก าหนดค่าระดบันัยส าคญั (Significant level) ท่ี 0.05  
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐกับการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัการขบัเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐ ดงัตารางท่ี 4.18 

ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson's Correlation Coefficient ระหว่างการ
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรี
ไซเคิล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

r Sig. 2-tailed 
การขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐ -0.014 0.774 
 
 จากตารางท่ี 4.18 ผลของปัจจยัดา้นการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐ
กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 402 คน พบวา่ ปัจจยัดา้นการ
ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐไม่มีความสัมพนัธ์ (sig.= 0.774) กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล (r = -0.018) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05



 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล 
ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มค่านิยมทางสังคม และการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนของภาครัฐ โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยั
อยูใ่นประเทศไทยท่ีมีการซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล จ านวน 402 ชุด จากนั้น ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในการจดัการขยะ
ดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงในบทน้ีจะไดน้ าเสนอการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลในแต่
ละประเด็นตามวตัถุประสงค์ในการศึกษา และท้ายท่ีสุดจะน าเสนอข้อเสนอแนะท่ีจะน าผล
การศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล จ านวน 402 คน 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล
ซ่ึงจะน าไปสู่แนวทางการส่งเสริมสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในการจดัการขยะด้วยหลกัเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

5.1.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 402 คน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 24 - 37 ปี หรืออยูใ่นช่วง Generation Y  มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.3และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
 

5.1.1.2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process)  
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.86 ซ่ึงจดัอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
ท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ดา้นกระบวนการ (Process) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 และดา้นราคา (Price) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั 
 

5.1.1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการศึกษา พบว่า ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 
4.30 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ความท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ “สินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลสามารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงลดปริมาณขยะ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 “ท่านได้ค  านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในการเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และ “สินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลได้สร้างความมัน่ใจให้กับผูบ้ริโภคว่าภาคธุรกิจกบัส่ิงแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ย ัง่ยนื” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ตามล าดบั 
 

5.1.1.4 ขอ้มูลเความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล ในระดบัความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.2 โดยมีคะแนนคะแนนตอบถูก 
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4 คะแนน จดัอยู่ในระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลน้อยท่ีสุด คะแนนตอบถูก 0 
คะแนน จดัอยูใ่นระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 โดยค าถามขอ้ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามตอบถูกมากท่ีสุด คือ “การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใช้แล้วผ่าน
กระบวนการเพื่อท าให้เป็นผลิตภณัฑ์รุ่นเดียวกนั เช่น การรีไซเคิลกระดาษกลบัมาเป็นกระดาษเพื่อ
ใชใ้นการพิมพ ์หรือเปล่ียนไปเป็นกระดาษแข็งส าหรับใชเ้พื่องานบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้” จ านวน 384 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ขอ้ความท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ “สินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และอพั
ไซเคิล (Upcycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใช้แล้วเปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ีแตกต่างกนั” 
จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 
 

5.1.1.5 ขอ้มูลความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.32 ซ่ึงจดัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ความท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ “ท่านคิดวา่มนุษยค์วรมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็น
ตน้เหตุของส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 “ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 และ “ท่านมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ เช่น ปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็นจากการเพิ่มข้ึนของประชากร และ
ปัญหาการจดัการขยะ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ตามล าดบั 
 

5.1.1.6 ขอ้มูลค่านิยมทางสังคม 
  ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามดา้นค่านิยมทางสังคมมีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 3.83 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ความท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ “การ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ท าให้ใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 “การซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล แสดงให้เห็นว่าท่านตามทนัสังคมและเทคโนโลยี” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
และ “การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ช่วยสร้างการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน และสังคม” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.67 ตามล าดบั 
 

5.1.1.7 ขอ้มูลการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนจากภาครัฐ 
  ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามด้านการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจากภาครัฐมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.59 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ความท่ีมีค่าเฉล่ีย
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โดยรวมสูงสุด ไดแ้ก่ “ท่านตอ้งการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ  
โดยเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 “ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล
จากการรณรงค์หรือกิจกรรมต่างๆจากภาครัฐและเอกชน” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และ “สินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนสามารถแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น
จากการเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะได”้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42  
 

5.1.1.8 ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามด้านการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล  
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.08 ซ่ึงจดัอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ความท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุด ไดแ้ก่ 
“ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เพราะสามารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 “ท่านตดัสินซ้ือ
สินคา้ท่ีมาจากการรีไซเคิล” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ “ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลใน
ราคาท่ีสูงกวา่ปกติ เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและคุณสมบติัของสินคา้” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
 

5.1.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ Generation แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าจากวสัดุรีไซเคิลท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยอาย ุ
Generation X (อายุระหวา่ง 38 - 54 ปี) มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลสูงสุด โดยค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 13.00 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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(Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคต่อสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลของผู ้บริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 6 ค่านิยมทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นค่านิยมทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 7 การขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ Generation X หรืออายุระหวา่ง 38 - 54 ปี มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของ
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ผูบ้ริโภค ค่านิยมทางสังคม และการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค สามารถ
อภิปรายผล ในแต่ละประเด็นดงัน้ี 
 

5.2.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 เพศ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ลดฉลากคาร์บอน : กรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาโท สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑล์ดฉลากคาร์บอนไม่แตกต่างกนั  
 อายุ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 24 - 37 ปี (Generation Y) โดยอายุท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05โดยอายุระหวา่ง 38 - 54 ปี (Generation X) มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล
สูงสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.00 ซ่ึงสอดคล้องกบักนกอร นิลวรรณจะณกุล (2556) ศึกษาเร่ือง
ความรู้และทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดส้อมของผูบ้ริโภคใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด เน่ืองจากอยู่ในวยัท่ีท างานและให้ความส าคญักับครอบครัว ค านึงถึง
สุขภาพของตวัเองและสมาชิกในครอบครัว เป็นกลุ่มท่ีเลือกซ้ือสินคา้กลบับา้นให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว จึงใส่ใจในการเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีการซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการ
ของตวัเอง และซ้ือตามสมยันิยมหรือตามเพื่อนมากกว่าการค านึงถึงสุขภาพหรือผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เช่นเดียวกนักบั อภิญญา ศรีอกัษร 
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(2560) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของผู ้บริโภคใน 
อ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าอายุแตกต่างกันมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
 สถานภาพสมรส พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  โดยสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสุณิสา ตรงจิตร (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบวา่
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ไมแ่ตกต่างกนั  
 ระดบัการศึกษา พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
โดยระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนา ชีวเจริญกุล (2562) ศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเลของ
นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต พบวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑก์นัแดดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเล และความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และตา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ไม่แตกต่างกนั  
 อาชีพ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนโดยอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิลท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนา ชีวเจริญกุล (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์กนัแดดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภท
ชายหาด (Beach Attraction) กรณีศึกษาจังหวดัภูเก็ต พบว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ่พนักงาน
บริษทัเอกชนมากท่ีสุด โดยอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ไม่แตกต่างกนั  
 รายได้ต่อเดือน พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท  
โดยรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท่ีไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ซ่ึงศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อ
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เดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคไม่
แตกต่างกนั 
 

5.2.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
 จากการศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) พบวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การตดัสินจากวสัดุรีไซเคิล ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)โดยรวมจดัอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 เม่ือจ าแนกแต่ละดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการ
ตดัสินจากวสัดุรีไซเคิล 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ (Process) โดยรวมจดัอยู่ในระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 จดัอยูใ่นระดบัความ
คิดเห็นมาก และดา้นราคา (Price) โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าธุรกิจท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัในการประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยดา้นกระบวนการ (Process) มีการจ าหน่ายสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลท่ีมีความสะดวกในการสั่งซ้ือและช าระเงิน มีการบริการท่ีรวดเร็ว ระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม บริการได้ถูกต้องตามความต้องการของผู ้บริโภค และมีการใช้
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ส่วนในด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) พบวา่สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นสถานท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง มีบริการจดัส่งสินคา้ สินคา้มีป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดง
รายละเอียดของสินคา้แต่ละประเภทอยา่งชดัเจน และดา้นราคา (Price) ของสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมี
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และมีราคาท่ีสามารถยอมรับได ้
 เ ม่ื อพิ จารณาความสัมพัน ธ์  พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps)  
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนา ชีวเจริญกุล (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์กนัแดดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภท
ชายหาด (Beach Attraction) กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ์และดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล และพวงพรภสัสร์ วิริยะ (2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดเพื่อสังคมท่ี
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มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย พบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ในมุมมองของผูบ้ริโภคมีการค านึงถึงสินคา้
ท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าคุณภาพ ความหลากหลายและการออกแบบของสินค้า
ทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในราคาของสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลแมว้า่ราคาจะสูงกวา่สินคา้อ่ืน
ทัว่ไป และผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการเดินทางไปยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อีก
ทั้งในปัจจุบนัการส่งเสริมการตลาด ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงจาก
โฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัยงัมีไม่มากนกั รวมถึงผูบ้ริโภคมี
ความรู้ความเขา้ใจในสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล จึงไม่ไดค้  านึงถึงความน่าเช่ือถือและการมีช่ือเสียงของ
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ตลอดจนการใหบ้ริการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั เช่น การช าระสินคา้ผ่านพร้อมเพยห์รือแอพพลิเคชัน่ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ซ่ึงไม่มีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคท่ีมีการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเห็นความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ดงันั้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employee) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) จึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 

5.2.3 ปัจจัยด้านทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาปัจจยัด้านทศันคติด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการ
ตดัสินจากวสัดุรีไซเคิลดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 เม่ือจ าแนกทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ความ “สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลสามารถช่วยลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ”  
โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  จดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือข้อความ “ท่านได้
ค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล” โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 
จดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด และขอ้ความ “สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลได้สร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูบ้ริโภคว่าภาคธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน” โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.28 จดัอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีความรู้สึกนึกคิดถึง
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ส่ิงแวดลอ้มในการเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยผูบ้ริโภคมีการค านึงถึงสินคา้ท่ีสามารถช่วย
ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ อีกทั้งสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล
จะท าให้ภาคธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างย ัง่ยืนตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ซ่ึงเป็นโมเดลการด าเนินธุรกิจท่ีมีการน าวสัดุเหลือใชม้าสร้างมูลค่าดว้ยการน า
ของเก่ากลบัมาใช้ใหม่ และออกแบบให้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ตน้ทางเป็นการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและน าสินคา้ท่ีใชแ้ลว้กลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตไดอี้ก (Make-Use-
Return) ท าใหเ้กิดความสมดุลของภาคธุรกิจ คุณภาพชีวติ และอนาคตท่ีย ัง่ยนื  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล พบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ช้
องคป์ระกอบทศันคติ (Gibson, 2000) ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรู้สึก 2) ความรู้ความเขา้ใจ และ3) พฤติกรรม โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ี
จะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกนั กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบหน่ึงท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในอีกองค์ประกอบหน่ึง แมว้่าผูบ้ริโภคจะมีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัสูง  
แต่หากมีการขาดความรู้สึกและขาดความรู้ความเขา้ใจ ก็เป็นไดย้ากท่ีผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เพราะความรู้สึกและความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความตั้งใจ 
ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรม โดยผลการศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล พบว่าผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเขา้ใจผิด
เก่ียวกบัสินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ทศันคติไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล  
 

5.2.4 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล พบวา่ผูบ้ริโภคมี
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยขอ้ความท่ีผูบ้ริโภคตอบถูกมาก
สุด คือ “การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้ผา่นกระบวนการเพื่อท าให้เป็นผลิตภณัฑ์
รุ่นเดียวกนั เช่น การรีไซเคิลกระดาษกลบัมาเป็นกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์ หรือเปล่ียนไปเป็น
กระดาษแขง็ส าหรับใชเ้พื่องานบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้” คิดเป็นร้อยละ 95.5 และขอ้ความท่ีตอบผิดมาก
ท่ีสุด คือ “สินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใช้แล้ว
เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ีแตกต่างกนั” โดยผูบ้ริโภคตอบไม่แตกต่างกนัคิดเป็นร้อยละ 
57.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคยงัมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และ
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อพัไซเคิล (Upcycle) โดยสินคา้รีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุท่ีผา่นการใช้งานแลว้กลบัมาใช้
ใหม่ โดยการน าเขา้สู่กระบวนการแปรรูปซ่ึงส่วนใหญ่ใชว้ิธีการหลอมให้เป็นวตัถุดิบชนิดเดิม เช่น 
การหลอมขวดแกว้ใบเก่าเป็นขวดแกว้ใบใหม่ ซ่ึงมีคุณภาพเท่าเดิม และกระดาษท่ีใช้แลว้น าเขา้สู่
กระบวนการแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิล ซ่ึงมีคุณภาพด้อยลง ส่วนสินคา้อพัไซเคิล (Upcycle)  
เป็นการน าวสัดุท่ีผ่านการใช้งานแล้ว มาเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบมาเป็นของใช้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการ Upcycling หรือ Upcycled ซ่ึงสินคา้ท่ีไดจ้ะไม่ใช่สินคา้เดียวกนัอีก เช่น กระเป๋าแบ
รนด ์Freitad (n.d.) ท่ีผลิตกระเป๋าหลายรูปแบบจากวสัดุรีไซเคิล โดยการน าเอาผา้ใบคลุมรถบรรทุก 
เขม็ขดันิรภยั ยางใน จกัรยาน หรือแมก้ระทัง่ถุงลมนิรภยัภายในของรถบรรทุก มาท าเป็นกระเป๋าท่ีมี
ดีไซน์สวยงามและเป็นการน าเอาส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช้งานแลว้กลบัมาใช้ใหม่อีกคร้ัง เป็นตน้ ดงันั้น
สินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) จึงเป็นการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เปล่ียนเป็น
วสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลกบั
กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล พบว่าปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักนกอร นิลวรรณจะณกุล (2556) ศึกษาเร่ืองความรู้และทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดส้อมของผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า
ความรู้ในสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไม่มีการน าองค์ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสินคา้วสัดุรีไซเคิลนั้นมาประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสินคา้จาก
การรีไซเคิล (Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) ท าให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 

5.2.5 ปัจจัยด้านความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม 
โดยรวมจดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 เม่ือจ าแนกความตระหนัก
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ความ “ท่านคิดว่ามนุษยค์วรมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นตน้เหตุของส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย” มีค่าเฉล่ีย 4.65  จดัอยูใ่นระดบั
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ความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ้ความ “ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม” มีค่าเฉล่ีย 4.43 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด และขอ้ความ “ท่านมีการติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นจากการ
เพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะ” มีค่าเฉล่ีย 4.23 จดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกส านึกคิดในการมีส่วนรับผดิชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ปัญหาในการใชท้รัพยากรเกินความ และปัญหาการจดัการขยะ เป็นตน้ 
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล พบว่าปัจจัยด้านความตระหนักเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการเกิดความตระหนัก (Good, 1973) ไดก้ล่าวไวว้่าการเกิดความ
ตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process ) กล่าวคือ ความตระหนกั
จะตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้ (knowledge) หรือแนวคิดดา้นบริหารจดัการความเส่ียงอย่างถูกตอ้ง 
และตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแทใ้นแต่ละขั้นตอนการบริหารจดัการความเส่ียง จึงจะน าไปสู่ขั้นลุ่มลึก
ชดัแจง้ (Interlligibility) แล้วจึงเกิดความตระหนักในท่ีสุด และองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความ
ตระหนกั (Breckler,1986) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความเขา้ใจ โดยจะเร่ิมตน้
จากระดบัง่ายและมีการพฒันาเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั 2) ความรู้สึก เป็นความรู้สึกด้านทศันคติ
ค่านิยม ความตระหนกัชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็นองค์ประกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ
และ3) พฤติกรรม เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือแนวโนม้ท่ีบุคคล
จะกระท า โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงใน
องค์ประกอบหน่ึงท าให้เ กิดการเปล่ียนแปลงในอีกองค์ประกอบหน่ึง ซ่ึงจากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล พบว่า ปัจจยัด้านทศันคติด้านส่ิงแวดล้อมและ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหค้วามตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 

5.2.6 ปัจจัยด้านค่านิยมทางสังคม 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นค่านิยมทางสังคม พบวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลดา้นค่านิยมทางสังคม โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก โดยค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.83 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ความ “การ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ท าใหใ้ชชี้วติในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี” มีค่าเฉล่ีย 4.01 จดัอยูใ่นระดบัความ
คิดเห็นมาก รองลงมาคือขอ้ความ “การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล แสดงให้เห็นวา่ท่านตามทนัสังคม
และเทคโนโลยี” มีค่าเฉล่ีย 4.00 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก และขอ้ความ “การซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล เป็นค่านิยมอยา่งหน่ึงในสังคมปัจจุบนั” มีค่าเฉล่ีย 3.75 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก 
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่าค่านิมมของคนส่วนใหญ่ในสังคมมีการยอมรับสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล โดยการซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท าให้สามารถใชชี้วิตในสังคมไดอ้ยา่งดี แสดง
ถึงความทนัสมยั การตามเท่าทนัสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบนั รวมถึงการไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อนและสังคม 
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ดา้นค่านิยมทางสังคมกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
พบว่าปัจจยัด้านค่านิยมทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยไณยณันทร์ นิสสัยสุข (2559) ไดก้ล่าวไวว้า่ค่านิยมเป็นตวัแปรท่ี
ผลกัดนัท าให้เกิดพฤติกรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีนิยม ค่านิยมจึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมและการ
ปฏิบติัของบุคคลมีส่วนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม ในขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงใน
สังคมก็มีส่วนท าให้เกิดค่านิยมใหม่ ๆ ไดเ้ช่นกนั และประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523) ไดก้ล่าว
วา่ค่านิยมและทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยค่านิยมและทศันคติมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยท์ั้ง
ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับสังคมและเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาของบุคคลเอง ทศันคติมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกและอาจท าให้เกิดความสัมพนัธ์ของบุคคลกบับุคคลอ่ืน บุคคลกบักลุ่มและกับสังคม
ส่วนรวมให้เป็นไปอย่างราบร่ืนหรือขดัแยง้ ในขณะท่ีค่านิยมเป็นหลักท่ีควบคุมการรับรู้ การ
ตดัสินใจเลือกและการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเห็นถึงความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ค่านิยมทางสังคมท่ี
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม หรือค่านิยมใหม่ๆในสังคม โดยจากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล พบวา่ปัจจยั
ดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ดว้ยเหตุ
น้ีจึงท าใหค้่านิยมทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 

5.2.7 ปัจจัยด้านการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ 
 จากการศึกษาปัจจยัด้านการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ พบว่า
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ภายใตก้ารขบัเคล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ โดยรวมจดัอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.59 
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เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ความ “ท่านตอ้งการสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ โดยเลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล” มีค่าเฉล่ีย 
3.75 จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก และกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือขอ้ความ “สินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนสามารถแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น
จากการเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะได”้ มีค่าเฉล่ีย 3.42 จดัอยู่ในระดบัความ
คิดเห็นมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็น
การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ มีการรับรู้นโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจากการรณรงคห์รือกิจกรรมต่างๆจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีความเช่ือวา่สินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิลจะสามารถแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็นจากการเพิ่มข้ึนของประชากร 
และปัญหาการจดัการขยะได ้ 
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ
กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล พบว่าปัจจัยด้านการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนจากภาครัฐไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 โดย Walters (1978) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะทางสังคมว่าเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ จะเห็นไดว้่าจากผลการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลไซเคิล อาจเป็นเพราะ
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยงัไม่มีความ
แพร่หลายหรือพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล อีกทั้งการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ ซ่ึงมี
หลกัการท่ีท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร และผลิตภณัฑ์ให้คุม้ค่ามากท่ีสุด โดยลดขยะหรือของเสีย
เหลือศูนย ์เม่ือขยายผลสู่โมเดลด้านธุรกิจ เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนให้
ธุรกิจเกิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื โดยเกิดจากแนวคิดของกลุ่มสหภาพยุโรป 
ท่ีเห็นวิกฤตจากการขาดแคลนทรัพยากรโดยในปี 2558 สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ไดเ้สนอแนวคิด Industry 2020 in the Circular Economy ท่ีครอบคลุมการ
ผลิตของอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการจดัการขยะให้มี
ประสิทธิภาพ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2562) ซ่ึงอาจเป็นผลท าให้การด าเนินธุรกิจสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 
ในสังคม ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหค้่านิยมทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนตามผลการศึกษา 

1) จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 
38 - 54 ปี (Generation X) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมี
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด เน่ืองจากอยู่ในวยัท างานและให้
ความส าคญักบัครอบครัว มีการค านึงถึงสุขภาพของตวัเองและสมาชิกของคนในครอบครัว ดงันั้น
ภาคธุรกิจสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลควรให้ความส าคญัและเนน้การท าตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ระหว่าง 38 - 54 ปี (Generation X) เป็นหลกั โดยมีการผลิตสินค้าท่ีเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค Generation X นอกจากน้ีภาครัฐท่ีมีการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตอ้งมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ความเขา้ใจและปลูกฝังในการเลือกซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิลให้กับกลุ่มเยาวชน (Generation Z) วยัรุ่น (Generation Y) ผูสู้งอายุ (Baby 
Boomers) เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการใชท้รัพยากร และผลิตภณัฑ์ให้คุม้ค่ามากท่ีสุด โดยลดขยะหรือ
ของเสียเหลือศูนย์ ซ่ึงปัญหาการเพิ่มข้ึนของขยะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบนั 

2) จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย  
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) พบวา่ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นกระบวนการ (Process) ท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลท่ีมีความสะดวกในการสั่งซ้ือและช าระเงิน มีการบริการท่ีรวดเร็ว ระยะเวลาในการให้บริการ
มีความเหมาะสม บริการได้ถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมีการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เช่น การช าระสินคา้ผา่นพร้อมเพยห์รือแอพพลิเคชัน่ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นสถานท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง มีบริการจดัส่ง
สินคา้ รวมถึงสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลตอ้งมีป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดงรายละเอียดของสินคา้แต่ละ
ประเภทอยา่งชดัเจน และดา้นราคา (Price) ของสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของสินคา้ และมีราคาท่ีสามารถยอมรับได้ ดงันั้นภาคธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลควร
ใหค้วามส าคญัในการก าาหนดกลยทุธ์การตลาด 

3) จากการศึกษาปัจจยัด้านทศันคติด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าผูบ้ริโภคมีการ
ค านึงถึงสินคา้ท่ีสามารถช่วยลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ 
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อีกทั้งผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลจะท าใหภ้าคธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซ่ึงเป็นโมเดลการด าเนิน
ธุรกิจท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน าสินคา้ท่ีใชแ้ลว้กลบัเขา้สู่กระบวนการ
ผลิตไดอี้ก (Make-Use-Return) ท าให้เกิดความสมดุลของภาคธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตท่ี
ย ัง่ยืน ดงันั้นภาคธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคล้องกบัทศันะคติด้านส่ิงแวดลอ้มของ
ผูบ้ริโภค ภายใตก้ารด าเนินธุรกิจตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีนท่ีอาจเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในอนาคต  

4) จากการศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบวา่ผูบ้ริโภคมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล แต่ยงัคงมีผูบ้ริโภคท่ีมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัความแตกต่าง
ของผลผลิตหรือสินคา้จากการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่จากการรีไซเคิล 
(Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) ดงันั้น ภาคธุรกิจและภาครัฐควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้
ความเขา้ใจดา้นผลผลิตหรือสินคา้ท่ีไดจ้ากการรีไซเคิล (Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) แก่
ผูบ้ริโภค และประชาชนทัว่ไป เพื่อสนบัสนุนใหมี้การบริโภคสินจากวสัดุรีไซเคิลมากข้ึน 

5) จากการศึกษาปัจจยัดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า
ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยผูบ้ริโภคมีความรู้สึกส านึกคิดในการมี
ส่วนรับผดิชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการดูแลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อีกทั้งยงัมีการติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาในการใชท้รัพยากรเกินความ และปัญหาการจดัการ
ขยะ เป็นตน้ ดงันั้น ภาคธุรกิจตอ้งมีการติดตามข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

6) จากการศึกษาปัจจยัด้านค่านิยมทางสังคม พบว่าผูบ้ริโภคมีค่านิยมทาง
สังคม โดยผูบ้ริโภคสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความเห็นว่าสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลท าให้สามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างดี แสดงถึงความทนัสมยั การตามเท่าทนัสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบนั 
รวมถึงไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม ดงันั้น ภาคธุรกิจควรมีการค านึงถึงค่านิยมทาง
สังคมในปัจจุบนัเพื่อการก าาหนดกลยทุธ์การตลาด  

7) จากการศึกษาปัจจยัดา้นการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก
ภาครัฐ พบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล ภายใต้การ
ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่าการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ  
มีการรับรู้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการรณรงค์หรือกิจกรรมต่างๆจากภาครัฐและเอกชน 
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รวมถึงมีความเช่ือวา่สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลจะสามารถแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น
จากการเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะได ้ดงันั้นภาคธุรกิจอ่ืนๆ ควรมีการปรับตวั
เพื่อตอบรับการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐ ซ่ึงมีแนวโน้มว่า ธุรกิจท่ีมีการ
ด าเนินตามโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
1) งานวิจยัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรี

ไซเคิลเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม และการ
ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ ซ่ึงงานวิจยัในอนาคตควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล เช่น การรับรู้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ค่านิยมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2) การผลิตสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นส่วนหน่ึงในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ภายใตแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื ภายใตยุ้ทธศาสตร์การขบัเคล่ือนประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ 2564 – 2569 
เป็นกรอบในการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีการพฒันา ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทยเช่ือมโยงกบั
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : S.D.Gs) เป้าหมายท่ี 12 แผนการ
บริโภคและการผลิตท่ีย ั่งยืน โดยการเปล่ียนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และการก าจดัขยะท่ีเป็นมลพิษ การส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม และสอดรับกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ควรมีการศึกษาในเชิงลึก ซ่ึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอาจมีผลต่อการส่งเสริมการผลิตและบริโภค
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

3) เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล และส่งเสริม
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในการจดัการขยะดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไม่ใช่ขอ้มูลแบบเจาะลึกจิตใจผูบ้ริโภค (Consumer insight) งานวิจยัในอนาคตอาจใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
กบัผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือแต่ไม่เคยซ้ือ เพื่อให้ทราบขอ้มูลเชิงลึก เช่น 
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แรงจูงใจ ค่านิยม หรือปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลให้ผูบ้ริโภคซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล 
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ภาคผนวก ก  
ผลการวิเคราะข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
 



 

ผลการวิเคราะข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) ไดด้งัน้ี 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบการ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ชาย 142 35.3 35.3 35.3 

หญิง 260 64.7 64.7 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

Generation (Age) 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Generation Z (10 - 23 ปี) 80 19.9 19.9 19.9 

Generation Y (24 - 37 ปี) 223 55.5 55.5 75.4 
Generation X (38 - 54 ปี) 86 21.4 21.4 96.8 
Baby Boomers (55 - 72 ปี) 13 3.2 3.2 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

การศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 2.7 2.7 2.7 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 284 70.6 70.6 73.4 
สูงกวา่ปริญญาตรี 107 26.6 26.6 100.0 
Total 402 100.0 100.0  
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อาชีพ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นกัเรียน / นกัศึกษา 69 17.2 17.2 17.2 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ / รับ
ราชการ 

125 31.1 31.1 48.3 

พนกังานบริษทัเอกชน 170 42.3 42.3 90.5 
ธุรกิจส่วนตวั 27 6.7 6.7 97.3 
รับจา้งทัว่ไป 7 1.7 1.7 99.0 
อ่ืน ๆ 4 1.0 1.0 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

อาชีพ อื่น ๆ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  398 99.0 99.0 99.0 

แพทย ์ 1 .2 .2 99.3 
วา่งงาน 1 .2 .2 99.5 
วศิวกร 2 .5 .5 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

รายได ้

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 20 5.0 5.0 5.0 

5,000-10,000 บาท 31 7.7 7.7 12.7 
10,001-20,000 บาท 128 31.8 31.8 44.5 
20,001-30,000 บาท 86 21.4 21.4 65.9 
มากกวา่ 30,000 บาท 137 34.1 34.1 100.0 
Total 402 100.0 100.0  
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ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลรวมการตัดสนิใจ  * เพศ 

เพศ Mean N Std. Deviation % of Total N 
ชาย 12.2254 142 1.96564 35.3% 
หญิง 12.2538 260 1.99734 64.7% 
Total 12.2438 402 1.98379 100.0% 

 

ผลรวมการตัดสนิใจ  * Generation (Age) 
Generation (Age) Mean N Std. Deviation % of Total N 
Generation Z (10 - 23 ปี) 12.0875 80 2.05120 19.9% 
Generation Y (24 - 37 ปี) 12.0314 223 2.02771 55.5% 
Generation X (38 - 54 ปี) 13.0000 86 1.57928 21.4% 
Baby Boomers (55 - 72 ปี) 11.8462 13 2.19265 3.2% 
Total 12.2438 402 1.98379 100.0% 

 

ผลรวมการตัดสนิใจ  * สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส Mean N Std. Deviation % of Total N 
โสด 12.2441 340 2.01231 84.6% 
สมรส 12.1579 57 1.81058 14.2% 
หยา่ร้าง 13.2000 5 2.04939 1.2% 
Total 12.2438 402 1.98379 100.0% 

 

ผลรวมการตัดสนิใจ  * การศึกษา 
การศึกษา Mean N Std. Deviation % of Total N 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12.7273 11 2.10195 2.7% 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 12.1761 284 2.02039 70.6% 
สูงกวา่ปริญญาตรี 12.3738 107 1.87598 26.6% 
Total 12.2438 402 1.98379 100.0% 
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ผลรวมการตัดสนิใจ  * อาชีพ 
อาชีพ Mean N Std. Deviation % of Total N 
นกัเรียน / นกัศึกษา 12.0870 69 2.07037 17.2% 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ / รับราชการ 12.3600 125 1.94024 31.1% 
พนกังานบริษทัเอกชน 12.2412 170 1.94467 42.3% 
ธุรกิจส่วนตวั 11.9630 27 2.24433 6.7% 
รับจา้งทัว่ไป 13.0000 7 1.82574 1.7% 
อ่ืน ๆ 12.0000 4 2.58199 1.0% 
Total 12.2438 402 1.98379 100.0% 

 

ผลรวมการตัดสนิใจ  * รายได ้
รายได ้ Mean N Std. Deviation % of Total N 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 12.4000 20 2.06219 5.0% 
5,000-10,000 บาท 11.9677 31 1.74134 7.7% 
10,001-20,000 บาท 12.1016 128 2.05760 31.8% 
20,001-30,000 บาท 12.3140 86 1.88031 21.4% 
มากกวา่ 30,000 บาท 12.3723 137 2.02923 34.1% 
Total 12.2438 402 1.98379 100.0% 

 

2. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความ
หลากหลาย 

402 1.00 5.00 3.7512 .94898 

คุณภาพสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมี
ความแขง็แรง ทนทาน 

402 1.00 5.00 3.8930 .76781 

สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีการ
ออกแบบสวยงาม 

402 2.00 5.00 4.1517 .79233 

สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้ 

402 1.00 5.00 3.5746 .94521 

สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความ
ปลอดภยั 

402 1.00 5.00 3.9975 .79430 

Valid N (listwise) 402     
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ด้านราคา (Price) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 

402 1.00 5.00 3.8483 .80792 

มีราคาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ยอมรับได ้

402 1.00 5.00 3.9403 .78732 

Valid N (listwise) 402     
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ท าเลท่ีตั้งของร้านมีความสะดวก 
อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 

402 1.00 5.00 3.3209 1.02537 

สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลมีใหเ้ลือกหลายสาขา 

402 1.00 5.00 3.3333 1.10240 

สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

402 1.00 5.00 4.0050 .90439 

Valid N (listwise) 402     

 

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ 402 1.00 5.00 3.4876 1.05514 
มีบริการจดัส่งสินคา้ 402 1.00 5.00 3.9104 1.00965 
Valid N (listwise) 402     
 

ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
มีพนกังานท่ีมีความรู้คอยให้
ค  าแนะน าสินคา้ 

402 2.00 5.00 3.6468 .92329 

Valid N (listwise) 402     
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ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้มีความ
น่าเช่ือถือ 

402 1.00 5.00 3.9826 .82794 

สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียง 

402 1.00 5.00 3.8085 .88806 

มีป้ายหรือสญัลกัษณ์อยา่ง
ชดัเจน 

402 1.00 5.00 4.0323 .87723 

Valid N (listwise) 402     
 

ด้านกระบวนการ 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความสะดวกในการสัง่ซ้ือและ
ช าระเงิน 

402 2.00 5.00 4.1617 .74487 

ความรวดเร็วในดา้นการบริการ 402 2.00 5.00 4.0473 .73410 
มีการใหบ้ริการตรงตามความ
ตอ้งการ 

402 1.00 5.00 4.0572 .70567 

ใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั 

402 1.00 5.00 4.0647 .87115 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการมี
ความเหมาะสม 

402 1.00 5.00 4.0896 .79709 

Valid N (listwise) 402     

 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 

ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

402 1.00 5.00 4.4129 .73639 

สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลสามารถ
ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้

402 1.00 5.00 4.4701 .75096 

ท่านรู้สึกวา่สินคา้จากวสัดุรี
ไซเคิลเป็นท่ียอมรับในสงัคม 

402 1.00 5.00 4.2338 .82966 
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ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
กระบวนการผลิตสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

402 1.00 5.00 4.1144 .93789 

ภาคธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้ม
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

402 1.00 5.00 4.2836 .73337 

Valid N (listwise) 402     

 
4. ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความรู้ความเข้าใจสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
การรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑรุ่์น
เดียวกนั 

402 .00 1.00 .9552 .20707 

การอพัไซเคิลเป็นผลิตภณัฑรุ่์น
ใหม่ 

402 .00 1.00 .9303 .25488 

เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้
ใหม่ท่ีแตกต่างกนั 

402 .00 5.00 .5920 .55405 

เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการขยะ
หรือของเสีย 

402 .00 4.00 .8831 .40417 

Valid N (listwise) 402     
 

ผลคะแนนที่ตอบถูกและผิดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

การรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์รุน่เดียวกัน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ไม่ใช่ 18 4.5 4.5 4.5 

ใช่ 384 95.5 95.5 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

การอัพไซเคิลเป็นผลติภณัฑร์ุ่นใหม่ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ไม่ใช่ 28 7.0 7.0 7.0 

ใช่ 374 93.0 93.0 100.0 
Total 402 100.0 100.0  
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เปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่หรอืสินค้าใหม่ที่แตกต่างกัน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ไม่ใช่ 170 42.3 42.3 42.3 

ใช่ 232 57.7 57.7 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะหรือของเสีย 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ไม่ใช่ 54 13.4 13.4 13.4 

ใช่ 348 86.6 86.6 100.0 
Total 402 100.0 100.0  

 

5. ขอ้มูลความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 
ความตระหนักเกี่ยวกบัปญัหาสิ่งแวดล้อม 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

402 1.00 5.00 4.2264 .78388 

ส่งผลต่อการด าเนินชีวติ 402 1.00 5.00 4.1144 .77159 
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการดูแล
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

402 1.00 5.00 4.4328 .70744 

ใชท้รัพยากรธรรมชาติมาก
จนเกินไป 

402 2.00 5.00 4.1617 .83932 

ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

402 3.00 5.00 4.6542 .56263 

Valid N (listwise) 402     

 

6. ขอ้มูลค่านิยมทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง 
ค่านิยมทางสังคม 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
แสดงถึงความทนัสมยัของท่าน 402 1.00 5.00 3.7214 1.09726 
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านตามทนั
สงัคมและเทคโนโลย ี

402 1.00 5.00 4.0075 .94879 
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ค่านิยมทางสังคม 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ท าใหใ้ชชี้วติในสงัคมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

402 1.00 5.00 4.0100 .86777 

เป็นค่านิยมอยา่งหน่ึงในสงัคม
ปัจจุบนั 

402 1.00 5.00 3.7488 .94963 

ช่วยสร้างการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อน และสงัคม 

402 1.00 5.00 3.6741 1.03349 

Valid N (listwise) 402     

 
7. ขอ้มูลการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนจากภาครัฐ 
การขับเคลือ่นนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐมีผลตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคลิ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
การรณรงคจ์ากภาครัฐและ
เอกชน 

402 1.00 5.00 3.5970 .99464 

ตอ้งการสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย 

402 1.00 5.00 3.7537 .91076 

นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีน
สามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการ
ขยะ 

402 1.00 5.00 3.4229 1.06884 

Valid N (listwise) 402     

 

8. ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของกลุ่มตวัอยา่ง 
การตัดสินใจซื้อสนิค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ซ้ือสินคา้ท่ีมาจากการรีไซเคิล 402 1.00 5.00 4.0746 .80794 
ซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงกวา่ปกติ 402 1.00 5.00 3.8085 .94520 
ซ้ือสินคา้ช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มได ้

402 1.00 5.00 4.3532 .73366 

Valid N (listwise) 402     
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ Pearson’s Correlation Coefficient  
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 Mean Std. Deviation N 
ผลรวมการตดัสินใจ 12.2438 1.98379 402 
total7p_Product 19.3682 3.34154 402 
total7p_Price 7.7886 1.49398 402 
total7p_Place 10.6592 2.59402 402 
total7p_Promotion 7.3980 1.86604 402 
total7p_People 3.6468 .92329 402 
total7p_Physical 11.8234 2.30172 402 
total7p_Process 20.4204 3.42426 402 
ผลรวมการตดัสินใจ 12.2438 1.98379 402 
ผลรวมทศันคติ 21.5149 3.00391 402 
ผลรวมความรู้ความเขา้ใจ 3.4552 .89009 402 
ผลรวมความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

21.5896 2.59064 402 

ผลรวมค่านิยมทางสงัคม 18.1965 4.14737 402 
ผลรวมการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนของภาครัฐ 

11.7388 2.57824 402 

  



 
Correlations ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

 

ผลรวม
การ

ตดัสินใจ total7p_Product total7p_Price total7p_Place total7p_Promotion total7p_People total7p_Physical total7p_Process 
ผลรวมการตดัสินใจ Pearson 

Correlation 
1 -.017 -.011 -.051 -.064 -.044 -.009 -.043 

Sig. (2-
tailed) 

 
.729 .823 .311 .200 .378 .864 .390 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
total7p_Product Pearson 

Correlation 
-.017 1 .577** .606** .500** .519** .612** .518** 

Sig. (2-
tailed) 

.729 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
total7p_Price Pearson 

Correlation 
-.011 .577** 1 .621** .518** .378** .537** .476** 

Sig. (2-
tailed) 

.823 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
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Correlations ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

 

ผลรวม
การ

ตดัสินใจ total7p_Product total7p_Price total7p_Place total7p_Promotion total7p_People total7p_Physical total7p_Process 
total7p_Place Pearson 

Correlation 
-.051 .606** .621** 1 .730** .488** .636** .592** 

Sig. (2-
tailed) 

.311 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
total7p_Promotion Pearson 

Correlation 
-.064 .500** .518** .730** 1 .539** .617** .615** 

Sig. (2-
tailed) 

.200 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
total7p_People Pearson 

Correlation 
-.044 .519** .378** .488** .539** 1 .629** .542** 

Sig. (2-
tailed) 

.378 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
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Correlations ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

 

ผลรวม
การ

ตดัสินใจ total7p_Product total7p_Price total7p_Place total7p_Promotion total7p_People total7p_Physical total7p_Process 
total7p_Physical Pearson 

Correlation 
-.009 .612** .537** .636** .617** .629** 1 .734** 

Sig. (2-
tailed) 

.864 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
total7p_Process Pearson 

Correlation 
-.043 .518** .476** .592** .615** .542** .734** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.390 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 402 402 402 402 402 402 402 402 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations ปัจจัยด้านต่างๆ กับการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

 
ผลรวมการ
ตดัสินใจ ผลรวมทศันคติ 

ผลรวมความรู้
ความเขา้ใจ 

ผลรวมความ
ตระหนกัเก่ียวกบั

ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลรวมค่านิยม
ทางสงัคม 

ผลรวมการ
ขบัเคล่ือน

นโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนของ

ภาครัฐ 
ผลรวมการตดัสินใจ Pearson Correlation 1 .013 .046 -.018 -.054 -.014 

Sig. (2-tailed)  .798 .360 .721 .283 .774 
N 402 402 402 402 402 402 

ผลรวมทศันคติ Pearson Correlation .013 1 .044 .475** .526** .534** 
Sig. (2-tailed) .798  .383 .000 .000 .000 
N 402 402 402 402 402 402 

ผลรวมความรู้ความเขา้ใจ Pearson Correlation .046 .044 1 .022 .126* .100* 
Sig. (2-tailed) .360 .383  .664 .012 .046 
N 402 402 402 402 402 402 

ผลรวมความตระหนกัเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

Pearson Correlation -.018 .475** .022 1 .347** .483** 
Sig. (2-tailed) .721 .000 .664  .000 .000 
N 402 402 402 402 402 402 

ผลรวมค่านิยมทางสงัคม Pearson Correlation -.054 .526** .126* .347** 1 .528** 
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Correlations ปัจจัยด้านต่างๆ กับการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

 
ผลรวมการ
ตดัสินใจ ผลรวมทศันคติ 

ผลรวมความรู้
ความเขา้ใจ 

ผลรวมความ
ตระหนกัเก่ียวกบั

ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลรวมค่านิยม
ทางสงัคม 

ผลรวมการ
ขบัเคล่ือน

นโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนของ

ภาครัฐ 
Sig. (2-tailed) .283 .000 .012 .000  .000 
N 402 402 402 402 402 402 

ผลรวมการขบัเคล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐ 

Pearson Correlation -.014 .534** .100* .483** .528** 1 
Sig. (2-tailed) .774 .000 .046 .000 .000  
N 402 402 402 402 402 402 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 



 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค 

 
 แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินคา้รีไซเคิลใน
การจดัการขยะดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีนของประชาชน  
 ดงันั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้ขอ้มูลและความคิดเห็นตามแบบสอบถามน้ี การ
ตอบค าถามในแบบสอบถามคร้ังน้ีจะถูกน ามาใช้ในการศึกษาวิจยั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในเชิง
วิชาการเท่านั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านไดใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามตรงไปตรงมา
ตามขอ้เทจ็จริงและตามความรู้สึกนึกคิดของตวัท่านเอง หวงัวา่คงจะไดรั้บความกรุณาจากท่านเป็น
อยา่งดีและขอขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี 
 ค าชี้แจง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 7 ขอ้มูลดา้นค่านิยมทางสังคมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
ส่วนท่ี 8 ขอ้มูลเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
 ส่วนท่ี 9 การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลของผูบ้ริโภค 
ค าจ ากดัความ 
 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล หมายถึง สินคา้ท่ีมีการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัเขา้สู่กระบวนการเพื่อ
ผลิตเป็นสินคา้ใหม่อีกคร้ัง โดยสินคา้ท่ีน ามารีไซเคิล (Recycle) จะเกิดการสูญเสียคุณภาพของ
สินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีไดผ้า่นกระบวนการรีไซเคิลจะมีคุณภาพดอ้ยกว่าสินคา้ดั้งเดิม นอกจากน้ีสินคา้รี
ไซเคิลยงัรวมไปถึงสินคา้อพัไซเคิล (Upcycle)  
 สินคา้อพัไซเคิล (Upcycle) หมายถึง สินคา้ท่ีน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เขา้สู่กระบวนการ Upcycling 
หรือ Upcycled เป็นกระบวนการแปรสภาพของวสัดุท่ีใชแ้ลว้เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ี
มีคุณภาพดีกวา่เดิม 
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 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง การจดัการขยะหรือของเสียดว้ยแนวคิด
การน าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้กลบัมาแปรรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยเนน้การใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นจากการเพิ่มข้ึนของประชากร  
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และปัญหาการจดัการขยะ 

 

ตัวอย่างของสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 

 
   
              นางสาวรัชนีกร  สุกโชติรัตน์ 

        นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
             คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
                                                                                               สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ  

ชาย   หญิง  
2. ปัจจุบนัท่านอายเุท่าใด  

10 - 23 ปี)  - 37 ปี) 
- 54 ปี)   - 72 ปี)    

3. สถานภาพสมรส   
โสด   สมรส  หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สูงกวา่ปริญญาตรี   

5. อาชีพ 
นกัเรียน / นกัศึกษา พนกังานรัฐวสิาหกิจ / รับราชการ พนกังานบริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั  แม่บา้น  รับจา้งทัว่ไป 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ….........................  
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  -10,000 บาท  -20,000 บาท 
-30,000 บาท  มากกวา่ 30,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 
1. ท่านเคยซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลหรือไม่ 

 เคย (ตอบขอ้ 3)    ไม่เคย  
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดรีุไซเคิล 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบ ตามล าดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
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2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับที ่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)      
1 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความหลากหลาย      
2 คุณภาพสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความแขง็แรง ทนทาน      
3 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีการออกแบบสวยงาม      
4 สินค้าจากวสัดุรีไซเคิลมีการรับประกันคุณภาพของ

สินคา้ 
     

5 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีความปลอดภยั      
ด้านราคา (Price)      

6 มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้      
7 มีราคาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)      
8 ท าเลท่ีตั้ งของร้านมีความสะดวก อยู่ใกล้บ้านหรือท่ี

ท างาน 
     

9 สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีให้เลือกหลาย
สาขา 

     

10 สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์      
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
11 มีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์  วิทย ุ 

ส่ือออนไลน์ 
     

12 มีบริการจดัส่งสินคา้      
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)      
13 มีพนกังานท่ีมีความรู้คอยให้ค  าแนะน าสินคา้      

ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical 
Evidence/Environment and Presentation) 

     

16 สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้มีความน่าเช่ือถือมีบริการจดัส่ง      
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ล าดับที ่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
สินคา้ 

17 สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง      
18 มีป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดงรายละเอียดของ สินคา้แต่

ละประเภทอยา่งชดัเจน 
     

ด้านกระบวนการ (Process)       
21 ความสะดวกในการสั่งซ้ือและช าระเงิน      
22 ความรวดเร็วในดา้นการบริการ      
23 มีการใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการ      
24 ใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั      
25 ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม      

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบ ตามล าดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย   
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับที ่
ทัศนคติของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

จากวัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความรู้สึกต่อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
1 ท่านได้ค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ในการ

เลือกซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 
     

2 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลสามารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ได ้เช่น ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงลดปริมาณขยะ 

     



110 

ล าดับที ่
ทัศนคติของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

จากวัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3 ท่านรู้สึกวา่สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเป็นท่ียอมรับในสังคม      
4 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิลมีกระบวนการผลิตสินคา้ท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง  
     

4 สินค้าจากวัสดุรีไซเคิลได้สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู ้บริโภคว่าภาคธุรกิจกับส่ิงแวดล้อมสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

     

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

ล าดับที ่ ความรู้ความเข้าใจสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช ่
1 การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้ผา่นกระบวนการ

เพื่อท าให้เป็นผลิตภณัฑ์รุ่นเดียวกัน เช่น การรีไซเคิลกระดาษ
กลับมาเป็นกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์ หรือเปล่ียนไปเป็น
กระดาษแขง็ส าหรับใชเ้พื่องานบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  

  

2 การอัพไซเคิล (Upcycle) เป็นการน าว ัสดุท่ีใช้แล้วผ่าน
กระบวนการเป็นผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั
เช่น การน าถุงปูนท่ีไม่ใชแ้ลว้มาผลิตเป็นกระเป๋า เป็นตน้ 

  

3 สินคา้จากการรีไซเคิล (Recycle) และอพัไซเคิล (Upcycle) 
เป็นการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้เปล่ียนเป็นวสัดุใหม่หรือสินคา้ใหม่ท่ี
แตกต่างกนั  

  

4 สินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการขยะหรือ
ของเสียดว้ยแนวคิดการน าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้กลบัมาแปร
รูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบ ตามล าดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย   
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับท่ี ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยู่

เสมอ เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นจาก
การเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหาการจดัการขยะ 

     

2 ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดน้อยลง ซ่ึงส่งผล
ต่อการด าเนินชีวติของท่าน 

     

3 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

4 ท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
จนเกินไป 

     

5 ท่านคิดว่ามนุษย์ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหา
ส่ิ งแวดล้อม  เ น่ื อ งจ ากม นุษย์ เ ป็นต้น เห ตุของ
ส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย 

     

 
ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านค่านิยมทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบ ตามล าดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย   
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1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับที ่
ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก

วัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เป็นการแสดงถึงความ

ทนัสมยัของท่าน 
     

2 การซ้ือสินค้าจากวสัดุรีไซเคิล แสดงให้เห็นว่าท่าน
ตามทนัสังคมและเทคโนโลยี 

     

3 การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ท าให้ใช้ชีวิตในสังคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

4 การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เป็นค่านิยมอย่างหน่ึง
ในสังคมปัจจุบนั 

     

5 การซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล ช่วยสร้างการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน และสังคม 

     

 
ส่วนที่ 8 ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบ ตามล าดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย   
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับที ่
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านตัดสินใจซ้ือสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลจากการ

รณรงคห์รือกิจกรรมต่างๆจากภาครัฐและเอกชน  
     

2 ท่านต้องการสนับสนุนการขับ เค ล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวยีนของภาครัฐ โดยเลือกซ้ือสินคา้จาก
วสัดุรีไซเคิล 
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ล าดับที ่
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3 สินค้าจากวัสดุ รีไซเ คิล  ตามนโยบาย เศรษฐกิจ

หมุนเวียนสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกิน
ความจ าเป็นจากการเพิ่มข้ึนของประชากร และปัญหา
การจดัการขยะได ้

     

 
ส่วนที่ 9 การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค 
ค าช้ีแจง: กรุณาเลือกค าตอบ ตามล าดบัความส าคญั ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย   
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับที ่ การตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านตดัสินซ้ือสินคา้ท่ีมาจากการรีไซเคิล      
2 ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลในราคาท่ีสูงกวา่

ปกติ เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและคุณสมบติัของสินคา้ 
     

3 ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล เพราะสามารถ
ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ เช่น ลดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลดปริมาณขยะ 

     

“ขอขอบพระคุณผู้ ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี” 
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