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บทคดัย่อ 
 
         การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมกับ

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร” 

         มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ทศันคติต่อสิง่แวดล้อม พฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดล้อม และอุปสรรคในการบรโิภคสนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยั

ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการส ารวจและวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทาง

สถติ ิ 

         จากการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งมจี านวนทัง้หมด 200 คน แบ่งเป็นเพศหญงิจ านวน 108 คน

และเพศชายจ านวน 92 คน ส่วนใหญ่มรีะดบัอายุ 26-30 ปี มอีาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษาเป็น

อนัดบัหนึ่งและพนักงานบรษิัทเอกชนเป็นอนัดบัสองของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนใหญ่มรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตรมีากที่สุด ส าหรบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้

อยู่ที ่10,000-20,000 บาทต่อเดอืน ผลการวดัทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยเครื่องมอื NEP Scale 

15 รายการ พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีอ่ยู่ในเกณฑเ์ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาก แต่มพีฤตกิรรม

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มน้อย และทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธท์ีม่นีัยส าคญัทางสถติเิพยีงบางรายการเท่านัน้ และเกอืบ



จ 
 

ทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัน้อย มเีพยีงปจัจยัด้านทศันคติเรื่อง โลกมคีวามจ ากดัของ

ทรพัยากรกบัพฤตกิรรมการน าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่

หรอืน าไปรไีซเคลิทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ส าหรบัดา้นอุปสรรคผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยว่าการ

มถีงัขยะไม่เพยีงพอและแยกประเภทไม่ชดัเจน สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มหรอืผลติภณัฑท์ี่

เป็นออรแ์กนิคและปราศจากสารเคมนีัน้มรีาคาสูง และการขาดความร่วมมอืจากรา้นค้าต่างๆ 

เป็นอุปสรรคในการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ส่วนเรื่องสนิคา้ทีผ่่านการรไีซเคลิดูไม่น่าใช ้

ไม่สะอาด และไม่มคีุณภาพ และเรื่องการพกพาถุงผ้าไปใช้ซื้อสนิค้ามคีวามไม่สะดวก กลุ่ม

ตวัอยา่งไมเ่หน็ดว้ยว่าเป็นอุปสรรคในการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของปจัจยัดา้น

ลกัษณะประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มนัน้มคีวามสมัพนัธท์ี่

มนียัส าคญัทางสถติใินบางรายการเท่านัน้ และพบความแตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติขิองปจัจยั

ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และรายได้ แต่ไม่พบความ

แตกต่างที่มนีัยส าคญัของระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
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Abstract 

 
         This research is entitled “The Association Analysis of Environmental Attitudes 
and Environmental Behaviors of Consumers in Bangkok”.  
         The purpose of this study was to assess consumers’ environmental attitudes, 
environmental behaviors and obstacles to green consumerism. In this research, the 
researchers used questionnaires as a survey tool and measuring environmental 
attitudes by the revised NEP Scale (15 items). Data was analyzed by using statistical 
software packages.  
        From 200 respondents, results showed that the respondents’ attitudes were 
ecocentric, contradictorily to their actions.  Thus, this research showed that 
environmental attitudes and environmental behaviors are slightly related.  In analyzing 
the obstacle green consumerism, consumers agree with the items 2, 4, 5, 6, 7, and 8 
are obstacles to green consumerism. As only items 1 and 3 a consumer do not agree 
that as obstacles to green consumerism. In analyzing the effect of demographic factors, 
the result showed that gender, age, status, occupation and income, had an effect on 
some behaviors of green consumerism. However, there is no significant effect of level 
of education on green consumerism 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์ที่

ปรกึษา ดร.ฐติกิานท ์สจัจะบุตร ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้วามช่วยเหลอื ค าชีแ้นะและ

ข้อคิดเห็นต่างๆ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน ตลอดจนให้ก าลังใจและติดตามให้

ค าปรกึษาอยา่งเตม็ที ่จนท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรือ่งนี้เสรจ็สมบรณ์ู ซึง่ผูท้ าวจิยัขอ 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 

        ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่าน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ และ อาจารย ์

ดร.สวรส ศรสีุตโต ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอแนะ

ส าหรับการปรบัปรุงให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ

เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทีอ่ านวยความสะดวกในการตดิตามด าเนินงานใหก้ารประชุมและการ

ส่งงานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 

         ขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ตอบ

แบบสอบถาม จนท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ

ขอบพระคุณเพื่อนๆ นักศกึษาปรญิญาโท หลกัสูตร CEO MBA รุ่นที ่9 มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 

         สุดท้ายนี้ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การศกึษาคน้คว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ประกอบการ บรษิทั และองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึผู้ที่สนใจประกอบธุรกจิดา้นสนิค้าหรอื

บรกิารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ในการน าผลศกึษาวจิยันี้ไปปรบัใช้ในการวางแผนการจดัการ

องค์กรในด้านสิง่แวดล้อม การวางแผนสรา้งกลยุทธ์การตลาด ที่เหมาะสมกบัสภาพตลาดและ

สงัคมในปจัจุบนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธพิลสูงสุดในการด าเนินธุรกจิ และเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและระดบัประเทศ 

 

 

 



ซ 
 

สารบญั 
                                                                                                         หน้า 

บทคดัยอ่  ……………………………………………...............…………..……...........  ง 
 
กติตกิรรมประกาศ  ................................................................................................  ช 
 
สารบญั  .................................................................................................................  ซ 
 
สารบญัตาราง  .......................................................................................................  ฎ 
 
สารบญัภาพ  .........................................................................................................  ฑ 
 
บทที ่
 
       1. บทน า  .......................................................................................................  1 

                 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา  .............................................  1 

                 วตัถุประสงคข์องการศกึษา  ................................................................  2 

                 ขอบเขตของการศกึษา  ......................................................................  5 

                 ค านิยามศพัท ์ ...................................................................................  6 

                 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั  ................................................................  6 

                 กรอบแนวความคดิ  ...........................................................................  7 

 

       2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  .....................................................  8 

                 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ ....................................................  8 



ฌ 
 

สารบญั (ต่อ) 
บทที ่                                                                                                   หน้า 

                 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภค  ................................  14 

                 แนวคดิและทฤษฎทีีส่นบัสนุนความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคต ิ

กบัพฤตกิรรมการบรโิภค  ...................................................................  17 

                 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ...........................................................................  26 

 

       3. ระเบยีบและวธิกีารศกึษา  ..........................................................................  38 

                 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ................................................................  38 

                 ตวัแปรในการศกึษา  .........................................................................  42 

                 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา  ................................................................  50 

                 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ......................................................................  50 

                 การวเิคราะหข์อ้มลู  ...........................................................................  62 
 
       4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ................................................................................  64 

                 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหส์ถติบิรรยาย (Descriptive Statistics)  …......  66 

                 ผลการจ าแนกลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง  ....................  66 

                 ผลการจ าแนกระดบัความเหน็ดว้ยของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  .............  69 

                 ผลการจ าแนกระดบัการกระท าของพฤตกิรรมการบรโิภค 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ..................................................................  73 

                 ผลการจ าแนกระดบัความเหน็ดว้ยของอุปสรรคในการบรโิภค 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ..................................................................  75 

                 สว่นที ่2 ผลการวเิคราะหส์ถติอินุมาน (Inference Statistics)  …....…..  76 

 

 

 

 



ญ 
 

สารบญั (ต่อ) 
บทที ่                                                                                                 หน้า 

                 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร ์

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................  76 

                 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ...........................  84 

 

       5. สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  .....................................................  101 

                 สรปุผลการศกึษา  ...........................................................................  101 

                 อธปิรายผล  ....................................................................................  102 

                 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้  ................................................  105 

                 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาดงัต่อไป  ............................................  108 

 

บรรณานุกรม  ......................................................................................................  110 

 

ภาคผนวก  ..........................................................................................................  113 

       ก.  ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน…………………………....  114 

       ข.  ตน้ฉบบัเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ15 รายการ  

(The New Ecological Paradigm : NEP Scale)  …………………….…..  120 

       ค.  ตวัอยา่งแบบสอบถาม  ..........................................................................  122 

       ง.  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA)  ……………………….……...  131 

 

ประวตัผิูศ้กึษา  ...................................................................................................  132 



ฎ 
 

สารบญัตาราง 
ตารางที ่                                                                                              หน้า 

   1.  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี  .........................................  30 

   2.  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั  ........................................................  33 

   3.  แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งเมือ่เทยีบกบัจ านวนประชากร  ...................................  41 

   4.  แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ  .........................................................  44 

   5.  แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  .........................................................  46 

   6.  แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตาม 

กลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจุบนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร  .........................  52 

   7.  แสดงจ านวนประชากรชาย ประชากรหญงิ และประชากรรวม 

ของ 6 เขตตวัอยา่ง  ......................................................................................  58 

   8.  แสดงสดัส่วนประชากรทีไ่ดจ้าการค านวณของ 6 เขตตวัอยา่ง  ........................  58 

   9.  แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งชายและหญงิทีต่อ้งการเกบ็ขอ้มลู 

ในแต่ละ 6 เขตตวัอยา่ง  ................................................................................  59 

   10.  แสดงแผนการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใน 6 เขตตวัอยา่ง  .........................  61 

   11. แสดงจ านวน รอ้ยละ ของขอ้มลูเพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี  

ระดบัการศกึษา และรายได้  .........................................................................  66 

   12.  แสดงระดบัความเหน็ดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานของทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม  ......................................................  69 

   13.  แสดงระดบัการกระท า รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานของพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  .......................  73 

   14.  แสดงระดบัความเหน็ดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานของอุปสรรคในการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ......................  75 

   15.  แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่างเพศ 

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  .......................................  76 



ฏ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่                                                                                              หน้า 

   16.  แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่าง 

ระดบัอายกุบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ........................  77 

   17.  ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างระดบัอายกุบัพฤตกิรรม 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................................................  78 

   18.  แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างระดบัอายกุบัพฤตกิรรมการบรโิภค 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................................................................  78 

   19.  แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่าง 

สถานภาพกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  .......................  80 

   20.  ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างสถานภาพกบัพฤตกิรรม 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................................................  80 

   21.  แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างสถานภาพกบัพฤตกิรรมการบรโิภค 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................................................................  80 

  22.  แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่างอาชพี 

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ........................................  81 

   23.  ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรม 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ...........................................................  81 

   24.  แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการบรโิภค 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................................................................  82 

   25.  แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่าง 

ระดบัรายไดก้บัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ....................  82 

   26.  ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างระดบัรายไดก้บัพฤตกิรรม 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ...........................................................  83 

   27.  แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างระดบัรายไดก้บัพฤตกิรรมการบรโิภค 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ............................................................................  83 

 

 



ฐ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ)  
ตารางที ่                                                                                              หน้า 

   28.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ  ....................................  84 

   29.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิหรอืวสัดุทีส่ามารถ 

ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ ..........................................................................  86 

   30.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรม 

การน าถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหม่จากผูข้าย  ...................  88 

   31.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการแยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้  ........................................  90 

   32.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้ 

กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ  .................................................................  92 

   33.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี .......................  94 

   34.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ  .....................................................  95 

   35.  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบั 

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั  ...........................  97 

   36.  แสดงความสมัพนัธท์ีม่นีัยส าคญัทางสถติริะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (ระดบันยัส าคญั 0.05)  ....  99 



ฑ 
 

สารบญัภาพ 
ภาพที ่                                                                                                หน้า 

   1.  แสดงกรอบแนวความคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์  ....................  7 

   2.  แสดงขอบเขตของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตามแนวคดิของ Kardes, Cronley  

และ Cline ทีค่รอบคลุมดา้นกจิกรรมและการตอบสนองผูบ้รโิภค  ...................  14 

   3.  องคป์ระกอบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  ............................................................  15 

   4.  แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  ....................................................................  17 

   5.  แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

ของผูบ้รโิภค  ...............................................................................................  18 

   6.  แสดงโมเดล 5 ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้  ......................................  23 

   7.  โมเดลทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนและกระบวนการตดัสนิใจของมนุษย์ 

: TPB Diagram  ..........................................................................................  24 

   8.  แสดงตวัอยา่งการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (sample size)  ....................  40 

   9.  แสดงกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  .....  40 

   10.  แสดงเขตพืน้ทีก่ารเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 เขต  ......................................  60 

   11.  แสดงเครือ่งมอืทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ......................................  63 



1 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

       ในเวลานี้ปญัหาด้านสิง่แวดล้อมนับเป็นปญัหาที่ส าคญัมากของโลก และทวคีวามรุนแรง

มากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะปญัหาสภาวะโลกรอ้นทีเ่กดิขึน้ อนัเนื่องมาจากการพฒันาเศรษฐกจิ

และอุตสาหกรรม ผลจากการด าเนินธุรกิจที่ไร้จติส านึกไม่มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

สภาพแวดลอ้มของทุกประเทศทัว่โลก ซึง่มกีารใชท้รพัยากรอย่างฟุ่มเฟือย มกีารปล่อยมลพษิ

ต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในโลกอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่

ตระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั จากรูปแบบการบรโิภคและการผลติที่ไม่

ย ัง่ยืน ความต้องการที่มากเกินควรของผู้คนทัว่โลก ก่อให้เกิดมลพิษและปญัหาทางด้าน

สิง่แวดลอ้มอยา่งมากมายจนกลายเป็นปญัหาใหญ่ทีม่นุษยโ์ลกต้องเผชญิอยู่ในปจัจุบนั อาทเิช่น 

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน ทีเ่กดิจากระบบนิเวศน์เสยีสมดุล โรคภยัต่างๆ

จากเชือ้โรคสายพนัธุใ์หม่ๆ  จากตวัอยา่งปญัหาสภาพแวดลอ้มทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นนัน้ ส่งผลเสยี

ต่อสภาพชวีติความเป็นอยู่และการด าเนินชวีติของมนุษยย์่างมากมาย ท าใหคุ้ณภาพชวีติแย่ลง 

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ ไมว่่าจะเป็นดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการ

ผลิตและอื่นๆ ซึ่งปจัจุบันนานาประเทศทัว่โลกก็ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนพัฒนา

เศรษฐกจิของตนเองเขา้สู่วถิทีีย่ ัง่ยนื โดยกระตุ้นใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆในประเทศสรา้งมาตรฐาน

การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นจิตส านึกการบริโภคของประชานชนให้

ตระหนักถึงปญัหาสิง่แวดล้อม และการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า โดยในภาคอุตสาหกรรมได้มี

หลายหน่วยงานที่เริ่มปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจให้มีความยั ง่ยืน โดยการหันมาใส่ใจ

สภาพแวดล้อมและสงัคมมากขึ้น ส าหรบัภาคประชาชนเองก็มกีารตื่นตวัในการปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมการบรโิภคหนัมาใส่ใจสุขภาพและปญัหาสิง่แวดลอ้ม โดยการเลอืกซื้อเลอืกใช้สนิค้า

และผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญัในการรณรงคป์ญัหาโรค
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รอ้น โดยการลดใชพ้ลงังาน ปฏเิสธการใชส้นิคา้ทีม่กีระบวนการผลติทีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป็นตน้ 

       ส าหรบัประเทศไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมา โครงสรา้งการผลติและบรกิารของไทยมกีารใช้

ทรพัยากรเป็นฐานหลกัอยา่งมาก ประกอบกบักระแสการบรโิภคแบบวตัถุนิยม ยิง่ท าใหผู้ค้นเกดิ

ความต้องการบรโิภคมากขึ้น และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็มกีารน าทรพัยากรมาใช้อย่าง

สิน้เปลอืง ไมคุ่ม้ค่าและไมม่ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัปล่อยของเสยีทีเ่หลอืจากการผลติดงักล่าวให้

เป็นภาระในการจดัการ ซึง่บางประเภทกเ็ป็นสารอนัตรายทีส่่งผลเสยีท าใหคุ้ณภาพสิง่แวดลอ้ม

เสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและคุณภาพชวีติของสาธารณชนอกีดว้ย โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ๆเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองที่ เ ป็ นศูนย์รวมเศรษฐกิจ อย่างเช่น 

กรุงเทพมหานคร มปีระชากรรวมทัง้หมด 5,674,843 คน (ที่มา: ส านักบรหิารการทะเบยีน

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร) เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

และเป็น “มหานคร” ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของความเจรญิในทุกดา้นโดยเป็นทัง้ศูนยก์ลางการบรหิาร 

การปกครอง การศกึษา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัดบัต้นๆของ

ประเทศ จงึเป็นเมอืงที่มปีระชากรหลัง่ไหลเข้ามาอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นไม่เป็นระเบยีบและ

แออัด มีการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงโดยเว็บไซต์บีซีซีของอังกฤษได้เผยผลส ารวจว่า

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงที่มกีารจรจรตดิขดัมากทีสุ่ดในโลก  (ที่มา: http://news.mthai.com, 

2013) ซึ่งเ ป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดปญัหามลพิษในกรุงเทพมหานคร จากการที่

กรงุเทพมหานครไม่สามารถจดัการการใชท้รพัยากรและพืน้ทีอ่ย่างสมดุลนัน้จงึก่อใหเ้กดิปญัหา

สภาพแวดล้อมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

กรงุเทพมหานครและส่งผลเสยีต่อสภาพแวดลอ้มของโลกดว้ย 

       ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) การพฒันา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาประเทศอยา่งต่อเนื่อง พรอ้มทัง้เรง่สรา้งภูมคิุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็

ขึน้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มคน สงัคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบั

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญักับการพฒันาคนและ

สงัคมไทยให้มคีุณภาพ มโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากร และได้รบัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลย ี

นวตักรรม และความคดิ สรา้งสรรค ์บนพืน้ฐานการผลติและการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

http://news.mthai.com/
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ซึง่ไดม้กีารจดัท ายุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื

และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศเพื่อเตรยีมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนต ่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  ส่งเสรมิให้ผู้ส่งออกท าคารบ์อน

ฟุตพริน้ท์ และสรา้งแรงจูงใจให้เกดิอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพฒันาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

ส่งผลใหม้กีารปรบัเปลีย่นกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิเขา้สู่วถิทีีย่ ัง่ยนื ท าใหร้ปูแบบการด าเนิน

ธุรกิจและการแข่งขนันัน้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยที่เมื่อก่อนการแข่งขนัจะเน้นไปที่การ

แข่งขนัทางดา้นราคาสนิคา้/บรกิารเป็นหลกั แต่ในปจัจุบนัผู้บรโิภคต้องการมากว่าความคุ้มค่า

จากแบรนด์สนิค้าที่ถูกใจเป็นยุคของการเลอืกซื้อภาพลกัษณ์ของแบรนด์สนิค้าและผูบ้รโิภคจะ

ให้ความซื่อสตัย์ (Brand Loyalty) ต่อองค์กรที่ตนให้ความเชื่อถือ ดงันัน้การแข่งขนัจะไม่

เพยีงแต่เน้นด้านราคาสนิค้ายงัเน้นไปที่การสร้างแบรนด์ ภาพลกัษณ์ของสินค้า/บรกิารและ

ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลติด้วย ซึง่องค์กรต่างๆจะสรา้งภาพลกัษณ์นี้ผ่านโครงการความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยจะเน้นใหค้วามส าคญักบั

ความรบัผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพยายามสื่อสารให้สงัคมได้รบัรู้ถึงการด าเนินธุรกิจใน

รปูแบบวถิยี ัง่ยนืและมคีุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green 

Process) การวจิยัและพฒันาสนิค้า/บรกิารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Products) และ

การสรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดล้อมขององคก์ร ทัง้ในรูปแบบของการท าโฆษณา หรอืแมแ้ต่การ

ท ากจิกรรมลงพื้นที่ และแนวโน้มในอนาคตองค์กรต่างๆ จะเพิม่ดกีรคีวามเขม้ขน้ของการท าซี

เอสอาร ์(CSR : Corporate Social Responsibility) มากขึน้ เน้นตัง้แต่กระบวนต้นน ้าถงึปลาย

น ้าของการด าเนินงานดา้นธุรกจิ นับตัง้แต่การใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นออรแ์กนิค  ใชพ้ลงังานสะอาดที่

ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสยุติธรรมกับผู้ร่วมทุน การใส่ใจใน

สวสัดกิารและความเป็นอยู่ของพนักงาน  ไม่ผลติสนิคา้ที่ใหโ้ทษแก่ผูบ้รโิภค ผลติสนิคา้ทีเ่ป็น

กรีนโปรดักส์ สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างซื่อสัตย์ ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะสอดคลอ้งกบักระแสการตลาดสมยัใหม่ทีต่้องการท าใหโ้ลกเป็นสถานทีท่ีด่แีละ

น่าอยู่ยิง่ขึ้น ดงันัน้การท าธุรกิจที่ค านึงถงึเฉพาะผลประโยชน์ของตนเพยีงฝ่ายเดยีวนัน้ไม่

สามารถท าไดอ้กีต่อไปแลว้ คงต้องเพิม่ความใส่ใจต่อปญัหาของสงัคมและสิง่แวดล้อมควบคู่ไป

ดว้ยอยา่งต่อเนื่อง และสิง่ส าคญัทีสุ่ดคอืมคีวามซื่อสตัยต่์อภาพลกัษณ์ทีอ่งคก์รไดส้รา้งขึน้มา 

       จากพฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปทีห่นัมาให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและ

ใหค้วามส าคญักบัปญัหาสภาวะโลกรอ้นมากขึน้ รวมถงึองคก์รและบรษิทัผูผ้ลติต่างๆ กไ็ดห้นัมา
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สนใจใหค้วามส าคญักบัปญัหาสิง่แวดลอ้มมากขึน้ดว้ยเช่นกนั โดยการท าโครงการ CSR ดา้น

สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นตวัช่วยในการผลกัดนัและเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์รในมุมมองของ

นักลงทุนและผู้บรโิภคและเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนักับคู่แข่ง ถึงแม้ว่าหลายๆ

องคก์รทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนจะพยายามท าโครงการ CSR เพื่อรณรงค์ สรา้งจติส านึก ให้

ความรูก้บัประชาชนเกี่ยวกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม แต่กไ็ม่สามารถรูไ้ดเ้ลยว่าโครงการ CSR ทีท่ า

นัน้คุม้ค่ากบัการลงทุนและสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคไดจ้รงิ จงึเป็นเรื่องทีน่่า

ศกึษาว่าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้สอดคลอ้งกบัการพยายามรณรงค์ต่างๆ เหล่านี้หรอืไม่ และ

ทีส่ าคญัควรดูด้วยว่ามอุีปสรรคใดบ้างที่ท าให้ทศันคตกิบัพฤตกิรรมนัน้ไม่สอดคล้องกนั ฉะนัน้

ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบั

ปจัจยัด้านพฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของผู้คนที่อาศยัอยู่ท่ามกลางความ

แออัดและเร่งรีบในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคต ิ

พฤตกิรรมการบรโิภค อุปสรรคของการบรโิภค และสถานการณ์การใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดล้อมของคนเมอืง ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้อาจใช้สนับสนุนหรอืเป็นแนวทางในการวางแผนการ

จดัการรูปแบบขององค์กร สนิค้า และผลติภณัฑ์ ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคใน

ตลาดกรนีโปรดกัส ์รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินกจิกรรมทางสงัคมขององคก์รให้

สอดคล้องกบักระแสการด าเนินธุรกจิแบบวถิทีี่ย ัง่ยนื เพื่อเพิม่เชื่อมัน่ให้กบันักลงทุนและเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

        1.  เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

        2.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 

        3.  เพื่อศกึษาของอุปสรรคของการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 

        4.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะ

ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั 

        5.  เพื่อศกึษาความความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภค

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

ไดแ้บ่งเป็น  3  หวัขอ้หลกั ดงันี้ 

        ด้านประชากร 

  การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัจะมุง่ศกึษากลุ่มของผูบ้รโิภคในพืน้ทีเ่ขตดนิแดง, เขตสาธร, เขตบางซื่อ, 

เขตบงึกุ่ม, เขตธนบุร ีและเขตบางแค จงัหวดักรงุเทพมหานคร ประมาณ 200 คน 

        ด้านธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

  -  สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Eco Products) หมายถงึสนิคา้/บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัได้

สิง่แวดลอ้ม หรอื "อโีคโปรดกัส ์(Eco Products)" เป็นผลติภณัฑท์ีมุ่่งเน้นการประหยดัพลงังาน

และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยในกระบวนการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืระหว่างการใชง้าน และ

หลังหมดอายุการใช้งาน จะมีการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถช่วยอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม 

  -  สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั หมายถงึ เครือ่งหมายคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ี่จะตดิบน

สนิคา้หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ทีม่จี าหน่ายอยู่ในทอ้งตลาด เพื่อเป็นการแสดงขอ้มูลให้ผูบ้รโิภคได้

ทราบว่า ตลอดวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ์เหล่านัน้มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมา

ปรมิาณเท่าไหร่ ตัง้แต่กระบวนการหาวตัถุดบิ การผลติ การขนส่ง การใช้งาน และการจดัการ

เมือ่กลายเป็นของเสยี (อา้งองิจาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก, 2554ก) 

        ด้านข้อมลู 

  เนื้อหาการเกบ็ขอ้มลูจะครอบคลุมดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อม (Green Consumer) และอุปสรรคในการบรโิภคสนิคา้ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้ในรปูแบบการไดม้า การใช ้การทิง้ และการน ากลบัมาใชใ้หม ่โดยมตีวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

        ตวัแปรต้น 

  แบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

  -  ขอ้มูลเชงิลกัษณะ ประกอบไปด้วยขอ้มลูดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบั

อาย ุสถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา ระดบัรายไดต่้อเดอืน 

  -  ข้อมูลเชงิปรมิาณ ประกอบไปด้วยข้อมูลทศันคติที่มต่ีอสิง่แวดล้อม โดยการวดัระดบั

ความเหน็ดว้ยซึง่จะใชร้ะบบของ Likert scale ซึง่มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 1 (ไม่เหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่) ถงึ 5 (เหน็ดว้ยอย่างยิง่) และขอ้มลูอุปสรรคในการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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โดยการวดัระดบัความเหน็ดว้ยซึง่จะใชร้ะบบของ Likert scale ซึง่มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 1 

(ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) ถงึ 5 (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่) 

        ตวัแปรตาม 

  -  ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ประกอบไปดว้ยขอ้มลูพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดย

การวดัระดบัความถี่ในการกระท าซึง่จะใชร้ะบบของ Likert scale ซึง่มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 

1 (ไมเ่คยเลย) ถงึ 5 (ท าเป็นประจ า) 

 

ค านิยามศพัท ์
 

        1.  ผูบ้รโิภค หมายถงึ ประชาชนทัว่ไปทีม่คีวามต้องการซือ้และมกี าลงัซือ้ทีอ่าศยัอยู่ใน

กรงุเทพมหานคร 

        2.  ทศันคตขิองผูบ้รโิภค หมายถงึ ความรูส้กึความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

        3.  พฤตกิรรมการบรโิภค หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคที่

เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อและการใช้สนิคา้หรอืบรกิารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและความพงึพอใจของเขา 

        4.  อุปสรรคของการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม คอื สิง่ต่างๆทีม่ผีลท าใหย้าก

ต่อการตดัสนิใจซือ้ ใช ้ทิง้ สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

        1.  ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการพฒันา

เศรษฐกจิแบบวถิยี ัง่ยนืเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

        2.  ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ใน

การท าตลาดเกีย่วกบัสนิคา้ ผลติภณัฑ ์และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

        3.  ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายเพื่อลดอุปสรรคในการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม และเอือ้อ านวยต่อการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

        4.  ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสรา้งจติส านึกที่ดดีา้นสิง่แวดล้อมของผู้บรโิภค 

แนวทางในการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ ์

 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวความคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

       การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคติ

ต่อสิง่แวดล้อมกบัพฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ในการศกึษาวจิยันี้ ผู้วจิยัไดท้ าการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัย

ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ วารสารธุรกิจ  ในประเด็นที่สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์องการศกึษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละพจิารณาสรา้งแบบสอบถาม

ใหต้รงตามจุดประสงคข์องการวจิยั รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางในการท าวจิยัต่อไป ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 สว่น อนัประกอบไปดว้ย 

        ส่วนที ่ 1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

        ส่วนที ่ 2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

        ส่วนที่  3 แนวคดิและทฤษฎทีี่สนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตกิบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

        ส่วนที ่ 4 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 

        ความหมายของทศันคติ 

        ทศันคตติรงกบักบัภาษาองักฤษว่า “Attitude” ซึ่งมนีักการศกึษาและนักจติวทิยาให้

ความหมายไวห้ลากหลายแตกต่างกนั โดยมทีัง้การให้ความหมายของทศันคตใินด้านจติใจ ใน

เชงิสตปิญัญา และในเชงิการกระท า ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของทศันคต ิ 

       ทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรูเ้พื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึ

พอใจหรอืไมพ่งึ พอใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอือาจหมายถงึการแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้น

ว่าบุคคลมคีวามโน้มเอียง พอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ เช่น ตราสินค้า บรกิาร ร้านค้าปลีก 
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เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจติวทิยา ทศันคตไิมส่ามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง แต่ต้อง

แสดงว่าบุคคล กล่าวถงึอะไรหรอืท าอะไร (Schiffman และ Kanuk, 1994: 657) 

       ทศันคติ หมายถึง สิง่เกดิจากการสรา้งขึ้น เป็นเครื่องแสดงให้เหน็ถงึสิง่ที่มนุษย์คดิ พูด 

หรอืกระท า หรอือาจเป็นการท านายพฤตกิรรมที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต (เฮนเนอสนั, มอรร์สิ 

และฟิทซกิบ๊บอน Henerson, Morris and Fitz-Gibbon, 1978) 

       ทศันคต ิหมายถงึ แนวความคดิเหน็ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 2525: 393)  

       ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็นซึ่งมอีารมณ์เป็นส่วนประกออบ เป็นส่วนที่พร้อมจะมี

ปฏกิริยิาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 3) 

       ทศันคต ิหมายถงึ ผลรวมของความเขา้ใจ ความรูส้กึ และแนวโน้มในการตอบโต้ของเรา

ต่อบุคคล วตัถุ หรอืเรือ่งราวทัง้ปวง (นวลศริ ิเปาโรหติย,์ 2527: 131) 

       ทศันคต ิหมายถงึ ความคดิที่มอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งท าให้เกดิความพร้อมที่จะมี

ปฏกิริยิาโตต้อบในทางบวกหรอืในทางลบต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง (ลดัดา กติวิภิาต, 2532: 2) 

       ทศันคต ิหมายถงึ สภาวะของความพรอ้ม ความพอใจทีจ่ะแสดงปฏกิริยิาในรปูแบบต่าง ๆ 

เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสิง่เรา้ (อ๊อพเพนไฮม,์ Oppenheim, 1966) 

       ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจติ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ และมอีิทธิพล

โดยตรงต่อการตอบสนองของบุคคลทีม่ต่ีอวตัถุและสถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง (แอลพอรท์, Allport, 

1967) 

       ทศันคติ หมายถึง การตอบสนองที่มคีวามหมายทางสงัคมของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นการ

ตอบสนองทีเ่กดิจากแรงขบัภายในของแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้รูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นผลท าให้

บุคคลนัน้แสดงพฤตกิรรมออกมาในภายหลงั (ดู๊บ, Doob, 1967) 

       ทศันคต ิหมายถงึ ผลรวมของมนุษยเ์กี่ยวกบัความรู้สกึ อคติ ความกลวั ที่มต่ีอสิง่ใดสิง่

หนึ่ง (เธอรส์โตน, Thurstone, 1974) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื อารมณ์ 

ความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบทีต่อบสนองต่อวตัถุ บุคคล สถาบนั หรอืเหตุการณ์ (ไอเซ่น, Ajzen, 

1988) 

       เมื่อทศันคตเิป็นมโนทศัน์ที่มนีิยามต่างกนัออกไป การจะเลอืกยดึถอืนิยามหนึ่งนิยามใด 

โดยทัว่ไปแลว้จงึต้องพจิารณาว่านิยามใดเป็นประโยชน์มากทีสุ่ด และนิยามใดไดร้บัการยอมรบั

มากทีสุ่ด (ธรีะพร อุวรรณโณ, 2529: 413) 
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ความแตกต่างระหว่างทศันคติกบัความเช่ือ ค่านิยม และความคิดเหน็ 

       ค าว่าทศันคตนิี้มคี าอื่น ๆ ทีม่กัใชป้ะปนกนัอยู่เสมอ เช่น ค าว่า ความเชื่อ (Belief) ค่านิยม 

(Value) และความคดิเหน็ (Opinion) เป็นต้น ดงันัน้ ในการศกึษาหรอืการวดัทศันคต ิถ้าผูว้ดัมี

ความเขา้ใจในนิยามและขอบเขตของทศันคตอิย่างแท้จรงิแลว้ ก็จะท าให้การศกึษาหรอืการวดั

นัน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มปีระสทิธภิาพ และบรรลุผลตามจดุมุง่หมาย 

       ทศันคติกบัความเช่ือ 

       ในการศกึษาทศันคต ิบางครัง้เรามกัจะพบว่ามกีารใชค้ าว่า ทศันคตกิบัความเชื่อ ปะปนกนั

อยูเ่สมอ แต่โดยแทจ้รงิแลว้ ทศันคตแิละความเชื่อมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั โดยมผีูใ้หน้ิยามไว้

มากมาย อาทเิช่น 

       เพต็ตี ้และ แคคซอีอพโป (Petty and Cacioppo, 1984) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของความเชื่อ

ไว้ว่า ความเชื่อ หมายถึง ข้อมูลที่บุคคลมต่ีอวตัถุ คน หรอืสิง่ต่าง ๆ รอบตวั ซึ่งขอ้มูลต่าง ๆ 

เหล่านี้ อาจจะเป็นขอ้เทจ็จรงิ หรอืเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถประเมนิกไ็ด้ และยงัไดอ้ธบิายเพิม่เตมิ

ไว้ว่า ความเชื่อนี้สมัพนัธ์กบัทศันคตใินฐานะที่เป็นส่วนประกอบของทศันคตเิท่านัน้ ความเชื่อ

มิได้ประกอบด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ และความพร้อม ที่จะแสดงออกเป็นพฤติกรรม

เช่นเดยีวกบัทศันคต ิยกตวัอย่างเช่น ในการโฆษณาขายรถยนต์อโีครค์าร ์(Eco Car) ยีห่อ้หนึ่ง 

นกัโฆษณากม็กัจะพยายามสรา้งแรงจงูใจใหลู้กคา้มคีวามมัน่ใจหรอืเชื่อว่า รถยีห่อ้นี้มสีมรรถนะ

ในการประหยดัน ้ามนัดมีาก ช่วยลดปญัหามลพษิและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (การเกิดความ

เชื่อ) เพื่อทีจ่ะชกัจงูใหลู้กคา้ชื่นชอบและเกดิความสนใจรถยีห่อ้นี้มากขึน้ (ความเชื่อเปลีย่นเป็น

ทศันคต)ิ และเพื่อทีว่่าลกูคา้จะซือ้รถยีห่อ้นี้ในเวลาต่อมา (น าไปสู่การแสดงออกทางพฤตกิรรม) 

       จากตวัอย่างขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า หากบุคคลมคีวามเชื่อเช่นใด กย็่อมมแีนวโน้มที่จะมี

ทศันคตเิช่นนัน้ดว้ย และอาจจะน าไปสู่การแสดงพฤตกิรรมในเวลาต่อมา เพราะในทางจติวทิยา

ถอืว่าทศันคตมิผีลโดยตรงต่อการท านายพฤตกิรรมที่จะเกดิขึน้ ดงันัน้ การชกัจูงให้คนเปลี่ยน

ทศันคตจิงึมหีลกัการเดยีวกบัการชกัจงูใหค้นเปลีย่นความเชื่อหรอืพฤตกิรรมนัน่เอง 

       ทศันคติกบัค่านิยม 

       กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2527) ได้ให้ความหมายของค่านิยมไว้ว่า ค่านิยม หมายถึง 

ความรูส้กึ ความคดิของบุคคลทีใ่ชก้ฎเกณฑข์องสงัคม จรยิธรรม หรอืความเหน็ของคนส่วนใหญ่

ในสงัคมเป็นเกณฑ ์จงึมกีารตดัสนิว่าสิง่ใดด ีหรอืสิง่ใดไม่ดใีนสงัคม โดยมคีวามรูส้กึว่าสิง่ทีด่คีอื

สิง่ทีค่นในสงัคมส่วนใหญ่เหน็ว่าด ีดงันัน้ ถ้าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง ก็จะกลายเป็นสิง่ไม่ด ีหรอื
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คนไม่ดขีองสงัคม จากค ากล่าว จะเห็นได้ว่า ค่านิยมเป็นค าที่มคีวามหมายกว้าง และมกัจะ

เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีบุ่คคลยดึถอื เช่น ความด ีความซื่อสตัย ์หรอืมารยาททางสงัคม สิง่เหล่านี้ลว้น

แลว้แต่เป็นค่านิยมทัง้สิน้ 

       นวลศริ ิเปาโรหติย ์(2527) ได้กล่าวถงึค่านิยมไว้ว่า ค่านิยมมกัจะใช้ส าหรบัเป็นเครื่อง

ตดัสนิ หรอืเป็นมาตรฐานในการตดัสนิใจทีจ่ะท าใหบุ้คคลพฒันาทศันคตหิรอืความเชื่อขึน้มา ซึง่

ตรงกนักบัที่ กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ ไดก้ล่าวเอาไว้เกี่ยวกบัค่านิยมว่า ค่านิยมนี้จะมกีารตดัสนิว่า

การตอบสนองนัน้เป็นสิง่ทีด่หีรอืไมด่ใีนสงัคม 

       ทศันคติกบัความคิดเหน็ 

       บางครัง้ เราอาจพบว่า มผีูใ้ชค้ าว่าทศันคตกิบัความคดิเหน็ในความหมายเดยีวกนั ซึง่จรงิ 

ๆ แลว้เป็นการใชท้ีไ่ม่ถูกต้อง ฉะนัน้จงึมผีู้พยายามใหน้ิยามของความแตกต่างระหว่างทศันคติ

และความคดิเหน็ไวห้ลากหลาย อาทเิช่น 

       เธอรส์โตน (Thurstone, 1974) ไดใ้หค้วามหมายค าว่า “ความคดิเหน็” ในแง่ของการวดั

ทศันคติว่า เป็นการแสดงทศันคติออกมาปรากฏให้ผู้อื่นทราบโดยใช้ภาษาเป็นสื่อ ในขณะที่

ทศันคตเิป็นผลรวมทัง้หมดของมนุษยเ์กีย่วกบัความรูส้กึ อคต ิและความกลวัทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

       สก็อตต์ (Scott,1975) พบว่า ทศันคตกิบัความคดิเหน็มคีวามแตกต่างกนั ความคดิเหน็

เป็นเพยีงการแสดงออกทางภาษาหรอืค าพดู ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของทศันคตเิท่านัน้ 

       จะเหน็ได้ว่า เธอรส์โตนและสก็อตต์ ต่างก็กล่าวไว้ในลกัษณะเดยีวกนัว่า ความคดิเหน็มี

ความหมายที่แตกต่างไปจากทศันคต ิกล่าวคอื ความคดิเหน็เป็นเพยีงการแสดงออกทางภาษา

พรอ้มเหตุผลทีบุ่คคลคดิขึน้มา ซึง่ไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องแสดงความรูส้กึ อารมณ์ หรอืแมก้ระทัง่การ

แสดงพฤตกิรรมทีจ่ะตอบสนองหรอืไม่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ดงันัน้ ในการวดัทศันคตขิอง

บุคคลอาจท าไดโ้ดยพจิารณาจากภาษาทีบุ่คคลแสดงออกหรอืพจิารณาจากความคดิเหน็นัน่เอง 

       ลกัษณะส าคญัของทศันคติ 

       เนื่องจากทศันคตมิคีวามส าคญัต่อการศกึษาพฤตกิรรมของมนุษย ์จงึมนีักจติวทิยาหรอืนัก

ทฤษฎทีางทศันคตจิ านวนไม่น้อยทีพ่ยายามศกึษาและท าความเขา้ใจในลกัษณะทีส่ าคญัต่าง ๆ 

ของทศันคต ิในทีน่ี้จะขอกล่าวถงึเพยีงเลก็น้อย เพื่อเป็นตวัอยา่งในการศกึษาเท่านัน้ 

       ดู๊บ, เชน, ฮอฟแลนด ์และคณะ, เชอรร์ฟี และเชอรร์ฟี, ชอว ์และไรท์, เเครช็ และคณะ, 

แมคเดวดิ และฮาราร ี(Doob, 1947; Chein, 1948; Hovland et al., 1953; Sherif and Sherif, 
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1956; Shaw and Wright, 1956; Krech et al., 1962; McDavid and Harari, 1969 อ้างถงึใน จิ

ระวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์, 2538) ไดร้วบรวมลกัษณะทีส่ าคญัของทศันคตไิวด้งันี้ 

       1.  ทศันคตเิป็นสิง่ที่เกดิจากการเรยีนรู ้หรอืเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคล ไมใ่ช่สิง่ทีม่ตีดิตวัมาแต่ก าเนิด 

       2.  ทศันคตมิคีุณลกัษณะของการประเมนิ (evaluative nature) ทศันคตเิกดิจากการ

ประเมนิความคดิหรอืความเชื่อทีบุ่คคลมอียู่เกี่ยวกบัสิง่ของ บุคคลอื่น หรอืเหตุการณ์ ซึง่จะเป็น

สื่อกลางท าใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนอง 

       คุณลกัษณะของทศันคตใินดา้นการประเมนินี้ ฟีชบายน์และไอเซ่น (Fishbein and Ajzen, 

1975) เน้นว่าเป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัที่สุด ที่ท าให้ทศันคติแตกต่างกันอย่างแท้จรงิจาก

แรงผลกัดนัภายในอื่น ๆ เช่น นิสยั แรงขบั หรอืแรงจงูใจ 

       3.  ทศันคตมิคีุณภาพและความเขม้ (quality and intensity) คุณภาพและความเขม้ของ

ทศันคต ิจะเป็นสิง่ทีบ่อกถงึความแตกต่างของทศันคตทิีแ่ต่ละคนมต่ีอสิง่ต่าง ๆ 

คุณภาพของทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิ เมื่อบุคคลประเมนิทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใด

สิง่หนึ่ง กอ็าจมทีศันคตทิางบวก(ความรูส้กึชอบ) หรอืทศันคตทิางลบ(ความรูส้กึไม่ชอบ) ต่อสิง่

นัน้ 

       4.  ทศันคตมิคีวามคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (permanence) เนื่องจากทศันคตเิกดิจากการ

สะสมประสบการณ์ และผ่านกระบวนการเรยีนรูม้ามาก 

       อย่างไรก็ตาม แม้ทัศนคติจะมคีวามคงทนก็จรงิ แต่ก็ไม่จ าเป็นที่เราจะต้องมทีัศนคติ

เช่นนัน้ตลอดชวีติ นวลศริ ิเปาโรหติย ์(2527) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ทศันคติของมนุษยเ์ป็นสิง่ที่

เปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น คนทีเ่คยมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอแขก แต่พอไดพ้บปะสงัสรรคแ์ลว้ ก็อาจ

เปลีย่นทศันคตมิาเป็นชอบกไ็ด ้

       5. ทศันคตติ้องมทีีห่มาย (Attitude Object) ทีห่มายเหล่านี้ เช่น คน วตัถุ สิง่ของ สถานที ่

หรอืเหตุการณ์ เป็นตน้ 

       6. ทศันคติมลีกัษณะความสมัพนัธ์ ทศันคติแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัวตัถุ 

สิง่ของ บุคคลอื่น หรอืสถานการณ์ 

       โมเดลโครงสร้างทศันคติ 

       โมเดลโครงสร้างทศันคติ (Structural model of attitudes) การท าความเข้าใจ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง ทศันคตแิละพฤตกิรรม นักจติวทิยาไดส้รา้งโมเดลเพื่อศกึษาถงึโครงสรา้ง
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ของทศันคต ิการก าหนดส่วนประกอบของทศันคตเิพื่อจะอธบิายพฤตกิรรมทีค่าดคะเน ต่อมาจะ

ส ารวจโมเดลทัศนคติที่ส าคัญหลายประการ แต่ละโมเดลมีทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ

ส่วนประกอบของทศันคตแิละวธิกีารซึง่ส่วนต่างๆ เหล่านี้มกีารจดัหรอืมคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง

กนั ซึง่ประกอบดว้ย 3 ส่วนคอื 

       1.  ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหนึ่งของโมเดล

องคป์ระกอบ ทศันคต ิ3 ประการ ซึ่งแสดงถงึความรู ้(Knowledge) การรบัรู้ (Perception) และ

ความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งผู้บรโิภคมต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง (Schiffman และ Kanuk, 

2007: 236) ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซึง่กค็อืความรูแ้ละการรบัรูท้ีไ่ดร้บั 

จากการประสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคตแิละขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล 

ความรูน้ี้และผลกระทบต่อการรบัรูจ้ะก าหนดความเชื่อถอื (Beliefs) ซึง่หมายถงึ สภาพดา้นจติใจ 

ซึ่งสะท้อนความรูเ้ฉพาะอย่างของบุคคล และมกีารประเมนิเกี่ยวกบัความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

ซึ่งก็คอืการที่ผู้บรโิภคมทีศันคตต่ิอคุณสมบตัขิองสิง่หนึ่งหรอืพฤตกิรรมเฉพาะอย่างจะน าไปสู่

ผลลพัธเ์ฉพาะอยา่ง 

       2.  ส่วนของความรูส้กึ (Affective component) หมายถงึ ส่วนของโมเดลองค์ประกอบ

ทศันคต ิ3 ประการ ซึง่สะทอ้นถงึอารมณ์ (Emotion) หรอืความรูส้กึ (Feeling) ของผูบ้รโิภคทีม่ ี

ต่อความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง (Schiffman และ Kanuk, 2007: 236) ส่วนของอารมณ์และ

ความรูส้กึมกีารค้นพบโดยผู้วจิยัผู้บรโิภค โดยการประเมนิทศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยการให้

คะแนนความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ดหีรอืเลว เห็นด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย การวจิยัได้ระบุว่า

สภาพอารมณ์จะสามารถเพิม่ประสบการณ์ด้านบวกหรอืลบ ประสบการณ์จะมผีลกระทบด้าน

จติใจและวธิ ีซึ่งบุคคลปฏบิตักิารใชก้ารวดัการประเมนิผลถงึทศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยอาศยั

เกณฑ ์ด-ีเลว ยนิด-ีไมย่นิด ี

       3.  ส่วนของพฤตกิรรม (Conativecomponen หรอื Behavior  หรอื Doing) หมายถงึ ส่วน

หนึ่งของโมเดลองคป์ระกอบทศันคต ิ3 ประการ ซึง่สะทอ้นถงึความน่าจะเป็นหรอืแนวโน้มทีจ่ะมี

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอือาจหมายถงึความ

ตัง้ใจทีจ่ะซือ้ (Intention to buy) (Schiffman และ Kanuk. 2007: 237) จากความหมายนี้ส่วน

ของพฤตกิรรมจะรวมถงึพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้พฤตกิรรมและความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภค

ด้วยคะแนนความตัง้ใจของผู้ซื้อสามารถน าไปใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการซื้อ

ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค หรอืพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

       จากแนวคดิด้านพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีม่กีารพฒันามาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการตลาด 

จึงมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้อย่างหลากหลายและ

แตกต่างกนั อาท ิ

       วุฒ ิสุขเจรญิ (2555: 5) ไดอ้้างองิจาก Kardes, Cronley และ Cline (2010: 8) ไดใ้ห้

ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภคไว้ว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึงกิจกรรมทัง้หมดของ

ผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันะคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การใช ้การทิง้สนิคา้และบรกิาร ทีเ่กดิขึน้

ล่วงหน้า ขณะใช้สนิค้าหรอืบรกิาร และภายหลงักจิกรรมนัน้ ซึ่งสามามารถแสดงขอบเขตของ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคได ้ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่2 

 
ภาพที ่2 แสดงขอบเขตของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตามแนวคดิของ Kardes, Cronley และ Cline 

ทีค่รอบคลุมดา้นกจิกรรมและการตอบสนองผูบ้รโิภค  

ทีม่า: ดดัแปลงจาก วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555:8 ไดอ้า้งองิจาก Kardes, Cronley, and Cline, 2010: 8  

 

       วุฒ ิสุขเจรญิ (2555: 6) ไดอ้้างองิจาก Hoyer and Maccinnis (2010: 3-4) ไดก้ล่าวถงึ

ความหมายพฤติกรรมผู้บรโิภค ระบุไว้ว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภคนัน้เป็นสิง่ที่สะท้อนจากผลรวม

ของการตดัสนิใจของผู้บรโิภค โดยมลี าดบัตัง้แต่การจดัหา การบรโิภค และการทิ้งสนิค้าหรอื
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บรกิาร ที่มต่ีอกจิกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคดิ ของการตดัสนิใจในช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่ง จากความหมายดังกล่าว สามารถแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บรโิภคได้เป็น 5 

องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 5 ส่วนดงัที่ได้กล่าวมานัน้ ท าให้เกิดความสมัพนัธ์แบบ

สองทศิทางกบักลยุทธ์และวธิกีารทางการตลาด โดยมพีฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็นพื้นฐานของการ

ก าหนดกลยุทธ์และวิธกีารทางการตลาด ซึ่งกลยุทธ์และวิธกีารทางการตลาดจะต้องมคีวาม

สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของพฤตกิรรมผู้บรโิภคกบั

กลยทุธแ์ละวธิกีารทางการตลาดได ้ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่3 

 

 

ภาพที ่3 องคป์ระกอบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555: 7. ไดอ้้างองิจาก Hoyer and Maccinnis, 

2010: 4 

       จากความหมายพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ ์(2547: 2-3) ไดส้รุปลกัษณะ

ส าคญัของผูบ้รโิภคออกเป็น 4 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ ขอ้ทีห่นึ่ง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมคีวามแปรเปลีย่น 
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หมายถึงการกระท าของผู้บรโิภคที่ได้รบัอิทธพิลมาจากสิง่ที่มคีวามไม่แน่นอน ได้แก่ สภาวะ

แวดล้อมภายนอก พฤติกรรมความรู้สกึนึกคดิ และความรู้ความเข้าใจ ข้อที่สอง พฤติกรรม

ผูบ้รโิภคเกี่ยวขอ้งกบัการมปีฏสิมัพนัธก์นั ระหว่างความรูส้กึนึกคดิและการกระท าของผูบ้รโิภค

กบัสภาวะแวดลอ้มภายนอก ขอ้ทีส่าม พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่น กล่าวคอื 

เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อได้มาซึ่งสนิค้า บรกิาร ความคดิ ประสบการณ์ ระหว่างมนุษยด์้วยกนั 

อาจแลกโดยการซือ้ดว้ยเงนิหรอืสิ่งอื่นๆ ทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจระหว่างผูแ้ลกเปลีย่นทัง้สอง

ฝา่ยในทีสุ่ด และขอ้ทีส่ ี ่คอืพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการ การไดม้า การบรโิภค 

และการก าจดัทิง้ ของสนิคา้ บรกิาร ความคดิ และประสบการณ์ต่างๆ 

       จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคของโฮลเยอร์ และแมคคินนิส (Hoyer and 

Maccinnis, 2010: 3-4) ความหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภคของคารเ์ดส ครอนล ีและไคลน์ 

(Kardes, Cronley, and Cline, 2010: 8) และความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ อศัน์อุไร 

เตชะสวสัดิ ์(2547: 2-3) ที่กล่าวมาในขา้งต้นนัน้ จะเห็นได้ว่าแนวคดิความหมายพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคของทัง้สามแนวคดิมคีวามสอดคลอ้งกนัโดยครอบคลุมกจิกรรมทัง้หมดของผูบ้รโิภคที่

เกี่ยวขอ้งตัง้แต่กระบวนการก่อนการซื้อ ขณะซื้อ การใช้ และหลงัใช้สนิค้าหรอืบรกิาร โดยให้

ความสนใจในการตอบสนองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ 

ประสบการณ์ และดา้นพฤตกิรรม  

       วุฒ ิสุขเจรญิ (2555: 17) ไดอ้า้งองิจาก Bythe (2008: 7-8) ไดเ้สนอแบบจ าลองพฤตกิรรม

ผู้บรโิภคไว้ โดยแสดงให้เหน็อทิธขิองปจัจยัภายในและภายนอกที่ก าหนดพฤตกิรรมผู้บรโิภค 

ระบุไวว้่า พฤตกิรรมผู้บรโิภคเกดิจากทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่อีงค์ประกอบ 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น

การรบัรู ้ดา้นความรูส้กึชอบ ดา้นความตอ้งการ โดยองคป์ระกอบทัง้สามดา้นต่างมคีวามสมัพนัธ์

ซึ่งกนัและกนั หมายถึงการเกดิกระบวนการรบัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิารในช่วงเวลาที่

เหมาะสม ท าให้เกิดความรู้สึกชอบ พัฒนาไปสู่ความต้องการสินค้าหรือบรกิารนัน้ จนเกิด

พฤตกิรรมทีต่ ัง้ใจทีม่คีวามประสงคจ์ะซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้ ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่4  
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ภาพที ่4 แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555: 17.ไดอ้า้งองิจาก Blythe, 2018: 7 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีสนับสนุนความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมการ

บริโภค 
 

       โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

       ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541: 128) ไดอ้้างองิจาก Kotler and Philip (1997) โมเดล

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) เรยีกว่า S-R Theory ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่5 

เป็นการศึกษาเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการเกิดสิง่

กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านมาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 

(Buyer’s characteristic) และท าให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ (Buyer’s 

response) หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision) 
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ภาพที ่5 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
ของผูบ้รโิภค 

ทีม่า: Kotler and Philip, 1997 
 

       โมเดลพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior Model) เรยีกว่า S-R Theory ของ 

Kotler and Philip มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

       1.  สิง่กระตุ้น (Stimulus) อาจเกิดขึน้เองภายในร่างกายและเกิดจากสิง่กระตุ้นจาก

ภายนอก โดยที่นักการตลาดจะใหค้วามสนใจกบัสิง่กระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความ

ตอ้งการในสนิคา้และผลติภณัฑ ์สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้และบรกิาร ซึง่

อาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผลและใช้เหตุจูงใจซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้น

ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

       1.1  สิง่กระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ทีน่ักการตลาด สามารถ

ควบคุมและตอ้งจดัใหม้ขีึน้ เป็นสิง่กระตุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประสมทางการ 

ตลาด ประกอบดว้ย 

       -  สิง่กระตุ้นด้านการผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ที่สามารถมารถเสนอขายให้กบั

ตลาดเพื่อเรยีกรอ้งความสนใจและความเป็นเจา้ของการใชห้รอืเพื่อบรโิภคเป็นสิง่ซึง่สนองความ

จ าเป็นและความต้องการของมนุษยไ์ด ้ผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ซึ่งแตะต้องไดแ้ละไม่ได ้ส่วนประกอบ
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ของผลติภณัฑป์ระกอบไปด้วยตวัสนิค้าและบรกิาร ตราสญัลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุหบีห่อ 

การใชเ้ทคโนโลย ี

       -  สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์โดย

พจิารณาลกูคา้เป้าหมายและราคาตลาด ไดแ้ก่ การตัง้ราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาด การตัง้ราคาทีสู่ง

กว่าราคาตลาด และการตัง้ราคาเท่ากบัราคาตลาดทัว่ๆ ไป 

       -  สิง่กระตุ้นดา้นการจดัการช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรอื Place) เช่น การจดั

จ าหน่ายผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคถอืว่าเป็น การกระตุ้นความต้องการ

ซือ้ 

       -  สิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การลด 

แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่านี้ถือว่าเป็นสิง่กระตุ้นความ

ตอ้งการซือ้ 

       1.2  สิง่กระตุน้อื่นๆ (Other stimulus)  เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ภายนอก

องคก์าร ซึ่งควบคุมไม่ได ้สิง่กระตุ้นเหล่านี้ ไดแ้ก่ สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic) ภาวะ

เศรษฐกจิรายไดผู้้บรโิภค สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลย ี(Technologicial) เทคโนโลยใีหม่ๆที่ท าให้

สะดวกรวดเรว็มากขึน้ สิง่กระตุ้นทางกฎหมายและการเมอืง (Law and Political) สิง่กระตุ้นทาง

วฒันธรรม (Cultural) เทศกาลต่างๆ มผีลต่อการกระตุน้ความตอ้งการของผูซ้ือ้ 

       2.  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristics)  ลกัษณะของผู้ซือ้มอีทิธพิลจากปจัจยั

ต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้นบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา 

       2.1  ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor)  วฒันธรรมเป็นเครื่องผูกพนับุคคลในกลุ่มไว้

ด้วยกนั บุคคลจะเรยีนรูว้ฒันธรรมของเขาภายใต้กระบวนการทางสงัคม วฒันธรรมเป็นสิง่ที่

ก าหนดความตอ้งการและพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่แบ่งออกเป็น 

       -  วฒันธรรม (Culture)  เป็นสิง่ทีก่ าหนดความตอ้งการซือ้และพฤตกิรรมการซือ้ของบุคคล 

       -  วฒันธรรมกลุ่มย่อยหรอืขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) วฒันธรรมกลุ่มย่อยมี

รากฐานมาจากเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ พืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่ทัง้หมดนี้ท าใหค้นแต่

ละกลุ่มมพีฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคสนิคา้ทีแ่ตก ต่างและในกลุ่มเดยีวกนัก็จะมพีฤตกิรรม

ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

       -  ชัน้ของสงัคม (Social Class)  การจดัล าดบับุคคล ในสงักดัออกเป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะ

คล้ายคลึงกนัจากล าดบัต ่า สิ่งนี้น ามาใช้ในการแบ่งชนชัน้ในสงัคม คือ อาชีพ ฐานะ รายได ้
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ตระกูลหรอืชาตกิ าเนิด ต าแหน่งหน้าที่ และบุคคลลกัษณะ ของบุคคล การศกึษาชัน้ของสงัคม

นัน้จะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและ ก าหนดตลาดเป้าหมาย ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์

และศกึษาความต้องการของ ตลาดเป้าหมาย รวมทัง้จดัส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถ

สนองความตอ้ง การใหถู้กตอ้ง 

       2.2  ปจัจยัดา้นสงัคม (Social Factors)  เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนัและมี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครวั บทบาท

สถานะของผูซ้ือ้ 

       -  กลุ่มอ้างองิ (Reference Groups)  เป็นกลุ่มทีบุ่คคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย กลุ่มนี้ จะมี

อทิธพิลต่อทศันคต ิความคดิเหน็ ค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างองิ ซึง่กลุ่มอ้างองิจะมอีทิธพิลต่อ

บุคคลในกลุ่มทางดา้นพฤตกิรรมและการด าเนินชวีติรวมทัง้ทศันคตแิละแนวคดิบุคคล เนื่องจาก

บุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรบัของกลุ่มจงึ ต้องปฏบิตัติามและยอมรบัความคดิเหน็ต่างๆ จาก

กลุ่มอทิธพิลนกัการตลาดจงึ ควรทราบว่ากลุ่มอา้งองินี้เป็นอยา่งไร 

       - ครอบครวั (Family)  บุคคลในครอบครวัถอืว่ามอีทิธพิลมากต่อทศันคตคิวามคดิ เหน็และ

ค่านิยมของบุคคล และบุคคลกม็อีทิธพิลต่อการซือ้ของครอบครวั 

       - บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses)  บุคคลจะเกี่ยวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครวั กลุ่มอา้งองิ องคก์ร และสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมบีทบาทและสถานะทีแ่ตกต่างกนัไป

ในแต่ละกลุ่ม ดงันัน้จงึตอ้งท าการวเิคราะหว์่าใครม ีบทบาท ผูค้ดิรเิริม่ ผูต้ดัสนิใจ ผูม้อีทิธพิลซือ้ 

และผูใ้ช ้

       2.3  ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)  การตดัสนิใจของผู้ซื้อได้รบัอทิธพิลจาก

ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ เช่น อายุ ขัน้ตอนวงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 

นักการตลาดต้องพยายามค้นหาบุคลิกลักษณะของบุคคลต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง

การตลาด เช่น บรษิทัผลติชุดชัน้ในพบว่าผูซ้ือ้ชอบความสวยงาม สะดวกสบายในการใส่ ใส่แลว้

รูส้กึมัน่ใจขึน้ ซึง่จะต้องน าลกัษณะเหล่านี้มาใชใ้หป้รากฏในผลติภณัฑ ์และโฆษณาผลติภณัฑ ์

       2.4  ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychological Characteristics)  การเลอืกซือ้ของ บุคคลไดร้บั

อทิธพิลจากกระบวนการทางจติวทิยา คอื การจงูใจ ความเขา้ใจ ความรู ้ความเชื่อ ทศันคต ิการ

เรยีนรู ้และบุคลกิภาพ 
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       -  การจูงใจ (Motivation)  เป็นวธิกีารที่ชกัน าพฤตกิรรมของบุคคลให้ปฏบิตัิตาม

วตัถุประสงค์ พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องมสีิ่งจูงใจ (Motive) โดยอาศยัสิ่งจูงใจมี

วตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการ (Needs) โดยอาศยัสิง่จงูใจหรอืสิง่กระตุ้น

ทางการตลาด การทีจ่ะบรหิารจดัการสิง่กระตุน้นัน้จ าเป็นต้องศกึษาความต้องการของมนุษย ์ซึง่

ประกอบไปดว้ย (1) ความต้องการทางร่างกายเช่นอาหารเครื่องดื่มยารกัษาโรคทีอ่ยู่อาศยัและ

ความตอ้งการทางเพศ  (2) ความต้องการทางดา้นจติใจ ซึง่เป็นสถานะทางจติวทิยา เช่น ความ

ต้องการ ความเชื่อถือ ความรกั และอื่นๆ ความต้องการเหล่านี้เมื่อถูกกระตุ้นให้เกดิขึ้นอย่าง

รนุแรงจะมผีลชกัจงูใหบุ้คคลพยายามหาสิง่บ าบดัความตอ้งการเหล่านัน้ของตน 

       -  การรบัรู ้(Perception)  เป็นกระบวนการทีบุ่คคลเลอืกจดัประเภท ตคีวามและรบัรูข้อ้มลู

ทีไ่ดร้บัมา บุคคลทีจ่ะถูกกระตุ้นใหต้ดัสนิใจจะมกีารรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัเนื่องจากการรบัรูท้ีต่่างกนั

นี้ผลมาจากประสบการณ์ในอดตีทีต่่างกนั 

       - การเรยีนรู ้(Learning)  เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์

ของบุคคลการเรยีนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รบัสิง่กระตุ้น (Stimulus) และจะเกิดการ

ตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านัน้ นักการตลาด จะใช้ แนวความคดิดงักล่าวใน

รปูแบบของการโฆษณาซ ้าแลว้ซ ้าอกี (สิง่กระตุน้) เพื่อให ้เกดิการซือ้และใชส้นิคา้เหล่านัน้ (การ

ตอบสนอง) การเรยีนรูเ้กดิจากอทิธพิล หลายอยา่ง เช่น ทศันคต ิความเชื่อถอื และประสบการณ์

ในอดตี 

       -  ความเชื่อถอื (Beliefs)  เป็นความคดิซึง่บุคคลยดึถอืเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งเป็นผลมา

จากประสบการณ์ในอดตี 

       -  ทศันคต ิ(Attitude)  เป็นการประเมนิผลการรบัรูท้ ัง้ทางดา้นความพอใจและไม่พอใจซึง่มี

ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภคบุคคลจะมทีศันคตต่ิอสิง่ต่างๆ เช่น ศาสนา 

การเมอืง ดนตร ีเสื้อผ้า อาหารและอื่นๆ ดงันัน้การตลาด ต้องน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มอียู่ตาม

ทศันคตขิองบุคคลทีม่อียูแ่ลว้แทนทีจ่ะพยายามเปลีย่นทศันคตขิองบุคคล 

       -  บุคลกิภาพ (Personality)  เป็นรปูแบบลกัษณะของบุคคลที่เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม

การตอบสนอง 

       3.  กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ (Buyer decision Process) ประกอบไปดว้ยขัน้ตอน

การรบัรู้ความต้องการ (ปญัหา) การค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และ

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่6  
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       3.1  การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืปญัหา (Problem/Need recognition)  ในขัน้ตอนแรก

ผู้บรโิภคจะตระหนักถึงปญัหาหรอืความต้องการในสินค้าหรอืการบรกิารที่เกิดขึ้น ซึ่งความ

ต้องการหรอืปญัหานัน้จะเกิดขึน้มาจากความจ าเป็น (needs) จากตวัของผู้บรโิภคเองซึ่งเกิด

จาก 

       -  กระตุน้ภายใน (Internal Stimuli)  อยา่งเช่น ความรูส้กึตอ้งการ ความรูส้กึชอบ เป็นตน้ 

       -  สิง่กระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจเกดิจากการกระตุ้นของส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s ไดแ้ก่ Product, Price, Place, Promotion) 

       3.2  การแสวงหาขอ้มลู (Information Search)  เมื่อผูบ้รโิภคจะทราบถงึความต้องการใน

สนิคา้และการบรกิารของตนอยูแ่ลว้ ล าดบัต่อไปของผูบ้รโิภค คอืการแสวงหาขอ้มลูเพื่อน าไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจ โดยแหล่งขอ้มลูในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค จะแบ่งเป็น 4 ขอ้ ดงันี้ 

       -  แหล่งบุคคล (Personal sources)  เช่น การสอบถามกบัคนรอบขา้งการสอบถามจาก

เพื่อน ครอบครวั คนรูจ้กัทีม่ปีระสบการณ์ในการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 

       -  แหล่งทางการคา้ (Commercial sources)  เช่น การหาขอ้มลูจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ

รา้นคา้ใกลเ้คยีง 

       -  แหล่งสาธารณชน (Public sources)  เช่น การสอบถามจากรายละเอยีดของสนิคา้หรอื

บรกิารจากสื่ออื่นๆหรอืองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค 

       -  แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources)  เกดิจากการประสบการณ์ส่วนตวัที่

ผูบ้รโิภคเคยทดลองสนิคา้หรอืเคยซือ้สนิคา้จากทีน่ัน้ๆมาก่อน 

       3.3  การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives)  เมื่อไดข้อ้มลูจากขัน้ตอนที ่2 ใน

ขัน้ตอนต่อไปผูบ้รโิภคจะท าการประเมนิทางเลอืก โดยในการประเมนิทางเลอืกนัน้ผูบ้รโิภคต้อง

ก าหนดเกณฑห์รอืคุณสมบตัทิีจ่ะใชใ้นการประเมนิ 

       3.4  การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision)  หลงัจากทีไ่ดท้ าการประเมนิทางเลอืก

แล้ว ผู้บรโิภคจะเขา้สู่ในขัน้ตอนของการตดัสนิใจซือ้ ซึ่งต้องมกีารตดัสนิใจในดา้นต่างๆ 

ดงันี้ 

       -  ตรายีห่อ้ทีซ่ือ้ (Brand decision)  ยีห่อ้หรอืแบรนดท์ีต่อ้งการ 

       -  รา้นคา้ทีซ่ือ้ (Vendor decision)  การตดัสนิใจจากความน่าเชื่อถอืและภาพลกัษณ์ของ

ทางรา้น 

       -  ปรมิาณทีซ่ือ้ (Quantity decision)  ปรมิาณทีจ่ะท าการสัง่ซือ้ต่อครัง้ 
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       -  เวลาทีซ่ือ้ (Timing decision)  ความถีใ่นการสัง่ซือ้สนิคา้ 

       -  วธิกีารในการช าระเงนิ (Payment-method decision) ความสะดวกสบายในการช าระเงนิ

ว่ามคีวามสะดวกต่อลกูคา้หรอืไม่ 

       3.5  พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Postpurchase behavior)  ภายหลงัจากทีลู่กคา้ท าการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้นัน้ จะต้องท าการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการ ซือ้

ความพึงพอใจนัน้เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้า โดยท าการเปรยีบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจรงิ กับสิ่งที่

คาดหวงั ถ้าคุณภาพสนิค้าตรงกบัความต้องการที่ลูกค้าได้คาดหวงัไว้แต่แรก ลูกค้าก็จะเกิด

ความพงึพอใจ พฤตกิรรมที่ตามมา คอื ลูกคา้จะกลบัมาซื้อสนิค้าซ ้า แต่ถ้าเกดิไม่ตรงกบัความ

พงึพอใจลกูคา้จะเปลีย่นไปซือ้สนิคา้ของคู่แข่งขนัแทน และอาจมกีารบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคอื่นๆ

อกีดว้ย 

 

 
ภาพที ่6 แสดงโมเดล 5 ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

   ทีม่า: Kotler, 2003: 204  
       4.  กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box)  ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้

นัน้เปรยีบเสมอืนกล่องด า (Black box) ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จงึต้องพยายาม

คน้หาความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้และบรกิารไดต้รงตามความ

ต้องการของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รบัอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและ

กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

       5.  การตอบสนอง (Buyer’s Response)  การตอบสนองหรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค

หรอืผูบ้รโิภคตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

       -  การเลอืกผลติภณัฑ ์

       -  การเลอืกตราสนิคา้ 

       -  การเลอืกผูข้าย 

       -  การเลอืกเวลาในการซือ้ 

       -  การเลอืกปรมิาณการซือ้ 
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       ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ( Theory of Planned Behavior : TPB ) 

       Icek Ajzen (2006) ไดน้ าเสนอทฤษฏพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

ซึง่มกีารพฒันามาจากทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผลของ (Theory of Reasoned Action: TRA) 

Ajzen and Fishbein (1980) เป็นทฤษฏทีางจติวทิยาสงัคม (Social Psychology) ทีท่ านาย

พฤตกิรรมโดยเจตนาของมนุษย ์ทีแ่สดงให้เหน็ว่าพฤตกิรรมของบุคคลจะถูกก าหนดโดยความ

ตัง้ใจของบุคลนัน้ที่จะแสดงพฤตกิรรมเหล่านัน้ออกมา โดยความตัง้ใจทีว่่านี้ หมายถงึ ทศันคติ

ของบุคคลนัน้ๆที่มต่ีอพฤตกิรรม บรรทดัฐานของบุคคลนัน้ๆที่มต่ีอพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิง 

และความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ๆ ซึง่มโีครงสรา้งพืน้ฐานของทฤษฎดีงั

แสดงในภาพที ่7 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที ่ 7 โมเดลทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนและกระบวนการตดัสนิใจของมนุษย์ : 
TPB Diagram  

ทีม่า: Icek Ajzen, 2006 
 

       จากโมเดลขา้งตน้ของโครงสรา้งพฤตกิรรมตามแผนนัน้ การแสดงพฤตกิรรมของมนุษย์จะ

เกดิจากการชีน้ าและความเชื่อพืน้ฐาน 3 ประการ คอื  

       1.  ความเชื่อเกีย่วกบัพฤตกิรรม (Behavioral Beliefs) 

        ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม คอื ระดบัของการกระท าของพฤตกิรรมที่เป็นไปในทางบวกหรอื

ทางลบ ตามความคาดหวงั ซึ่งบุคคลใดนัน้มคีวามเชื่อว่า ถ้าหากกระท าพฤติกรรมนัน้แล้วจะ
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ไดร้บัผลในทางบวก กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมนัน้ ในทางตรงกนัขา้มหากมี

ความเชื่อว่า ถา้หากกระท าพฤตกิรรมนัน้แลว้จะไดร้บัผลในทางลบ กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคติ

ทีไ่ม่ดต่ีอพฤตกิรรมนัน้ (Attitude Toword the Behavior) และเมื่อมทีศันคตใินทางบวกกจ็ะเกดิ

เจตนาหรอืตัง้ใจ (Intention) ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น หากมนุษยเ์ชื่อว่ามนุษย์

สามารถด ารงชีพได้เนื่ องจากอาศัยทรัพยากรจากธรรมชาติ มนุษย์ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อ

สิง่แวดล้อม ก็จะเกิดเจตนาหรอืตัง้ใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในเชงินักอนุรกัษ์  อาทเิช่น 

ปลกูปา่ ไมต่ดัไมท้ าลายปา่ ตระหนกัถงึปญัหาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

       2.  ความเชื่อเกีย่วกบักฎเกณฑห์รอืกลุ่มอา้งองิ (Normative Beliefs) 

       ความเชื่อกฎเกณฑเ์ป็นการรบัรูพ้ฤตกิรรมจากกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นแรงกดดนัทางสงัคมหรอืมี

อทิธพิลต่อตวัเรา ส่งผลให้เกดิแรงจงูใจในการปฏบิตัติามจนเกดิเป็นบรรทดัฐานส่วนตวัได้  ซึ่ง

หากบุคคลใดนัน้ไดเ้หน็หรอืรบัรูว้่าบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อเขา (กลุ่มอ้างองิ: Subjective Norm) 

ได้ท าพฤติกรรมนัน้ ก็มแีนวโน้มที่จะคล้อยตามและท าตามด้วย ซึ่งบุคคลหรอืกลุ่มอ้างอิงที่

ส าคญัจะมอีทิธพิลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ ขึน้อยู่กบัประเดน็เรื่องหรอืพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบั

กลุ่มอ้างองินัน้ ตวัอย่างเช่น ลูกเหน็ พ่อแม่หรอืบุคคลในครอบครวัมพีฤตกิรรมเป็นนักอนุรกัษ์

และตระหนักถึงปญัหาสิง่แวดล้อม เช่น มกีารใช้พลงังานอย่างประหยดัในครวัเรอืน ลูกก็จะมี

แนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะท าตามพ่อและแม่ หรอืกลุ่มเพื่อนในทีท่ างานเป็นนักอนุรกัษ์รวมกลุ่มใช้

จกัรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตวัเพื่อลดใช้พลงังาน เราอาจจะมแีนวโน้มที่หนัมาใช้จกัรยาน

แทนการใชร้ถยนตส์่วนตวัไดเ้ช่นกนั 

       3.  ความเชื่อเกีย่วกบัความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) 

       การควบคุมพฤตกิรรมหมายถงึความสามารถในการด าเนินการที่ก าหนดพฤติกรรมของ

บุคคลนัน้ๆ ซึง่หากบุคคลใดนัน้เชื่อว่า มคีวามสามารถทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมในสภาพการณ์นัน้

ได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลตามที่ได้ตัง้ใจไว้ ได้ บุคคลนัน้ก็มีแนวโน้มที่จะกระท า

พฤตกิรรมนัน้ ตวัอยา่งเช่น หากเรามัน่ใจว่า มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญเกี่ยวกบัการแต่งหน้าและ

ท าทรงผมแบบต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ีและยงัชื่นชอบการแชรป์ระสบการณ์ต่างๆในโซเชยีลมเีดยี 

เราก็มแีนวโน้มที่จะเป็นบลอ็กเกอร ์ (Blogger) ถ่ายทอดความรูแ้ก่คนทัว่ไปผ่านโซเชยีลมเีดยี 

(Social Media) ได ้
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

       1.  ณัชชา บางท่าไม้, ชยัสิทธ์ิ นวลจนัทร,์ กาญจนา ปรกัมาส, ทตัยา ข าเจริญ, นาฏ

ยา จริตรมัย,์ และสรพงษ์ สขุสวสัด์ิ (2552)  ท าวจิยัเรือ่ง “ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช ้สนิคา้

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของนิสตินักศกึษาปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า จากการ

ส ารวจนักศึกษาปรญิญาตร ีจ านวน 300 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลของการส ารวจ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คอื 

       ประเดน็ที ่1  ทศันคตขิองนิสตินกัศกึษาส่วนใหญ่ทัง้เพศชายและหญงิ มคีวามตระหนักต่อ

ความเป็นมติรต่อสิง่ต่อแวดล้อมของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซื้อ โดยจะพจิารณาถงึลกัษณะและ

คุณภาพของสนิค้าที่สามารถช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มได้จรงิ ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ได้ตระหนัก

ถงึความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของสนิคา้นัน้ เนื่องมาจากสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมยงัมี

ช่องทางการจดัจ าหน่ายของสนิคา้ทีน้่อยหรอืหาซือ้ไดย้ากและสนิคา้มรีาคาแพง  

       ประเดน็ที ่2  ในส่วนของพฤตกิรรมการใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใช้สินค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ของสนิคา้  

       ประเดน็ที ่3  เกีย่วกบัพฤตกิรรมภายหลงัการใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามรูส้กึภาคภูมใิจที่ใช้สนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และไดแ้นะน าบอกต่อให้คน

รอบขา้งหนัมาใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย 

       2.  ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553)  ท าวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนกรณีศกึษานักศกึษาปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบริ

หารศาสตร ์กรุงเทพมหานคร” ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบผลติภณัฑ์

ฉลากลดคารบ์อนและไม่ทราบสญัลกัษณ์ฉลากลดคารบ์อนและไม่เคยใช้ผลติภณัฑฉ์ลากลด

คารบ์อนส าหรบัผูท้ีท่ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนจะทราบจากผลติภณัฑป์ระเภท

อาหารและเครือ่งดื่มมากทีสุ่ดโดยไดร้บัขอ้มลูจากสื่อประเภทนิตยสารวารสารและสื่อจากทีอ่ื่น

เช่นในวชิาเรยีนและส าหรบัผูท้ีท่ราบและเคยใชผ้ลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อนมเีหตุผลดงันี้ 

       -  เหตุผลดา้นสิง่แวดลอ้มช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

       -  เหตุผลทางดา้นผลติภณัฑไ์ดร้บัการแนะน าใหเ้ลอืกซือ้จากผูอ้ื่น 

       -  เหตุผลดา้นราคาประหยดั 
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       3.  E. Burn Lee (2008)  ท าวจิยัเรือ่ง “ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มและแหล่งทีม่าขอ้มลูดา้น

สิง่แวดลอ้มของกลุ่มนักศกึษาชาวแอฟรกินั - อเมรกินั” ซึง่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

ส ารวจ ไดแ้บ่งการส ารวจออกเป็น 3 ตอนดงัต่อไปนี้ ตอนที ่1 เรื่องทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม The 

New Ecological Paradigm Scale (NEP Scale) จ านวน 15 รายการ ตอนที ่2 พฤตกิรรมการ

น าวสัดุทีใ่ชแ้ลว้มารไีซเคลิจ านวน 5 รายการ และพฤตกิรรมการอนุรกัษ์และประหยดัพลงังาน 

จ านวน 6 รายการ ตอนที ่3 พฤตกิรรมการรบัขอ้มลูข่าวสารดา้นสิง่แวดลอ้มจากสื่อต่างๆ โดย

ท าการส ารวจจากลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนักศกึษาในมหาวทิยาลยั Historically Black Colleges and 

Universities (HBCU) จ านวนทัง้หมด 292 คน ผลการศกึษาพบว่า  

       -  จาการใชเ้ครื่องมอื NEP scale 15 รายการ ผลการวเิคราะหท์ี่ไดค้อื กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มทีศันคตทิี่ดต่ีอสิง่แวดลอ้ม มคีะแนนเท่ากบั 50.31 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.79 

(ช่วงระดบัคะแนนรวมเท่ากบั 15-75 คะแนน และระดบัคะแนนทีใ่ช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งว่ามี

ทศันคตใินแนวอนุรกัษ์เท่ากบั 45 คะแนน) 

       -  จากผลการส ารวจระดบัการกระท าของพฤตกิรรมการรไีซเคลิวสัดุจ านวน 5 อย่าง ซึง่

ได้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กล่องกระดาษ, และ ขยะ

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยใช ้Likert scale 5 ระดบั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหรอืนานๆครัง้

ที่จะมกีารน าวสัดุที่ใช้แล้วในรายการต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นนัน้มารไีซเคิล และในส่วนของ

พฤตกิรรมการอนุรกัษ์ ธรรมชาติ จ านวน 6 ราการ พบว่า ในด้านของการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า มากว่าครึง่หนึ่งของกลุ่มตวัอย่างพยายามที่จะประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยู่เป็นประจ า ใน

ดา้นของการประหยดัน ้ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พยายามท าบา้งเป็นบางโอกาสทีจ่ะลดการใชน้ ้า 

และส าหรบัดา้นการใชบ้รกิารระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหรอืแทบจะไม่

เคยใชบ้รกิารระบบขนส่งสาธารณะเลย  

       -  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ดว้ยวธิเีพยีรส์นั (Pearson Correlation) ระหว่างทศันคตทิีม่ ี

ต่อสิ่งแวดล้อมที่วดัโดยใช้เครื่องมอื NEP Scale กับ พฤติกรรมการรไีซเคิล พบว่ามี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = 0.117, p = 0.059) และระหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอ

สิง่แวดล้อมที่วดัโดยใช้เครื่องมอื NEP Scale กบัพฤติกรรมการอนุรกัษ์ธรรมชาติ พบว่ามี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = 0.102, p = 0.05) แต่ไม่พบความสมัพนัธอ์ย่างมี

นยัส าคญัทางสถติขิองประเภททีอ่ยูอ่าศยักบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
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       -  จากการส ารวจการรบัขอ้มูลข่าวสารจากสื่อต่างๆของกลุ่มตวัอย่าง ไม่วาจะเป็นทวี ี

อนิเทอรเ์น็ต และสื่ออื่นๆ เช่น หนังสอืพมิพ์ เพื่อน เป็นต้น ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่รบัขา่วสารดา้นสิง่แวดลอ้มจากการรบัชมรายการต่างๆผ่านเคเบลิทวี ีและเกนิกว่าครึง่

ของกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ว่าสื่อมวลชนนัน้ยงัใหค้วามส าคญัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มไมเ่พยีงพอ 

       4. Dunlap, Van Liere, Mertig, & Jones (2000: 425-442)  ไดก้ล่าวถงึ The New 

Ecological Paradigm (NEP) ว่าเป็นเครื่องมอืมาตรฐานที่ในการใชว้ดัความเชื่อหรอืทศันคติ

ของมนุษย์ต่อสิง่แวดล้อม โดยเริม่แรกนัน้เครื่องมอืนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมรีายละเอียดเพยีง 12 

รายการ แต่ภายหลงัไดม้กีารปรบัปรุงใหม้คีวามเป็นมาตรฐานมากยิง่ขึน้ ซึง่ในปจัจุบนัมทีัง้หมด 

15 รายการ ประกอบดว้ย 5 มุมมอง ในแต่ละมุมมองจะม ี3 ค าถาม (แสดงไวใ้นภาคผนวก ค) 

ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

       1)  ดา้นการพฒันาอย่างมขีอบเขตจ ากดั (Reality to limits of growth) ประกอบไปดว้ย

ค าถาม ดงันี้ 

-  ประชากรก าลงัจะลน้โลก 

-  โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถา้มนุษยเ์รยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

-  โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 

       2)  ดา้นต่อต้านการยดึความเป็นมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Anti-Anthropocentrism) ประกอบ

ไปดว้ยค าถาม ดงันี้ 

-  มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิดต้ามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

-  พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยูร่อด 

-  มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ

       3)  ดา้นความเปราะบางของสมดุลธรรมชาติ (Fragility of nature’s balance) ประกอบไป

ดว้ยค าถาม ดงันี้ 

-  เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอืความหายนะ 

-  ไม่ว่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหนธรรมชาตกิ็สามารถปรบัตวัเขา้หาเราได้

เสมอ 

-  ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 

       4)  ดา้นการยอมรบักฎเกณฑธ์รรมชาต ิ(Rejection of Examtionalism) ประกอบไปดว้ย

ค าถาม ดงันี้ 
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-  ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกกส็ามารถอยูไ่ด้ 

-  มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ

-  มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุมธรรมชาตไิด้ 

       5) ดา้นวกิฤตการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Possibility of an ecocrisis) ประกอบไปดว้ยค าถาม 

ดงันี้ 

-  มนุษยมี์ส่วนในการท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งยิง่ 

-  มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นผูท้  าลายธรรมชาติ 

-  ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาติและไม่เปล่ียนพฤติกรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤติ 

       เครือ่งมอืนี้จงึประกอบไปดว้ยความเชื่อของทัง้เรื่อง anthropocentric และ egocentric โดย

ระดบัการวดันัน้จะใชร้ะบบของ Likert scale ซึง่มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 1 (ไม่เหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่) ถงึ 5 (เหน็ดว้ยอย่างยิง่) ซึง่หากผลการวดันัน้ เกณฑแ์บ่งอยู่ทีร่ะดบัคะแนนเท่ากบั 3 cและ

ยิง่มคีะแนนที่สูงกว่า 3 มากๆก็หมายความว่าบุคคลนัน้มทีศันคตทิี่ดต่ีอสิง่แวดล้อมมากหรอื

บุคคลนัน้เป็นนักอนุรกัษ์ธรรมชาต ิNEP ได้รบัความเชื่อถอืจากศาสตรต่์างๆหลากหลายแขนง 

ทัง้ด้านวิชาการ การบริหาร การตลาด ที่ต่างก็น าเครื่องมือนี้ไปใช้ในการวัดทัศนคติต่อ

สิง่แวดลอ้มดว้ย เป็นเครื่องมอืทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายและเป็นสากลทัว่โลก เครื่องมอืนี้เคย

ถูกใช้ในการวดัทศันคตดิ้านสิง่แวดล้อมของผู้คนหลากหลายสาขาอาชพีไม่ว่าจะเป็น ชาวนา 

นักท่องเที่ยว พนักงาน นักธุรกิจ นักเรียนหรือนักศึกษา และยังเคยถูกใช้กับผู้คนอย่าง

หลากหลายเชือ้ชาตใินหลายประเทศแลว้ เช่น ชาวแคนดา (Edgell & Nowell, 1989) ชาวชาว

สวเีดน (Widergren, 1998) ชาวตุรก ี(Furman, 1998) ชาวญี่ปุ่น (Pieree et al., 1987) ชาว

สเปน (Bechtel, Verduge & Pinheiro, (99), Schultz & Zelezny, 1998) และ ชาวแอฟรกินั-

อเมรกินั (E. Bun Lee, 2008)  

       ดงันัน้  เครื่องมอืนี้จงึเหมาะที่จะน ามาใช้ศกึษาทศันคตขิองผู้บรโิภคที่มต่ีอสิง่แวดล้อม 

เนื่องจากเครื่องมือนี้มมีาตรฐานสากลได้ความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทัว่โลกทัง้ในกลุ่ม

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้หรอืแมแ้ต่ประเทศทีก่ าลงัพฒันา 

       ผูว้จิยัไดน้ าเสนอรายละเอยีดการทบทวนแนวคดิ ทฤษฏ ีโดยแสดงไวใ้นตารางที่ 1 และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะน าไปใชก้บัตวัแปรในการศกึษา โดยแสดงไวใ้นตารางที ่2 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ กบัตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีเรียนรู้จากผลงานน้ี 

Cleveland, M., 
Kalamas, M., & 
Laroche, M. 

Shades of green: Linking 
environmental locus of control and 
pro-environmental behaviors. 
Journal of Consumer Marketing, 
22 (4), 198 – 212, (2005) 

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ใช้ตวัอย่างค าถามมาเป็นแนวทางการออกแบบ
ค าถามในส่วนที ่2 ของแบบสอบถามในการวดั
ระดับการกระท าพฤติกรรมการบริโภคที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 

Icek Ajzen Attitudes, personality, and 
behavior (2nd. Edition), 2005 

- ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
- พฤติกรรมการบรโิภคที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ทฤษฏพีฤติกรรมตามแผน ( Theory of 
Planned Behavior : TPB) อธบิายไวโ้ดยรวม
ว่าทศันคตมิคีวามสอดคล้องกบัพฤตกิรรมตาม
ความคาดหวงัของทศันคต ิ

Fishbein, M. and  
Ajzen, I. 

Belief ,Attitude, Intention and 
Behavior : Introduction to Theory 
and Research, 1975 

- ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
- พฤติกรรมการบรโิภคที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

1.ใ นก า ร วัด ทัศ นคติ  ค ว ร วัด ทัศ นคติ ต่ อ
พฤตกิรรมที่จะแสดงต่อสิง่นัน้ ไม่ใช่วดัทศันคติ
ต่อสิง่นัน้โดยตรง เมือ่มกีารวดัทีต่รงจุด ทศันคติ
ก็จะสามารถท านายพฤติกรรมหรอืการกระท า
ได ้
2.ทัศนคติ เป็นความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมปีฏิกิรยิา
เฉพาะอยา่งต่อ  

 30 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ)  

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ กบัตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีเรียนรู้จากผลงานน้ี 

Fishbein, M. and  
Ajzen, I 

Belief ,Attitude, Intention and 
Behavior : Introduction to 
Theory and Research, 1975 

- ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
- พฤตกิรรมการบรโิภค
ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

สถานการณ์ภายนอก เป็นความรู้สึกและ
ความเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ของ 

Fishbein, M. and  
Ajzen, I. (ต่อ) 

Belief ,Attitude, Intention and 
Behavior : Introduction to 
Theory and Research, 1975 

- ทศันคตทิีม่ต่ีอ
สิง่แวดลอ้ม 
- พฤตกิรรมการบรโิภค
ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

พฤตกิรรมตามแนวคดินัน้ เป็นความรูส้กึใน
ด้านบวกหรอืลบของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผล
มาจากการประเมินผลกระทบที่ เกิดขึ้ น
เกีย่วกบัการแสดงพฤตกิรรมโดยตรง 

L.L. Thurstone The Measurement of Attitudes, 
1970 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ
สิง่แวดลอ้ม 

พฤตกิรรมหรอืการกระท าของมนุษยจ์ะเป็น
เครื่องชี้ทศันคติได้ดกีว่าการแสดงออกทาง
ค าพูด แต่พฤติกรรมนี้ก็อาจจะไม่ตรงตาม
ความเป็นจรงิกไ็ด ้
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ)  

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ กบัตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีเรียนรู้จากผลงานน้ี 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ พฤตกิรรมการบรโิภค, 2537 พฤติกรรมการบริโภคที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

โ ม เ ด ล พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค 
(Consumer Behavior Model) หรอื 
S-R Theory นัน้เป็นการสามารถ
ทราบความรู้ สึกนึ กคิดของผู้ ซื้ อ 
(Buyer’s black box) จงึต้องพยายาม
ค้นหาความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและ
บรกิารไดต้รงตามความต้องการของผู้
ซือ้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บั
อิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและ
กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนงานวจิยั 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ณชัชา บางท่าไม,้ ชยัสทิธิ ์นวลจนัทร,์ กาญจนา ปรกัมาส, ทตัยา ข าเจรญิ, นาฏยา จรติรมัย,์  

สรพงษ์ สุขสวสัดิ ์

ช่ืองานวิจยัหรือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ทศันคติและพฤติกรรมการใช้ สินค้าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตนักศึกษา ปรญิญาตรใีนเขต

กรงุเทพมหานคร, (2552) 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั 
1. เพื่อศกึษาทศันคตทิีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของนิสตินกัศกึษา ปรญิญาตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใช ้สนิคา้ของนิสตินกัศกึษา ปรญิญาตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั นกัศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 300 คน ในเขตกรงุเทพมหานคร  

ระเบียบวิธีวิจยั 
- ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั 

- ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์ 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ีจะศึกษาในรายงาน 

ตวัแปรต้น: ทศันคตขิองนิสตินักศกึษาต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า ทศันคตขิองนิสตินักศกึษาส่วนใหญ่ทัง้เพศ

ชายและหญงิ มคีวามตระหนกัต่อความเป็นมติรต่อสิง่ต่อแวดลอ้มของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซือ้ 

ตวัแปรตาม: พฤตกิรรมการใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มพบว่า 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในชวีติประจ าวนั 

2. กลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีใ่ชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชด้ว้ย 
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ตารางที ่2.ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  

ช่ือผูแ้ต่ง ขนิษฐา ยาวะโนภาส 

ช่ืองานวิจยัหรือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนกรณีศึกษานักศึกษา

ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์กรงุเทพมหานคร, (2553) 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั 

เพื่อศกึษา ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อน สถานการณ์

การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลาก ลดคาร์บอน ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้บริโภค เกี่ยวกับ 

ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อน 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั นกัศกึษาปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์กรงุเทพมหานคร จ านวน 380 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั 
- ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั 

- ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์ 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะศึกษาในรายงาน 

ตวัแปรตน้: ทศันคตขิองนิสตินกัศกึษาต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า  

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบผลติภณัฑแ์ละสญัลกัษณ์ฉลากลดคารบ์อน 2. นักศกึษาทีศ่กึษาใน

คณะทีต่่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑฉ์ลากลด คารบ์อน ต่างกนั 

ตวัแปรตาม: พฤตกิรรมการใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มพบว่า 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล ทุกปจัจยัไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑฉ์ลากลดคารบ์อน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑฉ์ลากคารบ์อน 
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ตารางที ่2.ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  

ช่ือผูแ้ต่ง Lee, E. B. 

ช่ืองานวิจยัหรือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

“ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมและแหล่งที่มาขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มของกลุ่มนักศกึษาชาวแอฟรกินั -อเมรกินั

(คนผวิด า)” (Environmental attitudes and information sources among African American college 

students. Journal of Environmental Education, 40, 29-42, (2008)) 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั 

1. เพื่อศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาชาวอเมรกินั-แอฟรกินั 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยแบ่งเป็นดา้นการน าวสัดุทีใ่ชแ้ลว้มารไีซเคลิและ

ดา้นการห่วงใยธรรมชาตโิดยการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า น ้า และน ้ามนั 

3. เพื่อศกึษาการรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสิง่แวดลอ้มจากสื่อต่างๆ 
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ตารางที ่2.ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั นักศกึษาในมหาวทิยาลยั Historically Black Colleges and Universities (HBCU), Houston, Texas, 
USA.  จ านวน  292 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั 
- ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัทัง้แบบสุ่มเกบ็ และผ่านทางอเีมล ์(e-mail) 

- ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ีจะศึกษาในรายงาน 

ตวัแปรตน้: ทศันคตขิองนิสตินกัศกึษาต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า  

1. จากการใชเ้ครื่องมอื NEP Scale ในการวดัทศันคต ิกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ทีม่ทีศันคตทิีด่ต่ีอ

ธรรมชาต ิโดยระดบัคะแนนรวมนัน้ อยูใ่นเกณฑท์ีเ่ป็นนกัอนุรกัษ์ธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่ 

ตวัแปรตาม: พฤตกิรรมการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า 

1. พบความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหว่างทศันคติที่มต่ีอ

สิง่แวดลอ้มทีว่ดัโดยใชเ้ครือ่งมอื NEP Scale กบั พฤตกิรรมการรไีซเคลิ (r = 0.117, p = 0.059)  

2. พบความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มทีว่ดัโดยใชเ้ครื่องมอื 

NEP Scale กบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ(r = 0.102, p = 0.05)  

3. ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตขิองประเภทที่อยู่อาศยักบัพฤติกรรมการอนุรกัษ์

ธรรมชาต ิ
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจาการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  

ช่ือผูแ้ต่ง Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig A., and Jones, R. E. 

ช่ืองานวิจยัหรือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale.Journal of 
Social Issue. 56, pp. 425-442, 2000 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั เพื่อศกึษาการใชเ้ครือ่งมอื NEP Scale 15 รายการ ในการวดัทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั 

- ใช ้เรื่องมอื The New Ecological Paradigm (NEP Scale) จ านวน 15 รายการ โดยใช้  mail survey 

ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,300 คนทีอ่าศยัอยูใ่นรฐัวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา  

- ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนพฤษภาคม ในปี 1990 

- เน้ือหาการเกบ็ขอ้มลูครอบคลุมเกีย่วกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

ระเบียบวิธีวิจยั 
- ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั 

- ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์ 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะศึกษาในรายงาน 

ตวัแปรต้น: ทศันคตขิองนิสตินักศกึษาต่อสิง่แวดลอ้ม น าเครื่องมอื The New Ecological Paradigm 

Scale มาปรบัใชใ้นแบบสอบถามส่วนที ่1 เรือ่งการวดัทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

       ในการศกึษาวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบ

การวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการส ารวจทศันคติ

ต่อสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค ซึง่ผูว้จิยัได้

แบ่งขัน้ตอนของวธิกีารศกึษาดงัต่อไปนี้ 

       1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

       2.  ตวัแปรในการศกึษา 

       3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

       4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

       5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

       1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั 

       ผู้บรโิภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมขีนาดพื้นที่ 1,568.737 

ตารางกโิลเมตร แบ่งพืน้ทีเ่ป็นเขตการปกครองทัง้หมดจ านวน 50 เขต ขอ้มลูสถติปิระชากรปี 

พ.ศ. 2554 พบว่ามปีระชากรรวมทัง้หมด 5,674,843 คน แบ่งเป็นชาย 2,692,954 คน และเป็น

หญงิ 2,981,889 คน โดยมสีดัส่วนเพศชายต่อเพศหญงิเท่ากบั 90 กล่าวคอืในจ านวนประชากร

เพศหญิง 100 คน จะมีจ านวน ประชากรเพศชาย 90 คน มจี านวนบ้านทัง้หมด 2,459,680 

หลงัคาเรอืน จ านวนคนโดยเฉลี่ยเท่ากบั 2.31 คนต่อหลงัคาเรอืน (ที่มา: ส านักบรหิารการ

ทะเบยีนกระทรวงมหาดไทย กรงุเทพมหานคร, 2554) 
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       2.  การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

       ในการศึกษาวิจยันี้ ผู้วิจยัได้ท าการเลือกศึกษาประชากรที่มจี านวนไม่จ ากัด (Infinite 

Population) หมายถงึ ไมส่ามารถระบุหรอืทราบขนาดและจ านวนทีแ่น่ชดัของหน่วยประชากรได ้

ดงันัน้ การก าหนดขนาดของตวัอย่างจะสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างส าหรบักจิกรรมการวจิยั ROBERT V. KREJCIE และ DARYLE W. MORGAN 

(EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 1970, 30, pp. 607-610) โดย

อ้างองิจาก Small-Sample Techniques. The NEA Research Bulletin, Vol. 38 (December, 

1960), p. 99.มสีตูรการค านวณดงัต่อไปนี้ 

s = X²NP(1 - P) ÷ d² (N – 1) +  X²P(1- P) 

s = required sample size.  

X²= the table value of chi-square for 1 degree of freedom at the desired confidence 

level (3.841) 

N = the population size.  

P = the population proportion (assumed to be .50 since this would provide the 

maximum sample size).  

d = the degree of accuracy expressed as a proportion (.05) 

 

โดยแสดงการค านวณไวใ้นภาพที ่8 และ 9 โดยค่าทีค่ านวณนัน้ ROBERT V. KREJCIE และ 

DARYLE W. MORGAN ไดจ้ดัท าตารางส าหรบัเทยีบหาขนาดกลุ่มตวัอย่างไวแ้ลว้ ดงัแสดงไว้

ในตารางที ่3  
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ภาพที ่8 แสดงตวัอยา่งการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง (sample size) 

 

 
ภาพที ่9 แสดงกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตารางที ่3 แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งเมือ่เทยีบกบัจ านวนประชากร 

N S N S N S 
10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 1000000 384 
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       จากจ านวนประชากรรวมทัง้หมดในเขตกรุงเทพมหานครซึง่เท่ากบั 5,674,843 คน เมื่อใช้

สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบักจิกรรมการวจิยัของ ROBERT V. KREJCIE 

และ DARYLE W. MORGAN ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384 ตวัอย่าง ซึง่เป็นค่าสูงสุด

ของขนาดกลุ่มตวัอยา่งเมือ่เทยีบกบัจ านวนประชากรจ านวน 1 ลา้นคน แต่ในการศกึษาวจิยัครัง้

นี้ ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างประมาณ 200 ตวัอย่าง เนื่องจากมี

ขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณและระยะเวลาในการท าวจิยั แต่จ านวนของกลุ่มตวัอย่างนี้ไดผ้่าน

เงื่อนไขในการใชเ้ครื่องมอืทางสถติทิี่จะน ามาใช้วเิคราะห์ขอ้มลูแล้ว โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไข

ของเครื่องมอืทางสถิต ิอ้างองิจากเอกสารประกอบการบรรยายหวัขอ้การศกึษาความสมัพนัธ ์

(Association Analysis) บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์  อนิทรโกเศศ (28 ก.ย. 

2556) ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

       1.  การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

         1.1  ควรมกีลุ่มตวัอยา่งอยา่งน้อย 20 คนส าหรบัแต่ละกลุ่มยอ่ย 

         1.2  ควรมขีนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่าๆ กนัส าหรบัแต่ละกลุ่มยอ่ย 

       2.  การวเิคราะหก์ารหาค่าสหสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้ (Linear Correlation Coefficient) 

         2.1.  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมมีากกว่า 30 คนขึน้ไป 

 

ตวัแปรในการศึกษา 
 

       ผูว้จิยัได้จ าแนกตวัแปรทีใ่ชใ้นการท าวจิยั  และแสดงการแจกแจงรายละเอยีดของตวัแปร

ไวใ้นตารางที ่4 และ 5 

       ตวัแปรต้น  

       1)  ขอ้มลูเชงิลกัษณะ  ประกอบไปดว้ย  

-  ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ, ระดบัอายุ, สถานภาพ, อาชพี, ระดบัการศกึษา, และ

ระดบัรายไดต่้อเดอืน 

       2)  ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  ประกอบไปดว้ย 

-  ขอ้มลูทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ใชร้ะบบของ Likert scale ในการวดัระดบัความเหน็ดว้ย ซึง่

มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 1-5 คะแนน ดงันี้ 

       ระดบัคะแนน  1 เท่ากบั  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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       ระดบัคะแนน 2  เท่ากบั  ไมเ่หน็ดว้ย 

       ระดบัคะแนน 3  เท่ากบั  เฉยๆ 

       ระดบัคะแนน 4  เท่ากบั  เหน็ดว้ย 

       ระดบัคะแนน 5  เท่ากบั  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

-  ขอ้มลูอุปสรรคในการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ใชร้ะบบของ Likert scale ในการ

วดัระดบัความเหน็ดว้ย ซึง่มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 1-5 คะแนน ดงันี้ 

       ระดบัคะแนน 1  เท่ากบั  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

       ระดบัคะแนน 2  เท่ากบั  ไมเ่หน็ดว้ย 

       ระดบัคะแนน 3  เท่ากบั  เฉยๆ 

       ระดบัคะแนน 4  เท่ากบั  เหน็ดว้ย 

       ระดบัคะแนน 5  เท่ากบั  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

       ตวัแปรตาม 

       1)  ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  ประกอบไปดว้ย 

-  ขอ้มลูพฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ใชร้ะบบของ Likert scale ในการวดั 

ระดบัความถีใ่นการกระท า ซึง่มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ระดบั 1-5 คะแนน ดงันี้ 

       ระดบัคะแนน 1  เท่ากบั  ไมเ่คยท าเลย 

       ระดบัคะแนน 2  เท่ากบั  น้อยครัง้ทีจ่ะท า 

       ระดบัคะแนน 3  เท่ากบั  ท าบา้งเป็นบางโอกาส 

       ระดบัคะแนน 4  เท่ากบั  ท าบ่อยๆ 

       ระดบัคะแนน 5  เท่ากบั  ท าเป็นประจ า 
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ตารางที ่4 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและประเภท 

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม 

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 
ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

1. ข้อมลูทางด้านลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์

 [] ตวัแปรตน้ 

1.  เพศ 
2.  ระดบัอาย ุ

3.  สถานภาพ 

4.  อาชพี 

5.  ระดบัการศกึษา  

6.  ระดบัรายไดต่้อเดอืน 

[]เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

 
 เพศ 

- ชาย 
- หญงิ 

 ระดบัอาย ุ
- ไมเ่กนิ 20 ปี 
- 21 ถงึ 25 ปี 
- 26 ถงึ 30 ปี 
- 31 ถงึ 35 ปี 
- 36 ถงึ 40 ปี 
- 41 ปีขึน้ไป 

 สถานภาพ 
- โสด 
- สมรส 
- หยา่รา้ง 

 อาชพี 
- ธุรกจิส่วนตวั 44 
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ตารางที ่4 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ)  

ช่ือตวัแปรและประเภทตวั
แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

1. ข้อมูลทางด้านลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์
 [] ตวัแปรตน้ 

1.  เพศ 
2.  ระดบัอาย ุ
3.  สถานภาพ 
4.  อาชพี 
5.  ระดบัการศกึษา  
6.  ระดบัรายไดต่้อเดอืน 

[]เ ลื อ ก ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 
 

- คร/ูอาจารย ์
- นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
- ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
- พนกังานบรษิทัเอกชน 
- ลกูจา้ง/รบัจา้งทัว่ไป 
- พ่อบา้น/แมบ่า้น 

 ระดบัการศกึษา 
- ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
- ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาตรโีท 
- สงูกว่าปรญิญาโท 

 ระดบัรายไดต่้อเดอืน 
- ไมเ่กนิ 10,000 บาท 
- 10,001 - 20,000 บาท 
- 20,001 - 30,000 บาท 
- 30,001 - 40,000 บาท 
- 40,001 - 50,000 บาท 
- มากกว่า 50,000 บาท 45 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 
ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก 

1. ทัศนคติท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

[] ตวัแปรตน้ 

1.ประชากรก าลงัจะลน้โลก 

2.มนุษย์มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ตามใจโดยไม่ต้อง

ค านึงถงึผลกระทบ 

3.เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอืความหายนะ 

4.ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาต ิโลกกส็ามารถอยูไ่ด้ 

5.มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 

6.โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตเิหลอืเฟือ ใชเ้ท่าไรกไ็มห่มด 

7.พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยูร่อด 

8.ไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน ธรรมชาติ

สามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

9.มนุษยย์งัคงตกอยูภ่ายใตก้ฎของธรรมชาต ิ

10.มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ

11.โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร   

12.มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ

[] มาตรวัด

แ บ บ  Likert-

Scale 

ระดบัความเห็นด้วย 5 ระดบั 
โดยทีร่ะดบั 
คอื ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
คอื ไมเ่หน็ดว้ย 
คอื เฉยๆ 
คอื เหน็ดว้ย  
คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

46 



47 
 

ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ)  

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 
ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก 

1. ทัศนคติท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

[] ตวัแปรตน้ 

13.ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปาะบาง 

14.มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุมธรรมชาตไิด้ 

15.ถา้มนุษยย์งัท าลายธรรมชาตแิละไมเ่ปลีย่นพฤตกิรรม โลกจะ

เขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

[] มาตรวดั

แ บ บ  Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 5 ระดบั โดยที่
ระดบั 
คอื ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
คอื ไมเ่หน็ดว้ย 
คอื เฉยๆ 
คอื เหน็ดว้ย  
คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. พฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

[] ตวัแปรตาม 

1.ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ 

2.ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพลาสติกหรอืวัสดุที่สามารถย่อย

สลายตามธรรมชาตไิด ้

3.น าถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหมจ่ากผูข้าย 

4.แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ 

5.น าแก้ว ขวด กระป๋องกระดาษหรอืกล่องที่ใช้แล้วกลบัมาใช้

ใหมห่รอืน าไปรไีซเคลิ 

6.ซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี

[] มาตรวดั
แ บ บ  Likert-
Scale 

ระดบัความถี่ในการกระท า 5 ระดบั
โดยทีร่ะดบั 
คอื ไมเ่คยท าเลย 
คอื น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
คอื ท าบา้งเป็นบางโอกาส 
คอื ท าบ่อยๆ 
คอื ท าเป็นประจ า 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ)  

 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 
ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก 

2. พฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

[] ตวัแปรตาม 

7.ปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ 
8.เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 

[] มาตรวดั

แ บ บ  Likert-

Scale 

ระดบัความถี่ในการกระท า 5 ระดบั
โดยทีร่ะดบั 
คอื ไมเ่คยท าเลย 
คอื น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
คอื ท าบา้งเป็นบางโอกาส 
คอื ท าบ่อยๆ 
คอื ท าเป็นประจ า 

3. อุปสรรคในการ

บริโภคสินค้าท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

[] ตวัแปรตาม 

1.สนิคา้ทีผ่่านการรไีซเคลิ ดไูมน่่าใช ้ไมส่ะอาด  
และไมม่คีุณภาพ 

2.สนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มชี่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย 
มรีปูแบบใหเ้ลอืกน้อย และราคาแพง 

3.การพกพาถุงผา้ไปใชซ้ือ้สนิคา้มคีวามไมส่ะดวก 

[] มาตรวดั
แ บ บ  Likert-
Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 5 ระดบั โดยที่
ระดบั 
คอื ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
คอื ไมเ่หน็ดว้ย 
คอื เฉยๆ 
คอื เหน็ดว้ย  
คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ)  

 

 

 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 
ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก 

3. อุปสรรคในการ

บริโภคสินค้าท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

[] ตวัแปรตาม 

4.การแยกขยะก่อนทิ้งมขี ัน้ตอนยุ่งยาก มถีงัขยะไม่เพียงพอ และ
แยกประเภทไมช่ดัเจน 

5.การน าผลติภณัฑม์ารไีซเคลิมขี ัน้ตอนยุ่งยาก 
6.สนิคา้ออรแ์กนิคและปราศจากสารเคมรีาคาสงู 
7.รา้นคา้ต่างๆไมม่ถุีงกระดาษใหบ้รกิารแทนถุงพลาสตกิ 
8.ผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบัยงัมน้ีอยในทอ้งตลาด 

[] มาตรวัด

แ บ บ  Likert-

Scale 

ระดบัความเห็นด้วย 5 ระดบั 
โดยทีร่ะดบั 
คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
คอื ไมเ่หน็ดว้ย 
คอื เฉยๆ 
คอื เหน็ดว้ย  
คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

        ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ซึง่แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

        ส่วนท่ี 1  ค าอธบิายเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและการขอความร่วมมอืจากผูต้อบ

แบบสอบถาม  

        ส่วนท่ี 2  ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 

        ส่วนท่ี 3  ชุดค าถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนยอ่ย ดงันี้ 

          ตอนที ่1  ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในการประเมนิมมุมองดา้นความห่วงใยและความใส่ใจ

ที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องมือที่นิยมแพร่หลายและเป็นสากลในการใช้วัดทัศนคติต่อ

สิง่แวดลอ้มทีใ่ชก้นัหลากหลายทัว่ไป เรยีกว่า The New Ecological Paradigm Scale (NEP 

Scale) มจี านวน 15 รายการ เครื่องมอืนี้สามารถใช้วดัความเชื่อหรอืทศันคติที่มนุษยม์ต่ีอ

สิง่แวดล้อมได้ ดงันัน้เครื่องมอืนี้จงึประกอบด้วยความเชื่อของทัง้เรื่อง Anthropocentric และ 

Egocentric  

          ตอนที่ 2  พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มค าถามที่ใชใ้นการสอบถาม

ผูบ้รโิภคนัน้ ผูว้จิยัไดด้ดัแปลงค าถามมาจาก งานวจิยัของCleveland, M., Kalamas, M., & 

Laroche, M. (2005) และ Lee, E. B. (2008) มทีัง้หมดจ านวน 8 รายการ 

          ตอนที่ 3  อุปสรรคในการบรโิภคสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยจะดูระดบัความ

คดิเหน็ว่าปจัจยัต่างๆเหล่านัน้เป็นอุปสรรคของการบรโิภคสนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาก

น้อยเพยีงใด มทีัง้หมดจ านวน 8 รายการ 

        ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งมทีัง้หมดจ านวน 6 

รายการ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

        ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วิจยัใช้การเลอืกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพื้นที่ (Area Cluster 

Sampling) การเลือกเขตพื้นที่ตวัอย่างจะดูจากความหนาแน่นของประชากรอนัดบัที่หนึ่งถึง

อนัดบัทีส่ามในแต่ละกลุ่มเขต โดยจะยดึเอาพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของประชากรสูงสุดเป็นเขต
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ตวัอย่าง แต่หากเขตตวัอย่างที่เลอืกมามพีื้นที่ตดิกนั ก็จะท าการเลอืกพื้นที่ที่มคีวามหนาแน่น

ของประชากรรองลงมา ซึ่งได้เขตตวัอย่างออกมา 6 เขต จากจ านวนทัง้หมด 50 เขตใน

กรุงเทพมหานคร ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที่ 6 โดยทีท่ ัง้ 6 เขตเหล่านี้จะไม่มพีืน้ทีต่ดิต่อกนั

และกระจายอยู่ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมดของกรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในภาพที่ 10 ตาม

หลกัเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของส านกังานเขตของกรงุเทพมหานคร (บรรณโศภิษฐ์, 

2546: 2-3) มรีายละเอยีดดงันี้ 

        1.  กลุ่มกรงุเทพกลาง   เขตตวัอยา่งคอื   เขตดนิแดง 

        2.  กลุ่มกรงุเทพใต ้  เขตตวัอยา่งคอื   เขตสาทร  

        3.  กลุ่มกรงุเทพเหนือ   เขตตวัอยา่งคอื   เขตบางซื่อ  

        4.  กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก  เขตตวัอยา่งคอื   เขตบงึกุ่ม  

        5.  กลุ่มกรงุธนเหนือ   เขตตวัอยา่งคอื   เขตธนบุร ี

        6.  กลุ่มกรงุธนใต ้  เขตตวัอยา่งคอื   เขตบางแค  

        การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งนัน้ จะเป็นไปตามแผนการทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่10 

และส าหรบัจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง มขี ัน้ตอนการค านวณไดด้งันี้ 

        1.  หาจ านวนประชากรรวมของแต่ละเขตตวัอยา่ง ดงัแสดงในตารางที่ 7 

         2.  ค านวณหาสดัส่วนประชากรชายและประชากรหญงิในพืน้ทีข่องแต่ละเขตตวัอย่าง ดงั

แสดงในตารางที ่8  

         3.  น าสดัส่วนที่ได้เทยีบกบัจ านวนตวัอย่างรวมทัง้หมด 200 ตวัอย่าง ดงัแสดงไวใ้น

ตารางที ่9  
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตามกลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจบุนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

จ านวนประชากร พืน้ท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ล าดบั
ท่ี 

เขต 
ประชากร (คน) 

พืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลงั) 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มกรงุเทพกลาง  

1.  
ป้ อ ม ป ร า บ
ศตัรพู่าย 

50,930 24,786 26,144 1.931 26,375 19,575 

2.  สมัพนัธวงศ ์ 27,426 13,317 14,109 1.416 19,369 13,277 

3.  ดนิแดง 130,202 60,811 69,391 8.354 15,586 54,255 

4.  พระนคร 57,831 27,809 30,022 5.536 10,446 18,474 

5.  ราชเทว ี 73,280 35,190 38,090 7.126 10,283 41,294 

6.  ดุสติ 107,969 57,582 50,387 10.665 10,124 32,026 

7.  พญาไท 73,084 36,433 36,651 9.595 7,617 36,707 

8.  วงัทองหลาง 114,748 52,758 61,990 19.265 5,956 55,960 

9.  หว้ยขวาง 78,207 35,884 42,323 15.033 5,202 55,133 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตามกลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจบุนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร (ต่อ) 

จ านวนประชากร พืน้ท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ล าดบั
ท่ี 

เขต 
ประชากร (คน) 

พืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลงั) 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มกรงุเทพใต้  

10.  สาทร 85,048 40,560 44,488 9.326 9,119 36,206 

11.  บางคอแหลม 94,877 45,548 49,329 10.921 8,688 36,316 

12.  คลองเตย 109,001 52,428 56,573 12.994 8,389 61,452 

13.  บางรกั 46,112 21,788 24,324 5.536 8,329 26,505 

14.  พระโขนง 93,461 43,142 50,319 13.986 6,682 41,918 

15.  วฒันา 81,755 38,567 43,188 12.565 6,507 60,490 

16.  ปทุมวนั 53,912 24,883 29,029 8.369 6,442 26,522 

17.  บางนา 95,855 45,248 50,607 18.789 5,102 55,043 

18.  ยานนาวา 81,529 38,959 42,570 16.662 4,893 45,772 

19.  สวนหลวง 115,731 53,828 61,903 23.678 4,888 57,563 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตามกลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจบุนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร (ต่อ) 

จ านวนประชากร พืน้ท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ล าดบั
ท่ี 

เขต 
ประชากร (คน) 

พืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลงั) 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มกรงุเทพเหนือ 

20.  บางซื่อ 132,169 62,623 69,546 11.545 11,448 48,062 

21.  ลาดพรา้ว 122,152 55,721 66,431 22.157 5,513 51,056 

22.  จตุจกัร 160,853 75,637 85,216 32.908 4,888 94,442 

23.  หลกัสี ่ 109,858 52,596 57,262 22.841 4,810 46,764 

24.  ดอนเมอืง 166,635 83,065 83,570 36.803 4,528 66,745 

25.  บางเขน 189,737 90,854 98,883 42.123 4,504 94,850 

26.  สายไหม 188,163 88,764 99,399 44.615 4,217 88,623 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตามกลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจบุนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร (ต่อ)  

จ านวนประชากร พืน้ท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ล าดบั
ท่ี 

เขต 
ประชากร (คน) 

พืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลงั) 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก 

27.  บงึกุ่ม 145,795 67,066 78,729 24.311 5,997 66,316 

28.  บางกะปิ 148,491 67,729 80,762 28.523 5,206 92,013 

29.  คนันายาว 88,471 41,238 47,233 25.980 3,405 36,373 

30.  สะพานสงู 89,895 41,610 48,285 28.124 3,196 33,045 

31.  ประเวศ 160,816 76,182 84,634 52.490 3,064 72,210 

32.  มนีบุร ี 137,295 65,039 72,256 63.645 2,157 52,492 

33.  คลองสามวา 169,729 80,701 89,028 110.686 1,533 67,058 

34.  ลาดกระบงั 163,317 78,158 85,159 123.859 1,319 74,635 

35.  หนองจอก 157,224 76,681 80,543 236.261 665 53,030 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตามกลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจบุนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร (ต่อ) 

จ านวนประชากร พืน้ท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ล าดบั
ท่ี 

เขต 
ประชากร (คน) 

พืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลงั) 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มกรงุธนเหนือ 

36.  ธนบุร ี 119,643 56,676 62,967 8.551 13,992 46,911 

37.  คลองสาน 76,353 35,832 40,521 6.051 12,618 35,724 

38.  บางกอกใหญ่ 72,241 34,182 38,059 6.180 11,689 26,594 

39.  บางกอกน้อย 117,950 55,984 61,966 11.944 9,875 46,537 

40.  บางพลดั 99,153 45,904 53,249 11.360 8,728 45,421 

41.  จอมทอง 157,970 75,840 82,130 26.265 6,014 60,204 

42.  ตลิง่ชนั 106,532 50,263 56,269 29.479 3,614 38,083 

43.  ทววีฒันา 76,274 35,487 40,787 50.219 1,519 30,457 

 

 

 56 



57 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวนประชากร พืน้ที ่ความหนาแน่น จ านวนบา้น แบ่งตามกลุ่มเขตการบรหิารงานปจัจบุนั ของจงัหวดักรงุเทพมหานคร (ต่อ) 

จ านวนประชากร พืน้ท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ล าดบั
ท่ี 

เขต 
ประชากร (คน) 

พืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ านวนบ้าน 
(หลงั) 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มกรงุธนใต้ 

44.  ภาษเีจรญิ 129,800 61,178 68,622 17.834 7,278 47,840 

45.  ราษฎรบ์รูณะ 86,643 41,663 44,980 15.782 5,490 31,668 

46.  บางแค 191,781 89,905 101,876 44.456 4,314 76,363 

47.  หนองแขม 150,285 70,457 79,828 35.825 4,195 55,308 

48.  ทุ่งคร ุ 116,523 54,909 61,614 30.741 3,790 48,013 

49.  บางบอน 105,161 50,478 54,683 34.745 3,027 47,110 

50.  บางขนุเทยีน 165,693 78,811 86,882 120.687 1,373 74,420 
รวม 5,673,560 2,690,754 2,982,806 1,568.737 3,617 2,522,855 
แหล่งขอ้มลู : 1. ส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2. กองส ารวจและแผนที ่ส านกัผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่7 แสดงจ านวนประชากรชาย ประชากรหญงิ และประชากรรวมของ 6 เขตตวัอยา่ง 

กลุ่มเขต เขตตวัอย่าง 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

กลุ่มกรงุเทพกลาง เขตดนิแดง 60,811 69,391 130,202 
กลุ่มกรงุเทพใต ้ เขตสาทร 40,560 44,488 85,048 
กลุ่มกรงุเทพเหนือ เขตบางซื่อ 55,721 66,431 122,152 
กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก เขตบงึกุ่ม 67,066 78,729 145,795 
กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตธนบุร ี 56,676 62,967 119,643 
กลุ่มกรงุธนใต ้ เขตบางแค 89,905 101,876 191,781 

รวม 370,739 423,882 794,621 
 

ตารางที ่8 แสดงสดัส่วนประชากรทีไ่ดจ้ากการค านวณของ 6 เขตตวัอยา่ง  

 

 

 

 

 

 

เขตตวัอย่าง 

สดัส่วนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

% คน % คน % คน 

เขตดนิแดง 46.70 15.30 53.30 17.47 16.39 32.77 
เขตสาทร 47.69 10.21 52.31 11.19 10.70 21.40 
เขตบางซื่อ 46.62 14.33 54.38 16.41 15.37 30.74 
เขตบงึกุ่ม 46.00 16.88 54.00 19.82 18.35 36.70 
เขตธนบุร ี 47.37 14.27 52.63 15.85 15.06 30.12 
เขตบางแค 46.88 22.62 53.12 25.64 24.13 48.26 
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่างชายและหญงิที่ต้องการเก็บขอ้มูลในแต่ละ 6 เขต

ตวัอยา่ง 

เขตตวัอย่าง 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ชาย หญิง รวม 

เขตดนิแดง 15 18 33 
เขตสาทร 10 11 21 
เขตบางซื่อ 14 17 31 
เขตบงึกุ่ม 17 20 37 
เขตธนบุร ี 14 16 30 
เขตบางแค 22 26 48 

รวม 92 108 200 
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ภาพที ่10 แสดงเขตพืน้ทีก่ารเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 เขต 

ทีม่า http://th.wikipedia.org/wiki/กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที ่10 แสดงแผนการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใน 6 เขตตวัอยา่ง 

วนัท่ี เวลา เขต 

สถานท่ี 

รวม 

(คน) 

ชุมชน/หมู่บ้าน

(คน) 

สถานศึกษา 

(คน) 

สถานท่ีท างาน/

ออฟฟิศ (คน) 

ห้างสรรพสินค้า

(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

16/12/2556 10.00-19.00 น เขตดนิแดง 4 5 5 6 3 3 3 4 33 

19/12/2556 10.00-19.00 น เขตสาทร 2 3 3 3 2 3 3 2 21 

20/12/2556 10.00-19.00 น เขตบางซื่อ 3 3 3 5 3 3 5 6 31 

21/12/2556 10.00-19.00 น เขตบงึกุ่ม 4 4 4 5 4 4 6 6 37 

22/12/2556 10.00-19.00 น เขตธนบุร ี 5 5 4 4 3 4 2 3 30 

23/12/2556 10.00-19.00 น เขตบางแค 4 6 4 4 4 6 10 10 48 

รวม 22 26 23 27 19 23 29 31 200 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 

        เนื่องจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ป็นทัง้ขอ้มลูเชงิลกัษณะกบัขอ้มลูเชงิ

ปรมิาณและขอ้มลูเชงิปรมิาณกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัจงึเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ

ในการวเิคราะห ์โดยแบ่งการการวเิคราะหเ์ป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

        ส่วนท่ี 1  การวเิคราะห์สถติบิรรยาย (Descriptive Statistics)  ใช้วเิคราะห์ขอ้มูล

ประชากรศาสตร ์(ส่วนที่  4 ในแบบสอบถาม) และ ขอ้มูลทศันคติต่อสิง่แวดล้อม, ขอ้มูล

พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และข้อมูลอุปสรรคในการบรโิภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม (ส่วนที ่3 ในแบบสอบถาม) โดยจะวเิคราะหค์่าต่างๆ ดงันี้ 

         1.  การแจกแจงความถี ่(Frequencies) 

         2.  การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง (Measure Central of Tendency) 

        -  ค่าเฉลีย่ (Mean) 

        -  ค่าแสดงต าแหน่งขอ้มลูแบบรอ้ยละ (Percentiles) 

         3.  การหาค่าการกระจายของขอ้มลู (Dispersion) 

        -  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

        ส่วนท่ี 2  การวเิคราะหส์ถติอินุมาน (Inference Statistics)  ใชว้เิคราะห์หาความสมัพนัธ ์

(Association Analysis) ระหว่างขอ้มลูสองชุด ดงันี้ 

        -  การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ใชว้เิคราะหข์อ้มูล

ประชากรศาสตร ์(ส่วนที่ 4 ในแบบสอบถาม) กบั ขอ้มูลพฤติกรรมที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

(ส่วนที ่3 ตอนที ่2 ในแบบสอบถาม) ดงัแสดงไวใ้นรปูภาพที ่11 

        -  การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ (Correlation) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลทศันคตต่ิอสิง่แวดล้อม 

(ส่วนที ่3 ตอนที ่1 ในแบบสอบถาม) กบั ขอ้มลูพฤตกิรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (ส่วนที ่3 

ตอนที ่2 ในแบบสอบถาม) ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่11  

ส าหรบัรายละเอยีดขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิดีงักล่าวจะแสดงไวใ้นส่วนของภาคผนวก 
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ภาพที ่11 แสดงเครือ่งมอืทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

        การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบังานวิจยัเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัด้าน

ทศันคตต่ิอสิง่แวดล้อมกบัพฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของผู้บรโิภคในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูตวัอย่างทีเ่กบ็รวบรวมมาไดจ้ านวน 200 ชุด ทีผ่่าน

การตรวจสอบคุณภาพแล้วมาท าการวเิคราะห์ ด้วยวธิกีารทางสถติิตามวตัถุประสงค์ของการ

วจิยั โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะหไ์ว ้2 ส่วนดงัต่อไปนี้  

        ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหส์ถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ประกอบไปดว้ย 

        -  ผลการจ าแนกลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอไวใ้นตารางที ่11 

        -  ผลการจ าแนกระดบัความเหน็ดว้ยของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม โดยน าเสนอไวใ้นตาราง

ที ่12 

        - ผลการจ าแนกระดบัการกระท าของพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดย

น าเสนอไวใ้นตารางที ่13 

        -  ผลการจ าแนกระดบัความเห็นด้วยต่ออุปสรรคในการบรโิภคสนิค้าที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม โดยน าเสนอไวใ้นตารางที ่14 

        ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะหส์ถิติอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบไปดว้ย 

        -  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยน าเสนอไวใ้นตารางที ่15-27 

        -  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยน าเสนอไวใ้นตารางที ่28-36 
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ส าหรบัสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหใ์นบทนี้มคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

% แทน รอ้ยละ 

N  แทน จ านวน 

X  แทน ค่าเฉลีย่  

S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

SS แทน ผลโดยรวมก าลงัสอง (Sum of   Square) 

Df แทน ชัน้แห่งความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

MS แทน ค่าเฉลีย่ผลรวมก าลงัสอง (Mean Square)  

F แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาความมนียัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  

(F- distribution) 

r แทน ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธเ์ชงิเสน้ (Linear Correlation Coefficient)  

p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(Significance Level)  

* แทน นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

** แทน นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหส์ถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
ผลการจ าแนกลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางที ่11 แสดงจ านวน รอ้ยละ ของขอ้มูลเพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และ

ระดบัรายได ้

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ  ชาย 

 หญงิ 

92 46.00 

108 54.00 

2. ระดบัอาย ุ  ไมเ่กนิ 20 ปี 

 21-25 ปี 

 26-30 ปี 

 31-35 ปี 

 36-40 ปี 

 มากกว่า 40 ปี 

24 12.00 

40 20.00 

46 23.00 

32 16.00 

15 7.50 

43 21.50 

3. สถานภาพ  โสด 

 สมรส 

 อยา่รา้ง 

140 70.00 

54 27.00 

6 3.00 

4. อาชีพ  ธุรกจิส่วนตวั 

 คร ู/ อาจารย ์

 นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 

 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 พนกังานบรษิทัเอกชน 

 ลกูจา้ง / รบัจา้งทัว่ไป 

 พ่อบา้น / แมบ่า้น 

25 12.50 

17 8.50 

55 27.50 

36 18.00 

52 26.00 

13 6.50 

2 1.00 
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ตารางที ่11 แสดงจ านวน รอ้ยละ ของขอ้มูลเพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และ

ระดบัรายได ้(ต่อ) 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. ระดบั

การศึกษา 

 ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

 ปรญิญาตร ี

 ปรญิญาโท 

 สงูกว่าปรญิญาโท 

35 17.50 

119 59.00 

42 21.00 

4 2.50 

6. รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 

 ไมเ่กนิ 10,000  บาท 

 10,000-20,000  บาท 

 20,001-30,000  บาท 

 30,001-40,000  บาท 

 40,001-50,000  บาท 

 มากกว่า 50,000  บาท 

31 15.50 

60 30.00 

42 21.00 

26 13.00 

10 5.00 

31 15.50 

 

        จากตารางที ่11  กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้มทีัง้หมดจ านวน 200 

คน ประกอบไปด้วยเพศ ชาย และ หญงิ ในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนัคอืเป็นเพศชาย 92 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 46 และเป็นเพศหญงิจ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54 กลุ่มตวัอย่างทีม่มีากทีสุ่ด

คอืช่วงอาย ุ26-30 ปี จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 ช่วงอายุมากกว่า 40 ปีจ านวน 43 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 ช่วงอายุ 21-25 ปีจ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 ช่วงอายุ 31-35 ปี 

จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 ช่วงอายุไม่เกนิ 20 ปีจ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 

และช่วงอาย ุ36-40 ปีจ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 เรยีงลงมาตามล าดบั ส่วนใหญ่จะเป็นผู้

มสีถานภาพโสดซึง่มจี านวนมากถงึ 140 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ70 ของกลุ่มตวัอย่าง มผีูท้ ีส่มรส

แลว้ จ าวนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 และหย่ารา้งแลว้ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 โดยมี

กลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา และพนักงานบรษิทัเอกชนนัน้มจี านวนใกล้เคยีง

กนัคอื จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 และ 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 เป็นขา้ราชการ/ 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 25 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 ครู/ อาจารย ์จ านวน 17 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ลูกจา้ง/ รบัจา้งทัว่ไป 
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จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 และเป็นพ่อบา้น/ แม่บา้น จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรคีอืจ านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 59.0 

รองลงมาคอืระดบัปรญิญาโท จ านวน 42 คนคดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 35 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 และสูงกว่าปรญิญาโทมเีพยีงจ านวน 4 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ส าหรบั

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอยา่งนัน้ ส่วนใหญ่แลว้จะมรีายไดอ้ยู่ที ่10,000-20,000 บาทต่อ

เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคอืรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 

จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 รายได ้30,001-40,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 26 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 13.0 รายได ้40,001-50,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ  5.0 และ

มจี านวนคนเท่ากนัในผูม้รีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาทต่อเดอืนและมากว่า 50,000 บาทต่อเดอืน 

คอื 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ผลการจ าแนกระดบัความเหน็ด้วยของทศันคติต่อส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่12 แสดงระดบัความเหน็ดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

รายการเครื่องมือ NEP 

ระดบัความเหน็ด้วย 

S.D. X  
ไม่เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
ไม่เหน็ด้วย เฉยๆ เหน็ด้วย 

เหน็ด้วยด้วย

อย่างย่ิง 

n % n % n % n % n % 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 4 2.00 19 9.50 63 31.50 83 41.50 31 15.50 0.93 3.59 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิด้

ตามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 
89 44.50 55 27.50 15 7.50 24 12.00 17 8.50 1.33 3.88 

3. เมื่อใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอื

ความหายนะ 
10 5.00 34 17.00 25 12.50 86 43.00 45 22.50 1.16 3.61 

4.ไม่ว่ามนุษยจ์ะท าอย่างไรกบัธรรมชาตโิลก

กส็ามารถอยูไ่ด ้
80 40.00 80 40.00 27 13.5 7 3.50 6 3.00 0.97 4.11 

5.มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอย่าง

ยิง่ 
2 1.00 4 2.00 2 1.00 90 45.00 102 51.00 0.71 4.43 
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ตารางที ่12 แสดงระดบัความเหน็ดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม (ต่อ)  

รายการเครื่องมือ NEP 

ระดบัความเหน็ด้วย 

S.D. X  
ไม่เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
ไม่เหน็ด้วย เฉยๆ เหน็ด้วย 

เหน็ด้วยด้วย

อย่างย่ิง 

n % n % n % n % n % 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตเิหลอืเฟือใช้

เท่าไรกไ็มห่มด 
109 54.50 71 35.50 10 5.00 6 3.00 4 2.00 0.87 4.38 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์น

การอยูร่อด 
3 1.50 5 2.50 17 8.50 92 46.00 83 41.50 0.83 4.24 

8. ไม่ว่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมาก

แค่ไหน ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเรา

ไดเ้สมอ 

81 40.00 90 45.50 16 8.00 11 5.50 2 1.00 0.87 4.19 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูภ่ายใตก้ฎของธรรมชาต ิ 5 2.50 16 8.00 18 9.00 88 44.00 73 36.50 1.00 4.04 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ 95 47.50 81 40.50 13 6.50 6 3.00 5 2.50 0.90 4.27 

 70 
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ตารางที ่12 แสดงระดบัความเหน็ดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม (ต่อ)  

รายการเครื่องมือ NEP 

ระดบัความเหน็ด้วย 

S.D. X  
ไม่เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
ไม่เหน็ด้วย เฉยๆ เหน็ด้วย 

เหน็ด้วยด้วย

อย่างย่ิง 

n % n % n % n % n % 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 4 2.00 5 2.50 18 9.00 75 37.50 98 49.00 0.88 4.29 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ 58 29.00 99 49.50 25 12.50 17 8.50 1 5.00 0.90 3.98 

13. ความสมดุลของธรรมชาติเป็นสิ่ง

เปราะบาง 
2 1.00 11 5.50 30 15.00 114 57.00 43 21.50 0.82 3.92 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ี่จะ

ควบคุมธรรมชาตไิด ้
24 12.00 74 37.00 41 20.50 53 26.50 8 4.00 1.10 3.26 

15. ถ้ามนุษย์ยงัท าลายธรรมชาติและไม่

เปลีย่นพฤตกิรรม โลกจะเขา้สู่สภาวะวกิฤต ิ
7 3.50 5 2.50 8 4.00 59 29.50 121 60.50 0.95 4.41 

รวมระดบัความเหน็ด้วยเฉล่ีย 3.80 
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        จากตารางที ่12  จากการน าเครื่องมอื NEP Scale 15 รายการ มาใชว้ดัทศันคตขิอง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความเหน็ด้วยเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั โดยมรีะดบัคะแนนรวมเท่ากบั 57.00 ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.80 ใชร้ะดบัคะแนน

เฉลีย่รวมของเครื่องมอื NEP มากกว่า 3.00 เป็นเกณฑแ์บ่งความมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม

และเป็นไปในแนวนักอนุรกัษ์ ซึ่งจากผลคะแนนที่ได้หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมทีศันคติต่อ

สิง่แวดล้อมเป็นไปในแนวอนุรกัษ์ธรรมชาต ิมทีศันคตทิี่ดแีละเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยเมื่อ

พจิารณาแยกเป็นหวัขอ้ย่อยแล้วจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยอย่างยิง่กบัหวัขอ้ ถ้ามนุษยย์งั

ท าลายธรรมชาตแิละไมเ่ปลีย่นพฤตกิรรม โลกจะเขา้สู่สภาวะวกิฤติ มากทีสุ่ด มจี านวน 121 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 เหน็ดว้ยกบัหวัขอ้ ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง มากทีสุ่ด มี

จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 เฉยๆกบัหวัขอ้ ประชากรก าลงัจะลน้โลก มากทีสุ่ด มจี านวน 

63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ไม่เหน็ดว้ยกบัหวัขอ้ มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาติ มากทีสุ่ด  

มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหัวข้อ โลกยงัมี

ทรพัยากรธรรมชาตเิหลอืเฟือใช้เท่าไรกไ็ม่หมด มากทีสุ่ด  มจี านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

54.5  



73 
 

ผลการจ าแนกระดบัการกระท าของพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่13 แสดงระดบัการกระท า รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

รายการ 

ระดบัการกระท า 

S.D. X  ไม่เคยท าเลย 
น้อยครัง้ท่ี 
จะท า 

ท าบ้างเป็น 
บางโอกาส 

ท าบ่อยๆ 
ท าเป็น
ประจ า 

n % n % n % n % n % 
1. ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ 7 3.50 42 21.00 115 57.50 28 14.00 8 4.00 0.81 2.94 
2. ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิหรอืวสัดุที่
สามารถยอ่ยสลายตามธรรมชาตไิด ้

5 2.50 44 22.00 98 49.00 44 22.00 9 4.50 0.85 3.04 

3. น าถุงผ้าของตนเองไปใช้ซือ้สนิคา้แทนการ
ใชถุ้งใหมจ่ากผูข้าย 

36 18.00 56 28.00 70 35.0 21 10.50 17 8.50 1.15 2.64 

4. แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปใช ้ 13 6.50 47 23.50 60 30.00 52 26.00 28 14.00 1.14 3.17 
5. น าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที่
ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ 

15 7.50 45 22.50 66 33.00 49 24.50 25 12.50 1.23 3.12 

6. ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหรือปราศจาก
สารเคม ี

14 7.00 39 19.50 77 38.50 57 28.50 13 6.50 1.01 3.08 

7. ปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ 20 10.00 49 24.50 89 44.50 30 15.00 12 6.00 1.00 2.83 
8. ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 49 24.50 53 26.50 76 38.00 17 8.50 5 2.50 1.02 2.38 

รวมระดบัการกระท าเฉล่ีย 2.90 
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        จากตารางที ่13  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมทีเ่ป็นมติรและไม่

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในสดัส่วนที่ใกลเ้คยีงกนั โดยมสีีร่ายการที่มรีะดบัคะแนนเฉลีย่มากกว่า 

3.00 ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่อนขา้งมาก โดยเรื่องที่กระท ามากที่สุดคอืการแยกขยะหรอืของเสยีก่อนทิ้ง มรีะดบัคะแนน

เฉลีย่เท่ากบั 3.17  รองลงมาคอืการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใช้

ใหม่หรอืน าไปรไีซเคลิ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.12 การซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศ

จากสารเคม ีมรีะดบัคะแนนเท่ากบั 3.08 และสุดทา้ยคอืการซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิ

หรอืวสัดุทีส่ามารถย่อยสลายตามธรรมชาตไิด ้มรีะดบัคะแนนเท่ากบั 3.04 ส าหรบัอกีสีร่ายการ

ที่มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 ซึ่งหมายความว่ามพีฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อ

ธรรมชาติน้อย โดยมรีะดบัการกระท าน้อยที่สุดคอื การซื้อสนิค้าที่มฉีลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ก ากบั มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.38 การน าถุงผา้ของตนเองไปใชซ้ือ้สนิคา้แทนการใชถุ้ง มี

คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.64 การปฏเิสธการใช้ถุงพลาสตกิ มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.83 และซื้อ

ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.94 ตามล าดบั และผลรวมของระดบั

คะแนนเฉลีย่ในทุกรายการของพฤตกิรรมการบรโิภคมคี่าเท่ากบั 2.90 ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัน้อย 
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ผลการ จ าแนกระดบัความเหน็ด้วยของอปุสรรคในการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

   ตารางที ่14 แสดงระดบัความเหน็ดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอุปสรรคต่อการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

รายการ 

ระดบัความเหน็ด้วย 

S.D. X  ไม่เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เหน็ด้วย เฉยๆ เหน็ด้วย 
เหน็ด้วย

ด้วยอย่างย่ิง 
n % n % n % % n % n 

1. สนิคา้ผ่านการรไีซเคลิ ดูไม่น่าใช ้ไม่สะอาด และ
ไมม่คีุณภาพ 

92.0 4.50 80 40.0 88 44.00 19 9.50 4 2.00 0.80 2.65 

2. สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มชี่องทางการจดั
จ าหน่ายน้อย มรีปูแบบใหเ้ลอืกน้อย และราคาแพง 

3 1.50 15 7.50 42 21.00 113 56.50 27 13.50 1.06 3.77 

3. การพกพาถุงผา้ไปใชซ้ือ้สนิคา้มคีวามไมส่ะดวก 14 7.00 58 29.00 75 37.50 42 21.00 11 5.50 1.00 2.89 
4. การแยกขยะก่อนทิง้มขี ัน้ตอนยุ่งยาก มถีงัขยะไม่
เพยีงพอ และแยกประเภทไมช่ดัเจน 

14 7.00 53 26.50 39 19.50 73 36.50 21 10.50 1.14 3.17 

5. การน าผลติภณัฑม์ารไีซเคลิมขี ัน้ตอนยุง่ยาก 9 4.50 40 20.00 76 38.00 63 31.50 12 6.00 0.96 3.15 
6. สนิคา้ออรแ์กนิคแลปราศจากสารเคมรีาคาสงู 6 3.00 15 7.50 43 21.50 105 52.50 31 15.50 0.92 3.70 
7. รา้นคา้ต่างๆไมม่ถุีงกระดาษใหบ้รกิารแทน 6 3.00 12 6.00 32 16.00 101 50.50 49 24.50 0.95 3.87 
8. ผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบัยงัมี
น้อยในทอ้งตลาด 

5 2.50 8 4.00 38 19.00 99 49.5 50 25.00 0.91 3.91 

รวมระดบัความเหน็ด้วยเฉล่ีย 3.39 
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        จากตารางที่ 14  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความเหน็ดว้ยของอุปสรรคในการบรโิภคที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ซึง่หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยว่ารายการ

ต่างๆ ในแบบสอบถามส่วนใหญ่นัน้เป็นอุปสรรคในการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อาทิ

เช่น การมถีงัขยะไมเ่พยีงพอและแยกประเภทไม่ชดัเจน สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green 

Product) หรอืผลติภณัฑท์ี่เป็นออรแ์กนิคและปราศจากสารเคมนีัน้มรีาคาสูง รวมถงึความ

รว่มมอืจากรา้นคา้ต่างๆ ยงัมน้ีอย และมเีพยีงสองหวัขอ้เท่านัน้ทีก่ลุ่มตวัอย่างไม่เหน็ดว้ยว่าเป็น

อุปสรรคในการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม คอื เรื่องสนิค้าทีผ่่านการรไีซเคลิดูไม่น่าใช้ ไม่

สะอาด และไมม่คีุณภาพ ซึง่มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.65 และเรื่องการพกพาถุงผา้ไปใชซ้ือ้

สนิคา้มคีวามไมส่ะดวก ซึง่มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2. 89 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหส์ถิติอนุมาน (Inference Statistics)  
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

1.  เพศ 

ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่างเพศกับ

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

เพศกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
SS df MS F p 

1. น าถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้

แทนการใชถุ้งใหมจ่ากผูข้าย 

ระหว่างกลุ่ม 6.11 1 61 4.72 0.03* 

ภายในกลุ่ม 256.25 198 129   

รวม 262.36 199    

2. แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไป

ทิง้ 

ระหว่างกลุ่ม 15.89 1 15.89 13.06 0.00** 

ภายในกลุ่ม 240.98 198 1.22   

รวม 256.88 199    

3. ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุต 

พริน้ทก์ ากบั 

ระหว่างกลุ่ม 4.50 1 4.50 4.36 0.04* 

ภายในกลุ่ม 204.62 198 1.03   

รวม 209.12 199    
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        จากตารางที ่15  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างเพศกบัพฤตกิรรม

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และท าการตรวจสอบความแตกต่าง

โดยใชเ้ทคนิค Multiple-Comparison ดว้ยวธิ ีScheffe พบความแตกต่างทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ

ดงัต่อไปนี้ 

        -  เพศกบัการน าถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหม่จากผูข้าย (p < 0.05) 

โดยทีเ่พศหญงิ (X  = 2.80) กระท าบ่อยกว่าเพศชาย (X  = 2.45) 

        -  เพศกบัการแยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ (p < 0.01) โดยทีก่ลุ่มเพศ (X  = 3.44) 

กระท าบ่อยกว่าเพศชาย (X  = 2.87) 

        -  เพศกบัการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั (p < 0.05) โดยทีก่ลุ่มเพศหญงิ 

(X  = 2.52) กระท าบ่อยกว่าเพศชาย (X  = 2.22) 

2.  ระดบัอาย ุ

ตารางที ่ 16 แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่างระดบัอายุกบั

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ระดบัอายุกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม 
SS df MS F p 

1. แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไป

ทิง้ 

ระหว่างกลุ่ม 6.11 1 61 4.72 0.03* 

ภายในกลุ่ม 256.25 198 129   

รวม 262.36 199    

2. ซื้อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคหรื

อปราศจากสารเคม ี

ระหว่างกลุ่ม 15.89 1 15.89 13.06 0.00** 

ภายในกลุ่ม 240.98 198 1.22   

รวม 256.88 199    
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ตารางที ่ 17 ผลการวเิคราะห์  Multiple-Comparisons ระหว่างระดบัอายุกบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

(I) ระดบัอาย ุ (J) ระดบัอายุ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1. แยกขยะหรือของเสียก่อนน าไปท้ิง 

ไมเ่กนิ 20 ปี มากกว่า 40 ปี -1.384 0.273 0.000 -2.30 -0.47 

21-25 ปี มากกว่า 40 ปี -0.909 0.235 0.013 -1.70 -0.12 

31-35 ปี มากกว่า 40 ปี -0.852 0.250 0.044 -1.69 -0.01 

2. ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรือปราศจากสารเคมี 

ไมเ่กนิ 20 ปี 21-25 ปี -0.925 0.244 0.016 -1.74 -0.11 

ไมเ่กนิ 20 ปี 36-40 ปี -1.358 0.311 0.003 -2.40 -0.31 

ไมเ่กนิ 20 ปี มากกว่า 40 ปี -0.974 0.241 0.007 -1.78 -0.17 

26-30 ปี 36-40 ปี -1.016 0.281 0.026 -1.96 -0.07 

 

ตารางที ่18 แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างระดบัอายุกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ระดบัอายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

1. แยกขยะหรือของเสียก่อนน าไปท้ิง 

ไมเ่กนิ 20 ปี 24 2.50  

21-25 ปี 40 2.98 2.98 

31-35 ปี 32 3.03 3.03 

26-30 ปี 46 3.13 3.13 

36-40 ปี 15 3.20 3.20 

มากกว่า 40 ปี 43  3.88 

Sig.  0.298 .071 
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ตารางที ่18 แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างระดบัอายุกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

ระดบัอายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
2. ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรือปราศจากสารเคมี 

ไมเ่กนิ 20 ปี 24 2.38  
26-30 ปี 46 2.72 2.72 
31-35 ปี 32 3.19 3.19 
21-25 ปี 40  3.30 

มากกว่า 40 ปี 43  3.35 
36-40 ปี 15   

Sig.  0.06 0.27 
 
        จากตารางที ่16, 17, และ 18  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างระดบั

อายุกบัพฤติกรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 และท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างโดยใช้เทคนิค Multiple-Comparison ด้วยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิดงัต่อไปนี้ 

        -  อายุกบัการมแียกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ (p < 0.01) โดยพบกลุ่มย่อย 2 กลุ่มที่

มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติอิย่างชดัเจน ดงันี้ กลุ่มทีห่นึ่ง คอื ระดบัอายุไม่เกนิ 

20 ปี (X  = 2.50) กบักลุ่มระดบัอายุมากกว่า 40 ปี (X  = 3.88) ค่าเฉลีย่แตกต่างเท่ากบั -1.384 

(p < 0.01) กลุ่มทีส่อง คอื ระดบัอายุ 21-25 ปี (X  = 2.98) กบัระดบัอายุมากกว่า 40 ปี (X  = 

3.88) ค่าเฉลีย่แตกต่างเท่ากบั -0.909 (p < 0.01) 

-  อายุกบัการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี(p < 0.01) โดยพบกลุ่ม

ย่อย 4 กลุ่มที่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติอิย่างชดัเจน ดงันี้ กลุ่มที่หนึ่ง คอื 

ระดบัอายุไม่เกนิ 20 ปี (X  = 2.38) กบัระดบัอายุ 21-25 ปี (X  = 3.30) ค่าเฉลีย่ความแตกต่าง

เท่ากบั -0.925 (p < 0.05) กลุ่มทีส่องคอื ระดบัอายุไม่เกนิ 20 ปี (X  = 2.38) กบัระดบัอายุ 36-

40 ปี (X  = 3.88) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -1.358 (p < 0.01) กลุ่มทีส่าม คอื ระดบัอายุไม่

เกนิ 20 ปี (X  = 2.38) กบัระดบัอายุมากกว่า 40 ปี (X  = 3.35) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -

0.974 (p < 0.01) และกลุ่มทีส่ ี ่คอื ระดบัอายุไม่เกนิ 26-30 ปี (X  = 2.72) กบัระดบัอายุ 36-40 

ปี (X  = 3.73) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -1.384 (p < 0.05) 
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3.  สถานภาพ 

ตารางที ่19 แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิระหว่างสถานภาพกบั

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจัยด้านสถานภาพกับพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
SS df MS F p 

1. แยกขยะหรอืของเสยีก่อน

น าไปทิง้ 

ระหว่างกลุ่ม 13.18 2 6.59 5.33 0.01** 

ภายในกลุ่ม 243.70 197 1.24   

รวม 256.86 199    

 
ตารางที ่ 20 ผลการวเิคราะห์  Multiple-Comparisons ระหว่างสถานภาพกบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

(I) อายุ (J) อาย ุ

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1. แยกขยะหรือของเสียก่อนน าไปท้ิง 

โสด สมรส -0.567 0.178 0.007 -1.01 -0.13 

 
ตารางที ่21 แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างสถานภาพกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

สถานภาพ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

1. แยกขยะหรือของเสียก่อนน าไปท้ิง 

โสด 140 3.01  

อยา่รา้ง 6 3.50 3.50 

สมรส 54  3.57 

Sig.  0.29 0.89 
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     จากตารางที ่19, 20, และ 21  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่าง

สถานภาพกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างโดยใช้เทคนิค Multiple-Comparison ด้วยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิดงัต่อไปนี้ 

        -   สถานภาพกบัการแยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ (p < 0.05) โดยพบกลุ่มย่อยทีม่ ี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติอิย่างชดัเจน คอื สถานภาพโสด (X  = 3.01) กบั

สถานภาพสมรส (X  = 3.57) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -0.567 (p < 0.01) 

 

4.  อาชีพ 

ตารางที่ 22 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนที่มนีัยส าคญัทางสถิติ ระหว่างอาชพีกบั

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจยัด้านอาชีพกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
SS df MS F p 

1. ซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค 

หรอืปราศจากสารเคม ี

ระหว่างกลุ่ม 21.74 6 3.62 3.86 0.00** 

ภายในกลุ่ม 180.98 193 3.62   

รวม 202.72 199    

 

ตารางที ่23 ผลการวเิคราะห์  Multiple-Comparisons ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

(I) อาชีพ (J) อาชีพ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

2. ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรือปราศจากสารเคมี 

นกัเรยีน/นิสติ/

นกัศกึษา 
คร/ูอาจารย ์ -1.096 0.269 0.013 -2.06 -0.13 
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ตารางที ่24 แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม 

อาชีพ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
1. ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรือปราศจากสารเคมี 

พ่อบา้น/แมบ่า้น 2 2.50  
ลกูจา้ง/รบัจา้งทัว่ไป 13 2.62  

นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 55 2.73  
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 36 3.14 3.14 

พนกังานบรษิทัเอกชน 52 3.21 3.21 
ธุรกจิส่วนตวั 25  3.28 
คร/ูอาจารย ์   3.82 

Sig.  0.061 0.166 

       จากตารางที ่22, 23, และ 24  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างอาชพี

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และท าการตรวจสอบ

ความแตกต่างโดยใช้เทคนิค Multiple-Comparison ด้วยวธิ ีScheffe พบความแตกต่างที่มี

นยัส าคญัทางสถติ ิดงัต่อไปนี้ 

        -  อาชพีกบัการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคมี (p < 0.01) โดยพบกลุ่ม

ยอ่ยทีม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติอิย่างชดัเจน คอื คร/ูอาจารย ์(X  = 3.82) กบั

นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา (X  = 2.73) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั 1.096 (p < 0.05)  

 

5.  ระดบัรายได้ 

ตารางที ่25 แสดงผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิระหว่างระดบัรายได้กบั

พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจยัด้านระดับรายได้กบัพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
SS df MS F p 

1. ซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค 

หรอืปราศจากสารเคม ี

ระหว่างกลุ่ม 12.80 5 2.56 2.62 0.03* 

ภายในกลุ่ม 189.92 194 0.98   

รวม 202.72 199    
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ตารางที ่ 26 ผลการวเิคราะห์  Multiple-Comparisons ระหว่างระดบัรายไดก้บัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

(I) ระดบั 

รายได้ 

(J) ระดบั

รายได้ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

2. ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรือปราศจากสารเคมี 

ไมเ่กนิ 10,000 

บาท 

มากกว่า 

50,000 บาท 
-0.452 0.203 0.027 -0.85 -0.05 

10,001-

20,000 บาท 

มากกว่า 

50,000 บาท 
-0.410 0.177 0.021 -0.76 -0.06 

 

ตารางที่ 27 แสดง Homogeneous Subsets ระหว่างระดบัรายได้กบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ระดบัรายได้ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

1. ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรือปราศจากสารเคมี 

ไมเ่กนิ 10,000 บาท 31 2.58  

10,001-20,000 บาท 60 3.03 3.03 

20,001-30,000 บาท 26 3.12 3.12 

30,001-40,000 บาท 42 3.17 3.17 

40,001-50,000 บาท 10 3.40 3.40 

มากกว่า 50,000 บาท 31  3.42 

Sig.  072 446 

        จากตารางที ่25, 26. และ 27  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างระดบั

รายได้กบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 และท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างโดยใช้เทคนิค Multiple-Comparison ด้วยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิดงัต่อไปนี้ 
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-  รายไดก้บัการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคมี (p < 0.05) พบกลุ่มย่อยที่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติอิยา่งชดัเจน คอื ระดบัรายไดไ้มเ่กนิ 10,000 บาท  

(X  = 2.58) กบัระดบัรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท (X  = 3.42) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั  

-0.84 

        6. ระดบัการศึกษา ไมพ่บความแตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ 

 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 
       ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และวเิคราะหร์ะดบั

ความสมัพนัธ์โดยใชเ้กณฑข์อง Cohen เป็นมาตรฐานในการแปลผลค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ์ 

ดงัต่อไปนี้  

          r  =  0.10  หมายถงึ  น้อย,  r  =  0.30  หมายถงึ  กลาง,  r  =  0.50  หมายถงึ  มาก 

โดยจะแบ่งผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธอ์อกเป็น 8 ดา้น ตามรายการพฤตกิรรมการบรโิภค

สามารถอธบิายผลการวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 

ตารางที ่28 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ 

NEP Scale 15 รายการ 
ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากวสัดรีุ

ไซเคิล 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.088 
p 0.217 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิด้
ตามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r -0.002 
p 0.974 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอื
ความหายนะ 

r 0.045 
p 0.528 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกก็
สามารถอยูไ่ด ้

r 0.079 
p 0.267 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่ง

ยิง่ 

r 0.159 

p 0.025* 
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ตารางที ่28 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 
ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามา

จากวสัดรีุไซเคิล 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้ามนุษย์

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

r -0.032 

p 0.651 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยูร่อด 
r 0.067 

p 0.349 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r 0.051 

p 0.469 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r 0.003 

p 0.967 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r 0.092 

p 0.195 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.116 

p 0.101 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r 0.033 

p 0.642 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 
r 0.198 

p 0.005** 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุม

ธรรมชาตไิด ้

r -0.005 

p 0.948 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไมเ่ปลีย่น

พฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r 0.013 

p 0.859 
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          จากตารางที ่28  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ที่มนีัยส าคญัทางสถติิอยู่ในระดบัน้อยระหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม

กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากวัสดุรีไซเคิล  ในมุมมองด้านวิกฤตการณ์ด้าน

สิง่แวดลอ้ม (The possibility of an ecocrisis) เรือ่ง มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอย่าง

ยิง่ (r = 0.159), (p < 0.05) และมุมมองดา้นความเปราะบางของสมดุลธรรมชาติ (The fragility 

of nature’s balance) เรื่อง มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอย่างยิง่ (r = 0.198), (p < 

0.01) 

 

ตารางที ่29 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิหรอืวสัดุทีส่ามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 

NEP Scale 15 รายการ 

ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจาก

พลาสติกหรือวสัดท่ีุสามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.046 

p 0.515 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิด้

ตามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r -0.062 

p 0.380 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอื

ความหายนะ 

r 0.077 

p 0.276 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกก็

สามารถอยูไ่ด ้

r 0.013 

p 0.853 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 
r 0.171 

p 0.016* 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้า

มนุษยเ์รยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ

r 0.007 

p 0.924 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการ

อยูร่อด 

r 0.101 

p 0.155 
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ตารางที ่29 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิหรอืวสัดุทีส่ามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 

ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจาก

พลาสติกหรือวสัดท่ีุสามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.071 

p 0.319 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r 0.057 

p 0.422 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r 0.123 

p 0.082 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.045 

p 0.529 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r 0.008 

p 0.914 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 
r 0.091 

p 0.201 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุม

ธรรมชาตไิด ้

r -0.065 

p 0.359 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไมเ่ปลีย่น

พฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r 0.054 

p 0.444 

 

       จากตารางที ่29  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า มีความความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับ

พฤตกิรรมพฤตกิรรมน าถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหม่จากผูข้าย ในมุมมองดา้น

ความเปราะบางของสมดุลธรรมชาติ (The fragility of nature’s balance)  เรื่อง มนุษยม์สี่วนใน

การท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ (r = 0.171), (p < 0.05)  
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ตารางที ่30 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการน า

ถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหม่จากผูข้าย 

NEP Scale 15 รายการ 

ถงุผา้ของตนเองไปซ้ือ

สินค้าแทนการใช้ถงุ

ใหม่จากผูข้าย 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.061 

p 0.387 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิดต้ามใจโดย

ไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r -0.014 

p 0.848 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอืความ

หายนะ 

r 0.040 

p 0.575 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกกส็ามารถอยู่

ได ้

r 0.057 

p 0.421 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 
r 0.107 

p 0.132 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้ามนุษย์

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

r -0.008 

p 0.909 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยูร่อด 
r 0.101 

p 0.153 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.012 

p 0.861 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r -0.062 

p 0.387 
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ตารางที ่30 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการน า

ถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหม่จากผูข้าย (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 
ถงุผา้ของตนเองไปซ้ือสินค้า

แทนการใช้ถงุใหม่จากผูข้าย 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r 0.029 

p 0.679 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.016 

p 0.825 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r -0.022 

p 0.760 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 
r 0.061 

p 0.387 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะ

ควบคุมธรรมชาตไิด ้

r -0.090 

p 0.204 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไม่

เปลีย่นพฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r -0.047 

p 0.513 

 

       จากตารางที ่30  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ไม่มคีวามความสมัพันธ์ที่มนีัยส าคัญทางสถิติระหว่างทศันคติที่มต่ีอสิ่งแวดล้อมกับ

พฤตกิรรมการน าถุงผา้ของตนเองไปซือ้สนิคา้แทนการใชถุ้งใหม่จากผูข้าย 
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ตารางที ่31  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการ

แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ 

NEP Scale 15 รายการ 
แยกขยะหรือของเสียก่อน 

น าไปท้ิง 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.116 

p 0.103 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิดต้ามใจ

โดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r 0.141 

p 0.046* 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอืความ

หายนะ 

r 0.006 

p 0.929 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกกส็ามารถ

อยูไ่ด ้

r 0.075 

p 0.294 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 
r 0.093 

p 0.191 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้ามนุษย์

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

r 0.060 

p 0.396 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยู่

รอด 

r 0.202 

p 0.004** 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.053 

p 0.456 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r 0.051 

p 0.471 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r 0.021 

p 0.763 
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ตารางที ่31  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการ

แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 
แยกขยะหรือของเสียก่อน 

น าไปท้ิง 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.019 

p 0.786 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r 0.018 

p 0.798 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่

เปราะบาง 

r 0.171 

p 0.016* 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะ

ควบคุมธรรมชาตไิด ้

r -0.045 

p 0.524 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไม่

เปลีย่นพฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r 0.040 

p 0.570 

 

       จากตารางที ่31  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า มีความความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับ

พฤตกิรรมการแยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ ในมุมมองดา้นต่อต้านการยดึความเป็นมนุษย์

เป็นศูนยก์ลาง (Anti-anthropocentism) ม ี2 เรือ่ง คอืมนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิด้

ตามใจโดยไม่ต้องค านึงถงึผลกระทบ (r = 0.141), (p < 0.05) เรื่องพชืและสตัว์กม็สีทิธิ ์

เช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยู่รอด (r = 0.202), (p < 0.01) และมุมมองดา้นความเปราะบางของ

สมดุลธรรมชาต ิ (The fragility of nature’s balance) เรื่อง ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่

เปราะบาง (r = 0.71), (p < 0.05) 
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ตารางที ่32 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการน า

แกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ 

NEP Scale 15 รายการ 

น าแก้ว ขวด กระป๋อง 

กระดาษหรือกล่องท่ีใช้แล้ว

กลบัมาใช้ใหม่หรือน าไป 

รีไซเคิล 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r -0.015 

p 0.831 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิดต้ามใจ

โดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r 0.115 

p 0.106 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอืความ

หายนะ 

r 0.025 

p 0.729 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกกส็ามารถ

อยูไ่ด ้

r 0.131 

p 0.063 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 
r 0.105 

p 0.140 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้ามนุษย์

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

r -0.046 

p 0.516 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยู่

รอด 

r 0.213 

p 0.002** 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.053 

p 0.453 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r 0.040 

p 0.570 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r 0.086 

p 0.224 
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ตารางที ่32 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการน า

แกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 

น าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษ

หรือกล่องท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้

ใหม่หรือน าไปรีไซเคิล 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.005** 

p 0.941 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r -0.023 

p 0.751 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 
r 0.059 

p 0.407 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะ

ควบคุมธรรมชาตไิด ้

r -0.046 

p 0.516 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไม่

เปลีย่นพฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r -0.028 

p 0.698 

 

       จากตารางที ่32  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า มีความความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับ

พฤติกรรมการน าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่หรอืน าไปรี

ไซเคลิ มมุมองดา้นต่อต้านการยดึความเป็นมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Anti-anthropocentism) เรื่อง 

พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยูร่อด (r = 0.213), (p < 0.01) 

และในมุมองดา้นการพฒันาอย่างมขีอบเขตจ ากดั (The reality of limits to growth) เรื่อง โลกมี

ความจ ากดัของทรพัยากร (r = 0.224), (p < 0.01) 
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ตารางที ่33 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี

NEP Scale 15 รายการ 
ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์ก

นิคหรือปราศจากสารเคมี 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.056 

p 0.427 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิดต้ามใจ

โดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r 0.038 

p 0.598 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอืความ

หายนะ 

r -0.098 

p 0.167 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกกส็ามารถ

อยูไ่ด ้

r 0.053 

p 0.456 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 
r 0.064 

p 0.370 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้ามนุษย์

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

r 0.023 

p 0.748 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยู่

รอด 

r 0.092 

p 0.196 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.005 

p 0.939 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r -0.008 

p 0.909 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r -0.002 

p 0.975 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.126 

p 0.075 
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ตารางที ่33 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี(ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 
ซ้ือผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคหรื

อปราศจากสารเคมี 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r -0.026 

p 0.715 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่

เปราะบาง 

r 0.092 

p 0.194 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะ

ควบคุมธรรมชาตไิด ้

r 0.040 

p 0.577 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไม่

เปลีย่นพฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r 0.102 

p 0.150 

 
       จากตารางที ่33  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ไม่มคีวามความสมัพันธ์ที่มนีัยส าคัญทางสถิติระหว่างทศันคติที่มต่ีอสิ่งแวดล้อมกับ

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี

 
ตารางที ่34 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการ

ปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ 

NEP Scale 15 รายการ ปฏิเสธการใช้ถงุพลาสติก 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.084 
p 0.236 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาตไิด้
ตามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r 0.048 
p 0.503 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมาคอื
ความหายนะ 

r 0.127 
p 0.073 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกก็
สามารถอยูไ่ด ้

r 0.091 
p 0.199 
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ตารางที ่34 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการ

ปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ ปฏิเสธการใช้ถงุพลาสติก 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอยา่งยิง่ 
r 0.155 

p 0.029* 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมายถ้ามนุษย์

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 

r 0.104 

p 0.142 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยู่

รอด 

r 0.056 

p 0.432 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่ไหน

ธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวัเขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.072 

p 0.313 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r 0.097 

p 0.172 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r -0.035 

p 0.619 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.086 

p 0.227 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r 0.057 

p 0.419 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 
r 0.112 

p 0.114 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุม

ธรรมชาตไิด ้

r -0.017 

p 0.812 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไมเ่ปลีย่น

พฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r 0.018 

p 0.804 

 

 

 



97 
 

       จากตารางที ่34  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า มีความความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับ

พฤติกรรมการปฏเิสธการใช้ถุงพลาสติก ในมุมมองด้านวกิฤตการณ์ด้านสิง่แวดล้อม (The 

possibility of an ecocrisis) เรื่อง มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอย่างยิง่ (r = 0.115), 

(p < 0.05) 

 
ตารางที ่35 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 

NEP Scale 15 รายการ 
ซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากคารบ์อนฟตุ 

พร้ินทก์ ากบั 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก 
r 0.143 

p 0.043* 

2. มนุษยม์สีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงธรรมชาติ

ไดต้ามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

r -0.079 

p 0.263 

3. เมือ่ใดทีม่นุษยใ์ชธ้รรมชาตสิิง่ทีต่ามมา

คอืความหายนะ 

r 0.105 

p 0.141 

4. ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกก็

สามารถอยูไ่ด ้

r 0.142 

p 0.045* 

5. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้ม

อยา่งยิง่ 

r 0.126 

p 0.075 

6. โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตอิกีมากมาย

ถา้มนุษยเ์รยีนรูท้ีจ่ะพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

r -0.099 

p 0.165 

7. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์น

การอยู่รอด 

r 0.066 

p 0.353 

8. ไมว่่ามนุษยจ์ะพฒันาอุตสาหกรรมไป

มากแค่ไหนธรรมชาตกิส็ามารถปรบัตวั

เขา้หาเราไดเ้สมอ 

r -0.135 

p 0.057 
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ตารางที ่35 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเครือ่งมอืวดัทศันคต ิ(NEP Scale) กบัพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั (ต่อ) 

NEP Scale 15 รายการ 
ซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากคารบ์อนฟตุ 

พร้ินทก์ ากบั 

9. มนุษยย์งัคงตกอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาต ิ
r 0.019 
p 0.785 

10. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ
r 0.158 
p 0.025* 

11. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
r 0.028 
p 0.699 

12. มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ
r -0.052 
p 0.466 

13. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่
เปราะบาง 

r 0.160 
p 0.024* 

14. มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะ
ควบคุมธรรมชาตไิด ้

r 0.022 
p 0.761 

15. ถา้มนุษยย์งัคงท าลายธรรมชาตแิละไม่
เปลีย่นพฤตกิรรมโลกจะเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ

r 0.046 
p 0.520 

       จากตารางที ่35  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ (Correlation) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า มีความความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับ

พฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่มฉีลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก ากบั ในมุมองด้านการพฒันาอย่างมี

ขอบเขตจ ากดั (The reality of limits to growth) เรือ่ง ประชากรก าลงัจะลน้โลก (r = 0.143),  

(p < 0.05) ในมุมมองดา้นการยอมรบักฎเกณฑธ์รรมชาต ิ(Rejection of exemptionaísm) เรื่อง 

ไมว่่ามนุษยจ์ะท าอะไรกบัธรรมชาตโิลกกส็ามารถอยู่ได้ (r = 0.142), (p < 0.05)  ในมุมมองดา้น

วกิฤตการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม (The possibility of an ecocrisis) เรื่อง มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นผู้ท าลาย

สิง่แวดลอ้ม (r = 0.158), (p < 0.05) และมมุมองดา้นความเปราะบางของสมดุลธรรมชาต ิ 

(The fragility of nature’s balance) เรือ่ง ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง  

(r = 0.160), (p < 0.05) 
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ตารางที ่36 แสดงความสมัพนัธท์ีม่นียัส าคญัทางสถติริะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

(ระดบันยัส าคญั 0.05)  

ความสมัพนัธท่ี์มีนัยส าคญัทางสถิติ (ระดบันัยส าคญั 0.05) 
p r r² 

ทศันคติ พฤติกรรม 

1. ประชากรก าลงัจะลน้โลก - ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 0.043 0.143 0.020 

2. มนุษย์มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้

ตามใจโดยไมต่อ้งค านึงถงึผลกระทบ 

- ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิหรอืวสัดุทีส่ามารถ

ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
0.016 0.171 0.029 

- แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ 0.046 0.141 0.012 

3. ไม่ว่ามนุษย์จะท าอะไรกับธรรมชาติโลกก็

สามารถอยูไ่ด ้
- ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 0.045 0.142 0.020 

4. มนุษยม์สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้มอย่างยิง่ 

- ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ 0.025 0.159 0.025 

- ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพลาสตกิหรอืวสัดุทีส่ามารถ

ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
0.016 0.171 0.029 

- ปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ 0.029 0.155 0.024 

5. พชืและสตัวก์ม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษยใ์นการอยู่

รอด 

- แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ 0.004 0.202 0.041 

- น าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที่ใช้แล้ว

กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ 
0.002 0.213 0.045 

99 
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ตารางที ่36 แสดงความสมัพนัธท์ีม่นียัส าคญัทางสถติริะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

(ระดบันยัส าคญั 0.05) (ต่อ)  

ความสมัพนัธท่ี์มีนัยส าคญัทางสถิติ (ระดบันัยส าคญั 0.05) 
p r r² 

ทศันคติ พฤติกรรม 

6. มนุษยไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ - ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 0.025 0.158 0.025 

7. โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร 
- น าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที่ใช้แล้ว

กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ 
0.005 0.941 0.885 

8. ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปราะบาง 

- ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ 0.005 0.198 0.039 

- แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้ 0.016 0.171 0.029 

- ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบั 0.024 0.160 0.026 

        จากตารางที ่ 36 เมือ่ใชเ้กณฑก์ารแปลผลค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์อง Cohen จะพบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเกอืบทัง้หมดมคีวามสมัพนัธท์ีม่นียัส าคญัทางสถติอิยูใ่นระดบัน้อย มเีพยีงปจัจยัดา้นทศันคตเิรือ่ง โลกมคีวามจ ากดัของ

ทรพัยากรกบัพฤตกิรรมการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ มคีวามสมัพนัธท์ีม่นียัส าคญัทางสถติอิยูใ่น

ระดบัมาก (r = 0.941)   นอกจากนี้  เมือ่พจิารณาค่า r²  ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ค่าของตวัแปรตามเมือ่ใชค้่าของตวัแปรตน้ 

พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตเิรื่อง โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากรสามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษ

หรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมห่รอืน าไปรไีซเคลิ ไดม้ากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 88.55 และปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มทีเ่หลอืสามารถลดความผดิพลาด

ในการพยากรณ์พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดเ้พยีงรอ้ยละ 1.20 ถงึรอ้ยละ 4.5 เท่านัน้ 100 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

        การศกึษาวจิยัเรือ่ง  “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบั

พฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการ

วจิยัเชงิพรรณนา ทีไ่ดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของปญัหาสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการ

บริโภคที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในปจัจุบัน โดยมวีัตถุประสงค์ในการวิจยั

ดงัต่อไปนี้  

        1.  เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

        2.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 

        3.  เพื่อศกึษาของอุปสรรคของการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค 

        4.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะ

ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั 

        5.  เพื่อศกึษาความความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภค

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

        ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัด าเนินการวจิยัโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการส ารวจ

ความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 200 คน แบ่งเป็นเพศหญงิ 108 คนและเพศชาย 

92 คน ซึ่งส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 26-30 ปี มอีาชพีเป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศึกษา และพนักงาน

บรษิทัเอกชนนัน้เป็นอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสองของกลุ่มตวัอย่าง และส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตรมีากทีสุ่ด ส าหรบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างนัน้ ส่วนใหญ่แลว้จะมรีายได้

อยูท่ี ่10,000-20,000 บาทต่อเดอืน และจากการวเิคราะหท์างสถติสิามารถสรปุผลไดด้งัต่อไปนี้ 

 

สรปุผลการศึกษา 
 

        จากการวดัทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยเครื่องมอื NEP Scale 15 รายการ พบว่า ผูบ้รโิภค

มทีศันคตทิีอ่ยู่ในเกณฑเ์ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาก แต่ในส่วนพฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติร
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กบัสิง่แวดล้อมนัน้อยู่ในระดบัน้อย และความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่แวดล้อม

กบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเกอืบทัง้หมดมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัน้อย

หรือแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กัน  มีเพียงปจัจัยด้านทัศนคติเรื่อง โลกมีความจ ากัดของ

ทรพัยากรกบัพฤตกิรรมการน าแก้ว ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่

หรอืน าไปรไีซเคลิที่มคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมาก พบบางรายการเท่านัน้ที่มคีวามสมัพนัธ์

อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งได้แก่  ในส่วนของอุปสรรคในการบริโภคสินค้าที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม มหีลายรายการทีผู่บ้รโิภคเหน็ดว้ยว่าเป็นอุปสรรค มเีพยีงสองรายการเท่านัน้ทีก่ลุ่ม

ตวัอยา่งไมเ่หน็ดว้ยว่าเป็นอุปสรรค คอื เรือ่งสนิคา้ทีผ่่านการรไีซเคลิดไูมน่่าใช ้ไมส่ะอาด และไม่

มคีุณภาพ และเรื่องการพกพาถุงผ้าไปใช้ซื้อสนิค้ามคีวามไม่สะดวก ในส่วนของปจัจยัด้าน

ลกัษณะประชากรศาสตรน์ัน้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมใน

บางรายการเท่านั ้นและพบความแตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติของปจัจัยด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และรายได้ แต่ไม่พบความแตกต่างที่มี

นยัส าคญัของระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

อภิปรายผล 

 
        จากผลการวจิยัของ Lee, E. B. (2008) ไดใ้ชเ้ครื่องมอื NEP Scale 15 รายการ วดั

ทศันคติต่อสิง่แวดล้อม ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มนักศึกษาชาวอเมรกินั-แอฟรกินัที่อาศยัอยู่ใน

รฐัเทก็ซสั ประเทศอเมรกิา มทีศันคตเิป็นไปในแนวอนุรกัษ์ธรรมชาต ิมรีะดบัคะแนนรวมเท่ากบั 

50.31 และผลการศกึษาของ Vikan, Camino, Biaggio, และ Nordvik’s (2007) ไดใ้ชเ้ครื่องมอื 

NEP Scale 15 รายการ วดัทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างสามกลุ่มในลาตนิอเมรกิาและยุโรปเหนือ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้สามมทีศันคติอยู่ในเกฑ์อนุรกัษ์ธรรมชาต ิโดยกลุ่มตวัอย่างชาวบราซลิ

กลุ่มทีห่นึ่งมรีะดบัคะแนนรวมเท่ากบั 56.37 กลุ่มตวัอย่างชาวบราซลิกลุ่มทีส่องมรีะดบัคะแนน

รวมเท่ากบั 55.97 และกลุ่มตวัอย่างชาวนอรเ์วยม์รีะดบัคะแนนรวมเท่ากบั 54.00 (ทีม่า: Lee, 

E. B., 2008) เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัผลของงานวจิยัในครัง้นี้  จากการน าเครื่องมอื NEP 

Scale 15 รายการ มาใชว้ดัทศันคตขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครมทีศันคตอิยู่ในเกณฑอ์นุรกัษ์ธรรมชาตมิากกว่าผลการศกึษาก่อนหน้านี้ที่ได้

กล่าวไวข้า้งต้น โดยมรีะดบัคะแนนรวมเท่ากบั 57.00 แต่อย่างไรกต็ามผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการ
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น าเครื่องมอื NEP Scale 15 รายการ ต่างกใ็หผ้ลเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั นัน่คอื ไม่ว่าจะน า

เครือ่งมอืนี้ไปใชว้นัผูค้นเชือ้ชาตใิด อาศยัอยูใ่นทวปีใดของโลก อยู่ในสภาพสงัคมและวัฒนธรรม

อย่างไร ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมทีศันคติที่ดแีละเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มคีวามเป็นนักอนุรกัษ์

ธรรมชาตใินตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากที่มนุษยม์คีวามเชื่อว่าธรรมชาตมิคีวามส าคญัต่อการ

ด ารงชวีติของมนุษย ์

        ส าหรบัส่วนของการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างต่อสิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า ปจัจยัทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัน้อยและมคีวามสมัพนัธ์

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิพยีงไม่กี่รายการ ซึง่ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมทีศันคตอิยู่ใน

เกณฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากแต่มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มน้อย ซึง่

ผลของงานวจิยันี้ครัง้นี้ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ เธอรส์โตน (Thurstone, 1970: 102) ทีไ่ดใ้ห้

ความเหน็ในเรื่องนี้ว่า พฤตกิรรมหรอืการกระท าของมนุษยจ์ะเป็นเครื่องชีท้ศันคตไิดด้กีว่าการ

แสดงออกทางค าพดู แต่พฤตกิรรมนี้กอ็าจจะไมต่รงตามความเป็นจรงิกไ็ด้ นัน่คอืทศันคตอิาจไม่

มคีวามสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางพฤตกิรรม แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Lee, E. B. 

(2008) ที่สรุปไว้ว่า กลุ่มนักศกึษาชาวอเมรกินั-แอฟรกินัมทีศันคตทิี่ดต่ีอสิง่แวดล้อมและมี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการรีไซเคิลวัสดุ ที่ใช้แล้ว และยังมี

ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ธรรมชาตดิ้วย นอกจากนี้

ผลการวจิยัครัง้นี้ยงัขดัแยง้กบัทฤษฏพีฤตกิรรมตามแผน ( Theory of Planned Behavior : 

TPB) ของไอเซ่น (Icek Ajzen, 2005) และแนวคดิ ฟีชบายน์และไอเซ่น (Fishbein & Ajzen, 

1975) ทีไ่ดส้รุปไวว้่า บุคคลพรอ้มทีจ่ะแสดงปฏกิริยิาตอบสนองดว้ยพฤตกิรรมตามแนวคดิของ

ทศันคติ ที่เป็นความรู้สึกในด้านบวกหรอืลบของแต่ละบุคคล นัน่หมายความว่าทศันคติและ

พฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธก์นัโดยตรง แต่จากผลของการวจิยัทีไ่ด้ในครัง้นี้ชี้ใหเ้หน็ว่าทศันคติที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไม่มคีวามสมัพนัธ์กนักบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

นัน่หมายความว่าทศันคตไิม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดการแสดงพฤตกิรรมเสมอไป อาจเป็นเพราะยงัมี

ปจัจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรม เช่น สภาพแวดล้อม 

สถานการณ์ หรอือุปสรรคต่างๆ ที่ยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม หรอือาจเป็นไปไดว้่าผูบ้รโิภคยงัไม่ได้รบัผลกระทบของปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยตรง 

จงึท าให้ผู้บรโิภคยงัคงมพีฤติกรรมการบรโิภคที่ไม่ค่อยเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอยู่  และไม่
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สอดคล้องกบัทศันคตทิี่ผูบ้รโิภคมต่ีอสิง่แวดล้อม จงึส่งผลใหท้ศันคตต่ิอพฤตกิรรมไม่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

จากโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (S-R Theory) ทีก่ล่าวถงึ การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดย

มจีุดเริม่ต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านมาใน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristic) และท าใหเ้กดิการตอบสนองความต้องการ

ของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision) เมื่อ

พจิารณาผลระดบัการกระท าของพฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของผู้บรโิภคที่

อยูใ่นระดบัน้อย และผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยว่ามอุีปสรรคอยู่หลายอย่างในการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมิตร

ต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มชี่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย มรีปูแบบให้

เลือกน้อย และราคาแพง จะเห็นว่าอุปสรรคที่ผู้บรโิภคเห็นด้วยนัน้เป็นปจัจยัด้านสิง่กระตุ้น

ภายนอกอยู่ในส่วนของสิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนประสม

ทางการตลาด ซึง่เป็นปจัจยัที่กระตุ้นให้ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการในสนิค้าและผลติภณัฑ ์เป็น

เหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้และบรกิาร แต่เนื่องจากสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มชี่องทาง

การจดัจ าหน่ายน้อย มรีูปแบบให้เลือกน้อย และราคาแพง ท าให้ผู้บริโภคนัน้ไม่เกิดความ

ต้องการในสนิคา้ สิง่นี้เป็นผลมาจากลกัษณะส่วนตวัของผูซ้ือ้ ในส่วนของทศันคต ิ(Attitude) ที่

เป็นการประเมนิผลการรบัรู้ในด้านความไม่พอใจต่อสนิค้าจงึมผีลท าให้พฤติกรรมการซื้อและ

การใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคนัน้อยู่ในระดบัน้อย เช่น ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะ

ซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นออรแ์กนิคและปราศจากสารเคมน้ีอยหรอืซือ้บา้งเป็นโอกาส และผูท้ีซ่ ือ้บ่อยๆ จะ

จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูเท่านัน้ 

        และยงัพบเพิ่มเติมอีกว่า ผลการวิจยัในส่วนของพฤติกรรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคเกือบทัง้หมดไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก ากับ 

เนื่ องจากไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่มีฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก ากับและไม่ทราบ

ความส าคญัของฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของขนิษฐา ยาวะโนภาส 

(2553) ที่ผลการศกึษาพบว่านักศกึษาปรญิญาโทในสถาบนัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ส่วนใหญ่ไม่ทราบผลติภณัฑ์ที่มฉีลากลดคาร์บอนก ากบั ไม่ทราบเกี่ยวกบัสญัลกัษณ์ฉลากลด

คารบ์อน และไมเ่คยใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ฉีลากลดคารบ์อนก ากบั 

        จากผลงานวจิยั“การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัด้านทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มกบั

ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคที่มต่ีอสิง่แวดล้อมของผู้บโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” แมจ้ะ
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อาศยัเครื่องมอื NEP Scale 15 รายการในการวดัทศันคตเิหมอืนกบัการศกึษาทศันคตทิีม่ต่ีอ

สิง่แวดลอ้มและพฤตกิรรมที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของงานวจิยัต่างๆ ก่อนหน้านี้ แต่ส่วนใหญ่

แลว้เครือ่งมอืนี้จะนิยมใชอ้ยา่งแพรห่ลายในแถบตะวนัตกและเป็นกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ อาจ

เคยมกีารน ามาใชว้ดักบัชาวเอเชยีมาบา้งแลว้ อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นซึง่กเ็ป็นประเทศทีพ่ฒันา

แลว้เช่นกนั แต่ในส่วนของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าเครื่องมอื NEP Scale 15 รายการมาใชว้ดั

ทศันคตขิองผูบ้รโิภคชาวไทย ซึง่เป็นชาวเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และอาศยัอยู่ในกลุ่มประเทศที่

ก าลังพัฒนา มีความแตกต่างกันกับผู้คนชาวตะวันตกและประเทศที่พัฒนาแล้ว ทัง้ด้าน 

วฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกจิ และงานวจิยันี้มไิดม้คีวามแตกต่างกบัผลงานวจิยัอื่นๆก่อนหน้า

เพยีงแค่การน าเครือ่งมอื NEP Scale มาใชว้ดัทศันคตขิองคนไทยเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามแตกต่าง

ในสว่นของการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มนัน้ ผูว้จิยัไดส้รา้งค าถาม

ทีม่คีวามครอบคลุมตัง้แต่การเลอืกซือ้ การใช ้และการทิง้ของสนิค้า ซึง่ในแต่ละประเดน็ค าถาม

นัน้สามารถสะทอ้นความเป็นนักอนุรกัษ์ของผูบ้รโิภคได้ นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัไดก้ารท าการศกึษา

เพิม่เตมิเกี่ยวกบัอุปสรรคในการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพื่อที่จะน ามาเป็นส่วน

ช่วยในการอธบิายพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่ไม่เป็นไปตามทศันคติ ว่ามปีจัจยัอะไรบ้างที่เป็น

อุปสรรคต่อการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภค และผลการวจิยัไดพ้สิูจน์แลว้ว่าแม้

ผู้บรโิภคจะมทีศันคติที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม แต่ในทางปฏบิตัแิล้วกลบัไม่สามารถท าได้จรงิ 

อาจเนื่องจากยงัมอุีปสรรคอยูอ่กีหลายปจัจยัทีท่ าใหไ้ม่เอื้ออ านวยต่อการมพีฤตกิรรมการบรโิภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทัง้จากตัวของผู้บริโภคเอง จากความร่วมมือของร้านค้าและ

ผู้ประกอบการ และจากการจดัการระบบสาธารณูปโภคของภาครฐัที่ยงัไม่เพียงพอกับความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค เป็นตน้  

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

 
        จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัอุปสรรคในการบรโิภคสนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ท าให้

ผูว้จิยัทราบว่า อุปสรรคทีส่่งผลใหผู้บ้รโิภคนัน้มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัทศันคติ

ทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ตามระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดของผูบ้รโิภค คอื  

        -  ผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากคารบ์อนฟุตพริน้ทก์ ากบัยงัมน้ีอยในทอ้งตลาด 

        -  รา้นคา้ต่างๆ ไมม่ถุีงกระดาษใหบ้รกิารแทน 
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        -  สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มชี่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย มรีปูแบบให้เลอืกน้อย

และราคาแพง 

        -  สนิคา้และผลติภณัฑป์ระเภทออรแ์กนิคและปราศจากสารเคม ีราคาสงู 

        -  การแยกขยะก่อนทิง้มขี ัน้ตอนยุง่ยาก มถีงัขยะไมเ่พยีงพอ และแยกประเภทไม่ชดัเจน 

        -  การน าผลติภณัฑม์ารไีซเคลิมขี ัน้ตอนยุง่ยาก 

        จากผลการตรวจสอบความแตกต่างที่มนีัยส าคญัโดยใช้เทคนิค Multiple-Comparison 

ดว้ยวธิ ีScheffe พบกลุ่มยอ่ยในปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ใน

การมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

        -  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุมากกว่า 40 ปี มกีารแยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้มากกว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายไุมเ่กนิ 20 ปี และระดบัอาย ุ21-25 ปี 

        -  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุไม่เกนิ 20 ปี ซือ้ผลติภณัฑอ์อ์แกนิคหรอืปราศจากสารเคมน้ีอย

กว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอาย ุ21-25 ปี, ระดบัอาย ุ36-40 ปี, และระดบัอายมุากกว่า 40 ปี 

        -  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 26-30 ปี ซือ้ผลติภณัฑอ์อ์แกนิคหรอืปราศจากสารเคมน้ีอยกว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอาย ุ36-40 ปี 

        -  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด มกีารแยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้น้อยกว่า ผูบ้รโิภค

ทีม่สีถานภาพสมรส 

        -  ผู้บรโิภคที่มอีาชพีครู/อาจารย์ ซื้อผลติภณัฑอ์อ์แกนิคหรอืปราศจากสารเคมมีากกว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

        -  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 50,000 บาทต่อเดอืน ซือ้ผลติภณัฑอ์อ์แกนิค 

หรอืปราศจากสารเคมมีากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ไมเ่กนิ 10,000 บาทต่อเดอืน  

        จากผลการวจิยัที่ได้นัน้ ผู้วจิยัจงึมแีนวทางในการน าความคดิเหน็ของผู้บรโิภคที่ได้จาก

การวจิยัมาเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ รา้นค้า บรษิทั หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐั

และเอกชน ให้ไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการ การวางแผน และการสรา้งกลยุทธ์ทาง

การตลาดทีเ่หมาะสม รวมถงึการน าไปปรบัปรุงและพฒันาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

        1.  ผู้ประกอบการ บรษิทั หน่วยงานหรอืองค์กร ที่ต้องการท าซเีอสอาร ์(Corporate 

Social Responsibility: CSR) ดา้นสิง่แวดลอ้ม สามารถน าประเดน็เรื่องฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์

ไปใชใ้นการสื่อสารกบัผูบ้รโิภค โดยการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัความส าคญัของฉลากคารบ์อนฟุตพ-
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ริ้นท์ที่ก ากบัอยู่บนสินค้าหรอืผลติภณัฑ์ของบรษิัท เพื่อกระตุ้นจติส านึกของผู้บรโิภคและลด

อุปสรรคในการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่

องคก์รในมมุมองของผูบ้รโิภคและนกัลงทุนได ้

        2.  ผูป้ระกอบการหา้งสรรพสนิค้าและรา้นค้าต่างๆ ควรมถุีงกระดาษส าหรบัให้บรกิาร

หรอืควรส่งเสรมิการน าถุงผ้ามาใชใ้ส่สนิคา้แทนการใช้ถุงพลาสตกิ เพราะถุงกระดาษและถุงผ้า

สามารถน าไปรไีซเคลิและกลบัมาใช้ใหม่ได้ เป็นการลดต้นทุนในการจดัซื้อซื้อถุงพลาสติกไว้

ส าหรบัให้บริการ และยงัช่วยเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการในการมีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ย 

        3.  รฐับาลควรจดัระบบสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานให้เพยีงพอกบัความต้องการของ

ผู้บรโิภค เช่น การมถีงัขยะให้เพยีงพอและแยกประเภทอย่างชดัเจน เพื่อช่วยในการจดัการ

ปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่หากมกีารจดัการทีด่กีจ็ะสามารถช่วย

ลดงบประมาณในการจดัการของเสยีและเป็นการเสรมิสรา้งจติส านึกทีด่ใีนการรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ของประชาชนโดยไมต่อ้งเสยีงบประมาณในการรณรงคเ์พิม่เตมิได ้

        4.  รฐับาลควรมกีารขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และสนับสนุนผูป้ระกอบการ SME ที่

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (กรนีมารเ์กท: Green Market 

หรอื อโีครโ์ปรดกัส:์ Eco-Products) เพื่อเพิม่การกระจายตวัของตลาดซึง่จะท าใหร้าคาต่อหน่วย

ของสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มลดลงได ้และเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคดว้ย 

        5.  องคก์รต่างๆ ทัง้จากภาครฐัและเอกชน ควรจดักจิกรรมรณรงคป์ลูกจติส านึก สรา้ง

ความเคยชนิ และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหม่ในการแยกขยะให้กบัประชาชนกลุ่มอายุไม่เกนิ 20 

ปี โดยอาจท าในรปูแบบของโครงการ CSR ร่วมกบัสถานศกึษา เพื่อขอความร่วมมอืในการแยก

ขยะก่อนทิ้ง หรอืน าขยะที่สามารถรไีซเคลิได้ไปขายเพื่อเพิม่มูลค่า ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระใน

การจดัการของเสยีและมลภาวะได้อีกทางด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการธนาคารขยะรไีซเคิล, 

โครงการลดขยะมลูฝอยในชุมชน เป็นตน้ 

        6.  รฐับาลควรเพิม่วชิาเรยีนทีเ่กี่ยวกบัดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในหลกัสูตรการศกึษาใหก้บั

ประชาชนกลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้เป็นความหวงัของชาติในอนาคต 

ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องสร้างจติส านึกให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ ในปญัหา

สิง่แวดล้อมอย่างถูกต้อง ซึ่งหากได้รบัการปลูกฝงัที่ดตีัง้แต่วยัเยาว์ทัง้จากทางครอบครวัและ
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สถานศึกษา สิง่นี้ก็อาจเป็นส่วนช่วยท าให้เยาวชนมทีศันคติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และมี

พฤตกิรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 

        7.  ผู้ประกอบการ รา้นค้าต่างๆ อาจเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืสื่อสารขอ้มูล

ข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้า/ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคหรอืปราศจากสารเคมี ผ่านทางสื่อออนไลน์และ

โซเชยีลเนตเวริค์ (Socail Network) ต่างๆ เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคกลุ่มที่เป็นเยาวชน นักเรยีน 

นักศึกษา และวยัเริม่ท างาน เกิดความสนใจหรอืเกิดค่านิยมที่จะบรโิภคสนิค้าและผลติภณัฑ์

ประเภทนี้ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จดัอยู่ในกลุ่มคน เจเนเรชัน่ วาย (Gen-Y) ที่ชื่นชอบความ

สะดวกสบาย เทคโนโลย ีและการรบัขอ้มูลข่าวสารจากหลายช่องทาง ซึ่งการสื่อสารการตลาด

ดว้ยวธินีี้จะตรงกบักลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษาและวยัเริม่ท างานไดด้ยีิง่ขึน้ 

        8.  รฐับาลควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหภ้าคเกษตรกรรม มกีารเพาะปลูกพชืแบบออรแ์ก

นิคและปราศจากสารเคมใีหม้ากขึน้ เพื่อเพิม่ผลผลติใหต้ลาด และยงัเป็นการส่งเสรมิอาชพีและ

เพิม่รายได้ใหก้บัเกษตรกร เนื่องจากสนิค้าประเภทนี้สามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาสูง ซึ่งรฐับาล

อาจท าได้โดยการสนับสนุนงบประมาณการวิจยัเกี่ยวกับพชืที่เพาะปลูกแบบออร์แกนิคและ

ปราศจากสารเคมไีด ้หรอืการก าหนดตรารบัรองคุณภาพ เพื่อสรา้งมาตรฐานใหก้บัสนิคา้ทีเ่ป็น

มติรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถงึเพิม่โอกาสในการส่งสนิคา้ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 
        1.  การศกึษาวจิยัครัง้นี้เนื่องจากมขีอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ ผูว้จิยัจงึไดเ้กบ็

ขอ้มูลจากตวัอย่างเพยีง 200 คนเท่านัน้ แมจ้ะผ่านเงื่อนไขของการใช้เครื่องมอืสถติิในการ

วเิคราะหผ์ล แต่ขอ้มูลทีไ่ด้นัน้อาจยงัไม่เพยีงพอเมื่อเทยีบกบัประชากรที่ต้องการศกึษา ฉะนัน้

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนที่ดีประชากรและเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความละเอียด

น่าเชื่อถอืมากขึน้ควรมกีารเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 200 คนซึง่อาจจะเป็นจ านวน 

400 คนหรอืตามความเหมาะสมของประชากรและควรกระจายการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง

ใหก้ระจายครอบคลุมพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานครใหม้ากขึน้ 
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        2.  การค านวณหาสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีต่้องการเกบ็ขอ้มลูในครัง้นี้ ผูว้จิยัอ้างองิจา้ง

ความหนาแน่นประชากรต่อพืน้ที่ ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจเลอืกปจัจยัอื่นในการอ้างองิ 

เช่น ระดบัรายไดเ้ฉลีย่, อาชพี เป็นตน้ 

        3.  ควรศกึษาประชากรทีอ่าศยัอยู่นอกเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาจเป็นจงัหวดัทีอ่ยู่ใน

ภูมภิาคเดยีวกนัหรอือยู่ในภูมภิาคอื่นของประเทศ เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ

ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูค้นในแต่ละพืน้ที ่

        4.  ควรมกีารส ารวจความคดิเหน็ของฝ่ายผู้ประกอบการ รา้นค้า บรษิทั หรอืองค์กร 

เพื่อใหเ้หน็มมุมองของผูผ้ลติและใหบ้รกิารดว้ย 

        5.  จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตต่ิอสิง่แวดล้อมกบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มอยู่ในเกณฑท์ีด่มีากแต่

กลบัมพีฤตกิรรมการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมน้อย ดงันัน้ ควรศกึษาเพิม่เตมิว่ามปีจัจยั

อะไรทีเ่กีย่วขอ้งและส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มน้อย 

        6.  จากผลการทดสอบความแปรปรวน พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท้ีม่รีะดบัอายุไม่

เกนิ 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มน้อยกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่รีะดบัอายุ

มากกว่า 40 ปี ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจท าการศกึษาว่าเหตุใดทัง้ผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่ม

จงึมคีวามแตกต่างกนัในพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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ภาคผนวก ก 

ขัน้ตอนการวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

การศึกษาความสมัพนัธ ์(Association Analysis) 
        ขัน้ตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมอืส าเร็จรูปทางสถิติ มรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  
        1.  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มตัง้แต่ 2 กลุ่ม ขึ้นไปใช้ 

เงือ่นไข  

        1.  ตวัแปรตน้ตอ้งเป็นแปรเชงิลกัษณะ 

        -  ผูต้อบเลอืกตอบไดเ้พยีง 1 ตวัเลอืก 

        -  ใชใ้นการจ าแนกคนเป็นกลุ่มยอ่ย 

        2.  ตวัแปรตามตอ้งเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 

        - ใชห้าค่าเฉลีย่เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มยอ่ย 

        3.  การจบัคู่ระหว่างตวัแปรเพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์นี้ จะต้องมแีนวคดิหรอืทฤษฎี

รองรบั 

        4.  ควรมกีลุ่มตวัอยา่งอยา่งน้อย 20 คนส าหรบัแต่ละกลุ่มยอ่ย 

        5.  ควรมขีนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่าๆ กนัส าหรบัแต่ละกลุ่มยอ่ย 

ค่าทีต่อ้งตรวจสอบ 

        1.  ในตาราง ANOVA: ค่า Significance Level ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 เพื่อดูความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

        2.  ในตาราง ANOVA: ค่า Mean Square ซึง่จะบอกค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (ควร

มคี่ามากๆ) และความแตกต่างภายในกลุ่ม (ควรมคี่าน้อยๆ) 

        3.  เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิต้องดูความแตกต่างรายคู่ 

โดยการวเิคราะห ์Post Hoc: Multiple-Comparison ดว้ยวธิ ีScheff (Subset for alpha .05) ซึง่

จะจดักลุ่มของตวัแปรเป็นกลุ่มยอ่ยๆ 
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ขัน้ตอนการวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ:ิ One-Way ANOVA 

G1  G2  G3  G4 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู (DATA) 

 

ID Group Score 
1 
2 
3 
4 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

 

 

การวเิคราะห ์(Analyze) 

        คลิก๊  Analyze 

        คลิก๊  Compare Means 

        คลิก๊  One-Way ANOVA 

                  เลอืกตวัแปร   Score ใส่ใน  Dependent List 

                  เลอืกตวัแปร   Group ใส่ใน  Factor 

                  ดคูวามแตกต่างรายคู่ เลอืก  Post Hoc 

                  เลอืก   Scheffe 

                  คลิก๊    Continue 

        คลิก๊      OK 
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ผลการวเิคราะห ์(Result) 

 ANOVA 

 
 Post Hoc Tests 

 
 

 Homogeneous Subsets 

 

ANOVA

KT

31.307 2 15.654 11.245 .000

34.800 25 1.392

66.107 27

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: KT

Scheffe

1.3000 .52764 .066 -.0729 2.673

2.6500* .55964 .000 1.1938 4.106

-1.3000 .52764 .066 -2.673 .0729

1.3500 .55964 .073 -.1062 2.806

-2.6500* .55964 .000 -4.106 -1.19

-1.3500 .55964 .073 -2.806 .1062

(J)
CLASS

1.00

2.00

3.00

1.00

2.00

3.00

1.00

2.00

3.00

(I)
CLASS

1.00

2.00

3.00

Mean
Differen
ce (I-J)

Std.
Error Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

95%
Confidence

Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

KT

Scheffea,b

8 15.2500

10 16.6000 16.6000

10 17.9000

.067 .080

CLASS

3.00

2.00

1.00

Sig.

N 1 2

Subset for alpha =
.05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size =
9.231.

a. 

The group sizes are unequal. The
harmonic mean of the group sizes is used.
Type I error levels are not guaranteed.

b. 
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        2. การวิเคราะห์การหาค่าสหสัมพันธ์แบบเชิงเส้น (Linear Correlation 

Coefficient) 

        การศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร  ค่าสหสมัพนัธ์ที่มกัใช้กนัคอื ความสมัพนัธ์แบบ

เพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) (r) ใชว้ดัความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 ตวัแปรที่

เป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ มรีะดบัการวดัตัง้แต่มาตราช่วง (interval scale) ค่าสมัประสทิธิ ์r มคี่าอยู่

ระหว่าง -1.00 ถงึ 1.00 ซึง่ถา้ค่า r 

        มคี่าเท่ากบั 0 แสดงว่าตวัแปร 2 ตวั ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั  

        มคี่าเท่ากบั 1.00 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัสูงสุดหรอืสมบูรณ์ (Perfect correlation) ใน

ทศิทางบวก แสดงว่าตวัแปร 2 ตวั มคีวามสมัพนัธแ์ปรผนัไปในทศิทางเดยีวกนั 

        มคี่าเท่ากบั -1.00 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัสูงสุดหรอืสมบูรณ์ (Perfect correlation) 

ในทศิทางลบ แสดงว่าตวัแปร 2 ตวั มคีวามสมัพนัธแ์ปรผนัในทศิทางตรงกนัขา้มกนั  

การหาค่าสมัประสทิธิ ์r มสีตูรดงันี้ 

 

 r    =           (X-X) (Y-Y) 

            (X-X)2 (Y-Y)2 

 

 r = ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

 x, y = ตวัแปรทีต่อ้งการหาค่าความสมัพนัธ ์

 

เงือ่นไข 

        1.  ตอ้งเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 

        2.  จบัคู่ระหว่างตวัแปรทีต่้องการตรวจสอบความสมัพนัธ ์โดยการจบัคู่นี้ต้องมแีนวคดิ

หรอืทฤษฎรีองรบั 

        -  แยกแยะว่าตวัแปรใดเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม 

        3.  สรา้งกราฟแสดงความสมัพนัธ ์(Scatter Plot) 

        -  แกนนอน แทน ตวัแปรตน้ (เหตุ) 
        -  แกนตัง้ แทน ตวัแปรตาม (ผล) 
        4.  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมมีากกว่า 30 คนขึน้ไป 
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ค่าทีต่อ้งตรวจสอบ 

        1.  ค่า Significance Level ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 เพื่อดูคู่ของตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์

กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

        2.  เมือ่พบคู่ของตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิต้องค านวณหาค่า 

r² เพื่อดวู่าตวัแปรตามสามารถอธบิายดว้ยตวัแปรตน้ไดด้เีพยีงใด และยงัสามารถจดัล าดบัของคู่

ของตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยดจูากค่า r² x 100 =…% 

ขัน้ตอนการวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ:ิ Correlation  

 

 

 

 

                               G 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู (DATA) 

 

ID A B 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

- 

  

 

 

A 

 

B 
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การวเิคราะห ์(Analyze) 

        คลิก๊  Analyze 

        คลิก๊  Correlation 

        คลิก๊  Bivariate 

                เลอืกตวัแปร A, B ใส่ใน  Variables 

                เลอืกวธิหีา  Correlation Coefficients : ในการศกึษาครัง้นี้ใช ้Pearson 

                เลอืก Test of Significance: Two-tailed 

        คลิก๊   OK 

 

ผลการวเิคราะห ์(Result 

 

 
 

 

Correlations

1 .950**

. .000

12 12

.950** 1

.000 .

12 12

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

MATH

SCIENCE

MATH SCIENCE

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

**. 
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ภาคผนวก ข 

ต้นฉบบัเคร่ืองมือวดัทศันคติ 15 รายการ (The New Ecological Paradigm: NEP Scale  

ตารางแสดงเครื่องมือวดัทศันคติจ านวน 15 รายการ (The New Ecological Paradigm)  

NEP Item 

St
ro

ng
ly 

Di
sa

gr
ee

 
Mi

ld
ly 

Di
sa

gr
ee

 

Un
su

re
 

Mi
ld

ly 

Ag
re

e 
St

ro
ng

ly 

Ag
re

e 

1 We are approaching the limit of the number of people the earth can support. 1      

2 Humans have the right to modify the natural environment to suit their needs. 2      

3 When humans interfere with nature, it often produces disastrous consequences. 3      

4 Human ingenuity will insure that we do NOT make the earth unlivable. 4      

5 Humans are severely abusing the environment. 5      

6 The earth has plenty of natural resources if we just learn how to develop them. 1      

7 Plants and animals have as much right as humans to exist. 2      

8 The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of modern industrial nations.3      

 

120 
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ตารางเคร่ืองมือวดัทศันคติจ านวน 15 รายการ (The New Ecological Paradigm) (ต่อ)  

NEP Item 

St
ro

ng
ly 

Di
sa

gr
ee

 
Mi

ld
ly 

Di
sa

gr
ee

 

Un
su

re
 

Mi
ld

ly 
Ag

re
e 

St
ro

ng
ly 

Ag
re

e 

9 Despite our special abilities humans are still subject to the laws of nature. 4      
10 Human destruction of the natural environment has been greatly exaggerated. 5      
11 The earth has only limited room and resources. 1      
12 Humans were meant to rule over the rest of nature. 2      
13 The balance of nature is very delicate and easily upset. 3      
14 Humans will eventually learn enough about how nature works to be able to control it. 3      

15 
If things continue on their present course, we will soon experience a major ecological 
disaster. 5 

     

1 = Limit of growth (item 1,6, 11), 2 = Anti-anthropocentrism (2, 7, 12), 3= Balance of nature (3, 8, 13), 4= Anti-exemptionalism (4, 9, 14) 
Exemptionalism = human society is exempt from the biophysical laws that control other species because of human ingenuity, technology, 
creativity and economic systems. Accept natural law, 5= ecocrisis (5,10, 15)  = Wigrit Sing Wad Lom 
 

ทีม่า: Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig A., and Jones, R. E.  2000.  Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: A 

Revised NEP Scale. Journal of Social Issue. 56. pp. 425-442 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมกบั

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหลกัสูตรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านเกี่ยวกบัขอ้มลูอนัเป็น

ประโยชน์ทางการศกึษา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีมทีัง้หมด 4 ตอน 

2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ีคอืประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร  

ตอนท่ี 1 ทศันคติต่อส่ิงแวดล้อม 

โปรดท าเครือ่งหมายวงกลมเพยีงหน่ึงช่องเท่านัน้ ในขอ้ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

โดยทีร่ะดบั  คอื ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

   คอื ไมเ่หน็ดว้ย 

   คอื เฉยๆ 

   คอื เหน็ดว้ย 

   คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ข้อท่ี ความคิดเหน็ของคณุ 

ไม
่ เห
น็ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

ไม
่ เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด

้วย
 

เห
น็ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

1.  ประชากรก าลงัจะลน้โลก 1 2 3 4 5 

2.  
มนุษย์มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้

ตามใจโดยไม่ตอ้งค านึงถงึผลกระทบ 
1 2 3 4 5 

3.  
เมื่อใดที่มนุษย์ใช้ธรรมชาติสิ่งที่ตามมาคือ

ความหายนะ 
1 2 3 4 5 

4.  
ไม่ว่ามนุษย์จะท าอะไรกับธรรมชาติ โลกก็

สามารถอยู่ได ้
1 2 3 4 5 

5.  มนุษยม์สีว่นในการท าลายสิง่แวดลอ้มอย่างยิง่ 1 2 3 4 5 

6.  
โลกยงัมทีรพัยากรธรรมชาตเิหลอืเฟือ  

ใชเ้ท่าไรกไ็ม่หมด 
1 2 3 4 5 

7.  
พชืและสตัว์กม็สีทิธิเ์ช่นเดยีวกบัมนุษย์ในการ

อยู่รอด 
1 2 3 4 5 

8.  

ไม่ว่ามนุษย์จะพฒันาอุตสาหกรรมไปมากแค่

ไหน ธรรมชาติกส็ามารถปรบัตัวเขา้หาเราได้

เสมอ 

1 2 3 4 5 

9.  มนุษยย์งัคงตกอยู่ภายใตก้ฎของธรรมชาต ิ 1 2 3 4 5 

10.  มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นผูท้ าลายธรรมชาต ิ 1 2 3 4 5 

11.  โลกมคีวามจ ากดัของทรพัยากร   1 2 3 4 5 

12.  มนุษยเ์กดิมาเพื่อควบคุมธรรมชาต ิ 1 2 3 4 5 

13.  ความสมดุลของธรรมชาตเิป็นสิง่เปาะบาง  1 2 3 4 5 

14.  
มนุษยฉ์ลาดพอและสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุม

ธรรมชาตไิด ้
1 2 3 4 5 

15.  
ถ้ามนุษย์ยังท าลายธรรมชาติและไม่เปลี่ยน

พฤตกิรรม โลกจะเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิ
1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 2: พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โปรดระบุระดบัพฤตกิรรมของคุณตามรายการต่อไปนี้ ในช่วงหนึ่งเดอืนทีผ่่านมา  

(โปรดท าเครือ่งหมายวงกลมเพยีงหน่ึงช่องเท่านัน้)  

โดยทีร่ะดบั  หมายถงึ ไมเ่คยท าเลย 

   หมายถงึ น้อยครัง้ทีจ่ะท า 

   หมายถงึ ท าบา้งเป็นบางโอกาส 

   หมายถงึ ท าบ่อยๆ 

   หมายถงึ ท าเป็นประจ า  

 

 

 

 

ข้อท่ี 
ในช่วงหนึง่เดือนทีผ่า่นมา  คณุมี

พฤติกรรมตามรายการ ในระดบัใด 
ไม

่ เค
ยท

 าเ
ลย

 

น้อ
ยค

รัง้
ที่จ

ะท
 า 

ท า
บ้า

งเ
ป็น

บา
งโ
อก

าส
 

ท า
บ่ อ

ยๆ
 

ท า
เป็
นป

ระ
จ า

 

1.  ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากวสัดุรไีซเคลิ 1 2 3 4 5 

2.  
ซื้อผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพลาสติกหรือวสัดุที่

สามารถย่อยสลายตามธรรมชาตไิด ้
1 2 3 4 5 

3.  
น าถุงผ้าของตนเองไปซื้อสนิคา้แทนการใช้ถุง

ใหม่จากผูข้าย 
1 2 3 4 5 

4.  แยกขยะหรอืของเสยีก่อนน าไปทิง้  1 2 3 4 5 

5.  
น าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรอืกล่องที ่

ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่หรอืน าไปรไีซเคลิ 
1 2 3 4 5 

6.  ซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคหรอืปราศจากสารเคม ี 1 2 3 4 5 

7.  ปฏเิสธการใชถุ้งพลาสตกิ 1 2 3 4 5 

8.  
เลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ก ากบั*  
1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 3: อปุสรรคในการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โปรดท าเครือ่งหมายวงกลมเพยีงหน่ึงช่องเท่านัน้ ในขอ้ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

โดยทีร่ะดบั  หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

   หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 

   หมายถงึ เฉยๆ 

   หมายถงึ เหน็ดว้ย 

   หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 

ข้อท่ี 

ระดบัความคิดเหน็ต่ออปุสรรคในการ

บริโภคสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม

(Green Product) 
ไม

่ เห
น็ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

ไม
่ เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด

้วย
 

เห
น็ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

1.  
สนิค้าที่ผ่านการรีไซเคิล ดูไม่น่าใช้ ไม่

สะอาด และไม่มคีุณภาพ 
1 2 3 4 5 

2.  

สนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มีช่องทาง

การจดัจ าหน่ายน้อย มรีูปแบบใหเ้ลอืกน้อย 

และราคาแพง 

1 2 3 4 5 

3.  
การพกพาถุงผ้าไปใช้ซื้อสินค้ามีความไม่

สะดวก 
1 2 3 4 5 

4.  
การแยกขยะก่อนทิ้งมขี ัน้ตอนยุ่งยาก มถีงั

ขยะไม่เพยีงพอ และแยกประเภทไม่ชดัเจน 
1 2 3 4 5 

5.  
การน าผลิตภัณฑ์มารีไซเคิลมีข ัน้ตอน

ยุ่งยาก 
1 2 3 4 5 

6.  
สนิคา้ออรแ์กนิคและปราศจากสารเคมรีาคา

สงู 
1 2 3 4 5 

7.  
รา้นคา้ต่างๆไม่มถุีงกระดาษใหบ้รกิารแทน

ถุงพลาสตกิ 
1 2 3 4 5 

8.  
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ก ากบัยงัมน้ีอยในทอ้งตลาด 
1 2 3 4 5 
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ตอนท่ี 4: ข้อมลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

กรณุาเขยีนเครือ่งหมาย    หน้าขอ้ความทีต่รงกบัลกัษณะของท่าน (เลอืกเพยีงขอ้เดยีว) 

 

1. เพศ  

   ชาย 

   หญงิ 

2. อาย ุ 

   ไมเ่กนิ 20 ปี 

   21 - 25 ปี 

   26 - 30 ปี 

   31 - 35 ปี 

   36 - 40 ปี 

   41 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

   โสด 

   สมรส 

   หยา่รา้ง 

4. อาชพี 

   ธุรกจิส่วนตวั 

   คร ู/ อาจารย ์

   นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 

   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   พนกังานบรษิทัเอกชน 

   ลกูจา้ง / รบัจา้งทัว่ไป 

   พ่อบา้น / แมบ่า้น 
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5. ระดบัการศกึษา  

   ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

   ปรญิญาตร ี

   ปรญิญาโท 

   สงูกว่าปรญิญาโท 

6. รายไดต่้อเดอืน  

   ไมเ่กนิ 10,000 บาท 

   10,001 - 20,000 บาท 

   20,001 - 30,000 บาท 

   30,001 - 40,000 บาท 

   40,001 - 50,000 บาท 

   มากกว่า 50,000 บาท 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   * ฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท ์แสดงรายละเอยีดอยูใ่นหน้าสุดทา้ย 
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คารบ์อนฟตุพร้ินท ์
        หมายถงึ  ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลติภณัฑแ์ต่ละหน่วยตลอดวฏั

จกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ตัง้แต่การได้มาซึง่วตัถุดบิ  การขนส่ง  การประกอบ ชิน้ส่วนการใชง้าน  

และการจดัการซากผลติภณัฑห์ลงัใช้งาน  โดยค านวณออกมาในรูปของ คารบ์อนไดออกไซด์

เทยีบเท่า  (องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก , 2554ก)  ซึ่งประเทศไทยได้ ออกแบบ

สญัลกัษณ์คารบ์อนฟุตพริน้ท ์ดงัรปูภาพ 

 
ภาพสญัลกัษณ์โครงการฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ 

ทีม่า: องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก, 2554ข. 

 

เครือ่งหมายคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ีจ่ะตดิบนสนิคา้หรอืผลติภณัฑต่์างๆ นัน้ เป็นการแสดงขอ้มลูให้

ผูบ้รโิภคไดท้ราบว่า  ตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑเ์หล่านัน้มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ออกมาปรมิาณเท่าไหร่  ตัง้แต่กระบวนการหาวตัถุดบิ  การผลติ  การขนส่ง  การใชง้าน  และ

การจดัการเมื่อกลายเป็นของเสีย  ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บรโิภคและกระตุ้นให้

ผูป้ระกอบการ ปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยใีนการผลติการผลติให้เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้  

การใชค้ารบ์อนฟุตพริน้ทย์งัช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกดว้ย  เนื่องจาก

ขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มมกีารน าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้กันแล้วทัง้ในอังกฤษ  ฝรัง่เศส  

สวสิเซอรแ์ลนด ์ แคนาดา  ญี่ปุ่น และเกาหล ี เป็นต้น และมกีารเรยีกรอ้งใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้ จาก

ประเทศไทยต้องตดิเครื่องหมายคารบ์อนฟุตพริน้ท์ด้วย  นอกจากนัน้  หากประเทศไทยมกีาร

ด าเนินโครงการและเกบ็ขอ้มลู การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่ชดัเจน จะช่วยใหเ้รามอี านาจ

ในการต่อรองมากขึน้ในการประชุม ระดบัโลกเพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น   
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ระดบัการประเมินคารบ์อนฟตุพร้ินท ์

        นอกจากจะสามารถใช้ไดก้บัการผลติสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์ยงัสามารถท าการประเมนิได ้

ในลกัษณะการใหบ้รกิาร  และระดบัองคก์รได้  ซึง่การประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ัง้ 3 ระดบันี้ 

มวีตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั (Business Connection Knowledge, 2554) ดงันี้  

        1.  ระดบัผลติภณัฑ ์เป็นการใชข้อ้มลูคารบ์อนฟุตพริน้ท์สื่อสารโดยตรงกบัผู้บรโิภค โดย

แสดงไวบ้นฉลากผลติภณัฑ ์มกีารใชใ้นหลายประเทศ เช่น เกาหล ีญีป่น่ องักฤษ 

        2.  ระดบัการใหบ้รกิาร เช่น ในบางสายการบนิเริม่มกีารประกาศคารบ์อนฟุตพริน้ทข์อง

ตวัเองเพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถเปรยีบเทยีบผลกระทบทีเ่กดิจากการเดนิทางของตน 

        3.  ระดบัองคก์ร โดยองค์กรอาจค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องตน แล้วจดัพมิพ์ลงใน

รายงานประจ าปี (Annual Report) หรอืรายงานสิง่แวดลอ้มขององคก์ร เพื่อเป็นการส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์องคก์รในการมสี่วนรว่มช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

        ประโยชน์ของคารบ์อนฟตุพร้ินท ์

        1.  ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค  

        ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็นทางเลอืกให้ผู้บรโิภค ตรวจสอบขอ้มูลผู้ผลติได้ใส่ใจในภาคการ
ผลติต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้มหรอืต่อปญัหาโลกรอ้นมากน้อยเพยีงใด 

        ประการทีส่อง  มสี่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อนัเป็นปญัหาท าใหเ้กดิสภาวะ
โลกรอ้น 

        2.  ประโยชน์ต่อผูผ้ลิต 

        ประการที่หนึ่ ง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้กับการสื่อสารข้อมูลด้าน
สิง่แวดลอ้ม  ระหว่างองค์กรทางธุรกจิ หรอืเป็นการสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภค ใหท้ราบว่าผลติภณัฑ์

นี้อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

        ประการทีส่อง ช่วยลดตน้ทุนการผลติดา้นพลงังาน 

        ประการที่สาม ส่งผลดต่ีอภาพลกัษณ์ขององค์กร ช่วยสรา้งความโดดเด่นให้กบัแบรนด์

สนิคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีตลอดจนท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายมากขึน้   

        การวิเคราะหแ์ละค านวณคารบ์อนฟตุพร้ินท ์ 

        การวิเคราะห์คารบ์อนฟุตพร้ินท์  “ การประเมนิวฏัจกัรชวีติ” (Life Cycle 

Assessment : LCA) ซึง่เป็นเทคนิคที่ใชใ้นการประเมนิศกัยภาพการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

สภาพ อากาศอนัเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ รวมทัง้ก๊าซเรอืนกระจก
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อื่นๆ ตลอดวัฏจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์และบรกิารและแสดงผลในเชิงปรมิาณ คือ เทียบเท่ากับ

ศกัยภาพการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เป็นกโิลกรมั 

(kg CO2 equivalent) (engineering today, 2554)  

        การค านวณฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์  จะเป็นการแสดงข้อมูลวัฏจกัรชีวิตของ

ผลติภณัฑ์ ตัง้แต่การได้มาซึ่งวตัถุดบิ  การขนส่ง  การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการ

จดัการซากผลผิลติภณัฑห์ลงัใชง้าน โดยค านวณออกมาในรปูของ “ คารบ์อนไดออกไซด์รวม ”  

(CO2 - eq)  ซึง่หมายถงึ ผลรวมของก๊าซเรอืนกระจกที่ อยู่ในรปูของคารบ์อนไดออกไซด์

เทยีบเท่า เป็นกโิลกรมั /ตนั ประกอบดว้ย 6 ก๊าซ ตามพธิสีารเกยีวโต  ไดแ้ก่ 

        -  คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  

        -  มเีทน (CH4)  

        -  ไนตรสัออกไซด ์(N2O)  

        -  ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(SF6)  

        -  ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFC) และ 

        -  เพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFCs)  

 

ซึง่มสีตูรการค านวณ ดงันี้  

 

 ปริมาณคารบ์อนฟตุพร้ินทร์วม  =  (CO2 - eq จากกระบวนการสกดัวตัถุดบิ)  + (CO2 - eq   

จากการขนส่งตลอดวฏัจกัรชวีติ) + (CO2 - eq  จากกระบวนการผลติ) + (CO2 - eq  ในช่วง

การใชง้านผลติภณัฑ)์ + (CO2 - eq  จากกระบวนการการจดัการหลงัใชง้าน)   

ทีม่า: Biothai, 2554)   
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตรก์บัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้วิธีวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) และส่วนของการ

พิจารณาค่าแตกต่างท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติแบบรายคู่ (Post Hoc: Multiple-

Comparison) 

 
ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1. ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ า

มาจากวสัดุรไีซเคลิ 

ระหว่างกลุ่ม 1.809 1 1.809 2.810 .095 

ภายในกลุ่ม 127.471 198 .644   

รวม 129.280 199    

2. ซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ า

มาจากพลาสตกิหรอื

วสัดุทีส่ามารถยอ่ย

สลายไดต้าม

ธรรมชาต ิ

ระหว่างกลุ่ม 3.767 1 3.767 5.331 .022* 

ภายในกลุ่ม 139.913 198 .707   

รวม 
143.680 199    

3. น าถุงผา้ของตนเอง

ไปซือ้สนิคา้แทนการ

ใชถุ้งใหมจ่ากผูข้าย 

ระหว่างกลุ่ม 6.108 1 6.108 4.720 .031* 

ภายในกลุ่ม 256.247 198 1.294   

รวม 262.355 199    

4. แยกขยะหรอืของ

เสยีก่อนน าไปทิง้ 

ระหว่างกลุ่ม 15.894 1 15.894 13.059 .000** 

ภายในกลุ่ม 240.981 198 1.217   

รวม 256.875 199    
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การวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) (ต่อ) 

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

5. น าแกว้ ขวด 

กระป๋อง กระดาษ

หรอืกล่องทีใ่ชแ้ลว้

กลบัมาใชใ้หมห่รอื

น าไปรไีซเคลิ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

4.553 

246.567 

251.120 

1 

198 

199 

 

4.553 

1.245 

 

3.656 .057 

6. ซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์ก

นิคหรอืปราศจาก

สารเคม ี

ระหว่างกลุ่ม 2.160 1 2.160 2.133 .146 

ภายในกลุ่ม 200.560 198 1.013   

รวม 202.720 199    

7. ปฏเิสธการใช้

ถุงพลาสตกิ 

ระหว่างกลุ่ม 2.850 1 2.850 2.850 .093 

ภายในกลุ่ม 198.025 198 1.000   

รวม 200.875 199    

8. ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลาก

คารบ์อนฟุตปริน้ท์

ก ากบั 

ระหว่างกลุ่ม 4.505 1 4.505 4.359 .038* 

ภายในกลุ่ม 204.615 198 1.033   

รวม 209.120 199    
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ประวติัผูศึ้กษา 

 
        ขา้พเจา้  นางสาวรพพีรรณ ศริโิภคานนนท์ ผู้วจิยั เกดิเมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 

2531 มภีูมลิ าเนาอยู่ที่จงัหวดันครราชสมีา ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาตรเีมื่อวนัที่ 29 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสีุรนาร ีและศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิา

การจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2555 
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