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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่

อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบไปดวย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจะนำขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค คือ T-test และ F-test (One-way ANOVA) และสถิติที ่ใชในการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค คือ Pearson Chi-Square 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศและอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน โดยดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสตกิที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และโดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) to study demographic factors such as gender, 

age, occupation, education level and average monthly income that affects the decision to 

purchase plastic bags that are environmentally friendly of people living in Bang Khun Thian district 

Bangkok. and 2) to study marketing mix factors (4P's) including product factors Price factor 

Distribution channel factors Marketing promotion factor That affects the decision to purchase 

plastic bags that are environmentally friendly of people living in Bang Khun Thian district Bangkok. 

This research is a quantitative research. The sample of 400 people live in Bang Khun Thian district 

Bangkok. The questionnaire was used as a tool for data collection. Which will take the data 

obtained for analysis with the program. The statistics used to analyze the demographic factors 

affecting consumer purchasing decisions are T-test and F-test (One-way ANOVA) and the statistic 

used to analyze the marketing mix factors affecting consumer purchasing decisions is Pearson Chi-

Square. 

 The results of the research were as follows: Demographic factors, including gender and 

occupation, influenced the decision to purchase environmentally friendly plastic bags among 

people living in Bang Khun Thian District Bangkok is different. But age, education level And the 

different average monthly income influenced the decision to buy environmentally friendly plastic 

bags among people living in Bang Khun Thian District Bangkok No different Statistically significant at 

a level of 0.05 
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บทนำ 

ในปจจุบันสภาวะโลกรอนมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ทำใหหลายประเทศตระหนักและใหความสำคัญกับ

ปญหาขยะถุงพลาสติกมากข้ึน ในหลาย ๆ ประเทศเร่ิมมีการนำมาตรการการลดใชถุงพลาสติก โดยเร่ิมจากการปฏิเสธ

การรับถุงพลาสติกจากรานคา แตสนับสนุนใหใชถุงผาแทนถุงพลาสติก หรือกำหนดใหมีการเก็บเงินคาถุงพลาสติกเพื่อ

กระตุนใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชถุงพลาสติก แตในประเทศไทยยังไมมีการใชมาตรการทางภาษี 

และยังไมมีกฎหมายหามใชถุงพลาสติกเหมือนในตางประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงตองอาศัยมาตรการสมัครใชเปน

หลัก ในลดการใชถุงพลาติกเพื ่อลดปญหาภาวะโลกรอน ซึ ่งจากการศึกษาพบวามาตรการสมัครใจก็ประสบส

ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของผูบริโภคไดเชนกัน หากมีการณรงคเพื่อแกปญหา

อยางจริงจัง โดยเฉพาะในสถานที่ที่ไดรับผลกระทบจากขยะถุงพลาสติโดยตรง เชน เมืองทองเที่ยว ชุมชนแออัด โดย

ปจจัยที่สำคัญที่ทำใหประสบความสำเร็จไดก็คือความเสียสละและความมุงมั่นของผูดำเนินการ  

สภาวะโลกรอนเกิดจากหลายปจจัย ซึ่งปจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่มนุษยเผาขยะประเภทถุงพลาสติก ทำให

เกิดกาซคารบอนไดออกไซดลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศมากเกินไป ดังนั้นการลดการเผาขยะประเภทถุงพลาสติกและลด



การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงใหมากที่สุดจึงเปนหนึ่งในวิธีที่สามารถแกไขปญหาสภาวะโลกรอนได ซึ่งการใชถุง

ผาลดโลกรอนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใชถุงลาสติกและยังสามารถลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย แต

อยางไรก็ตามมาตรการรณรงคการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกนั้นประสบผลสำเร็จคอนขางต่ำ ดังนั้นการเลือกใช

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำไดนอกจากการใชถุงผาลดดโลกรอน 

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยังสามารถนำกลับมาใชใหมไดเรื่อย ๆ และยังเปนถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดงาย

กวาถุงพลาสติกทั่วไปอีกดวย 

 ผูวิจัยเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงนำเขาสูกระบวนการวิจัย คือ งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับใชในสวนของผูผลิต

ถุงพลาสติกโดยใชสารประกอบตัวอื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทนสารประกอบตัวที่กอใหเกิดกาซคารบอนไดร

ออกไซดที ่เปนตนเหตุของสภาวะโลกรอน โดยอาจจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตใหม เพื่อควบคุมให

ผลิตภัณฑสามารถยอยสลายไดโดยใชระยะเวลาในการยอยสลายนอยกวาถุงพลาสติกทั่วไปที่มีขายในตลาด และ

สามารถตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ที ่มีผลตอการตัดสินใจซื ้อถุงพลาสติกที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมของประชาชนที ่อาศัยอยู ในเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื ้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมของ

ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาประชากรที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

โดยกำหนดประชากรกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากหนังสือ ตำรา บทความในหนังสือ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 



 ขอบเขตดานเวลา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต กระบวนการศึกษา

เบื้องตน การทำวิจัยตามข้ันตอน การจัดงานวิจัย การรวบรวมงานวิจัย และการเผบแพรงานวิจัย ตั้งแตเดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 คอตเลอร (Kotler, 2001, p. 131) กลาววา องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) วาเปนสิ่ง

เราหรือตัวกระตุนทางการตลาดที่มีผลกระทบตอกระบวนการการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Products) ที่มีคุณภาพและดีไซนตรงตามที่ลูกคาตองการ หรือสินคาหรือบริการที่บุคคลและ

องคกรซื้อไปเพื่อที่จะนำไปใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืน ๆ หรือในทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึง

สินคาและบริการที่มีผู ซื ้อไปเพื่อใชในกระบนการผลิต การใหบริการ หรือดำเนินกิจการ ถึงแมผลิตัณฑจะเปน

องคประกอบหนึ่งตัวในสวนประสมทางกรตลาด แตเปนตัวสำคัญที่มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมาย เชน 

ความหลากหลายของผผลิตภัณฑ (Product Variety) คุณภาพของผลิตภัณฑ (Quality) ชื่อตราสินคาของผลิตภณัฑ 

(Brand Name) การรับคืนผลติภัณฑ (Returns) และการรับประกันผลิตภัณฑ (Warranties) 

 2. ราคา (Pricing) ตองมีความเหมาะสมและสามารถสรางกำไรที่เหมาะสมใหกับกิจการหรือจำนวนเงินที่ทำ

การเรียกเก็บจากผูซื้อเพื่อทำการแลกเปลี่ยน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการใชงานผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ 

นโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) หรือมูลคาของสินคาหรือบริการที่มีการตีคาออกมาเปนตัวเงิน การกำหนด

ราคาจึงมีความสำคัญมากสำหรับกิจการ โดยกิจการไมสามารถตั้งหรือกำหนดราคาสินคาหรือบริการเองไดตาม

อำเภอใจ โดยการกำหนดราคาจะตองพิจารณาจากการกำหนดตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน กำไรที่คาดไว ราคา

สินคาหรือบริการของคูแขง ดังนั้นจะตองมีการเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการกำหนดราคาสินคาและบริการ สิ่งสำคัญ

ในการพิจารณาเกี ่ยวกับราคา ได แก ราคาที ่ระบุ (List Price) สวนลด (Discounts) ราคาที ่ม ีส วนยอมให 

(Allowances) ราคาที่มีระยะเวลาที่การชำระ (Payment Period) ลาคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms) 

3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) จะเนนชองทางกระจายสินคาที ่ครอบคลุม สามารถเขาถึงลูกคา

กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงหรือเปนชองทางการจัดจำหนายเปนเสนทางการเคลื่อนยายสินคาจากฐานการผลิตไปยัง

ลูกคากลุมเปาหมาย ซึ่งอาจจะผานพอคาคนกลางหรือไมก็ได ชองทางการจัดจำหนายจะประกอบไปดวย ผูผลิต 

ผูบริโภค หรือผูใช หรือลูกคา และคนกลาง การขนสงหรือโลจิสติกสทางการตลาดเปนการวางแผนและควบคุมการ

เคลื่อนยายสินคาจากโรงงานหรือฐานการผลิตไปยังจุดจำหนายหรือจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาโดยมุงหวังผลกำไร หรือกลยุทธทางการตลาดในการทำใหมีสินคาหรือผลิตภัณฑไวพรอมสำหรับจำหนาย  

แนนอนวาสินคาที่วางจำหนายมีความหลากหลายและงายที่จะทำการซื้อ  จึงทำใหผูบริโภคนำไปเปรียบเทียบกัน 

ประเภทของชองทางที่นำเสนอก็อาจจะกอใหเกิดอิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของสินคา หรือชองทางการจัดจำหนาย

ที่เกี่ยวกับหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการนำสินคาจากผูผลิตไปสูมือของผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือก

ชองทางการจัดจำหนาย มีความสำคัญตอกำไรของหนวยธุรกิจ รวมทั้งสงผลกระทบตอการกำหนดสวนประสมทาง

การตลาดอ่ืน ๆ อีก เชน การตั้งราคาสินคา การโฆษณาสินคา เกรดสินคา หรือการกระจายสินคา เปนตน 



4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่จะเนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขายและการทำการตลาด

โดยตรง เรียกไดวา 4P ซึ่งนำไปสูการไดครองสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการ ระดับที่สองคือ

การตลาดที่มุงเนนการสรางประสบการณที่ดีและนาประทับใจใหกับลูกคา ก็จะนำไปสูการสรางความสัมพันธทางดาน

อารมณตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธที่คาดหวังจากการดำเนินกลยุทธระดับที่สองนี้คือ กิจการสามารถมี

สวนแบงการตลาดในใจขิงลูกคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคูแขง เปนการสื่อสารไปยังตลาดกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ ชักจูง หรือเปนการเตือนความจำของตลาดกลุมเปาหมายที่มีตอตราสินคา การโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย หรือเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสรางความพอใจตอตราสินคาหรือบริการ เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเพื่อ

เตือนความจำในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรการตัดสินใจซื้อ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

 ศิวารัตน ณ ปทุม และคณะ (2550, หนา 34) กลาวไววา การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการการเลือกทำ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากจากหลายตัวเลือก ซึ่งผูบริโภคมักจะตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ของผลิตภัณฑเปนประจำเสมอใน

ชีวิตประจำวัน โดยผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑตามขอมูลที่เก็บมา ซึ่งหากสามารถเขาใจและเขาถึงความรูสึกและจิตใจ

ของผูบริโภคได การกระจายสินคาและสามารถสรางความนายอมรับของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ธงชัย สันติวงศ (2550, หนา 3-4) ไดใหความหายไววา กระบวนการการตัดสินใจซื้อขอผูบริโภค หมายถึง 

ขั ้นตอนการเลือกซื้อสิ ่งของจากทางเลือกสองทางขึ้นไป โดยผูบริโภคจะตัดสินใจพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการตัดสินใจ ทั้งดานความรูสึก ดานจิตใจ และดานพฤติกรรมทางกายภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อเปน

กิจกรรมดานจิตใจ และทางดานกายภาพซึ่งเกิดขึ้นพรอมกันในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมตาง ๆ นี้ทำใหเกิดการซ้ือ

สินคา บริการ หรือผลิตภัณฑ และอาจจะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบโดยเกิดการซื้อตามคนอ่ืน 

 เสรี วงษมณฑา (2542) กลาวไววา การที่ผูบริโภคหรือลูกคาจะซื้อสินคาอยางใดอยางหนึ่งนั้นจะตองมี

กระบวนการในการตัดสินใจตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงความรูสึกหลังจากที่ไดใชผลิตภัณฑแลว  ซึ่งจะสามารถพิจารณา

เปนข้ันตอนตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ การมองเห็นปญหาภายใน การมองเห็นปญหาภายนอก  การประเมินทางเลือกในการ

ตัดสินใจ การประเมินทัศนคติหลังการขาย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นาดียา กูโน, ภัทรพร อุดมทรัพย และวรางคณา ตันฑสันติสกุล (2563) ไดศึกษาเร่ือง “การรับรูขาวสารและ

ทัศนคติที ่สงผลตอพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของประชากรในจังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบวา 1) ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 20-30 ป สวนใหญมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูที่

ระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน นักศึกษา รายไดเฉลี่ยสวนใหญอยูต่ำกวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท 2) ระดับการ

รับรูขาวสารที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของประชากรในจังหวัดสงขลาสวนใหญอยูใน

ระดับที่เห็นดวยปานกลาง 3) ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชถุงพลาสติก

ของประชากรในจังหวัดสงขลาสวนใหญอยูในระดับที่เห็นดวยมาก  4) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช

ถุงพลาสติกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของประชากรในจังหวัดสงขลาสวนใหญอยูใน

ระดับเห็นดวยปานกลาง 



 รัชตพริษฐา พันธุดี, รัชนีกร โชติชัยสถิต และจินตนา ธนวิบูลยชัย (2555) ไดศึกษาเรื ่อง “ความรู และ

พฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับถุงพลาสติกของ

ครอบครัวอยูในระดับสูง ความรูเกี่ยวกับพลาสติกและถุงพลาสติกของครอบครัวอยูในระดับสูง และความรูเกี่ยวกับ

การจัดการขยะถุงพลาสติกของครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 2) พฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของครอบครัวสวน

ใหญอยูในระดับปานกลาง ดานพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการ

จัดการขยะจากถุงพลาสติกสวนใหญอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 3) การศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะสวน

บุคคลกับความรูเก่ียวกับถุงพลาสติกของครอบครัว พบวา อายุ รายได และลักษณะที่พักหรือที่อยูอาศัยมีความสัมพันธ

กับความรูเกี่ยวกับถุงพลาสติกอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรเพศ สถานภาพการสมรส จำนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดับการศึกษา และอาชีพไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับถุงพลาสติก 4) การศึกษาความสัมพันธของ

คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของครอบครัว พบวา สถานภาพการสมรส อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะที่พักหรือที่อยู อาศัยของครอบครัวนั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

ถุงพลาสติกของครอบครัวอยางมีนัยสำคัญที ่ระดับ 0.05 สวนตัวแปร เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัวไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของครอบครัว 5) การศึกษาความสัมพันธของความรูเก่ียวกับถุงพลาสติก

กับพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกในชีวติประจำวันของครอบครัว พบวา ความรูเก่ียวกับถุงพลาสติกกับพฤติกรรมการใช

ถุงพลาสติกในชีวติประจำวันของครอบครัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

 วรางคณา ศรนิล (2555) ไดศึกษาเรื่อง “มาตรการนโยบายเพื่อลดการใชถุงพลาสติก:ประสบการณของ

ตางประเทศกับการประยุกตใชในประเทศไทย” พบวา ในหลาย ๆ ประเทศเร่ิมมีการนำมาตรการการลดใชถุงพลาสตกิ 

โดยเร่ิมจากการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากรานคา แตสนับสนุนใหใชถุงผาแทนถุงพลาสติก หรือกำหนดใหมีการเก็บ

เงินคาถุงพลาสติกเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชถุงพลาสติก แตในประเทศไทยยังไมมีการใช

มาตรการทางภาษี และยังไมมีกฎหมายหามใชถุงพลาสติกเหมือนในตางประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงตองอาศัย

มาตรการสมัครใชเปนหลัก ในลดการใชถุงพลาติกเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งจากการศึกษาพบวามาตรการสมัคร

ใจก็ประสบสความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของผูบริโภคไดเชนกัน หากมีการณรงคเพื่อ

แกปญหาอยางจริงจัง โดยเฉพาะในสถานที่ที่ไดรับผลกระทบจากขยะถุงพลาสติกโดยตรง เชน เมืองทองเที่ยว ชุมชน

แออัด โดยปจจัยที่สำคัญที่ทำใหประสบความสำเร็จไดก็คือความเสียสละและความมุงมั่นของผูดำเนินการ 

 สุดใจ จันทรเลื่อน (2559) ไดศึกษาเร่ือง “อิทธิพล 7R ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบรรจุภัณฑใสอาหารที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม:กรณีศึกษา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาติวานนท” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุอยูระหวาง 21-30 ป สวนใหญมีระดับการศึกอยูในระดับปริญญาตรี ผูบริโภคสวนใหญมี

ความเขาใจวาบรรจุภัณฑใสอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตองสารมารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ มีความถี่ใน

การเลือกใชไมแนนอน เหตุผลที่เลือกใชสวนใหญเลือกใชเพราะมีความปลอดภัยตอสุขภาพ ระดับความคิดเห็นตอ

แนวคิด 7R ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการตัดสินใจ การซื้อ การใช และการประเมินหลังการใช โดยภาพรวมมีความคิดที่เห็น

ดวย 

 ศุลีพร แสงกระจาง, ปทมา พลายสวาง และปริณดา พรหมหิตาธร (2556) ไดศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของ

พลาสติกตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม” พบวา พลาสติกมีประโยชนสามารถทำไดหลายอยาง จึงทำใหมีจำนวนการผลิต

เพิ่มมากขึ้น จึงนำมาซึ่งปญหาหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี้ เชน ปญหาทางดานสุขภาพที่เกิดจากการใชงานโดยไมถูกวิธี 

รวมไปถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม ในดานของสุขภาพผูใชงานควรศึกษาขอจำกัดในการใชงานพลาสติกชนดิตาง ๆ แมวา

พลาสติกบางชนิดยังไมพบความเปนพิษตอสุขภาพ แตผูใชงานก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังนารใชงานใหมากข้ึน 



โดยเฉพาะการใชงานกับเด็กเล็ก ซึ่งมีผิวที่คอนขางออนโยน ในดานสิ่งแวดลอมผูใชงานควรตระหนักถึงความจำเปนใน

การที่จะตองใชงาน โดยเฉพาะพลาสติกที่ไมสามารถนำมากลับมาใชซ้ำได หากสามารถนำกลับมาใชซ้ำไดก็เปนวิธีการ

แกปญหาดานสิ่งแวดลอมไดเปนอยางมาก 

 จริยา ศรีจรูญ (2559) ไดศึกษาเรื่อง “การรับรูการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป และ 31-40 ป การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ยังพบอีกวา 

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมสวนใหญรับรูและเลือกที่จะใชเพราะอยากชวยให

สิ่งแวดลอมดีข้ึน และรับรูวาการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมเปนการชวยลดปริมาณขยะ แตไมรูวาบรรจุภัณฑที่

มีการรวมหอหลาย ๆ ชิ้นเปนอีกวิธีหนึ่งของการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อชวยสิ่งแวดลอม  และไมรูวาการเลือกใชบรรจุ

ภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมตองไปซื้อที่รานคาที่ขายเฉพาะเทานั้น ไมสามาถหาซื้อไดตามรานคาทั่วไป ผูบริโภคที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมตระหนักตอการเลือกใชอยูในระดับที่มาก ความสัมพันธของ

การรับรูและการตระหนักถึงการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ

กันเกือบทุกดาน แตยกเวนการรับรูดานการนำบรรจุภัณฑกลับมาใชอีกครั้งเปนวิธีการหนึ่งที่ไมสัมพันธกับความ

ตระหนักตอการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม และการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมตองไปซื้อที่รานคาที่

ขายเฉพาะเทานั้น ไมสามาถหาซื้อไดตามรานคาทั่วไปที่มีความสัมพันธกับการตระหนักตอการเลือกใชบรรจุภัณฑที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ และวิษณุ เหลืองลออ (2557) ไดศึกษาเรื ่อง “เจตคติและพฤติกรรมการลดใช

ถุงพลาสติกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ

ระหวาง 21-40 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และยังพบอีกวา ประชาชนเคยไดรับจักโครงการลดการใช

ถุงพลาสติกมีจำนวนที ่มากกวาประชาชนที ่ไมเคยรู จักโครงการนี ้ ประชาชนเคยเห็นโครงการนี ้จากโทรทัศน 

อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และญาติพี่นอง ตามลำดับ ประชาชนที่เคยเห็นโครงการนี้ รอยละ 55 คิดวาโครงการลดใช

ถุงพลาสติกนี้ประสบความสำเร็จ แตรอยละ 45 คิดวาโครงการลดใชถุงพลาสติกนี้ไมประสบความสำเร็จ  

 สมทบ ชั้นสุพัฒน, ชัชชัย สุจริต และอิราวัฒน ชมระกา (2562) ไดศึกษาเร่ือง “สวนประสมทางการตลาดทีม่ี

ผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ระดับความสำคัญในดานการตัดสินใจ

ซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยจะใหความสำคัญกับ

พฤติกรรมหลังการซื้อมากที่สดุ เพราะตัดสินใจซื้อเสนกวยเตี๋ยวเพราะยังเชื่อมั่นในตราสนิคาเดิม ผลการทดสอบสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถโดยภาพรวมแลวอยู

ในระดับปานกลาง โดยกลุมประชากรตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด เพราะตัดสินใจซื้อ

สินคาเพราะเชื่อมั่นในตราสินคา ผลการทดสอบพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ

ดานชองทางการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ สวนปจจัย

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยว

ในจังหวดัอุตรดิตถ 

 สุนันทา จงจิตร (2558) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณ

เครื่องครัวผานทีวีโฮมชอปปงของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบวา ราคามีผผลตอความพึงพอใจในการจายซื้อ

สินคา โดยทีวีไดเร็คเปนรายการที่ผูบริโภคสนใจมากที่สุด และมีโปรโมชั่นซื้อ1 แถม 1 ถือวาเปนโปรโมชั่นที่สามารถ

ดึงดูดใจผูบริโภคมากที่สุด และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑผูบริโภคจะใหความสำคัญในเรื่อง



เคร่ืองครัวที่สามารถทำความสะอาดไดงาย สินคามีราคาถูกมากกวาทองตลาดซึ่งเปนปจจัยสำคัญในดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนายจะตองเปนชองทางที่นาเชื่อถือ และมีการโฆษณาตลอด 24 ชั่วโมง การทำใหลูกคาจดจำเปน

สวนสำคัญที่สุดในดานปการสงเสริมการตลาด 

 ประพล เปรมทองสุข (2559) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโฟ

มลางหนาแบบโคลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยพบวา การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

สามารถจำแนกได 5 ดาน ดังนี้ 1. ดานการจัดวางสินคาและการโฆษณา 2. ดานราคาและการบริการ 3. ดานการ

สงเสริมการตลาด 4. ดานคุณภาพของสินคา และ 5. ดานความสะดวกในการซื้อ โดยทั้ง 5 ดาน มีเพียงดานคุณภาพ

ของสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโฟมลางหนาแบบโคลน 

 กุลธิดา เกิดแจง (2562) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ

ยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และยังพบอีกวา ผูบริโภคใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่

แตกตางกัน คือปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                            ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือถุงพลาสติกท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอมของประชาชนท่ีอาศัย

อยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ชองทางกรจัดจำหนาย (Place) 

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) 
 



วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา คนควา รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ตำรา บทความ 

วิทยานิพนธ วารสาร และเว็บไซตตางๆ 

การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่เคยพบเห็นหรือเคยซื้อถุงพลาสติก โดยใชกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามออนไลน 

(Online Questionnaire) โดยเก็บจากผูแบบสอบถามจากผูที่ที่เคยพบเห็นหรือเคยซื้อถุงพลาสติก และดำเนินการ

สรางแนวคำถามตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัย 

การทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content) ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ใชแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ลำนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป

ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการขอคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อที่จะนำมาแกไขประบปรุงจนมั่นใจวา เนื้อหานั้น

มีความเที่ยงตรง แลขอคำถามมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย 

การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามไปดำเนินการทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จำนวน 30 คน และนำขอมูลที่ได มาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’ 

Alpha ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 0.871 แสดงวา แบบสอบถามมี

ความเชื่อมั่นคอนขางสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละและคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูล

โดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบ

ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อ ใชสถิติการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก T-test และ F-test (One-way ANOVA)  เพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อแตกตางกัน และใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ไดแก Pearson Chi-Square และคา Sig. เพื่อทดสอบปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง                  อายุ

ระหว าง  21-30 ป   ม ีอาช ีพพน ักงานบร ิษ ัท ม ีระด ับการศ ึกษาปร ิญญาตร ี  ม ี รายได  เฉล ี ่ ยต อเด ือนที่                      

10,001-20,000 บาท ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศและอาชีพที่แตกตางกันมีผล

ตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน โดยดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  



ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยเกี่ยวกบัปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไดแก    ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

ดานเพศ และดานอาชีพ มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตปฏิเสธสมมติฐานปจจัย

ทางดานประชากรศาสตร ดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยอมรับสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การตลาด และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่

อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

 เพศ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นหมายความวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจ

ซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา เกิดแจง (2562) เร่ือง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน

บุคคลดานเพศที่แตกตางกันของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตรา

จินเฮิรบ ที่ไมแตกตางกัน 

 อายุ มีคา Sig. เทากับ .187 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นหมายความวา อายุที่แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา เกิดแจง (2562) เรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน

บุคคลดานอายุที่แตกตางกันของของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมนุไพร 

ตราจินเฮิรบ ที่ไมแตกตางกัน 

 อาชีพ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นหมายความวา อาชีพที่แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อ

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา เกิดแจง (2562) เรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน

บุคคลดานอาชีพที่แตกตางกันของของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมอง

สมุนไพร ตราจินเฮิรบ ที่แตกตางกัน 

 ระดับการศึกษา มีคา Sig. เทากับ .195 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นหมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตาง

กันมีการตัดส ินใจซื ้อถุงพลาสติกที ่ เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอมของประชาชนที ่อาศัยอยู ในเขตบางขุนเทียน 



กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา เกิดแจง (2562) เรื่อง “ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ที่ไมแตกตางกัน 

 รายไดเฉลี่ยตอดือน มีคา Sig. เทากับ .584 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นหมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดอืนที่

แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา เกิดแจง (2562) เรื่อง “ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพร ตราจินเฮิรบ ที่แตกตางกัน 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

 ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณ

วิชญ พยุหวรรธนะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวิปปงครีม” 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อวิปปงครีม 

 ดานราคา (Price) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งหมายความวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) มีผลตอการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมทบ ชั้นสุพัฒน, ชัชชัย 

สุจริต และอิราวัฒน ชมระกา (2562) ไดศึกษาเรื่อง “สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทน

จำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ 

 ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 

0.05 ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมทบ ชั้นสุพัฒน, ชัชชัย สุจริต และอิราวัฒน ชมระกา (2562) ไดศึกษาเร่ือง “สวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนายเสนกวยเตี๋ยวในจังหวัดอตุรดิตถ” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูแทนจำหนาย

เสนกวยเตี๋ยวในจังหวดัอุตรดิตถ 

 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี ่

0.05 ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรุตม โกมลเปลิน (2560)  ศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด



บริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทของฝากจากตางจังหวัดของผูบริโภคในเขตภาษีเจริญ” ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานบุคคล และดานการสงเสริม

การตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทของฝากจากตางจังหวัดของผูบริโภคในเขตภาษีเจริญ 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ควรมีการเพิ่มเติมในสวนของขอมูลบริการหลังการขาย เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนมากข้ึนหากลูกคามีปญหาในการใชงานสินคาสามารถติดตอสอบถามไปทางชองทางใดไดบาง และควรเพิ่มสวน

ของสินคาใหมีเลือกหลายประเภทมากขึ้นโดยอาจจะเพิ่มในสวนของถุงรอน ถุงหูหิ ้ว ที่ผู บริโภคสวนมากใชใน

ชีวิตประจำวันอีกยังเปนการเจาะกลุมตลาดของแมคาที่ใชถุงใสของตางๆในตลาดอีกดวย 

 ปจจัยดานราคา (Price) ควรมีการตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑอยูเสมอเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับ

ผูบริโภค และตรวจสอบวาราคาที่แสดงกับตัวสินคาตรงกันหรือไมเพื่อไมใหผูบริโภคเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

หากมีการจัดแคมเปญลดราคาผลิตภัณฑตางๆ ควรหมั่นตรวจสอบราคาใหสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ควรมีการจัดเรียงผลิตภัณฑใหสามารถมองเห็นไดงาย และมี

การจัดเรียงที่เปนระเบียบเรียบรอย นาซื้อ ควรจัดประเภทใหสินคาหรือผลิตภัณฑที่คลายกันหรือใกลเคียงกันอยูใกล

กัน เพื่อที่ผูบริโภคงายตอการคนหาเวลาเดินซื้อ และควรมีศูนยกระจายสินคาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหเกิดความ

สะดวกตอการหาซื้อของผูบริโภค 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรจะมีการจัดแคมเปญใหสม่ำเสมอ เพื่อกระตุนให

ผูบริโภคเกิดความตองการซื้อผลิตภัณฑมากขึ้น และควรจัดแคมเปญที่ผูบริโภคสามารถทำตามเงื่อนไขไดไมกอใหเกิด

ความยุงยากวุนวาย หากจะเขารวมแคมเปญ 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาปจจัยทางดานอื่นๆเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดทำการศึกษา เพื่อใหผลงานวิจัยเกิด

ความสมบูรณืและเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

 2. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทำการศึกษากลุมประชากรใหครอบคุลมและละเอียดมากกวานี้ โดยเฉพาะกลุม

ที่ไมเคยซื้อสินคาที่เปนถุงพลาสติกมากอน เพื่อใหลูกคาปรับเปลี่ยนทัศนคติในดานลบที่มีตอถุงพลาสติก วาสามารถใช

ถุงพลาสติกที่เปนมิตรกกับสิ่งแวดลอมได เพราะงายตอการยอยสลายมากกวาถุงพลาสติกที่มีขายโดยทั่วไป 

 3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรขยายพื้นที่ในการศึกษากลุมประชากรตัวอยาง ไปในภาคตางๆ ดวย เพื่อศึกษา

ทัศนคติวาคนในแตละภาคมีทัศนคติและความเขาใจเปนอยางไรบางเก่ียวกับถุงพลาสติก และนำมาประยุกตใชในการ

ทำวิจัยคร้ังตอไป 

 4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลลเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการซื้อถุงพลาสติกที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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