
การตระหนักรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภณัฑ์สีเขียว 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

AWARENESS AND FACTORS INFLUENCING GREEN PRODUCT RE-PURCHASING 
BEHAVIOR TREND OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
รมยนันท์ จันทร์พานิช1 

สุพาดา สริิกุตตา2 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มอ้างอิงทางสังคม และนโยบายของรัฐที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ รายได้ส่วนตัว อาชีพ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของ
ผู้บริโภคได้ร้อยละ 12.80 กลุ่มอ้างอิงทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงทางตรงและกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 27.6 และนโยบายภาครัฐมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคได้ร้อยละ 15.9 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลวิจัยนี้สามารถน้าไปเป็นแนวทางใน
การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตรงต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว
ของผู้บริโภคได้ 
 
ค้าส้าคัญ: ผลิตภัณฑ์สีเขียว สิ่งแวดล้อม การตระหนักรู้ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the awareness and factors influencing green product re-purchasing 
behavior trends among consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample group in this research 
consisted of 400 people, aged 20 years and over, lived in the Bangkok metropolitan area, and used to or 
currently bought green products. The data were collected by a questionnaire and the statistics used for 
hypothesis testing included t-statistics, One-Way Analysis of Variance, and multiple regression. The results 
of hypothesis testing showed that consumers with different demographic characteristics, including age, 
gender, income, occupation and marital status had an influence on re-purchasing behavior trends on 
green products, which were statistically significant at a level of 0.05. Environmental awareness had an 
influence on re-purchasing behavior trends on green products, and affected the tendency by 12.8%. The 
social reference groups included a direct reference group and an indirect reference group, which had an 
influence on re-purchasing behavior trends on green products, and affected the tendency by 27.6%. 
Government policy had an influence on re-purchasing behavior trends on green products, which were 
statistically significant at a level of 0.05 and affected the tendency by 15.9%. the research results are 
used as guideline for targeting and developing marketing strategies to meet consumer behavior trends for 
green product. 
 
Keywords: Green Products, Environment, Awareness 
 

บทน้า 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีการขยายเมืองอย่างรวดเร็ว 

จึงมีการส่งเสริม สนับสนุนจากทางภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท้าให้เกิดการท้าลาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติจากน้้ามือมนุษย์ในระบบทุนนิยมที่เน้นในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก เรื่องนี้ก้าลังกลายเป็น
ประเด็นส้าคัญที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ้าวันของผู้อยู่อาศัยในแหล่งพื้นที่รวมถึงสัตว์บก สัตว์น้้าอีกหลากหลายสาย
พันธุ์ ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยกรม
ควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจส้าคัญในการจัดการปัญหามลพิษของประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายจัดการปัญหามลพิษในเชิงป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ มาอย่างต่อเนื่องโดยสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
พ.ศ.2560-2564 และเชื่อมโยงประเด็นส้าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการคงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล ช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่
ย่้าแย่อย่างเห็นได้ชัดลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน จนรัฐบาลได้ออกนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกในห้างค้าปลีกไป
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีผลให้ต้องยกเลิกการแจกถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาด ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคจะต้องน้าถุงผ้า
หรือถุงพลาสติกมาใส่สินค้าเองและลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัด เช่น เซเว่น -อีเลฟเว่นที่งดการแจก
ถุงพลาสติกและน้ารายได้ไปบริจาคเพื่อท้าประโยชน์ให้ชุมชนต่อไป จึงเป็นที่มาของการศึกษาว่านโยบายภาครัฐนั้นมีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ หรือไม่ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกล
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ยุทธ์ท้ังแนวรุกและแนวรับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศ แต่ยังขาดการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในตัวปัจเจกบุคคลซึ่งเป็น
บุคคลากรภายในประเทศ ท้าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการปัญหามลพิษในเชิงป้องกัน
และร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษไม่ประสบผลส้าเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ การตระหนักรู้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ความรู้ และการ
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้บริโภคบางส่วนที่ให้ความส้าคัญกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนเองและ
ตอบสนองเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน จึงเกิดการรวมกลุ่มทางโซเชียลมีเดีย เช่น กลุ่ม Greenery เป็นการ
รวมตัวของคนที่มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและชักชวนคนรอบข้าง เช่น แม่ชวนลูก เพื่อนชวนเพื่อน 
ศิลปินดาราหันมารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยการน้าผลิตภัณฑ์สีเขียวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ้าวัน เช่น แก้วน้้า
ส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก หลอดสแตนเลสที่ใช้แล้วล้างแทนหลอดพลาสติก กล่องอาหารแบบใช้ซ้้าแทนการใช้กล่องโฟม หรือ
กล่องพลาสติก และมีจ้านวนของสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในกรอบกลุ่มอ้างอิงได้แก่ คนใน
ครอบครัว เพื่อน คนที่ท้างาน บริษัท บุคคลที่มีช่ือเสียง เว็บไซต์หรือเพจทางโซเชียลมีเดีย และองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างไรบ้าง 

จากเหตุผลตัวอย่างในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตระหนักรู้และปัจจัยอื่นท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นส่วนส้าคัญที่สามารถ
ท้าให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจ้าวันให้และเกิดการตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในระยะยาว เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป  ท้ังนี้ในมุมมองของนักการตลาด ยังสามารถใช้ผลจากศึกษาวิจันนี้ไปปรับปรุง
หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อีกด้วย โดยกระตุ้นผู้บริโภคเห็นถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยก้าลังเผชิญและท้าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งให้ความส้าคัญกับธรรมชาติและโลก
ของเราด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ้าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ 
2. เพื่อศึกษาการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว 
3. เพื่อศึกษากลุ่มอ้างอิงทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงทางตรงและกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว 
4. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน

มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
2. การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค 
3. กลุ่มอ้างอิงทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงทางตรงและกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ

ซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
4. นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค 

 
 
 



4 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2538, หน้า 53-55) กล่าวว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด กลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน มีทัศนคติการรับรู้และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Davidson and Freudenburg (1996) แม้ว่าเพศชายจะมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม มากกว่าเพศหญิงแต่
เพศหญิงกลับมีความกังวลมากกว่าเพศชาย อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศชาย 
และ Grunert and Kristensen(1992) พบว่า เมื่อมีการศึกษาอุปนิสัยที่แท้จริง พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีอุปนิสัยที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าคนอายุน้อย 

ความหมายของการตระหนักรู้ เริงชัย คงสงค์ (2547) กล่าวว่าการตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับความ
ส้านึก ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยมีเหตุการณ์
สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือสิ่งเร้าจากภายนอกเป็นปัจจัยที่ท้าให้บุคคลเกิดความตระหนัก เบรกเลอร์ (1986: 45) ได้กล่าว
เอาไว้ว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนักรู้มี 3 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะ
เริ่มต้นจากระดับง่ายและมีการ พัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล้าดับ 2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึก
ด้านทัศนคติค่านิยม การตระหนักรู้ ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็นองค์ประกอบในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ 3) พฤติกรรม 
(Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อสิ่งเร้า หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท้า 

ทฤษฎีกลุ่มอ้างอิงทางสังคม (Kotler. 1997: 174-188) ได้กล่าวว่า จากแนวคิดแบบจ้าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางจิตวิทยา พฤติกรรมผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคม เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว ตลอดจนบทบาทและ
สถานภาพกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคทางตรงและมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า และกลุ่มอ้างอิงกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางอ้อม ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการ 
กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล 4 ทาง 1.กลุ่มอ้างอิงท้าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการด้าเนินชีวิตใหม่ๆ 2. มีอิทธิพล
ต่อทัศนคติและแนวความคิดส่วนของตนเอง 3. มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 4. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
Factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วย เช่น อายุและล้าดับขั้นในวงจรชีวิต 
อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด้าเนินชีวิตรวมถึงบุคลิกภาพและความเป็นปัจเจกชน 

ความหมายของนโยบายภาครัฐ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ นักวิชาการจากมหาวิทยาลับอุบลราชธานี (2550) นโยบาย 
สาธารณะเป็นการน้าความรู้ ความคิดที่มีเหตุผลและต้องใจเพื่อน้าไปแก้ไขปัญหา เป็นการก้าหนดกฎเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติของ
รัฐบาลเป็นการก้าหนดแนวทางในอนาคต เน้นเป้าหมายวัตถุประสงค์ เง่ือนไข ผลลัพธ์และเป็นความพยายามที่จะกระท้า
เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ โดยมีความส้าคัญ 1.ความส้าคัญต่อผู้ก้าหนดนโยบายส่วนใหญ่ที่ต้องรู้รับผิดชอบต่อการ
ก้าหนดนโยบายบริหารประเทศคือรัฐบาล หากรัฐบาลก้าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สามารถน้า
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะท้าให้รัฐบาล
ได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชนอย่างกว้างขวาง 2. ความส้าคัญต่อประชาชน เนื่องจากนโยบายภาครัฐเป็นผลผลิต
ทางการเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของตนผ่านกลไก
ต่างๆ ทางการเมืองเมื่อนโยบายภาครัฐถูกน้าไปปฏิบัติและปรากฏผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่พึงปรารถนา จะท้าให้ได้รับความ
พอใจและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน(Feed Back)สมบัติ ธ้ารงธัญวงศ์ (2543) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือซ้้า Hellier (2003) การกลับมาซื้อซ้้าของลูกค้า (Repurchase 
Intention) คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะท้าการซื้อหรือรับบริการกับผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตรายเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากที่
ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ เนื่องจากการที่ผู้บริโภคเกิดการกลับมาซื้อซ้้านั้นถือเป็ นการ
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ประสบความส้าเร็จในด้านการขายของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เพราะผู้บริโภคเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจในตัวสินค้าหรือบริการว่ามี
คุณภาพที่ดี เหมาะสมกับราคาที่ผู้ซื้อนั้นต้องเสียไปหรืออาจจะเรียกได้ว่าเกิดความคุ้มค่า การกลับมาซื้อซ้้านั้นอาจจะเกิดขึ้นได้
จากอิทธิพลภายนอก อย่างเช่น การส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ของสินค้า ราคาของสินค้า เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มการตอบสนอง หรือการกระท้าที่บุคคล
ได้รับอิทธิพลจากทั้งภายในและทั้งภายนอกต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น                
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(Shiffman; & Kanuk, 1994, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะ จึงเป็นบุคคลที่สามารถดูแลและรับผิดชอบชีวิตของตน
สามารถจะท้าทุกอย่างได้ที่ถูกกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ขั้นที่  1 วิธีการสุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยก้าหนดการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่ ม 

GreeneryGreenery, Tetra Park Thailand, ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป, Refill Station ปั๊มน้้ายา, Little Big Green จ้านวน 
5 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่ให้ความส้าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยค้านึงถึงความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละบุคคล โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว ท่ีเต็มใจในการ
ตอบแบบสอบถามจนครบจ้านวน 400 คน ซึ่งจะท้าการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้บริการจากเว็บไซต์                
กูเกิ้ล ฟอร์ม (https://www.google.com/forms) ท้าการแจกแบบสอบถามผ่านเฟซบุ๊กกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ
เข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้อย่างสะดวก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงทาง
สังคม 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ 5) แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว 

การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะดังนี้ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม online 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อายุ 30-39 

ปี จ้านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ้านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ้านวน 365 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.00 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ้านวน 
285 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.25 สถานภาพโสด จ้านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 

https://www.google.com/forms
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การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
ข้อรู้สึกว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของทุกๆคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาได้แก่  ข้อรู้สึกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม
ก้าลังส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างเห็นได้ชัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ข้อรู้สึกว่าการคัดแยกขยะหรือรีไซเคิลส่งผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ข้อรู้สึกว่าใช้น้าถุงหรือพาชนะที่น้ากลับมาใช้ซ้้า เป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ ข้อรู้สึกว่าข่าวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีผลท้าให้ฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 ตามล้าดับ 

กลุ่มอ้างอิงทางสังคม กลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอ้างอิงทางสังคมต่อการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบั
มีอิทธิพลมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

กลุ่มอ้างอิงทางตรงมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คนใน
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาได้แก่ คนที่ท้างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และบริษัทมีการ
รณรงค์ภายในเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล้าดับ  กลุ่มอ้างอิงทางอ้อมมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เว็บไซต์หรือเพจทางโซเชียลมีเดีย 
เช่น National Geographic Greenery Evironman มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9) รองลงมาได้แก่ องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น              
กรีนพีซ UNEP มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และดารา บล็อกเกอร์ นักการเมือง เช่น สิงห์ วรรณสิงห์ Pearypie อเล็กซ์ แรนเดลล์    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล้าดับ   

นโยบายรัฐ กลุ่มตัวอย่างมีนโยบายรัฐเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมีอิทธิพลมากที่สุด             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ กฎหมายที่เข้มงวดต่อ
ผู้ที่ท้าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้้าเสียลงแม่น้้า การล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  รองลงมา
ได้แก่ การใช้บทลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การท้าลายป่าต้องจ้าคุก 5 ปีหรือปรับ 5 หมื่นบาท หรือ            
ทั้งจ้าทั้งปรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 นโยบายภาครัฐที่ผลักดันด้านการคัดแยกขยะและก้าจัดขยะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 
โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags งดใช้ถุงพลาสติกที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 ตามล้าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดงานรณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือซ้้าผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์            
เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จะพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
รองลงมาได้แก่ จะพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้มก่อนผลิตภณัฑ์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่
จ่ายไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 จะแนะน้าให้คนรอบตัวฉันใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ
ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าราคาจะแพงกว่าก็ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตามล้าดับ   

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัว การศึกษา อาชีพและ
สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค               
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวแตกต่างกัน อย่างมนีัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของ
ผู้บริโภค พบว่า ด้านข่าวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีผลท้าให้ฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต (X3) และด้านการคัดแยกขยะ
หรือรีไซเคิลส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม (X5) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว 

สมมติฐานที่ 3 กลุ่มอ้างอิงทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงทางตรงและกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีอิทธิพลต่อ แนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค ด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรงพบว่า เพื่อน (X2) คนที่ท้างาน (X3) มีอิทธิพล                
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมพบว่าดารา บล็อกเกอร์ นักการเมือง เช่น สิงห์ 
วรรณสิงห์, Pearypie, อเล็กซ์ แรนเดลล์ (X5) เว็บไซต์หรือเพจทางโซเชียลมีเดีย เช่น National Geographic, Greenery, 
Evironman (X6) และองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น กรีนพีซ, UNEP (X7) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์        
สีเขียว 

สมมติฐานที่ 4 นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค  พบว่า 
โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags งดใช้ถุงพลาสติกที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 (X1) การจัดงาน
รณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง  (X2) นโยบายภาครัฐที่ผลักดันด้านการคัดแยกขยะและ               
ก้าจัดขยะ (X3) และการใช้บทลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การท้าลายป่าต้องจ้าคุก 5 ปีหรือปรับ                    
5 หมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ (X5) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภค 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัว การศึกษา อาชีพและ

สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะทุกๆคนต่างให้ความส้าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและมองว่าเป็นปัญหาของส่วนรวมที่ทุก
คนควรตระหนักและรับผดิชอบร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ เกียรติศักดิ์สาคร (2541) ท้าการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การด้าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ทางประชากรด้านเพศไม่มีความแตกต่างกันพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการด้าเนินชีวิตของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ที่พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคโดยรวมแตกต่างกัน 
โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวโดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า               
40 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มอายุที่มีความประสบการณ์ที่เปลี่ยนผ่านมามากกว่ากลุ่มคนอายุน้อย จึงมีความใส่ใจและเล็งเห็นถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐณิชา นิสัยสุข ที่พบว่า ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
โสมสกาว เพชรานนท์ และวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ (2557) ที่ว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากขึ้นท้าให้มีประสบการณ์มากข้ึนจึงเห็น
ความส้าคัญของการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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รายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคโดยรวม              
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวมากกว่า               
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทและกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 20,0001-30,000 บาท จึงสรุปได้ว่า               
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่้า เนื่องจาก
กรรมวิธีในการผลิตและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมท้าให้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าผลิตภัณฑ์
ตามท้องตลาดทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & Keller. 2009) ว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic Circumstances) หรือรายได้ (Income) จะมีผล กระทบต่อสินค้าและบริการที่ตัดสินใจซื้อ สถานภาพเหล่านี้
ประกอบด้วย รายได้ การออมอ้านาจ การ ซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย ซึ่งนักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้
ส่วนบุคคล 

การศึกษา ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็วได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต ทีวี การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ ท้าให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการรณรงค์ การออกมา
เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมที่ตื่นตัวกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด จึงท้าให้ไม่มีความแตกต่างในเรื่องของการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยัของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ที่พบว่า การศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคโดยรวม              
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวมากกว่าผู้บริโภคที่
มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษาและกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากกลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จะมีโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความรู้และให้คุณค่ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงกกิจกรรมรณรงค์                   
ที่ออกมาในรูปแบบของหน่วยงานราชการมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & 
Keller. 2009) ว่าอาชีพ (Occupation) ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักการ
ตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทท่ีเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใดเพื่อจะจัดเตรียมสินค้าและบริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นอย่างเหมาะสม 

สมมติฐานที่ 2 การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลติภัณฑ์สีเขียวของโดยรวม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในด้านข่าวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีผลท้าให้             
ฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการคัดแยกขยะหรือรีไซเคิลสง่ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวโดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากสื่อช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ตที่สื่อสารได้อย่างครอบคลุม รวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ ท้าให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อน รวมทั้งการน้าเสนอข่าวสารในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ซึ่งสอดคล้องกับ บัณฑิต จุฬาศัย (2538) กล่าวคือ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์การรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและใน
ชีวิตประจ้าวัน การรับรู้เรื่องราวใดๆ ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจะมี  ผลกระทบ
โดยตรง ท้าให้เกิดความรับรู้ในระดับต่าง ๆ กล่าวคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่ก้าลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการรับสื่อข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกร่วมนั่นเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช อิ่มพิทักษ์ (2540) ที่พบว่า ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ้าวัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่ งแวดล้อม  และสอดคล้องกับ                          
ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ที่พบว่าทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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สมมติฐานที่ 3 กลุ่มอ้างอิงทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงทางตรงและกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคโดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า กลุ่มอ้างอิงทางตรง ได้แก่ คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง และเพื่อน กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ได้แก่ ดารา บล็อกเกอร์ 
นักการเมือง เช่น สิงห์  วรรณสิงห์ , Pearypie, อเล็กซ์ แรนเดลล์  เว็บไซต์หรือเพจทางโซเชียลมี เดีย เช่น National 
Geographic, Greenery, Evironman และองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น กรีนพีซ, UNEP มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของโดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง และ
เพื่อน เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลด้านความคิดและพฤติกรรมในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน รวมถึงการปลูกฝั่งความคิด ค่านิยมต่างๆ 
รวมถึงการยอมปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มด้วย  และการประชาสัมพันธ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านผู้มีเช่ือเสียง
หรือผู้ที่เป็นท่ีรู้จัก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นช่องทางที่เพิ่มความน่าเช่ือถือและเพิ่มความ
น่าสนใจให้กับโครงการนั้นๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lee (2011) พบว่า พฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์สีเขียวของ
กลุ่มตัวอย่างในประเทศฮ่องกง จ้านวน 964 คน ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก (Peer Influencer)  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (1997:174-188) ได้กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล 3 ทางด้วยกัน คือ                  
กลุ่มอ้างอิงท้าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการด้าเนินชีวิตใหม่ๆ มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวความคิดส่วนของตนเอง 
มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า และปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพล
จากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วย เช่น อายุและล้าดับขั้นในวงจรชีวิต อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบ
การด้าเนินชีวิตรวมถึงบุคลิกภาพและความเป็นปัจเจกชน 

สมมติฐานที่ 4 นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคโดยรวมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นโยบายภาครัฐ ได้แก่ โครงการ Everyday Say No to 
Plastic Bags งดใช้ถุงพลาสติกที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 การจัดงานรณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง นโยบายภาครัฐที่ผลักดันด้านการคัดแยกขยะและก้าจัดขยะ กฎหมายที่เข้มงวดต่อผู้ที่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปล่อยน้้าเสียลงแม่น้้า, การล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์ เป็นต้น และการใช้บทลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น การท้าลายป่าต้องจ้าคุก 5 ปีหรือปรับ 5 หมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์
สีเขียวของผู้บริโภคโดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นนโยบายที่มีแนวทางการด้าเนินงานอย่างชัดเจน
และสอดคล้องความความต้องการที่ตื่นตัวของผู้บริโภคที่ให้ความส้าคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก้าลังเกิดขึ้นในประเทศไทย 
และผู้บริโภคได้เล็งเห็นว่านโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ  
สมบัติ ธ้ารงธัญวงศ์ (2543) ที่กล่าวว่า หากรัฐบาลก้าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งในด้าน
ค่านิยมของสังคมและการด้ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถ
น้านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะท้าให้
รัฐบาลได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชนอย่างกว้างขวาง 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลควรจัดหานโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ในด้านปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่ก้าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เสนอวิธีการแก้ไข ป้องกันและขอความร่วมมือจากผู้บริโภคในการปฏิบัติตาม องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควรจัดการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักรู้
ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อดีข้อเสียเมื่อผู้บริโภคให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายกลยุทธ์ควรให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยการออกผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สามารถน้ากลับมารีไซเคิลหรือ
น้ากลับมาใช้ซ้้าได้ หรือย่อสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ไม่มีการท้าลายสิ่งแวดล้อม ร วมทั้งท้า
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การตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการท้า CSR (Corporate 
Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรจะช่วยท้าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความ
น่าเชื่อถือด้านการสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

2. กลุ่มอ้างอิงทางสังคม ฝ่ายการตลาดและฝ่ายกลยุทธ์ควรจะพัฒนาการกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเพื่อน               
ซึ่งอิทธิพลมากที่สุด เช่น การจัดท้าโปรโมชั่นเพื่อนชวนเพื่อน (Friends get friend) เพื่อส่งเสริมการขาย โดยให้เพื่อนที่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์เป็นผู้ชวนเพื่อนของตนเองให้มาซื้อหรือมาร่วมกิจกรรม และได้รับส่วนลดหรือของสมนาคุณเป็นของตอบแทน และ
การจัดกิจกรรมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีช่ือเสียง เช่น ดารา บล็อคเกอร์ จะช่วยให้กิจกรรมการตลาดมีความ
น่าสนใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือเพจทางโซเชียลมีเดีย เช่น 
National Geographic Greenery Evironman ก็สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเช่ือถือในด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วย 

3. นโยบายภาครัฐ ฝ่ายรัฐบาลควรจัดตั้งนโยบายและกฎหมายที่ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และขอความร่วมมือจากผู้บริโภคให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การให้ความรู้เรื่องการก้าจัดขยะที่ถูกวิธีและบังคับให้มีการ
คัดแยกขยะจากบ้านเรือนประชาชนก่อนทิ้งทุกครั้ง การลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับและกฎหมายที่รัฐบาลก้าหนดอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การปรับเป็นจ้านวนเงิน การจ้าคุก เพื่อให้สังคมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

4. ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ้้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้อยู่ใน รวมถึงจะพิจารณาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมก่อนผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีของผู้ผลิตและผู้จัดจ้าหน่ายที่ตั้งใจจะผลิตสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมออกมาสู่ตลาดในอนาคต แต่ทั้งนี้ผู้ผลิตและผู้จัดจ้าหน่ายควรจะค้านึงถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภค
ต้องจ่ายส้าหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงในแง่
ของความคุ้มค่าและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ข้อจ้ากัดในงานวิจัยช้ินนี้ ใช้เครื่องมือ google form (แบบสอบถามออนไลน์) ในการเก็บข้อมูล อาจท้าให้ข้อมูลที่

ได้ไม่มีการกระจายตัวทั่วทุกเขตกรุงเทพมหานคร และไม่มีการก้าหนดสัดส่วนของเพศชายและหญิงอ้างอิงตามจ้านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร หากมีการท้าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการก้าหนดสัดส่วนกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ของแต่ละพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและมีการก้าหนดสัดส่วนของเพศ เพ่ือคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ดีท่ีเป็นตัวแทนของคน
กรุงเทพมหานคร 

2. งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหากมีการท้าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัย
เสนอแนะให้ท้าการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างภูมิภาค เพื่อจะได้น้าผลการวิจัยที่แตกต่างกันมาท้าการเปรียบเทียบอีก
แนวทางหนึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ผู้บริโภคได้แสดคงามคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น
และมีขอบเขตเนื้อหาที่กว้างเพื่อน้าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึน 

4. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น กลยุทธ์ 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย เพื่อน้าผลวิจัยไปปรับปรุงและวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไป เนื่องจาก 4P เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการ เมื่อผนวกกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคจากงานวิจัยชิ้นนี้ จะสามารถวาง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา            
สารนิพนธ์ที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค้าแนะน้า ให้ค้าปรึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ท้าการวิจัยเพื่อน้าไปปรับแก้จนงานวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ที่กรุณา
เสียสละเวลาในการตรวจแบบสอบถามในครั้งนี้และเป็นคณะกรรมการสอบตลอดจนให้ค้าแนะน้าในงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกท่านของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย อีกทั้งยังให้ความเมตตาที่ดีเสมอมา 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว เพื่อนร่วมรุ่น X-MBA19 เพื่อนร่วมงาน และมิตรสหายทุก ๆ ท่านที่
คอยช่วยเหลือและเป็นก้าลังใจท่ีดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทุกท่าน ทีม่ิได้เอ่ยถึงมา ณ ที่น้ีด้วย 
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