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พฤติกรรมตามแนวคดิการบริโภคอย่างยั่งยืนของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บรกิารขนส่งพัสดุในประเทศ 

Behavior According to Sustainable Consumption  Concept of  Small and Medium 

Entrepreneurs in Mueang Chiang Mai Towards Using Domestic Parcels Delivery Services 

ภัสสรว์ณัฐชนก พึ่งทอง* ธันยาน ีโพธิสาร** และวรัท วินิจ*** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ ต่อการใช้บริการขนสง่พัสดุในประเทศ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมของผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 200 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ยึดหลักความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลใน บริษัทเอกชน สถานีขนส่ง และท่ีท าการ

ไปรษณีย์ ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มประชากร 

  ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่ม คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  

และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป โดยส่วนมากแล้วมีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ทั้งทางด้าน

ปัจจัยในการใช้บริการขนส่งพัสดุ เช่น ปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ผู้รับพัสดุปลายทางในการใช้

บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ลักษณะการขนส่งพัสดุ และการให้ความส าคัญต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ  

ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจะให้ความส าคัญใน

เร่ืองของความน่าเชื่อถือในตัวผู้ให้บริการ และการใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) มีค่าบริการต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการในประเภทเดียวกัน และมีช่องทางหรือจุด

ให้บริการมีความเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาการรอใชบ้ริการในการขนสง่พัสดุในแตล่ะครัง้ท่ี

นานเกินไป และมีการให้ความส าคัญกับการจ้างงานในพืน้ท่ี เพื่อสร้างรายได้ให้เป็นคนในพื้นท่ีอีกดว้ย  

  นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยืน มีความคิดเห็นในท้ัง 3 ด้าน 

ในระดับความเห็นทางลบ สว่นในกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป มีความคิดเห็นในท้ัง 3 ด้าน ในระดับความเห็นเฉยๆ แสดงว่ากลุ่ม 
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ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงการบริโภคอยา่งยั่งยนื และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปให้ความคิดเห็นตอ่การใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศ

ท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันในทุกปัจจัย โดยกลุ่มผู้บริโภคท่ี

ตระหนักถึงการบริโภคอย่างย่ังยนืให้ความส าคัญกับเร่ืองดังกล่าวมีคา่เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป   

ABSTRACT 

  The objective of this research was to study the Behavior According to Sustainable Consumption Concept of  

Small and Medium Entrepreneurs in Mueang Chiang Mai Towards Using Domestic Parcels Delivery Services. The 

samples collected were from 200 private companies, transport stations and post offices in Meuang Chiang Mai using 

non-probability and quota sampling techniques. The data were analyzed by using descriptive statistics of frequency, 

percentage, and mean of the analysis of the differences between the two groups of samples. 

       The research revealed that there were differences in domestic parcel service behaviors between two 

groups of consumers: sustainable consumption consumers and general consumers. Mostly they differ on factors for 

using domestic parcel services, domestic parcel recipients, the ways of parcel service, and emphasis on using 

domestic parcel service following the sustainable consumption concept. 

Moreover, the two groups emphasized on the reliability of a service provider and using environmentally 

sound practices or reusing bubble wrap. Secondly there were a lot of appropriate and conveniently accessible 

services. And lastly, seeing employment in that region as an important thing. 

Furthermore, the opinions towards using domestic parcel services affected social, economic and 

environmental factors. The sustainable consumption consumers thought negatively about these three factors. In the 

other hand, the general consumers showed impassive opinions. It demonstrated that the two groups actually had 

different attitudes about the three factors effecting domestic parcel services use; in particular,  the sustainable 

consumption consumers had results closer towards the norm more than the general consumers. 

บทน า 

  ในปัจจุบันจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การขนส่งพัสดุเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญและจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เพราะการขนส่งได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในภาคธุรกิจท้ังโดย

ทางตรงและโดยทางอ้อม และการขนสง่พัสดุภายในประเทศน้ันก็ถือได้วา่เขา้มามีสว่นเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเพื่อให้

กลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการจัดส่งพัสดุไปยังปลายทาง ซึ่งพฤตกิรรมการขนส่งพัสดุนั้นได้เกิดจากการขยายตัวของภาคธุรกิจ

และเกิดจากความนยิมซือ้สินค้าออนไลน ์ซึ่งมีแนวโนม้มาจากการใชอ้นิเทอร์เนต ของคนไทยในปี 2555 มากกวา่ 25 ล้าน

คน  โดยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การค้นหาซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นเร่ืองท่ีง่ายและสะดวกส าหรับทุกๆ  

คนในประเทศ คนไทยซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจาก 47.8%  เป็น  57.2%  ซึ่งจากพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริโภคตามท่ีกล่าวมาแล้วนั้น  เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจการค้าท่ีมีเพิ่มมากขึ้นและความเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
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ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ ตามกระแสการบริโภคของประชาชนท่ีนิยมสั่งซื้อของผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต ท าให้การขนส่ง

พัสดุภายในประเทศ ได้รับความนยิมและมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป ี  

  อย่างไรก็ตาม การขนส่งพัสดุในปัจจุบันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ให้ความสนใจและ

ความส าคัญในเร่ืององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้บริการซึ่งการขนส่ง

นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนการขนส่งให้มีการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics ซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกในการให้

ความส าคัญ และในภาคการขนส่ง Green Logistics จึงมุ่งเน้นไปท่ีการน าวัสดุท่ีใช้ในการบรรจุภัณฑ์ให้สามารถน าไป  

รีไซเคิลใหม่ และพยายามหลกีเล่ียงบรรจุภัณฑท่ี์ไม่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

 โดยจากการท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่ได้เป็นแหล่งผลิต

และกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างในประเทศ จึงท าให้มีการเข้ามาประกอบของผู้ประกอบการท่ีเพิ่มมากขึ้นนั้น  

ท าให้มกีารขยายตัวทางด้านการขนส่งพัสดุอย่างมาก  ซึ่งจากการขยายตัวในอัตราท่ีสูงนัน้  นับวา่เป็นโอกาสท่ีดขีองธุรกิจ

ด้านการขนส่งพัสดุในการท าการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้บริการด้านการขนส่ง

พัสดุ  

  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยนืของผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทขนส่ง น าไปใช้ใน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสอดคล้องกับความต้องการตามแนวคิดการบริโภค

อย่างย่ังยนืของลูกค้าในอนาคต 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

  แนวคิดเกี่ยวกบัการวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้บริโภค   

  ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546) การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต้องมกีารวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคเพื่อ

ค้นหาหรือวจิัยเกี่ยวกับพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซื้อ

และการใชข้องผู้บริโภคค าตอบท่ีได้จะชว่ยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพงึพอใจของ

ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม  

  ค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws1H ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? 

WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย  

  1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นค าถามเพื่อทราบลักษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ี

ใชบ้ริการขนส่งพัสดุ ซึ่งเกี่ยวกับดา้นประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมการใชบ้ริการ  

  2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy ?) เกี่ยวกับ สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการในการใชบ้ริการขนสง่พัสดุ 

ซึ่งเกี่ยวกับความสะดวกและรวดเร็วในการใชบ้ริการ  

  3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy ?) วัตถุประสงค์ในการใช้บริการของผู้บริโภคว่า จะใช้

บริการเพื่ออะไร เช่น ต้องการใช้บริการเพื่อสง่สิ่งของให้กับญาติหรือเพื่อน ๆ  
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  4. ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซื้อ (Who participates in the buying ?) บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มอีทิธิพลในการ

ตัดสนิใจ ประกอบด้วย ผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสนิใจซื้อ ผู้ซือ้ ผู้ใช ้ 

  5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการใช้บริการ เช่น ช่วงวันใดของเดือน 

ชว่งเวลาใดของวัน  

  6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy ?) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคไปท าการใช้บริการ เช่น 

ไปรษณีย์ หรือ บริษัทรับส่งพัสดุเอกชน  

  7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy ?) ขั้นตอนในการตัดสินใจประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา 

การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสนิใจชื้อ ความรู้สกึภายหลังการใช้บริการ 

  แนวคิดตลาดองค์กร (Organizational Markets) 

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2533 : 84-85) หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือ องค์การท่ีซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต 

การอุตสาหกรรม การให้บรกิาร การด าเนินงานของกิจการ หรือเพื่อการขายตอ่ ซึ่งตลาดองค์กรมอียู่ 3 ตลาด คือ ตลาด

อุตสาหกรรมหรือตลาดผู้ผลิต ตลาดรัฐบาล และตลาดคนกลางหรือตลาดผู้ขายต่อ ตลาดองค์กรนั้นไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์

เพื่อการบริโภค หรืออรรถประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ต้องการสินค้าและบริการเพื่อใช้ในการผลิต การขายต่อ หรือการ

ให้บริการต่อไป มีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้องกับการซื้อในองค์กร โดยเฉพาะรายการสินค้าที่ส าคัญๆ ผู้ตัดสินใจโดยท่ัวไปมี

ความรับผิดชอบในองค์การ และท าการตัดสินใจต่างๆ เพื่อการตัดสินใจซื้อ องค์กรจะมีการก าหนดนโยบาย เงื่อนไข  

และความต้องการเอาไวซ้ึ่งผู้ซื้อขององค์กรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งท่ีองค์การก าหนดไว ้และสัญญาซื้อขายจะต้องมี

ขึน้ในตลาดองค์กร แต่ตลาดผู้บริโภคไมจ่ าเป็นต้องมใีนตลาดเหลา่นี ้เพื่อส ารวจพฤติกรรมการซือ้ของตลาดองค์กร ในสว่น

ของตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผู้ผลิต และตลาดคนกลางหรือตลาดผู้ขายต่อ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีการส่งพัสดุหรือสินค้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และเพื่อให้น าไปขายตอ่ ซึ่งองค์กรต้อง

ค านึงถึงผลกระทบในพฤติกรรมการซื้อสินค้า เพื่อเจาะจงถึงปัญหาองค์กรจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือการบริการ

อย่างมปีระสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยองค์กรจะมขีั้นตอนของกระบวนการตัดสนิใจซื้อ ดังนี้ 

  1. การตระหนักถึงปัญหาหรอืความต้องการ 

  ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือ

ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก 

   - สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เชน่ ความรูส้ึกประทับใจในตัวพนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น 

  - สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด (7P's)  เช่น 

เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทัศน์ , กิจกรรมสง่เสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สกึอยากทดลองใชบ้ริการ เป็นต้น 

  2. การแสวงหาสนิค้าหรือบริการและระบุผู้ขาย 

  เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความตอ้งการในสนิค้าหรือบริการแล้วล าดับขั้นตอ่ไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูลเพื่อ

ใชป้ระกอบการตัดสนิใจ โดยแหลง่ข้อมูลของผู้บริโภคหรือผู้ใชบ้ริการแบ่งเป็น 

  - แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน คนรู้จักท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินคาหรือ

บริการน้ัน ๆ 

  - แหลง่ทางการค้า (Commercial Sources) เชน่ การหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆพนักงานขายของร้านคา้  
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  - แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชน 

หรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีต้องการ 

  - แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้

ผลิตภัณฑห์รือบริการน้ัน ๆ มาก่อน 

  3. การประเมินทางเลือก 

  เป็นขั้นท่ีผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการก็จะท าการประเมินทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือกนั้นผู้บริโภคหรือ

ผู้ใชบ้ริการต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัตท่ีิจะใชใ้นการประเมิน เช่น ถ้าผู้บริโภคจะเลอืกใช้บริการขนสง่พัสดุ จะมีเกณฑ์

ท่ีใชใ้นการพิจารณา เช่น บริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ราคา รูปแบบการตกแต่งภายใน-ภายนอก การให้บริการในดา้นตา่ง 

ๆ เป็นต้น 

  4. การตัดสินใจซือ้ 

  หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจซือ้ ซึ่งตอ้งมีการตัดสนิใจ

ในดา้นตา่ง ๆ ดังนี ้

      1. บริษัทท่ีให้บริการขนส่งพัสดุ  

    2. ราคาในการใชบ้ริการ   

    3. ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบ้ริการ   

    4. วิธีการในการช าระเงิน  

 และอาจเลือกผู้ให้บริการหลายราย เพ่ือลดความเสี่ยงในดา้นอื่นๆ 

  5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หรอืการประเมินหลังการซือ้  

  หลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความ  

พงึพอใจภายหลังการซือ้ ซึ่งความพงึพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึ้นจรงิกับส่ิงท่ีคาดหวังถ้า

คุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริงตรงกับท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจใน

สินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น แตเ่มื่อใดก็ตามท่ี

คุณค่าท่ีได้รับจรงิต่ ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไวลู้กค้าก็จะเกิดความไม่พงึพอใจ พฤตกิรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้

ผลิตภัณฑข์องคูแ่ข่งขัน และมีการบอกตอ่ไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย 

  นอกจากจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขายท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ เช่น ชื่อเสียงความมั่นคงทางการเงิน การยืดหยุ่นของราคา ประสบการณ์ในอดีต บริการทางเทคนิค ความ

เชื่อมั่นในพนักงานขาย ความสะดวกในการใช้บริการ ความพอใจของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ ฯลฯ ความส าคัญเกี่ยวกับ

คุณสมบัตแิตล่ะอย่างจะแตกต่างกันในแตล่ะสถานการณ์การซื้อหรือผู้ใชบ้ริการน้ันๆ 

  แนวคิดการบรโิภคอย่างยั่งยนื (Sustainable Consumption) 

  แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) การบริโภคท่ียั่งยืนก็คือการผลิตท่ียั่งยืน ซึ่งท้ังใน

บริบทสากล และในบริบทไทย ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ในบริบทสากลนั้นเป็นการใชส้ินค้าและบริการท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการพื้นฐานและน ามาซึ่งคุณภาพชวีติท่ีดีขึ้น ในขณะที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดสารพิษ ของเสียและ

สารมลพิษน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาตลอดท้ังวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความจ าเป็น
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ล่วงหน้าของคนในรุ่นถัดไปรวมถึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยมีคุณภาพ 

และการบริโภคปัจจัยสี่ท่ีมีความจ าเป็นตอ่ชีวติ หรือบริโภคทรัพยากรท่ีมอียู่ให้พอดี พอเหมาะกับฐานะของตนเอง อยา่ท า

อะไรท่ีเกินตัว ต้องค านึงถึงปัจจุบันและอนาคตให้มีทรัพยากรใช้ได้ตลอด สิ่งใดท่ีสามารถผลิตทดแทนได้ รีไซเคิลได้ก็  

พงึกระท า แตปั่จจุบันพบวา่ผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้เป็นผู้บริโภคอยา่งไม่มขีอบเขตและไมจ่ ากัด เป็นการบริโภคอย่างไมม่ีสต ิ

ดังนั้น พึงสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคเพื่อให้มีการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน คือ ให้รู้ว่าบริโภคอะไร บริโภคเท่าไร  

และบริโภคอยา่งไร ซึ่งจะท าให้เกิดการผลิตและการบริโภคอยา่งยั่งยืนได้ ซึ่งแนวคิดดา้นการบริโภคท่ีย่ังยนืในบริบทสากล 

ค านึงถึงประเด็นทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการหมุนเวียนให้เกิดการใช้

อย่างยั่งยืน เป็นวงจรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยไม่มุ่งเน้นท่ีการลดระดับหรือปริมาณการบริโภค และประเด็น

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมองแยกส่วนระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ หรือขีดความสามารถท่ีรองรับได้ของ

ธรรมชาติ  

  ในขณะท่ีแนวคิดด้านการบริโภคท่ียั่งยืนในบริบทไทย ให้ความส าคัญกับการมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

นเิวศ และค านึงถึงปัจจัยภายในทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวก าหนดความจ าเป็น หรือคุณภาพชีวิต การลดปริมาณ

ความตอ้งการบริโภค ซึ่งมีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แตย่ังขาดความชัดเจนและไม่มีการน าไปสู่

การปฏบัิต ิ(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550 : ออนไลน์) 

  ในการวัดพฤตกิรรมของผู้ใชบ้ริการตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  ซึ่งการใช้บริการของผู้ใชบ้ริการ  ถือได้ว่า

เป็นพฤติกรรมท่ีมีส่วนส าคัญท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้ท้ังผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต โดยการศึกษาตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้ใช้บริการนั้น จะแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีความตะ

หนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้ใชบ้ริการท่ีไม่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยนื ซึ่งค าถามที่ใชว้ัด

ผู้ใชบ้ริการท้ังสองกลุ่มประกอบไปด้วย 2 สว่นหลักที่ส าคัญคือ   

 1. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้ใช้บริการเอง ในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดลอ้ม (Athanasios Krytallis et al., 2012, 344-345) 

  2. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรอย่างยั่งยืนในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(Carman Tanner and Sybille Wolfing Kast, 2013, 899-900) 

วิธีการศึกษา 

  1. ขอบเขตการศกึษา  

  เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ และศึกษาว่า

พฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนหรือไม่ โดยใช้ชุดค าถามตามกรอบแนวคิด Triple 

Bottom line ของการบริโภคอย่างย่ังยนื ในการแบ่งกลุม่ผู้บริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป และกลุ่มผู้บริโภค

ท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งค าถามท่ีใช้วัดจะประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

การบริโภคอย่างยั่งยืนของตัวผู้บริโภคเอง และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรอย่างยั่งยืนในองค์ประกอบด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มจากค าถาม 6Ws1H ท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิด Triple Bottom line แลว้จึงวเิคราะห์ถงึความสอดคล้อง และแตกต่างกันระหว่างผู้บริโภค 2 กลุ่มน้ี โดนจะท า 

การศึกษากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศในเขตอ าเภอเมืองว่าผู้ใชบ้ริการ

ขนส่งพัสดุได้รับอิทธิพลในการมาใช้บริการในแต่ละคร้ังมีพฤติกรรมในการใช้บริการตามแนวคิดการบริโภคท่ียั่งยืนมาก

นอ้ยเพยีงใด 

  2. ข้ันตอนการศึกษา 

  น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดย 

 ในส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ในส่วนนี้จะใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุม่ประชากร 

 ในส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ตอ่การ

ใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นค าถามท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

(6Ws1H) และส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s ) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่าระดับความส าคัญ (Rating Scale) ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ

ความส าคัญ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

  ส่วนของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยท้ัง 3  ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม  

ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับของความคิดเห็น ได้แก่ ทางลบมากที่สุด ทางลบ เฉยๆ ทางบวก 

ทางบวกมากท่ีสุด  

  ในสว่นท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยืน  ซึ่งแบบสอบถามจะสอดคลอ้งกับกรอบ

แนวคิด Triple Bottom Line  ซึ่งจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) แล้วจึงวัดแนวโน้มเข้าสู่จุดศูนย์กลาง ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น      

2  กลุ่ม ดังนี้ หากค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามรายบุคคลมีคา่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม จะจัดอยู่ในกลุ่มของผู้บริโภคท่ัวไป 

หากค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามรายบุคคลมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม จะจัดอยู่ในกลุ่มของผู้บริโภคท่ี

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ (7P’s )  ของผู้บริโภคท้ัง 2 กลุ่มโดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าระดับ

ความคิดเห็น (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับของความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  

ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

  3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีใช้บริการขนส่งพัสดุ ใช้ข้อมูลผู้ประกอบ 

ธุรกิจออนไลน์จังหวัดเชยีงใหม ่มีจ านวน 4,000  ราย โดยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอยา่ง ตามการเปิด

ตารางขนาดตัวอยา่งในการศึกษาที่ใชห้นว่ยตัวอยา่งเป็นคนและระดับท้องถิ่นของ Seymour Sudman  ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่ง
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แบบไมย่ึดหลักความนา่จะเป็น (Non-probability Sampling) และใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งจะท า

การเก็บข้อมูลใน สถานีขนส่ง และท่ีท าการไปรษณีย์ ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 8 แห่ง ซึ่งแบ่งตามในจ านวน

เท่าๆกัน คือ 25 ราย 

  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

  ผู้ศึกษาจะท าการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามในการส ารวจ (Questionnaire) ผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุตามสถานีขนส่ง และท่ีท าการไปรษณีย์ ในอ าเภอเมอืงจังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 200 ราย  

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามที่โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตอ าเภอเมืองเชยีงใหม ่ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา 

รายได้  

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรม และส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ   

  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนื 

  ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ผลการศึกษา 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุช่วง 21-30 ปีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีอายุชว่ง 31-40 

ปี  มีอายุช่วง 41-50 ปี  มีอายุชว่ง ต่ ากว่า 21 ปี และมีอายุชว่ง 51-60 ปี การศกึษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมา

ได้แก่การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า การศึกษาไมเ่กินมัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า และสูง

กว่าระดับปริญญาตรี ท าธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน  ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน

ระหว่าง 15,001-25,000 บาท  ระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท ระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

35,001-45,000 บาท และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 55,001-65,000 บาท และ ระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 65,001-

75,000 บาท ประเภทของกิจการหลัก คือ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ธุรกิจออนไลน์  ธุรกิจค้าปลีก 

และธุรกิจค้าส่ง ระยะเวลาด าเนินกิจการมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต่ ากวา่ 1 ปี และ มากกว่า 6 

ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาด าเนินกิจการ มากกว่า 11 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และระยะเวลาด าเนนิกิจการ มากกวา่ 15 ปี  

  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้

บริการขนส่งพัสดุในประเทศในภาพรวม 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการตัดสินใจด้วยตนเอง มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ลูกค้าเป็น 

ผู้ตัดสินใจ และผู้มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ ตัดสินใจจากผู้จ าหน่ายรายอื่นๆ มีเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ

จากแหล่งขอ้มูล Internet หรือเว็บไซด์ตา่งๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ครอบครัว ญาติ เพื่อน ปา้ยโฆษณา แผ่นพับ / ใบปลิว 
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หนังสือ หรือนิตยสาร และการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศจากแหล่งข้อมูลโทรทัศน์ ตามล าดับ มีปัจจัยในการ

เลอืกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ โดยเชื่อถือคุณภาพบริการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ขั้นตอนการใชบ้ริการไมยุ่่งยาก มี

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  ค่าบริการมีความเหมาะสม  มีจุดให้บริการมีมาก 

(สถานท่ี/เคาร์เตอร์) มีความปลอดภัยของพัสดุ และมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ จากบริการหลัง

การขายท่ีดี มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศต่อคร้ัง 501-1,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ  

น้อยกว่า 500 บาท  มีค่าใช้จ่าย 1,001-1,500 บาท  มีค่าใช้จ่าย 1,501-2,000 บาท และ 2,001-2,500 บาท ตามล าดับ 

ความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ 1-2 คร้ังตอ่สัปดาห์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 1-3 ครั้งต่อเดือน  ความถี่ 3-4 

คร้ังต่อสัปดาห์ และมีความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ทุกวัน เหตุผลในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ  

มีการให้บริการท่ีดี มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประทับใจในการให้บริการ  ความปลอดภัยของพัสดุมั่นใจว่าถึงผู้รับ บริการท่ี

รวดเร็ว สามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก และมเีหตุผลในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ราคาในการใชบ้ริการ

ในแต่ละคร้ังมีราคาถูกและ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวกสบาย  บุคคลช่วยในการตัดสินใจการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศ โดยตัดสินใจด้วยตนเอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ลูกค้า บุคคลรู้จัก/ เพื่อน พนักงานเป็นผู้ ท่ีให้ค าแนะน า และจาก

ผู้บริหารหน่วยงาน/ เจ้าของ มีช่วงเวลาในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ในช่วงกลางวัน (11.01-13.00 น.) มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ไม่แน่นอน  ช่วงเช้า (08.00-11.00  น.) และมีช่วงเวลาในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศในช่วงบ่าย 

(13.01-16.00 น.) ส าหรับปริมาณต่อคร้ังในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ 1-5 กิโลกรัม มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

มากกว่า 0.5 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม  6-10 กิโลกรัม ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม  11-15 กิโลกรัม และมากกว่า 15 

กิโลกรัม ในส่วนภูมิภาคปลายทางท่ีส่งสินค้าไปยังภาคเหนือ และภาคกลาง บ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออก  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตก ผู้รับพัสดุปลายทาง คือ บุคคลท่ัวไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียน/ นักศึกษา 

เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัท และเป็นแม่บ้าน มีลักษณะการขนส่งพัสดุ แบบ EMS มากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบธรรมดา 

และแบบลงทะเบียน การเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุเลือกใช้ท่ีใดบ่อยท่ีสุด คือ ไปรษณีย์ไทย มากท่ีสุด รองลงมาคือ  

นิ่มซี่เส็ง สยามเฟิสท์เอ็กซ์เพรสคาร์โก้, พรอ านวย ขนส่ง, พี อาร์ คูเรีย (PR), ไอที ทรานสปอรต์, NTC รับ-ส่ง พัสดุด่วน 

จ ากัด , PL ขนส่ง, CN ขนส่งด่วน, นครชัยแอร์, หจก.เอส.พี.สุภาภัณฑ์ ขนส่ง, เอช.ดับบลิว.โลจิสติกส์, สมบัติทัวร์,   

กิตติวัตร ทรานสปอร์ต, หจก.ด่านเหนือ 2543, PM ขนส่งด่วน และเซ้าท์เทิร์น ดิลิเวอร่ี เซอร์วิส (SDS) ตามล าดับ  

มีการขนส่งพัสดุไปยังจังหวัดปลายทาง คือกรุงเทพมหานคร บ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ ล าปาง เชียงราย ขอนแก่น จันทบุรี 

ชลบุรี พะเยา พิษณุโลก อุดรธานี สุพรรณบุรี แพร่ ล าพูน และปทุมธานี น่าน สระบุรี ลพบุรี สระแก้ว ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน 

ตาก ก าแพงเพชร นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์  ระยอง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เลย ศรีสะเกษ 

นนทบุรี พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามล าดับ 

  ในสว่นของการให้ความส าคัญตอ่ปัจจัยในการใชบ้ริการขนสง่พัสดุในประเทศโดยรวมในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 4.17 โดยปัจจัยในเร่ืองมีความน่าเชื่อถือในตัวผู้ให้บริการ (ด้านผลิตภัณฑ์) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน

ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.51  รองลงมา คือ ช่องทาง หรือจุดให้บริการมีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (ด้านการสร้าง

และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ) ให้ความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 และใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ี
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) (ด้านผลิตภัณฑ์)  ให้ความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 

ตามล าดับ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคดิเห็นต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีสง่ผลกระทบตอ่ปัจจัยดา้นสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระดับความเห็นเฉย ๆ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 โดยความคิดเห็นในด้าน

สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับความเห็นเฉยๆ ค่าเฉลี่ย 3.22  ด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความเห็นในระดับความเห็นทางลบ ค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับ

ความเห็นเฉย ๆ ค่าเฉลี่ย 3.40 

  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

  ผู้ตอบแบบสอบถามให้มีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 3.70 โดยมีความคิดเห็นแบ่งเป็นสองส่วนดังน้ี 

  1. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของตัวผู้บริโภคเอง ในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอ้ม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นพฤติกรรมสว่นบุคคลด้านสิ่งแวดลอ้มในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44  

ในความคิดเห็นท่ีว่า “มนุษย์ก าลังท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และโลกเปรียบเสมือนกับยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ีและ

ทรัพยากรจ ากัดมากๆ”  เป็นความคิดเห็นพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจท่ีว่า  “ฉันหลีกเลี่ยงสินค้าและบริการท่ีมี

ส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป” มีค่าเฉลี่ย 4.32 และเป็นความคิดเห็นพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคมท่ีว่า  

“มคีวามส าคัญส าหรับฉันท่ีจะสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่นเมื่อฉันซื้อสินค้าและบริการ” มคี่าเฉลี่ย 4.15 

  2. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรอย่างยั่งยืนในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นตอ่พฤติกรรมองค์กรในประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน 4.20 ในความ

คิดเห็นคือ “หากเป็นไปได้ บริษัทต่าง ๆ ควรใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตสินค้าของตนเอง” รองลงมาเป็นความคิดเห็น

พฤติกรรมองค์กรในประเด็นสังคม และเศรษฐกิจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน 4.14 ในความคิดเห็นคือ “บริษัทต่างๆ 

ควรใชโ้ครงการพึ่งพาแหลง่พลังงานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต”  

  การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน 

และกลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป 

  จากความคิดเห็นผู้บริโภคต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ย 4.44 ซึ่งมากท่ีสุดคือ

ความคิดเห็นท่ีว่า มนุษยก์ าลังท าลายสิ่งแวดลอ้มอยา่งรุนแรง และโลกเปรียบเสมอืนกับยานอวกาศท่ีมพีื้นท่ีและทรัพยากร

จ ากัดมากๆ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.32 คือความคิดเห็นท่ีว่า ฉันหลกีเลี่ยงสินค้าและบริการท่ีมสี่วนผสมเป็นโทษตอ่ร่างกาย

มากเกินไป    

  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 ราย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ

แนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนืโดยเฉลี่ยรวม คือ 3.70 ในการแบ่งกลุม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามความหมายดังตอ่ไปน้ี 

   - ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีคา่เฉลี่ย (Mean) มากกวา่หรอืเท่ากับ 3.70 จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีตะหนักถึง

แนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนื 
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  - ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าเฉลี่ย (Mean)  นอ้ยกว่า 3.70  จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีท่ัวไป 

  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงการมีแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืน และกลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป 

 กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนื มีจ านวน 108 คน พบวา่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 33.3 และ

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 มอีายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือมอีายุระหว่าง 31-40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 31.5  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับ

การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 26.9 เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มรีายได้

ตอ่เดือน ไมเ่กิน 15,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมามีรายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 

มปีระเภทของกิจการหลัก เป็นธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ ธุรกิจออนไลน์ คิดเป็น

ร้อยละ 31.5  และมีระยะเวลาด าเนินกิจการมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.9  รองลงมาคือ  

6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6   

  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป มีจ านวน 92 คน พบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.6 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.4 มีอายุ

ระหว่าง 21-30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.7  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง อายุช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.6   

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับการศึกษาระดับปวส./

อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.6 เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 

รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

47.8 รองลงมามีรายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.6 มปีระเภทของกิจการหลัก เป็นธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

และธุรกิจออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา คือ ธุรกิจค้าปลกี คิดเป็นร้อยละ 18.5  และมีระยะเวลาด าเนนิ

กิจการมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 58.7  รองลงมาคือ ต่ ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7    

 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศ ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลในการเลือกใช้

บริการขนส่งพัสดุจากการตัดสินใจด้วยตนเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.8  รองลงมาคือ ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ คิดเป็น

ร้อยละ 25.9 และผู้มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการ ตัดสินใจจากผู้จ าหน่ายรายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 9.3 โดยหาข้อมูลจาก

แหลง่ Internet หรือเว็บไซด์ตา่ง ๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ครอบครัว ญาติ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 25.0  

และป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 16.7  โดยมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ จากความเชื่อถือคุณภาพ

บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.6  รองลงมาคือ ขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก คิดเป็นร้อยละ 22.2  และการโฆษณา

ผ่านสื่อต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีการใชจ้่ายในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศต่อคร้ัง 501-1,000 บาท มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 52.8  รองลงมาคือ น้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0  รองลงมาคือ 1-3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.8   

โดยเหตุผลในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศส่วนใหญ่มาจากการมีการให้บริการท่ีดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.2  

รองลงมาคือ ประทับใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 18.5 และความปลอดภัยของพัสดุมั่นใจว่าถึงผู้รับ คิดเป็นร้อยละ 
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14.8  มีบุคคลช่วยในการตัดสินใจการใช้บริการขนส่งพัสดุโดยตัดสินใจด้วยตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.0  

รองลงมาคือ บุคคลรู้จักหรือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 13.9    

  กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนส่วนมากมีช่วงเวลาในการใช้บริการขนส่งพัสดุในช่วง

กลางวัน (11.01-13.00 น.) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือ ไมแ่นน่อน คิดเป็นร้อยละ 25.0  มปีริมาณต่อครั้ง

ในการใช้บริการขนส่งพัสดุ 1-5 กิโลกรัม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ มากกว่า 0.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 25.0  โดยการส่งสินค้าไปยังภูมิภาคปลายทางส่งไปยังภาคกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.4  

รองลงมาคือ ภาคเหนอื คิดเป็นร้อยละ 30.6 ในด้านผู้รับพัสดุปลายทางส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

43.5  รองลงมาคือ นักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.6  และเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 16.7   ส่วนลักษณะการ

ขนส่งพัสดุเป็นแบบ EMS มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ แบบธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 27.8  และแบบ

ลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 25.0 การเลือกใชบ้ริการขนส่งพัสดุมีการเลอืกใชท่ี้ไปรษณียไ์ทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.3 

รองลงมาคือ สยามเฟิสท์เอ็กซ์เพรสคาร์โก้ คิดเป็นร้อยละ 12.0   และพี อาร์ คูเรีย (PR) คิดเป็นร้อยละ 7.4  และกลุ่ม

ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการขนส่งพัสดุไปยังจังหวัดปลายทางคือ กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.7  รองลงมาคือ 

ล าปาง คิดเป็นร้อยละ 7.4  พะเยา และชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 6.5 

  ปัจจัยในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ พบว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้

ความส าคัญตอ่ปัจจัยในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 โดยปัจจัยใน

เร่ืองมีความน่าเชื่อถือในตัวผู้ให้บริการ (ด้านผลิตภัณฑ์) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 

4.74  รองลงมาคือ ช่องทางหรือจุดให้บริการมีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ)ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.70 และใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มหรือน ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ (Reuse) (ด้านผลิตภัณฑ)์ ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 ตามล าดับ 

   จากการศึกษาความคิดเห็นในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังคม  

ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม พบวา่กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยนืให้ความคิดเห็นต่อการ

ใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ

ความเห็นทางลบ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66 ในส่วนความคิดเห็นในด้านสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับ

ความเห็นทางลบ ค่าเฉลี่ย 3.60  ด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับความเห็นทางลบ ค่าเฉลี่ย 3.78 

และด้านส่ิงแวดลอ้ม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับความเห็นทางลบ ค่าเฉลี่ย 3.59  

  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศ ของกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุจากการตัดสินใจด้วย

ตนเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.9  รองลงมาคือ ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 28.3 และผู้มีอิทธิพลในการ

เลือกใช้บริการ ตัดสินใจจากผู้จ าหน่ายรายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10.9 โดยหาข้อมูลจากแหล่ง Internet หรือเว็บไซด์ต่าง ๆ 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ครอบครัว ญาต ิเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 22.8  และป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 

15.2  โดยมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ จากความเชื่อถือคุณภาพบริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

18.5  รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านสื่อตา่งๆ คิดเป็นร้อยละ 16.3 และขั้นตอนการใชบ้ริการไมยุ่่งยาก คิดเป็นร้อยละ 14.1  

มีการใช้จ่ายในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศต่อคร้ัง 501-1,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0  รองลงมาคือ 
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น้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.3   มีความถี่ในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 41.3  รองลงมาคือ 1-3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.1  โดยเหตุผลในการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศส่วนใหญ่มาจากการมีการให้บริการท่ีดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.0  รองลงมาคือ ประทับใจในการให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละ 18.5 และความปลอดภัยของพัสดุมั่นใจว่าถึงผู้รับ คิดเป็นร้อยละ 17.4 มีบุคคลช่วยในการตัดสินใจการใช้

บริการขนส่งพัสดุ โดยตัดสินใจด้วยตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.5  รองลงมาคือ บุคคลรู้จักหรือเพื่อน  

คิดเป็นร้อยละ 14.1    

  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปส่วนมากมีช่วงเวลาในการใช้บริการขนส่งพัสดุมีการใช้บริการไม่แน่นอน มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 31.5  รองลงมาคือ ในช่วงกลางวัน (11.01-13.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 29.3  มปีริมาณต่อคร้ังในการใชบ้ริการขนส่ง

พัสดุ มากกว่า 0.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ 1-5 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย

ละ 35.9 โดยการส่งสินค้าไปยังภูมิภาคปลายทางส่งไปยังภาคเหนือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.0  รองลงมาคือ ภาค

กลาง คิดเป็นร้อยละ 35.9 ในด้านผู้รับพัสดุปลายทางส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.8  รองลงมา

คือ นักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.7  และพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 17.4 ส่วนลักษณะการขนสง่พัสดุเป็นแบบ 

EMS มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ แบบธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 17.4  และแบบลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 

16.3 การเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุมีการเลือกใช้ท่ีไปรษณีย์ไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาคือ นิ่มซี่เส็ง  

คิดเป็นร้อยละ 20.7   และสยามเฟิสท์เอ็กซ์เพรสคาร์โก้ คิดเป็นร้อยละ 12.0  และกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการขนส่งพัสดุไป

ยังจังหวัดปลายทางคือ กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.8  รองลงมาคือ ล าปาง คิดเป็นร้อยละ 10.9   

และเชยีงราย คิดเป็นร้อยละ 7.6 

  ปัจจัยในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ พบว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปให้ความส าคัญต่อปัจจัยในการใช้บริการ

ขนส่งพัสดุในประเทศโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 โดยปัจจัยในเร่ืองมีความน่าเช่ือถือในตัวผู้ให้บริการ 

(ด้านผลิตภัณฑ์) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23  รองลงมาคือ ช่องทางหรอืจุดให้บริการมี

ความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ)ให้ความส าคัญในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.13 และใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse)  

(ด้านผลิตภัณฑ)์ ให้ความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามล าดับ 

   จากการศึกษาความคิดเห็นในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังค ม  

ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดลอ้ม พบวา่กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปให้ความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีสง่ผล

กระทบต่อปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระดับความเห็นเฉยๆ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.03  

ในส่วนความคิดเห็นในด้านสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับความเห็นเฉยๆ ค่าเฉลี่ย 2.76  ด้านเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับความเห็นเฉยๆ ค่าเฉลี่ย 3.16 และด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความเห็นในระดับความเห็นเฉย ๆ ค่าเฉลี่ย 3.16 
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  การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงการมีแนวคิดการบริโภค

อย่างยั่งยนื และกลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป 

  1. การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มกับปัจจัยสว่นบุคคล 

 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้ บริโภคท่ัวไปเมื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ว่ากลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ประเภทของกิจการหลัก และระยะเวลาในการด าเนินกิจการ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอธิบายได้ตามตาราง

ตอ่ไปนี ้

  2. การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มกับปัจจัยในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ 

 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปเมื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ  

ท่ีมีความสัมพันธ์ตามประเภทของกลุม่ผู้บริโภคอยู่ 3 ปัจจัย ดังตอ่ไปน้ี 

   1. ปัจจัยในการเลอืกใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ 

    2. ผู้รับพัสดุปลายทางในการใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศ 

    3. ลักษณะการขนส่งพัสดุ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินกิจการมากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ประเภทของกิจการหลักท่ีกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนเป็นธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก แต่กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปประเภทของกิจการหลักเป็นธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจ

ออนไลน ์

  ในสว่นของพฤติกรรมการใชบ้ริการขนสง่พัสดุในประเทศ ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนและกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป ได้มีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุด้วยตนเอง โดยหาจาก Internet หรือเว็บ

ไซด์ต่าง ๆ ซึ่งมีปัจจัยและเหตุผลในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุ คือ เชื่อถือคุณภาพบริการ และการให้บริการท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการขนส่งพัสดุแต่ละคร้ังจะอยู่ท่ีประมาณ 501-1,000 บาท โดยเฉลี่ยจะมีการใช้บริการขนส่งพัสดุ 1-2 

ครั้งต่อสัปดาห์ มกีารเลือกใชบ้ริการขนส่งพัสดุท่ีไปรษณีย์ไทย มลีักษณะการขนส่งพัสดุเป็นแบบ EMS ส่วนใหญ่ผู้รับพัสดุ

ปลายทางส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป และมกีารขนส่งพัสดุไปยังจังหวัดปลายทางคือ กรุงเทพมหานครมากที่สุด ทัง้สองกลุ่ม

ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้น ในเร่ืองของปริมาณในการขนส่งพัสดุ ช่วงเวลาในการขนส่งพัสดุ  และภูมิภาคปลายทาง  

ท่ีผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มแตกต่างกัน คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน มีปริมาณการส่งต่อคร้ัง  

1-5 กิโลกรัมช่วงเวลาช่วงกลางวัน (11.01-13.00 น.) และภูมิภาคปลายทางส่วนใหญ่ส่งไปยังภาคกลาง แต่กลุ่มผู้บริโภค

ท่ัวไป มีปริมาณการส่งต่อคร้ังมากกว่า 0.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ช่วงเวลาในการใช้บริการขนส่งพัสดุมีการใช้

บริการไม่แน่นอน และภูมิภาคปลายทางส่วนใหญ่สง่ไปยังภาคเหนือ 
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 ส าหรับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยนืของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมือง

เชยีงใหมต่อ่การใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศ กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนได้ให้ความส าคัญ

ในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการน าวัสดุท่ีใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่และการรู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดโดยให้ความส าคัญกับ ใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

(Reuse) เพื่อลดขยะ ท่ีเป็นมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง รองลงมาเป็นการให้ความส าคัญด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ

การหลีกเลี่ยงสินค้าและบริการท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษตอ่ร่างกายมากเกนิไป โดยพ่ึงพาแหลง่พลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชน 

เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 ดังนั้น กลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่ม คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้บริโภค

ท่ัวไป โดยส่วนมากแล้วมีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ท้ังทางด้านปัจจัย ในการใช้

บริการขนส่งพัสดุ เช่น ปัจจัยในการเลอืกใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศ ผู้รับพัสดุปลายทางในการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศ ลักษณะการขนส่งพัสดุ และการให้ความส าคัญต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ ตามแนวคิดการบริโภค

อย่างยั่งยืน นอกจากนีผู้้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจะให้ความส าคัญในเร่ืองของความน่าเช่ือถือใน

ตัวผู้ให้บริการ และการใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse)  

มีค่าบริการต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการในประเภทเดียวกัน และมีช่องทางหรือจุดให้บริการมีความเหมาะสม 

สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาการรอใช้บริการในการขนส่งพัสดุในแต่ละคร้ังท่ีนานเกินไป และมีการให้

ความส าคัญกับการจ้างงานในพืน้ท่ี เพื่อสร้างรายได้ให้เป็นคนในพื้นท่ีอีกดว้ย  

  นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังคม  

ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน มีความคิดเห็นในท้ัง  

3 ด้าน ในระดับความเห็นทางลบ ส่วนในกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป มีความคิดเห็นในท้ัง 3 ด้าน ในระดับความเห็นเฉยๆ แสดงว่า

กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปให้ความคิดเห็นต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุใน

ประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดลอ้ม แตกตา่งกันในทุกปัจจัย โดยกลุ่มผู้บริโภค

ท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างย่ังยนืให้ความส าคัญกับเร่ืองดังกล่าวมีคา่เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป   

  ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีได้  จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศท่ีมีความเห็นดว้ยตอ่

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับมาก และเมื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นสองกลุ่มแล้ว กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึง

การบริโภคอย่างยั่งยืนมีจ านวนท่ีมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปถึงร้อยละ 54.0  ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการบริโภคในยุค

ปัจจุบันท่ีมีการปรับเปลี่ยนวถิีชีวติในการบริโภคของตนเอง และการให้ความสนใจเร่ืองประโยชนจ์ากทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้

คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง 

และมีความเอื้ออาทรต่อสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอ้ม การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูล

ข่าวสารท่ีทันสมัยมากขึ้น ท าให้กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันเกิดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมท่ี

เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในอนาคต 
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    ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อท่ีจะสามารถใช้เป็นแนวทางให้บริษัทขนส่ง น าไปใช้ในปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนนิงานและการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมาใชบ้ริการขนสง่พัสดุในประเทศ โดยผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่การใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศ โดยอธิบายการศึกษาครัง้นี้ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการการศึกษาไปใช้ 

      จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน 

และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป ต่อปัจจัยในเร่ืองต่างๆนั้น กลุ่มผู้บริโภคท้ัง 2 กลุ่ม ได้ให้ความส าคัญอยู่ 3 เร่ืองเหมือนกัน คือ 

ความน่าเชื่อถือในตัวผู้ให้บริการ ช่องทางหรือจุดให้บริการมีความเหมาะสมสามารถเข้าถึงได้สะดวก และการใช้อุปกรณ์

ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหมไ่ด้ (Reuse) ดังนัน้ จึงควรให้ความส าคัญกับท้ัง 3 

เร่ืองมากขึ้น ในการน ามาใชป้รับปรุงประสิทธิภาพการด าเนนิงานและการให้บริการแก่ลูกค้าท้ังกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึง

การบริโภคอย่างย่ังยนื และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป ดังนี้ 

      1.1 ปัจจัยในเร่ืองความนา่เช่ือถือในตัวผู้ให้บรกิาร ซึ่งควรจะให้ความส าคัญต่อการให้บริการให้ได้อย่างถูกต้อง

ตามท่ีได้ตกลงกัน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ โดยอาจจะมีการวางแผนส าหรับการให้บริการ

ลูกค้าแตล่ะครั้ง และจัดเตรียมดูแลงานท้ังก่อนการให้บริการ ระหว่างการให้บรกิาร และหลังการให้บรกิาร ด้วยอุปกรณ์ท่ี

ทันสมัย เทคโนโลยีท่ีสูง และมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ซึ่งการเลือกและปฏิบัติงานได้ตามท่ีวางแผนไว้ และเป็นไปตาม

เป้าหมาย จะท าให้ลูกค้าเกดิความเชื่อม่ันและไว้วางใจในตัวผู้ให้บริการ 

      1.2 ปัจจัยในเร่ืองช่องทางหรือจุดให้บรกิารมีความเหมาะสมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ควรเพิ่มชอ่งทางในการ

เข้าถึงผู้ใชบ้ริการในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการเพิ่มจุดบริการตามท่ีมีกลุ่มคนจ านวนมาก เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการเข้าบริการ 

ซึ่งการตั้งจุดบริการตามสถานท่ีต่าง ๆ นั้น จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการของผู้ใช้บริการ เช่น ตั้งจุด

บริการตามสถานรีถไฟฟ้า (BTS) ซึ่งก็จะสะดวกกับผู้บริโภค เมื่อผ่านทางมายังสถานีรถไฟฟ้าแต่ละจุดก็สามารถเข้ามาใช้

บริการได้เลย 

      1.3 ปัจจัยในเร่ืองการใช้อุปกรณ์ส าหรับหุ้มห่อกันกระแทกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

(Reuse) ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้เช่นกัน 

ดังนั้นผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญในการใช้วัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ในการห่อหุ้มสินค้าจากวัสดุท่ีท ามาจาก

ธรรมชาติ เช่น กล่อง ซอง ท่ีท าจากกระดาษท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลหรือสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเป็นการเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนท่ีมีความต้องการและเห็นความส าคัญต่อการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้โภคท่ัวไป ที่ให้ความสนใจในเร่ืองนี้ก็จะให้ความส าคัญมากขึ้นให้เร่ืองวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

  จากการให้ความส าคัญของปัจจัยในเร่ืองต่างๆ ท้ัง 3 เร่ือง นั้น เป็นเร่ืองท่ีผู้ให้บริการควรให้การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก ส่วนในปัจจัยในเร่ืองอื่นๆ ที่มคีวามส าคัญรองลงมา 

ซึ่งผู้ให้บริการก็ควรให้ความส าคัญในอนาคตเชน่กัน 

  2. ข้อเสนอแนะในการท าการวจิัยคร้ังต่อไป 

      2.1 ควรท าการศึกษาวจิัยเชงิลึกโดยใช้การวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อหาปัจจัยของผู้ใชบ้ริการขนส่งพัสดุในประเทศ 

โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ เชน่ ทัศนคตขิองกลุ่มผู้บริโภคท้ัง 2 กลุ่ม ว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง
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กันในเร่ืองอะไร และมีเหตุผลในประเด็นต่างๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลา ท าให้ไม่สามารถ

ศกึษาวจิัยในเชิงลกึได้ 

     2.2 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น อาจท าให้การวิจัยไม่สามารถศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในพื้นท่ีอื่นๆ  ได้ จึงควร

ท าการศกึษาในเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาครัง้ตอ่ไป 
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