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กำรศึกษำเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำพฤติกรรมของสตรีในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ใน
กำรใชถุ้งผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   ตวัอยำ่งในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูส้ตรีท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ถุงผำ้ในอ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่  จ ำนวน 200 รำย โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  กำร
วเิครำะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ควำมถ่ี ร้อยละ และค่ำเฉล่ีย   
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ผำ่นมำ โดยมีควำมถ่ีในกำรซ้ือถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ 6 เดือนคร้ัง   ค่ำใชจ่้ำยต่อคร้ังในกำรซ้ือถุงผำ้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 100 บำท โดยสถำนท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ถนนคน
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เดิน ส ำหรับกำรทรำบแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนท่ีจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ เดินไป
เจอแลว้ซ้ือ  

ผลกำรศึกษำปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด ผูต้อบแบบสอบถำมให้ระดบัท่ีมีผลต่อกำรใช้
ถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบัมำกเรียงล ำดบัคือ ดำ้นรำคำ  รองลงมำดำ้นผลิตภณัฑ์   ดำ้นกำร
จดัจ ำหน่ำย  และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด  

ส ำหรับปัจจยัยอ่ย 10 ล ำดบัแรกท่ีมีผลต่อกำรใชถุ้งผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) ใชง้ำนได้
ดีกว่ำถุงพลำสติก 2) ควำมเหมำะสมของขนำดกบักำรใช้งำน และรำคำเหมำะสมกบัคุณภำพ 3) มี
หลำยระดบัรำคำให้เลือก  4) ควำมคงทนของผลิตภณัฑ์ 5) ควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน 6) มีให้เลือก
หลำยขนำด 7) มีหลำยรูปแบบกำรดีไซน์ กำรตกแต่งลวดลำยให้เลือก 8) รำคำถูก 9) มีป้ำยแสดงรำคำ
ไวอ้ยำ่งชดัเจน 10) ควำมสวยงำมของผลิตภณัฑ ์

ขอ้คน้พบดา้นแนวคิดเก่ียวกบัการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก
เห็นด้วยกับพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมในแง่บริษทัต่างๆ ควรใช้พลังงานทดแทนในชุมชน  มี
นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์และจ้างงานจากชุมชน  ด้านส่ิงแวดล้อมเช่น โครงการอนุรักษ์น ้ าและ
พลงังาน  รีไซเคิลและลดมลพิษ  ดา้นบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ท่ีมีจ ากดั  และตวัเอง  ควรมีส่วนลดโดยใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตแบบเ็็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  และบรรจุ
ภณัฑท่ี์เ็็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to explore behavior of women in Mueang Chiang Mai district in 
using environmental-friendly fabric bags. Samples were specified to 200 female fabric bag users. 
Questionnaires were used as the tool to collect data. Then, the data obtained were analyzed by the 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 

The findings presented that most respondents were 20-29 years old with Bachelor’s 
degree, worked as private company officer and earned monthly income (regular and extra incomes) 
at less than 15,000 Baht. 

The results of the study on behavior of women in Mueang Chiang Mai district in using 
environmental-friendly fabric bags suggested that advantages of the environmental-friendly fabric 
bags that the respondents paid the highest level concern on were the ease of use which was portable 
and usable in any occasions and the reduction of global warming since it was durable and reusable 
many more times than the plastic bags. The environmental-friendly fabric bags that they mostly 
used were giveaway product. Type of fabric bags that they usually used was the document/book bag 
(medium size). They used it for carrying documents/files.  Person influencing their decision in using 
the environmental-friendly fabric bag was referred to the respondents themselves. Frequency in 
using the fabric bag was found in daily use. They currently owned 2 fabric bags. Most of them 
bought the fabric bag by themselves at longer than a month ago. The frequency in buying the 
environmental-friendly fabric bag was at once in 6 months. In each purchasing time, they spent less 
than or equal to 100 Baht for a bag. Place where they bought the environmental-friendly fabric bag 



 

 ช 

was at the Walking Street. Source of information where they learned about the fabric bag’s shops 
was from their exploration.   

The results of the study on marking mix factors presented that the following factors 
affected the use of environmental-friendly fabric bags among the respondents at high level: price, 
product, place and promotion, in orderly. 

Hereafter were shown top 10 sub-factors affecting the use of environmental-friendly 
fabric bags: 1) being more practicable than plastic bags, 2) being appropriate size to use and 
reasonable price to quality, 3) having wide-range of prices, 4)  being durable, 5) product safety, 6) 
having alternative sizes, 7) having various designs and patterns, 8) cheap price, 9) having clear 
price-tag, and 10) product beauty. 

Based upon the sustainable consumption concept, the findings suggested that most 
respondents agreed with the socio-economic behavior that companies should promote the use of 
alternative energies in the community and it should have product innovation and employment in the 
community. In environmental aspect, they agreed with environmental concerned projects such as 
water and energy conservation, recycle, and pollution reduction. In personnel and environment 
aspect, they agreed with the statement saying that human were destroying the restricted environment 
and themselves, thus they should lessen this behavior by using environmental-friendly products and 
package. 
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แบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 22 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถุงผา้เพื่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้ 23 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

ของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า 24 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาส

ในการใชถุ้งผา้ 24 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูมี้อิทธิพล

ในการตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 25 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 25 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน

ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั 26 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคย

ซ้ือถุงผา้ใชเ้อง 26 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคย

ซ้ือถุงผา้เม่ือใด 27 
   

 



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ี

ในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 27 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้าย

ต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 28 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีท่ี

เลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 28 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการ

ทราบแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 29 

ตารางท่ี 4.18 
 

แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
จ าแนกตามอาย ุ 30 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้และจ าแนกตามอายุ 31 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท
ของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า   และจ าแนกตามอาย ุ 32 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาส
ในการใชถุ้งผา้ และจ าแนกตามอาย ุ 33 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผู ้มี
อิทธิพลในการตดัสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   และจ าแนก
ตามอาย ุ 34 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ี
ในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  และจ าแนกตามอาย ุ 35 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั และจ าแนกตามอาย ุ 36 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเคยซ้ือถุง
ผา้ใชเ้องและจ าแนกตามอาย ุ 37 

 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคยซ้ือ

ถุงผา้เม่ือใด และจ าแนกตามอาย ุ 37 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามอายุ 38 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อ

คร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  และจ าแนกตามอาย ุ 39 
ตารางท่ี 4.29 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีท่ี
เลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   และจ าแนกตามอาย ุ 40 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีท า
ให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
และจ าแนกตามอาย ุ 41 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 42 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้ และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 43 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท
ของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีเคยใช้เป็นประจ า   และจ าแนกตามระดับ
การศึกษา 44 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสใน
การใชถุ้งผา้  และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 45 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูมี้อิทธิพล
ในการตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   และจ าแนกตามระดบั
การศึกษา 46 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน
การใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 47 

 
 



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนถุง

ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั  และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 48 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเคยซ้ือถุงผา้

ใชเ้องและจ าแนกตามระดบัการศึกษา 49 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคยซ้ือ

ถุงผา้เม่ือใด และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 49 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 50 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อ

คร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 51 
ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีท่ี

เลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   และจ าแนกตามระดบัการศึกษา 52 
ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีท า

ใหท้ราบขอ้มูล 53 
ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม 

จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 54 
ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถุงผา้เพื่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 55 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

ของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใช้เป็นประจ า   และจ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 56 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสใน
การใชถุ้งผา้ และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 57 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูมี้อิทธิพล
ในการตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 58 

 



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 59 
ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนถุง

ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 60 
ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเคยซ้ือถุงผา้

ใชเ้องและจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 62 
ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคยซ้ือ

ถุงผา้เม่ือใด และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 62 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 62 
ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อ

คร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 63 
ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีท่ี

เลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 64 
ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีท า

ให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 65 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 66 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 67 

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 68 

ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 69 

   

 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด 70 
ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาย ุ 71 
ตารางท่ี 4.63 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น

ราคา จ าแนกตามอาย ุ 72 
ตารางท่ี 4.64 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ภาวะวิกฤติทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเร่ืองท่ีคนทัว่โลกก าลงัให้
ความส าคญัต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เช่น ภาวะ
โลกร้อน มลพิษในอากาศ น ้ าเสีย ขยะ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ คุณภาพ
ชีวติของคนในสังคมจนกลายเป็นตน้ทุนการผลิตและการบริโภคในอนาคต  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหทุ้ก
ฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจึงมิได้เป็นเพียง
กระแส แต่เป็นแนวโน้มใหม่ท่ีส าคญัท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปรับตวั จากการประมาณการคาดว่าใน
อนาคต ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนจะกดดนัให้มนุษยแ์ต่ละคนตอ้งลดการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นภยั
ต่อส่ิงแวดลอ้มลงถึงร้อยละ 60-85 ซ่ึงหมายความวา่วถีิชีวติของเราจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง และ
ความเปล่ียนแปลงน้ีเองท่ีน ามาสู่ยุคการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม หรือ Green Marketing (Marketeer, 
2551:  ออนไลน์)  

ผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มถือเป็นกลยทุธ์หลกัของการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มในการเสนอ
คุณค่าของสินคา้ท่ีมีส่วนประสมผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยถูกวางต าแหน่ง
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกและสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โดยปัจจุบนัตลาดผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีมูลค่าทาง
ธุรกิจ 98,900-126,100 ลา้นบาทต่อปี และมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉล่ียสูงท่ีร้อยละ 8-10 
ต่อปีจึงนบัเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ (ศูนยว์จิยัธนาคารกสิกรไทย, 2556 : ออนไลน์) 

จากกระแสต่ืนตวัภาวะโลกร้อน นับเป็นตวักระตุน้ให้เกิดแฟชั่นถุงผา้อย่างแพร่หลาย 
ปัจจุบนัถุงผา้จึงมีหลายรูปแบบ หลายขนาดให้เลือก นอกจากน้ียงัมีแหล่งผูผ้ลิตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีการจดัจ าหน่ายถุงผา้ในแหล่งรวมสินคา้ต่าง ๆ อาทิ เช่น ตลาดนดัจตุจกัร และรวม
ร้านค้าออนไลน์ ท าให้ร้านคา้เหล่าน้ีมีการออกแบบถุงผา้ค่อนข้างหลากหลาย มีภาพวาดลวดลาย 
เพน้ท์สี ลงบนเน้ือผา้ มีค  าขวญั ค านิยามสั้ น ๆ ท่ีบ่งบอกให้ชัดว่า “ฉันเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม”  ถุง
ผา้ดิบ เป็นอีกคอลเลคชัน่ใหม่ในการใชก้ระเป๋าท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค และรูปแบบการชอ้ปป้ิงท่ีถูกใจ
นกัอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทั้งหลาย ชนิดของผา้ท่ีนิยมท ากระเป๋ามีหลายประเภทให้เลือก ไดแ้ก่ ผา้ดิบ 
(Gray goods) ผา้สปันบอนด์ (Spun-bonded) ผา้แคนวาส (Canvas) ผา้โพลิเอสเตอร์ (Polyester) ผา้
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ก ามะหยี ่(Velvet) ผา้ 300D ผา้ 600D PVC ผา้กระสอบ เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต และ
การเยบ็ถุงผา้ในปัจจุบนัไดส้ร้างความแตกต่างของสินคา้ไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยพฒันารูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะราย เฉพาะองค์กร หรือเฉพาะโอกาส ท่ีมีรูปแบบไม่ซ ้ าใคร ผูซ้ื้ออาจ
น ามาใช้เองหรือมอบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ  มุ่งให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสินคา้ ลูกคา้ หรือองคก์ร ซ่ึงวตัถุดิบท่ีใชท้  าถุงผา้ 
อาจเป็นวตัถุดิบท่ีมีแหล่งผลิตภายในประเทศ เช่น เป็นผลิตภณัฑ์ของชุมชน อนัสามารถส่งเสริมและ
กระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนไดอี้กทางหน่ึง (ไทยโพสต,์ 2555: ออนไลน์) 

ในปัจจุบนัธุรกิจถุงผา้มีผูผ้ลิตหลายราย การแข่งขนัในตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึนโดยแต่ละ
รายต่างก็สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์  รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท  าให้สามารถจ าหน่าย
ถุงผา้ให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการไดท้ั้งรูปแบบ ขนาด และราคาท่ีทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตพอใจ   นอกจากนั้น
ยงัเนน้ขอ้ดีของถุงผา้คือซกัท าความสะอาดง่าย  ทนทานและสามารถใชซ้ ้ าได ้ช่วยลด ปริมาณขยะมูล
ฝอย ไม่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน พกพาสะดวก สามารถพร้อมใชง้านในทุก
โอกาส   

การรณรงคเ์ร่ืองการลดพลงังาน ลดโลกร้อนไดส่้งผลให้ทัว่ทุกภาคส่วนของประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกนั รวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่ทุกหน่วยงานไดมี้การต่ืนตวัและใหค้วามร่วมมือ
ในการรณรงคล์ดโลกร้อน ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรม การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการจดั
บริเวณเป็นสถานท่ีปลอดมลพิษนัน่คือ ถนนคนเดิน โดยมีแนวคิดการพฒันาเมืองให้สอดคลอ้งกบัวิถี
ชุมชน ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาและการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีในเมือง ไดมี้หลายประเทศไดด้ าเนินการ
จดัถนนคนเดินจนกลายเป็นท่ีรู้จกัในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ แหล่งรวมศิลปิน   ถนนคนเดินอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ถือเป็นถนนสายวฒันธรรม ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ินและประเทศ ปัจจุบนั
ถนนคนเดินในจงัหวดัเชียงใหม่ไดจ้ดัข้ึน 3 แห่ง คือ ถนนคนเดินววัลายจดัทุกวนัเสาร์บริเวณถนนววั
ลาย ถนนคนเดินสันก าแพง จดัทุกวนัเสาร์ ท่ีอ าเภอสันก าแพง  และถนนคนเดินทุกวนัอาทิตย ์จดั
บริเวณตั้งแต่ข่วงประตูท่าแพ ถนนราชด าเนิน ถนนพระปกเกล้า ซ่ึงมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
หลากหลายประเภท ทั้งสินคา้หัตถกรรม สินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และผสมผสานวฒันธรรมของคน
เชียงใหม่ เช่น สินคา้พื้นเมือง จ าพวกเคร่ืองประดบัตกแต่ง เส้ือผา้ ของท่ีระลึก กระเป๋า ผา้พนัคอ โคม
ไฟ เป็นตน้ ถุงผา้เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดมี้การวางจ าหน่ายอยู่กว่า 20 ร้านคา้บน
ถนนคนเดินวนัอาทิตย์ (จากการส ารวจ, 23 กุมภาพนัธ์ 2557) ซ่ึงแต่ละร้านมีการออกแบบถุงผา้ท่ี
แตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นถุงผา้ดิบท่ีเน้นลวดลายงานเพน้ท์ งานปัก ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
เชียงใหม่ หรือรูปทรงถุงผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตามแบบของร้านนั้น ๆ ถนนคนเดินวนัอาทิตยย์งัสร้าง
พื้นท่ีและการท ากิจกรรมร่วมกนัของคนในเมือง ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ถนนคนเดินช่วยลดมลพิษ 
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การใชพ้ลงังาน และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีร่ืนรมยน่์าอยูใ่หก้บัเมืองเชียงใหม่ (รววิรรณ โอฬารรัตน์มณี
และคณะ, 2547) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูศ้ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูห้ญิงมีพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร  ใชเ้ม่ือใด  ไดรั้บหรือซ้ือจากท่ีไหน   รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการใน
การพฒันาสินคา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนทางการ ตลาด 
และการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการใหเ้หมาะสม   

 
1.2 วตัถุประสงค์   

     เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
      1. ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
      2. สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม

กบัธุรกิจประเภทถุงผา้ในอนาคตต่อไป 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
 พฤติกรรมกำรซ้ือหรือกำรใช้ หมายถึง ลกัษณะการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเลือกซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มประเภทถุงผา้ ในท่ีน้ีกล่าวถึงการศึกษาเก่ียวกบัผูบ้ริโภค
วา่ ผูบ้ริโภคใชอ้ะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงใช้ ใครมีส่วนร่วมในการใช ้ ผูบ้ริโภคใชเ้ม่ือใด ผูบ้ริโภคใช้ท่ี
ไหน ผูบ้ริโภคใชอ้ยา่งไร 

 ผลติภัณฑ์ประเภทถุงผ้า  หมายถึง ถุงผา้ดิบ กระเป๋าผา้ ถุงผา้ท่ีใชส้ าหรับใส่ของต่าง ๆ มี
ความทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากกวา่ถุงพลาสติก 

สตรี หมายถึง  สตรีท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใช้ถุงผา้ในระยะเวลา 3 
เดือนท่ีผา่นมา   
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
      การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

       

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ, 2546) 
        เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็น

บุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การ
เลือก บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีไดช่้วยให้นกัการตลาด
สามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        ค  าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws1H ซ่ึงประกอบดว้ยใคร
อยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ (Whom) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร (How) เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ค  าตอบ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ (Object) วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ (Organization) โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ช่องทางหรือแหล่งท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ (Outlets) และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงแสดงถึงการใชค้  าถาม 
7  ค  าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมซ้ือและการใช ้ดงัต่อไปน้ี 
         1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงตลาดเป้าหมาย 
(Target Market) หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) วา่เป็นกลุ่มไหน กลุ่มศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการ
ตอ้งการทราบถึง อายขุองสตรี รายไดข้องสตรี การศึกษาของสตรี  และถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ของสตรีเป็นตน้ 
         2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What?)  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงส่ิงท่ีผู ้บริโภค
ตอ้งการซ้ือและตอ้งการได้จากผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะได้แก่ คุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Component) และความแตก ต่าง ท่ี เห นือกว่าคู่ แข่ ง  (Competitive Differentiation) เช่น 
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ตอ้งการทราบวา่สตรีซ้ือและใช้ถุงผา้เม่ือใดบา้ง เช่น ซ้ือเพื่อใชไ้ปตลาด ใส่ของ แทนกระเป๋าส่วนตวั 
ฯลฯ  
         3. ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why?) ค  าถามน้ีเก่ียวขอ้งกับการระบุถึงประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ รวมถึงประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้รับความพอใจหรือไม่ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
แทจ้ริงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ซ่ึง
ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดแ้ก่ 
  3.1 ปัจจยัเฉพาะบุคคล เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการ
ด ารงชีวติ และปัจจยัสถานการณ์ 
  3.2 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา เช่น การรับรู้ และแรงจูงใจ เป็นตน้ 
  3.3 ปัจจยัดา้นสังคม เช่น บทบาท และครอบครัว เป็นตน้ 
          4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom?)  ค  าถามน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เช่น  เพื่อนฝงู คนในครอบครัว เป็นตน้ 
         5. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ
และเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลอนัเกิดจากสถานการณ์ (Situational Influences) ซ่ึงเป็นเหตุท าให้กิจกรรม
การซ้ือของลูกคา้เปล่ียนแปลงไปตามเวลา เช่น การซ้ือผลิตภณัฑ์ตามฤดูกาล การซ้ืออนัเกิดจากการ
ส่งเสริมการขาย หรือตามขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่า กิจกรรมการซ้ือของ
ลูกคา้จะเพิ่มข้ึนภายหลงัจากวนัจ่ายเงินเดือน ในตลาดธุรกิจการตดัสินใจซ้ือจะถูกก าหนดข้ึนตาม
ขอ้จ ากัดด้านงบประมาณ และจงัหวะเวลาของปีงบประมาณ ตวัอย่างเช่น โรงเรียน วิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยั จ านวนมากจะซ้ือวสัดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ต่างๆ จ านวนมากก่อนส้ิน
ปีงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนั้น การซ้ือของลูกค้าอาจเกิดจากอิทธิพลท่ีซ่อนเร้นบางอย่าง ท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคม เวลา และวตัถุประสงคข์องการซ้ือ เป็น
ตน้ 
         6. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงสถานท่ี ช่องทาง 
หรือแหล่งจ าหน่าย ในอดีตบริษทัจะมองช่องทางจ าหน่ายเพียงแบบดั้งเดิมเท่านั้น เช่น ผ่านตวัแทน 
ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง ผูจ้ดัการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน และเลือกประเภทของผูค้า้
ปลีกท่ีลูกค้าให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เกิดรูปแบบของการจดัจ าหน่ายหลาย
รูปแบบท่ีให้เลือกใชไ้ดม้ากมาย รูปแบบของการจดัจ าหน่ายท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากท่ีสุด คือ 
การคา้ปลีกท่ีไม่ตอ้งอาศยัร้านคา้ การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) โดยผ่านแคตตาล็อก หรือการ
เสนอข่าวสารเชิงโฆษณา(Infomercials) และการจ าหน่ายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
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และทางโทรทศัน์ท่ีสามารถโตต้อบกนัได ้(Interactive Television) และการใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อการสั่งซ้ือ 
(Video Kiosks) เป็นตน้ 

         7. ผู้บ ริโภคซ้ืออย่างไร (How?)  เป็นค าถามเพื่ อต้องการทราบถึงขั้ นตอน หรือ
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การซ้ือ การประเมินหลังการซ้ือ รวมถึงอิทธิพลต่างๆ ซ่ึงจูงใจให้
ตดัสินใจ เช่น เวลาท่ีจะซ้ือ สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

2.1.2 แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2552:81-82)  
ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือ
ต่อไปน้ี 

      1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีน าเสนอสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหาการใช้หรือ
บริโภคท่ี   สามารถให้ลูกคา้เกิดความพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได้ เช่น 
บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริหารและช่ือเสียงของผู ้ขาย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้า 
บริการ สถานท่ี  บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีอรรถประโยชน์  (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑข์ายได ้การ ก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1.1   ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างทางการแข่งขนั 
 1.2  องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ 
คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 
 1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นการอกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 1.4  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณ์ใหม่ และปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึง
ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 1.5   กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์

      2.  ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์/บริการ คุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสอง
ท่ีเกิดข้ึนมาถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจึงจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคานั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนด     
กลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 
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  2.1  คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
  2.2  ตน้ทุนสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3  การแข่งขนั 

  2.4  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
          3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจเพื่อให้เกิดความตอ้งการเพื่อ
เตือนความทรงจ า(Remind)ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขายท าการขาย (Personal Selling) และการขายท่ี
ใช้การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non-Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ตอ้งใช้หลักการใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสม
ประสารกนั (Integrates Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ 
ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอ และการส่งเสริม
การตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ใน
การโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธี 
การโฆษณา (Advertising Tactics) (2) กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 
 3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารกนัระหว่าง 
บุคคลกบับุคคล เพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการดว้ยการขาย
แบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือโทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย 
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยุทธ์การขายโดยใชพ้นกังาน
ขาย (Personal Selling Strategy) (2) การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force Management) 
 3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นส่ิงจูงใจในระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้
เกิดการซ้ือหรือการขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนบัสนุน
โฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดย
ลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) 
การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion)  
(2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion)  
(3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sale Force) 



 
 

 8 

 3.4 การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations(PR)) มี
ความหมายดงัน้ี (1) การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือตราสินคา้ 
หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งการจ่ายเงิน โดยผ่านส่ือกระจายเสียง หรือส่ือส่ิงพิมพ์ (2) การประชาสัมพนัธ์ 
(Public Relations (PR)) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ
โฆษราเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และการตลาดเช่ือมตรง หรืการโฆษณาเช่ือตรง  
(Online Advertising) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร 
ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ ์หรือบริการโดยมุ่งหวงัผลก าไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
(1) การขายทางโทรศพัท์ (2) การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อก (4) การขาย
ทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ 
       4. การจัดจ าหน่าย (Place Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจัด
จ าหน่ายซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองคก์รไป
ยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยใน
การกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดั
จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี คือ 
 4.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือDistribution Channel) 
หมายถึง กลุ่มของบุคคล หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์หรือบริการส าหรับการ
ใชห้รือบริโภค หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด 
 4.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด 
(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการ
ตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไป
ยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งหวงัก าไร หรือหมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค การกระจายตวัสินคา้ท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินคา้ และการคลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ  
 
 2.1.3 แนวคิดการตลาดเพือ่ส่ิงแวดล้อม (สันทนา อมรไชย, 2554) 
 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Marketing) แนวคิดท่ีค านึงถึงตน้ทุนคุณค่าของสินคา้
ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และธุรกิจตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
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ผูบ้ริโภคและสภาพแวดล้อม การด าเนินงานทางการตลาดจึงตอ้งใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ความหมายสินค้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม  

 สินคา้เพื่อส่ิงแวดล้อมหรือผลิตภณัฑ์สีเขียว ความหมาย “สีเขียว” เป็นสีท่ีน ามาใช้ใน
ความหมายของการอนุรักษน์ ้ า การอนุรักษพ์ลงังาน การลดขยะ การลดสารพิษ การมีมาตรฐานรับรอง
สินคา้ท่ีผลิตออกมาเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท าให้กระบวนการพิทกัส่ิงแวดล้อมเป็นจริงได้ในทาง
ปฏิบติัทั้งในบา้นและส านกังาน กระแสกระบวนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเด่นชดัและรุนแรงท่ีเกิดท า
ใหท้ศวรรษน้ีเป็น “ยคุแห่งสีเขียว” เพราะผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมากข้ึน และ
กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มยงัสร้างแรงกดดนัใหรั้ฐบาลออกขอ้บงัคบักฎระเบียบหรือพระราชบญัญติัใน
การควบคุมภาคธุรกิจ ไม่ให้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอยา่งขาดส านึกถึงส่วนรวม แนวความคิดของ
ค าวา่ “สีเขียว” เม่ือถูกน ามาใชก้บัผลิตภณัฑ์จะถูกเรียกวา่ “ผลิตภณัฑสี์เขียว” (Green product) หรืออีก
ช่ือหน่ึงท่ีเรียกวา่ “สินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม” (Eco-Product) ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนหรือ
สินคา้อ่ืนในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (สันทนา, 2554) ดงัน้ี 

1. เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีผลิตใหพ้อดีกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคปราศจากความ

ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 

2. เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีไม่ใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว ์

3. เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ ท่ีสามารถน ากลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ไดอี้กไม่วา่จะเป็นการ

ประดิษฐจ์ากวสัดุเดิมหรือกรรมวธีิยอ่ยสลายแลว้ดดัแปลงมาใชใ้หม่ 

4. เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ ท่ีอนุรักษพ์ลงังานธรรมชาติ ผลิตแลว้ตอ้งไม่ตอ้งเปลือง

พลงังานเร่ิมตั้งแต่การผลิต การใช ้ไปถึงการส้ินสภาพ กระบวนการผลิตจะไม่ท าใหเ้สีย

สินคา้โดยไม่จ  าเป็น หรือเม่ือผลิตออกมาเป็นสินคา้แลว้ควรจะมีอายกุารใชง้านนานเพิ่ม

หรือเติมพลงังานเขา้ไปใหม่ได ้

5. เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ ท่ีใชภ้าชนะหีบห่อนอ้ยท่ีสุด การออกแบบกล่องหรือหีบห่อ

บรรจุตอ้งไม่ฟุ่มเฟือย 

6. กระบวนการผลิตสินคา้ในโรงงานตอ้งไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นการน า

ทรัพยากรมาใช ้หรือทิ้งของเสียลงสู่ธรรมชาติ 

7. หา้มทารุณสัตว ์เช่น สุนขั, ลิง โดยน าสัตวไ์ปทดลองเพื่อวิจยัผลการผลิตสินคา้ 
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8. หา้มน าสัตวส์งวนพนัธ์ุมาผลิตสินคา้เด็ดขาดหรือท าลายชีวติสัตวเ์หล่านั้นทางออ้ม 

 

โดยสรุป “ผลิตภณัฑสี์เขียว” หรือ “สินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม” จะตอ้งประกอบหลกัการ  
4R คือการลดของเสีย (reduce) การใชซ้ ้ า (reuse) การน ามาปรับใชใ้หม่ (recycle ) และการซ่อมบ ารุง 
(repair)  (ปริญญ ์และอรรคเจตต,์ 2550) 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ก าหนดแนวทาง
การพัฒนา เร่ืองการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค  เพื่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การบริโภคท่ีย ัง่ยืนส าหรับบริบท
ไทยข้ึน และด าเนินการในปี (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม
ให้มุ่งสู่ความย ัง่ยืนมากข้ึน โดยการปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมใหม่เร่ืองการบริโภคอยา่งพอเพียง 
และให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม จากแผนการด าเนินงานดงักล่าวไดมี้หลายหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ไปด าเนินงาน
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชน  และท าให้สังคมมีการต่ืนตวัใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคเพิ่มข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557: ออนไลน์) ท าให้มีการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ และรณรงค์
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน อนัไดแ้ก่การช่วยลดพลงังานท่ีส้ินเปลือง ลดการใช้
ไฟฟ้าโดยไม่จ  าเป็น ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัไฟเบอร์ 5 ร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการปลูกป่า รวม
ไปถึงการรณรงค์ใช้ถุงผา้ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงผลกระทบจาก
การใช้ถุงพลาสติกท่ีเพิ่มข้ึนและช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการใชถุ้งผา้ทดแทน ซ่ึงขอ้ดีของการใชถุ้ง
ผา้มีดงัน้ี 

• ซกัท าความสะอาดไดโ้ดยง่าย  
• นุ่มสบายมือน่าใช ้และไม่ก่อใหเ้กิดการกดทบัอยา่งรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก  
• ใชง่้ายขาดยาก ตกแต่งไดต้ามสไตลท่ี์ชอบ  
• ยอ่ยสลายได ้ไม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาในส่ิงแวดลอ้ม  
• ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ถุงพลาสติก 
• ช่วยลดปริมาณมูลฝอย ไม่ท าใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก  
• ช่วยลดปัญหาโลกร้อน  
• บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของผูใ้ช ้ 
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• ใชถุ้งผา้ไปไดทุ้กท่ี ใส่ไดห้ลายอยา่ง  
• ใชเ้ป็นส่ือรณรงคเ์สริมสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัในส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง  
• ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือนของสารประกอบไดอ๊อกซินท่ีเป็นสาร

ก่อมะเร็งท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ  
• พกพาติดตวัไดง่้าน และติดรถ พร้อมใชง้านในทุกโอกาส  
• ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (oknation, 2551: ออนไลน์) 

 
 2.1.4 แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื (Sustainable Consumption Concept) 
 แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืเป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาตีความและใหค้วามหมายไวใ้น
หลากหลายมิติโดยนกัวจิยั  สถาบนั  และองคก์รต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของ
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื  การศึกษาคร้ังน้ีจึงน าเสนอแนวคิดและความหมายของการบริโภคท่ีย ัง่ยนืใน 2 
บริบทคือ บริบทสากลและบริบทไทย 
 แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มประเทศนอร์ติก (อนัไดแ้ก่
ประเทศเดนมาร์ก  ฟินแลน์ด์  ไอซ์แลนด ์นอร์เวย ์สวเีดน กรีนแลนด ์หมู่เกาะแฟโรและหมู่เกาะโอ
ลนัด)์  ซ่ึงกลุ่มประเทศดงักล่าวไดร้ะดมความคิด และไดใ้หค้วามหมายรวมทั้งนิยมของการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนืไวว้า่ “การบริโภคท่ีย ัง่ยนื  หมายถึง การใชสิ้นคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
พื้นฐานและน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และก่อใหเ้กิดสารพิษ 
ของเสียและสารมลพิษนอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตลอดทั้งวฎัจกัรชีวติของสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อความเป็นล่วงหนา้ของคนในรุ่นถดัไป”  ซ่ึงบริบทของการบริโภคท่ีย ัง่ยนืมีขอบเขต
ครอบคลุมประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย  อาทิเช่น ความพอเพียง  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การ
ปรับปรุงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  การเพิ่มสัดส่วนการใชแ้หล่งพลงังานหมุนเวยีน  การ
ลดของเสีย การพิจารณาวฎัจกัรชีวติ และการค านึงถึงดุลยภพาของมิติท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยบูรณาการ
ประเด็นส าคญัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบแบบแผน  เพื่อใหเ้กิดรูปแบบการตอบสนองความ
ตอ้งการในชีวติท่ีเท่าเทียมหรือดีกวา่ และสร้างแรงขบัในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อวถีิชีวติใน
ปัจจุบนัและอนาคตของคนรุ่นถดัไป  ร่วมกบัการลดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ของมนุษย ์(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) 
 ส าหรับนิยมการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในบริบทไทยนั้น  โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกบัสถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มไทยไดใ้หนิ้ยามของการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในบริบทไทยไวว้า่ “การบริโภคท่ีย ัง่ยนื หมายถึ
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งาการบริโภคส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวติ  โดยบริโภคอยา่งพอดี  พอมี พอกิน พอใจในส่ิงท่ีมีและไดรั้บ
มีการค านึงถึงทั้งในวนัน้ีและวนัหนา้  และด าเนินชีวิตอยา่งมีสติ  อยูใ่นทางสายกลาง โดยอาศยัความ
เพียรความรอบรู้  รอบคอบ ความระมดัระวงั รู้จกัการประเมินและวเิคราะห์สถานการณ์  เพื่อคน้หา
ขอ้จ ากดัท่ีตนมี และน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการบริโภคท่ีก่อใหเ้กิดความ
สมดุลระหวา่งความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึงตนเองไดก้บัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัในโลกน้ี  
รวมถึงมีการแบ่งปันใหก้บัสังคมรอบขา้งและมีความเอ้ืออาทรต่อระบบนิเวศ” และอีกในความหมาย
หน่ึงคือ “การบริโภคอยา่งพอดี  พอประมาณ  ตามความจ าเป็นพื้นฐานและน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน  โดยค านึงถึงการใชฐ้านทรัพยากรและความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ  ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความสมดุลระหวา่งความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันใหก้บัสังคมรอบ
ขา้งและการรักษาฐานทรัพยากรใหส้ามารถใชใ้นกิจกรรมการผลิตและบริการอยา่งต่อเน่ืองไปถึงคน
รุ่นอนาคต” (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งในบริบทสากล และบริบทไทยถึงแมจ้ะไม่มีค  านิยาม
หรือค าจ ากดัความท่ีแน่นนอนของการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แต่ค านิยามโดยรวมก็มีการก าหนดลกัษณะและ
วตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงการวดัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเพื่อแยกผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืออกจากผูบ้ริโภคทัว่ไปท าไดโ้ดยการใชแ้บบสอบถามท่ีประยกุตม์าจาก
การศึกษาของ Krystallis et al. (2012:334-372), Tanner and Wolfing Kast (2003:883-902) และ Choi 
and Ng (2011:269-282)  ซ่ึงจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ (1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ และสังคม และ (2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รใน
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 เกษมณี  ยานะโส (2552)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปร
รูปจากผา้ฝ้ายทอมือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา จ านวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนานา ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   อายรุะหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพ
โสด  อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ังประมาณ 100-
500 บาท  วตัถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อน าไปใช้เอง โดยมีความถ่ีในการซ้ือน้อยกว่า 5 คร้ังต่อปี  
ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือคือวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ สถานท่ีท่ีมักจะเดินทางไปซ้ือคือ ร้านค้าปลีกทั่วไป  
แหล่งขอ้มูลในการซ้ือคือ จากปากต่อปาก   



 
 

 13 

ศิริกุล  มูลโรจน์ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 ราย  ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ21-
40 ปี สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือตอนปลาย อาชีพลูกจา้งหรือพนกังาน 
มีรายไดต่้อเดือนร้อยกวา่ 10,000 บาท   

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้าย  โดยตดัสินใจซ้ือจากคุณภาพ  และเลือกซ้ือ
เพื่อใช้เอง  ประเภทเส้ือท่ีนิยมซ้ือคือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายท่ียอ้มดว้ยสีธรรมชาติมากกว่าสีเคมี 
และนิยมซ้ือท่ีทอลายแบบธรรมดามากกว่าทอแบบยกดอก  ความถ่ีท่ีซ้ือโดยเฉล่ียคือ 1 คร้ัง/ปี  
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังต ่ากว่า 500 บาท  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ
ตนเอง  แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้าจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายท่ีซ้ือคือ จากการบอกต่อของ
บุคคลอ่ืน  สถานท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือร้านขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายทัว่ไป 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
จากผา้ฝ้าย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทั้งหมด  ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความส าคญัล าดบัแรกไดแ้ก่ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์  
ดา้นราคา ไดแ้ก่ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน  ดา้นการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การแสดงผลิตภณัฑน่์าสนใจ  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การบริการอธัยาศยั และกิริยามารยาทของพนกังานขาย 
 นิโลบล  ตรีเสน่ห์จิต (2553)  ไดศึ้กษาเร่ือง  แรงจูงใจ และทศันคติดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผล
ต่อ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่ากวา่
หรือเท่ากบั 30 ปี มีสถานภาพสมรสโสด มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอนใน การซ้ือ มกัใช้
ถุงผา้ใส่ของใชส่้วนตวั บุคคลท่ีมีอิทธิพลคือ ตนเอง มีแหล่งการรับรู้ข่าวสารคือ โทรทศัน์ มีถุงผา้โดย
เฉล่ียประมาณ 5 ใบ ความถ่ีในการใชใ้นแต่ละเดือนเท่ากบั 12 คร้ัง ความถ่ีในการ ซ้ือในรอบปีเท่ากบั 
2 คร้ัง และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อปีเท่ากบั 242 บาท  เหตุผลในการใชถุ้งผา้เพราะสะดวกต่อการใช้
งาน และต่ืนตวัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน 
 ผลการศึกษาดา้น เพศ อาย ุและอาชีพ มีผลต่อจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ใน แต่ละเดือน เพศ มี
ผลต่อเหตุผลในการเลือกซ้ือหรือใชถุ้งผา้ ทศันคติต่อถุงผา้ในดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัจ านวน
คร้ังท่ี ใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน รูปแบบการด าเนินชีวติเก่ียวกบักิจกรรมมี ความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ี
ใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน และดา้น จ านวนคร้ังในรอบปีท่ีซ้ือถุงผา้ รูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวกบั ความ
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สนใจ มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน แรงจูงใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์
กบัจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ใน แต่ละเดือน และแนวโนม้การซ้ือถุงผา้มีความสัมพนัธ์กบัจ านวน คร้ังท่ีใช้
ถุงผา้ในแต่ละเดือนและดา้นจ านวนคร้ังในรอบปีท่ีซ้ือถุงผา้ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
    การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

    3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
          การศึกษาคร้ังน้ี เป็นศึกษาถึงศึกษาพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้แนวคิดในการถามค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  คือ 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบด้วย  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) 
ผู้บริโภคใช้อะไร (What does the consumer buy?) ท าไมผู ้บริโภคจึงใช้ (Why does the consumer 
buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช ้(Who participates in the buying?)  ผูบ้ริโภคใชเ้ม่ือใด (When 
does the customer buy?) ผู้บริโภคใช้ท่ีไหน  (Where does the customer buy?) ผู้บริโภคใช้อย่างไร 
(How does the customer buy?)   

     3.1.2 ประชากร 
          ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มสตรีท่ีใชผ้ลิตภณัฑถุ์งผา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   
     3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
          การศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรของท่ีแน่นอนของสตรีท่ีใชถุ้งผา้

ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จึงใช้วิธีการก าหนดตวัอย่างโดยการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน และเป็นการเก็บตวัอยา่งในทอ้งถ่ินของ Seymour Sudman, 1976 (อา้งในกุณฑลี  
ร่ืนรมย,์ 2551)  จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย โดยเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ
เป็น (Non Probability Sampling) และเก็บขอ้มูลดว้ยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยแบ่งเก็บขอ้มูลจากสถานท่ี ไดแ้ก่ ตลาดสด ร้านคา้ทัว่ไป ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้   
 
3.2 วธีิการศึกษา 
                     3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

        ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
จากสตรีท่ีใชถุ้งผา้ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผา่นมา  จ  านวน 200 ราย   
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  3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ  
               ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบั 

การศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
                             ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  ผูบ้ริโภคตอ้งการใชอ้ะไร  ท าไมผูบ้ริโภค
จึงได้ตดัสินใจใช้  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้  ผูบ้ริโภคใช้เม่ือใด ผูบ้ริโภคใช้ท่ีไหน และ
ผูบ้ริโภคใชอ้ยา่งไร     

      ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

      ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการ  
บริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

      ส่วนท่ี 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
  

           3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ีและ
ร้อยละ 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมของ
สตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale)  
แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ซ่ึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ระดบั (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 

ระดับความส าคัญ   คะแนน 
    มากท่ีสุด        5 

              มาก         4 
              ปานกลาง        3 
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              นอ้ย         2 
              นอ้ยท่ีสุด        1 

คะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ีย และแปรความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่  ระดับความส าคัญของปัจจัย 
4.50-5.00   มีความส าคญัมากท่ีสุด 
3.50-4.49   มีความส าคญัมาก 
2.50-3.49   มีความส าคญัปานกลาง 
1.50-2.49   มีความส าคญันอ้ย 
1.00-1.49   มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้วามคิดเห็นต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนื  ใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง   
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ระดบั (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 

ระดับความคิดเห็น   คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่       5 

            เห็นดว้ย        4 
           ไม่แน่ใจ        3 
           ไม่เห็นดว้ย       2 
           ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่       1 

คะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ีย และแปรความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่  ระดับความคิดเห็น 
4.50-5.00   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3.50-4.49   เห็นดว้ย 
2.50-3.49   ไม่แน่ใจ 
1.50-2.49   ไม่เห็นดว้ย 
1.00-1.49   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) เป็นการทดสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ค าถามมีความ
น่าเช่ือถือ โดยผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ จ านวน 200 ชุด เพื่อหาขอ้บกพร่องต่างๆ 
และท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม โดยใชห้ลกัการทดสอบความน่าเช่ือถือตามสูตรสัมประสิทธ์ิ 
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อลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach โดยค่า Cronbach's Alpha มีค่า 0-1 ถา้ค่า Cronbach's Alpha  
เขา้ใกล ้1 จะมีความน่าเช่ือถือมาก ซ่ึงอยา่งนอ้ย ค่าอลัฟ่า ควรมากกวา่ 0.8    โดยผลจากการค านวณค่า
ความน่าเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 200 คน ผลของการทดสอบ alpha = 
0.845 
 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัดกลางคืน ร้าน
ทัว่ไป และร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานท่ีศึกษาคือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
3.4. ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
 ระยะเวลาด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2557 ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเดือนกรกฎาคม 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง 

เชียงใหม ่
 2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่จ าแนกตามอายุ 
 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
            2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

ของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
            3.1 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

ของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุ 
            3.2 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

ของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
            3.3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

ของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภค

อยา่งย ัง่ยนื 
ส่วนท่ี 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 24 12.0 
20-29 ปี 77 38.5 
30-39 ปี  65 32.5 
40-49 ปี 24 12.0 
50-59 ปี 8 4.0 
60 ปี ข้ึนไป 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอาย ุ20-29 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 38.5  
รองลงมาอาย ุ30-39 ปี ร้อยละ 32.5  อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และ อาย ุ40-49 ปี ร้อยละ 12.0 อาย ุ50-59 ปี   
ร้อยละ 4.0 และอาย ุ60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 1.0 ตามล าดบั  
 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 20 10.0 
มธัยมตอนปลาย/ปวช. 18 9.0 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า   13 6.5 
ปริญญาตรี 130 65.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 19 9.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
65.0 รองลงมาระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 10.0 ระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี ร้อยละ 9.5 ระดบัการศึกษามธัยมตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 9.0  และระดบัการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 



 

 21 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา   56 28.0 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  21 10.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 93 46.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั                15 7.5 
แม่บา้น 9 4.5 
อ่ืนๆ 6 3.0 

รวม 200 100.0 
หมายเหตุ: อาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจา้ง (6 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  
ร้อยละ 46.5 รองลงมา นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 28.0 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 10.5 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ 7.5 พอ่บา้น/แม่บา้น ร้อยละ 4.5 และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน (รายได้
ประจ า และรายไดเ้สริม) 

รายได้ต่อเดือน (รายได้ประจ า และรายได้เสริม) จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท  97 48.5 
15,001-25,000 บาท 67 33.5 
25,001-35,000 บาท                         17 8.5 
35,001-45,000 บาท 7 3.5 
45,001-55,000 บาท                         5 2.5 
55,001 บาทข้ึนไป 7 3.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน (รายไดป้ระจ า และรายได้
เสริม) คือไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 48.5 รองลงมา 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 33.5  25,001-35,000 
บาท ร้อยละ 8.5  35,001-45,000 บาท และ55,001 บาทข้ึนไป เท่ากนั ร้อยละ 3.5 และ45,001-55,000 
บาท ร้อยละ 2.5 ตามล าดบั                                           
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4.2 ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ข้อดขีองถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 ซกัท าความสะอาดไดง่้าย 67 
(33.5) 

90 
(45.0) 

33 
(16.5) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

4.07 
(มาก) 

6 

ยอ่ยสลายไดไ้ม่ตกคา้งจน
เป็นปัญหาในส่ิงแวดลอ้ม 

52 
(26.0) 

90 
(45.0) 

58 
(29.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.97 
(มาก) 

8 

นุ่มสบายมือน่าใชแ้ละไม่
ก่อใหเ้กิดการกดทบัอยา่ง
รุนแรงต่อฝ่ามือเท่า
ถุงพลาสติก 

39 
(19.5) 

109 
(54.5) 

42 
(21.0) 

0 
(0.0) 

10 
(5.0) 

3.84 
(มาก) 

10 

สามารถตกแต่งไดต้าม
สไตลท่ี์ชอบ  

71 
(35.5) 

94 
(47.0) 

24 
(12.0) 

1 
(0.5) 

10 
(5.0) 

4.08 
(มาก) 

5 

ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้าก
คร้ังกวา่ ถุงพลาสติก 

111 
(55.5) 

80 
(40.0) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

3 

ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 119 
(59.5) 

72 
(36.0) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

2 

สะดวกในการใชง้าน 
พกพาติดตวัได ้พร้อม 
ใชง้านไดทุ้กโอกาส 

124 
(62.0) 

75 
(37.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

1 

ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิด
และการปนเป้ือนของ
สารประกอบไดออ๊กซินท่ี
เป็นสารก่อมะเร็งท่ีมี
อนัตรายต่อชีวติ 

80 
(40.0) 

110 
(55.0) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.35 
(มาก) 

4 

ราคาถูก 75 
(37.5) 

71 
(35.5) 

43 
(21.5) 

1 
(0.5) 

10 
(5.0) 

4.00 
(มาก) 

7 

ไดม้าจากการแจกฟรี 61 
(30.5) 

82 
(41.0) 

39 
(19.5) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

3.93 
(มาก) 

9 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.19 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับข้อดีของถุงผ้าเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)  ในปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตวัได้ พร้อมใช้งานไดทุ้กโอกาส (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 4.55) ทนทานและใช้ซ ้ าไดม้ากคร้ังกว่า ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
และให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากได้แก่ ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือนของ
สารประกอบไดอ๊อกซินท่ีเป็นสารก่อมะเร็งท่ีมีอนัตรายต่อชีวิต (ค่าเฉล่ีย 4.35) สามารถตกแต่งไดต้าม
สไตล์ท่ีชอบ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ซักท าความสะอาดได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.07) ราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ย่อย
สลายไดไ้ม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาในส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.97) ไดม้าจากการแจกฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
นุ่มสบายมือน่าใช้และไม่ก่อให้เกิดการกดทบัอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 3.84)
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้ 

ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีเ่ลอืกใช้ จ านวน ร้อยละ 
เป็นสินคา้ทนัสมยัเป็นท่ีนิยม 28 14.0 
ไดรั้บแจกมา 160 80.0 
มีความสะดวกในการใช ้ 130 65.0 
มีรูปแบบสวยงามถูกใจ 92 46.0 
มีลวดลายสีสันถูกใจ              73 36.5 
เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 118 59.0 
เพื่อสะสมแตม้คะแนนจากทางหา้งสรรพสินคา้ 20 10.0 
เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน 126 63.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย  

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้คือ 

ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 80.0 รองลงมา มีความสะดวกในการใช้ ร้อยละ 65.0 เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วย
ลดโลกร้อน ร้อยละ 63.0 เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก ร้อยละ 59.0 มีรูปแบบสวยงามถูกใจ ร้อยละ 46.0 
ลวดลายสีสันถูกใจ  ร้อยละ 36.5 และเพื่อสะสมแตม้คะแนนจากทางห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 10.0 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละ ประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ าท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้

ประเภทของถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีเ่คยใช้เป็น
ประจ า 

จ านวน ร้อยละ 

ถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์
โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) 

81 40.5 

ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) 151 75.5 
ถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตวั/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์
มาเก็ต (ขนาดใหญ่) 

99 49.5 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย  
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใช้
เป็นประจ าคือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 75.5  รองลงมาถุงผา้ส าหรับใส่
ของส่วนตวั/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) ร้อยละ 49.5 และถุงผา้ส าหรับใส่
เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 40.5  

 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละ ตามโอกาสในการใชถุ้งผา้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช ้
โอกาสในการใช้ถุงผ้า จ านวน ร้อยละ 

ใชจ่้ายตลาด 63 31.5 
ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั 93 46.5 
ใชใ้ส่หนงัสือเรียน 115 57.5 
ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน 143 71.5 
ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 62 31.0 
ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ /ร้านมินิมาร์ททัว่ไป   39 19.5 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โอกาสในการใชถุ้งผา้คือ ใชใ้ส่
เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 71.5 รองลงมา ใชใ้ส่หนงัสือเรียน ร้อยละ 57.5 ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั 
ร้อยละ 46.5 ใชจ่้ายตลาด ร้อยละ 31.5 ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 31.0 และร้านสะดวกซ้ือ
เซเวน่อีเลฟเวน่ /ร้านมินิมาร์ททัว่ไป  ร้อยละ 19.5 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจในการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน ร้อยละ 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง 199 99.5 
แฟน 9 4.5 
ครอบครัว 10 5.0 
เพื่อน 10 5.0 
ท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช้ 22 11.0 
อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 39 19.5 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย  
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการ
ใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 99.5 รองลงมา อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุ
โทรทศัน์ ร้อยละ 19.5  ท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ  11.0 ครอบครัว และเพื่อน เท่ากนั ร้อยละ 5.0 
และแฟน ร้อยละ 4.5 

 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกใช ้

ความถี่ในการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 80 40.0 
วนัเวน้วนั 41 20.5 
สัปดาห์ละคร้ัง 68 34.0 
อ่ืนๆ  11 5.5 

รวม 200 100.0 
หมายเหตุ: อ่ืน ๆไดแ้ก่ ไม่แน่นอน 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มคือ ทุกวนั ร้อยละ 40.0 รองลงมาสัปดาห์ละคร้ัง 34.0 วนัเวน้วนั ร้อยละ 34.0 และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 5.5  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละ จ านวนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนัท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้ 

จ านวนถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีใ่ช้ในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง 27 13.5 
2 ถุง 100 50.0 
3 ถุง 53 26.5 
4 ถุง 19 9.5 
5 ถุงข้ึนไป  1 0.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้
ในปัจจุบนัคือ 2 ถุง ร้อยละ 50.0 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 26.5 1 ถุง ร้อยละ 13.5  4 ถุง ร้อยละ 9.5 และ 
5 ถุงข้ึนไป ร้อยละ 0.5   

 

 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละ การเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ 
การเคยซ้ือถุงผ้าใช้เอง จ านวน ร้อยละ 

เคย 136 68.0 
ไม่เคย  64 32.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 68.0 
และไม่เคย ร้อยละ 32.0 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละ ช่วงระยะเวลาในการเคยซ้ือถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ซ้ือ จ าแนกตามการเคยซ้ือถุงผา้เม่ือใด 

การเคยซ้ือถุงผ้าเมื่อใด จ านวน ร้อยละ 
ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา 9 6.6 
1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 10 7.4 
3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 29 21.3 
นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา 88 64.7 

รวม 136 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือ จ  านวน 136 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ นานกวา่ 1 เดือนท่ี
ผา่นมา ร้อยละ 64.7 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ร้อยละ 21.3 1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ร้อยละ 7.4 และ
ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา ร้อยละ 6.6 

 

 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือ 

ความถี่ในการซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
เดือนละคร้ัง 19 14.0 
3 เดือนคร้ัง 31 22.8 
6 เดือนคร้ัง  48 35.3 
นานกวา่ 6 เดือน 38 27.9 

รวม 136 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือ จ  านวน 136 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ 6 
เดือนคร้ัง ร้อยละ 35.3 รองลงมานานกวา่ 6 เดือน ร้อยละ 27.9  3 เดือน คร้ัง ร้อยละ 22.8 และเดือนละ
คร้ัง ร้อยละ 14.0 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 89 65.4 
101-200 บาท 11 8.1 
201-300  บาท 36 26.5 
301-400 บาท 0 0.0 
401 บาทข้ึนไป 0 0.0 

รวม 136 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือ จ  านวน 136 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 65.4 รองลงมา201-300  บาท ร้อยละ 26.5 
และ101-200 บาท ร้อยละ 8.1 

 
 

ตารางท่ี 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือ 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนดักลางคืน 49 36.0 
หา้งสรรพสินคา้ 9 6.6 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 9 6.6 
ถนนคนเดิน 69 50.7 

รวม 136 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มคือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 50.7 รองลงมา ตลาดนดักลางคืน ร้อยละ 36.0 หา้งสรรพสินคา้ 
และซุปเปอร์มาร์เก็ต เท่ากนั ร้อยละ 6.6 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละ การทราบแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ 

การทราบแหล่งข้อมูลเกีย่วกับสถานทีจ่ าหน่าย
ผลติภัณฑ์ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน ร้อยละ 

คนรู้จกั/เพื่อน         61 30.5 
คนในครอบครัว    3 1.5 
คนขาย/เจา้ของร้าน/พนกังานขาย 33 16.5 
อินเทอร์เน็ต  69 34.5 
วทิย ุ 19 9.5 
การออกงานแสดงสินคา้ 89 44.5 
เดินไปเจอแลว้ซ้ือ 138 69.0 
อ่ืน ๆ  4 2.0 

หมายเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ถนนคนเดิน 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การทราบแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ เดินไปเจอแลว้ซ้ือ ร้อยละ  69.0 รองลงมาการออก
งานแสดงสินคา้ ร้อยละ 44.5 อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 34.5 คนรู้จกั/เพื่อน   ร้อยละ 30.5คนขาย/เจา้ของ
ร้าน/พนกังานขาย ร้อยละ 16.5 วทิย ุร้อยละ 9.5  อ่ืนๆ ร้อยละ 2.0 และคนในครอบครัว ร้อยละ 1.5 
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2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี  4.18 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามอาย ุ

  
 

 ข้อดขีองถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

 อายุ  

ต า่กว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป รวม 

N=101 N=99 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 ยอ่ยสลายไดไ้ม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาใน  3.85 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

 นุ่มสบายมือน่าใชแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดการ  3.96 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

 สามารถตกแต่งไดต้ามสไตลท่ี์ชอบ  4.10 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก  4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.49 
(มาก) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

 ช่วยลดปัญหาโลกร้อน  4.49 
(มาก) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

 สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้พร้อมใชง้านไดทุ้ก
โอกาส  

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

 ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือน  4.24 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

 ราคาถูก  4.02 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

 ไดม้าจากการแจกฟรี  3.95 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.18  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัของ
ขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้พร้อมใชง้านไดทุ้กโอกาส (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ ทนทาน
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และใช้ซ ้ าไดม้ากคร้ัง กว่า ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.52)  และให้ความส าคญัในระดบัมากคือ ช่วยลด
ปัญหาโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 4.49)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ให้ระดับความส าคัญของข้อดีของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้
งาน พกพาติดตวัได ้พร้อมใช้งานไดทุ้กโอกาส  (ค่าเฉล่ีย 4.63) รองลงมาคือ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) และทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.49) 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้
จ าแนกตามอาย ุ

  
ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีเ่ลอืกใช้ 

  

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เป็นสินคา้ทนัสมยัเป็นท่ีนิยม 9 8.9 19 19.2 
ไดรั้บแจกมา 88 87.1 72 72.7 
มีความสะดวกในการใช ้ 70 69.3 60 60.6 
มีรูปแบบสวยงามถูกใจ 52 51.5 40 40.4 
มีลวดลายสีสันถูกใจ              40 39.6 33 33.3 
เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 56 55.4 62 62.6 
เพื่อสะสมแตม้คะแนนจากทางหา้งสรรพสินคา้ 9 8.9 11 11.1 
เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน 56 55.4 70 70.7 
หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
 

จากตารางท่ี  4.19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เลือกใช ้คือ ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 87.1 รองลงมา มีความสะดวกในการใช ้ร้อยละ 69.3 และเพื่อลดการ
ใชถุ้งพลาสติก เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน เท่ากนั ร้อยละ 55.4  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช้คือ ไดรั้บแจกมา 
ร้อยละ 72.7 รองลงมา เพื่อต้องการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน ร้อยละ 70.7 และเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก ร้อยละ 62.6  
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ตารางท่ี 4.20  แสดงจ านวนและร้อยละ ประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 
ประเภทของถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีเ่คยใช้เป็น

ประจ า 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค์/
โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) 

39 38.6 42 42.4 

ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) 81 80.2 70 70.7 
ถุงผ้าส าหรับใส่ของส่วนตัว/ไปจ่ายตลาด/
ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) 

42 41.6 57 57.6 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ประเภทของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใช้เป็นประจ ามากท่ีสุดคือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนังสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 
80.2 รองลงมา ถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตวั/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) ร้อยละ 41.6 
และถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 38.6  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ประเภทของถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีเคยใช้
เป็นมากท่ีสุดคือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 70.7 รองลงมา ถุงผา้ส าหรับ
ใส่ของส่วนตัว/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) ร้อยละ 57.6 และถุงผ้าส าหรับใส่
เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 42.4 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละ ตามโอกาสในการใช้ถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้
จ  าแนกตามอาย ุ

 
โอกาสในการใช้ถุงผ้า 

 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ใชจ่้ายตลาด 29 28.7 34 34.3 
ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั 48 47.5 45 45.5 
ใชใ้ส่หนงัสือเรียน 59 58.4 56 56.6 
ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน 73 72.3 70 70.7 
ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 25 24.8 37 37.4 
ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ /ร้านมินิมาร์ท
ทัว่ไป   

19 18.8 20 20.2 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี โอกาสในการใช้ถุงผา้
มากท่ีสุดคือ ใช้ใส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 72.3 รองลงมา ใช้ใส่หนงัสือเรียน ร้อยละ 58.4 และใช้
แทนกระเป๋าถือส่วนตวั ร้อยละ 47.5 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป โอกาสในการใชถุ้งผา้มากท่ีสุดคือ ใชใ้ส่เอกสาร/
แฟ้มงาน ร้อยละ 70.7 รองลงมา ใช้ใส่หนังสือเรียน ร้อยละ 56.6 และใช้แทนกระเป๋าถือส่วนตัว      
ร้อยละ 45.5  
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ตารางท่ี 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 
ผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจในการใช้ถุงผ้าเพือ่

ส่ิงแวดล้อม 
 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 101 100.0 98 99.0 
แฟน 4 4.0 5 5.1 
ครอบครัว 4 4.0 6 6.1 
เพื่อน 2 2.0 8 8.1 
ท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช้ 12 11.9 10 10.1 
อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 17 16.8 22 22.2 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ผูมี้อิทธิพลในการ
ตัดสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมส าคัญมากท่ีสุดคือ ตัดสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 100.0 
รองลงมา อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 16.8 และท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ 11.9  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดคือ ตดัสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 99.0 รองลงมา อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ/
โทรทศัน์ ร้อยละ 22.2 และท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ 10.1 
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ตารางท่ี 4.23  แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 

ความถี่ในการใช้ใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 38 37.6 42 42.4 
วนัเวน้วนั 20 19.8 21 21.2 
สัปดาห์ละคร้ัง 38 37.6 30 30.3 
อ่ืนๆ  5 5.0 6 6.1 

รวม 101 100.0 99 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.23  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี ความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มส าคญัมากท่ีสุดคือ ทุกวนั สัปดาห์ละคร้ัง เท่ากนัร้อยละ 37.6 รองลงมา วนัเวน้วนั ร้อย
ละ 19.8 และอ่ืนๆ ร้อยละ 5.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ความถ่ีในการใช้ใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มส าคญั
มากท่ีสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 42.4 รองลงมา สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 30.3 และวนัเวน้วนั ร้อยละ 21.2  
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ตารางท่ี  4.24 แสดงจ านวนและร้อยละ จ านวนถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในปัจจุบันท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 
จ านวนถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง 15 14.9 12 12.1 
2 ถุง 43 42.6 57 57.6 
3 ถุง 36 35.6 17 17.2 
4 ถุง 7 6.9 12 12.1 
5 ถุงข้ึนไป  0 0.0 1 1.0 

รวม 101 100.0 99 100.0 
 

 
จากตารางท่ี  4.24 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ ากว่า 30 ปี จ  านวนถุงผา้เพื่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้ในปัจจุบนัความส าคญัมากท่ีสุดคือ 2 ถุง ร้อยละ 42.6 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 35.6 
และ 1 ถุง ร้อยละ 14.9  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป จ านวนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนัมาก
ท่ีสุดคือ คือ 2 ถุง ร้อยละ 57.6 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 17.2 และ 1 ถุง 4 ถุง เท่ากนั ร้อยละ 12.1 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงจ านวนและร้อยละ การเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนก
ตามอาย ุ

 
เคยซ้ือถุงผ้าใช้เอง 

 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคย 72 71.3 64 64.6 
ไม่เคย  29 28.7 35 35.4 

รวม 101 100.0 99 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี การเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง คือ 
เคย ร้อยละ 71.3  และไม่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 28.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป การเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้องคือ เคย ร้อยละ 64.4 และไม่
เคยซ้ือเอง ร้อยละ 35.4 
 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละ ช่วงระยะเวลาในการเคยซ้ือถุงผา้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ซ้ือ จ าแนกตามการอาย ุ

 
การเคยซ้ือถุงผ้าเมื่อใด 

 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา 3 4.2 6 9.4 
1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 2 2.8 8 12.5 
3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 14 19.4 15 23.4 
นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา 53 73.6 35 54.7 

รวม 72 100.0 64 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง (ตารางท่ี 4.25) 
 

 
จากตารางท่ี  4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี การเคยซ้ือถุงผา้มากท่ีสุด

คือ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 73.6 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ร้อยละ 19.4 และภายใน 2-3 
วนัท่ีผา่นมา ร้อยละ 4.2  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป การเคยซ้ือถุงผา้มากท่ีสุดคือ นานกว่า 1 เดือนท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 54.7 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 23.4 และ1-2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 
12.5  

 
ตารางท่ี 4.27  แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ

 
ความถี่ในการซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เดือนละคร้ัง 10 13.9 9 14.1 
3 เดือนคร้ัง 13 18.1 18 28.1 
6 เดือนคร้ัง  24 33.3 24 33.5 
นานกวา่ 6 เดือน 25 34.7 13 20.0 

รวม 72 100.0 64 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง (ตารางท่ี 4.25) 
 

จากตารางท่ี  4.27 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ นานกว่า 6 เดือน ร้อยละ 34.7 รองลงมา 6 เดือนคร้ัง ร้อยละ 33.3 และ3 
เดือนคร้ัง ร้อยละ 18.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด
คือ 6 เดือนคร้ัง ร้อยละ 33.5 รองลงมา 3 เดือนคร้ัง ร้อยละ 28.1 และนานกวา่ 6 เดือน ร้อยละ 20.0  
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ตารางท่ี 4.28  แสดงจ านวนและร้อยละ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ

 
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผ้าเพือ่

ส่ิงแวดล้อม 
 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 47 65.3 42 65.6 
101-200 บาท 7 9.7 4 6.3 
201-300  บาท 18 25.0 18 28.1 
301-400 บาท 0 0.0 0 0.0 
401 บาทข้ึนไป 0 0.0 0 0.0 

รวม 72 100.0 64 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง (ตารางท่ี 4.25) 
 

จากตารางท่ี  4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อ
คร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 65.3 รองลงมา 201-300 
บาท ร้อยละ 25.0 และ 101-200 บาท ร้อยละ 9.7 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มคือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 65.6 รองลงมา 201-300 บาท ร้อยละ 28.1 และ 
101-200 บาท ร้อยละ 6.3  
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ตารางท่ี 4.29  แสดงจ านวนและร้อยละ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ

 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนดักลางคืน 28 38.9 21 32.8 
หา้งสรรพสินคา้ 6 8.3 3 4.7 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 6.9 4 6.3 
ถนนคนเดิน 33 45.8 36 56.3 

รวม 101 100.0 99 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง (ตารางท่ี 4.25) 
 

จากตารางท่ี  4.29  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   คือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 45.8 รองลงมา ตลาดนดักลางคืน ร้อยละ 38.9 และซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้อยละ 6.9  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุ30 ปีข้ึนไป สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   คือ ถนน
คนเดิน ร้อยละ 56.3 รองลงมา ตลาดนดักลางคืน ร้อยละ 32.8 และซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 6.3 
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ตารางท่ี 4.30  แสดงจ านวนและร้อยละ ตามแหล่งท่ีท าให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ

 
แหล่งที่ท าให้ทราบข้อมูลเกีย่วกบัสถานที่
จ าหน่ายผลติภัณฑ์ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

 อายุ  

ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

N=101 N=99 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน         28 27.7 33 33.3 
คนในครอบครัว    1 1.0 2 2.0 
คนขาย/เจา้ของร้าน/พนกังานขาย 20 19.8 13 13.1 
อินเทอร์เน็ต  40 39.6 29 29.3 
วทิย ุ 6 5.9 13 13.1 
การออกงานแสดงสินคา้ 49 48.5 40 40.4 
เดินไปเจอแลว้ซ้ือ 66 65.3 72 72.7 
อ่ืน ๆ  2 2.0 2 2.0 
หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี แหล่งท่ีท าให้ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ เดินไปเจอแลว้ซ้ือ ร้อยละ 65.3 รองลงมา
คือการออกงานแสดงสินคา้ ร้อยละ 48.5 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 39.6  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป แหล่งท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือ เดินไปเจอแลว้ซ้ือ ร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ การออกงานแสดง
สินคา้ ร้อยละ 40.4 และคนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 33.3        
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 2.2  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

ข้อดขีองถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

 ระดบัการศึกษา  

ต า่กว่า ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี
และสูงกว่า
ปริญญาตรี รวม 

N=51 N=149 N=200 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 ซกัท าความสะอาดไดง่้าย 4.10 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ยอ่ยสลายไดไ้ม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาในส่ิงแวดลอ้ม 3.94 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

นุ่มสบายมือน่าใชแ้ละไม่ก่อให้เกิดการกดทบัอยา่งรุนแรงต่อ
ฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก 

3.88 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

สามารถตกแต่งไดต้ามสไตลท่ี์ชอบ  4.04 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก 4.41 
(มาก) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้พร้อม 
ใชง้านไดทุ้กโอกาส 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือนของสารประกอบ
ไดออ๊กซินท่ีเป็นสารก่อมะเร็งท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ 

4.29 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

ราคาถูก 4.06 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ไดม้าจากการแจกฟรี 3.92 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.18 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.31 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให ้
ระดบั ความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตวัได้ พร้อมใช้งานไดทุ้กโอกาส  (ค่าเฉล่ีย 
4.60) รองลงมาคือ ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.52)  และให้ความส าคญั
ในระดบัมากคือ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 4.49)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้ระดับ
ความส าคัญของข้อดีของถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมโดยรวมในระดับมาก  ในปัจจัยย่อยให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตวัได้ พร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส (ค่าเฉล่ีย 
4.59) รองลงมา ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ร้อยละ 4.56 และทนทานและใช้ซ ้ าได้มากคร้ังกว่า 
ถุงพลาสติก  (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละ ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้ จ  าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 
ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีเ่ลอืกใช้ 

 

 ระดับการศึกษา  

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เป็นสินคา้ทนัสมยัเป็นท่ีนิยม 11 21.6 17 11.4 
ไดรั้บแจกมา 43 84.3 117 78.5 
มีความสะดวกในการใช ้ 35 68.6 95 63.8 
มีรูปแบบสวยงามถูกใจ 26 51.0 66 44.3 
มีลวดลายสีสันถูกใจ              19 37.3 54 36.2 
เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 26 51.0 92 61.7 
เพื่อสะสมแตม้คะแนนจากทางหา้งสรรพสินคา้ 7 13.7 13 8.7 
เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน 30 58.8 96 64.4 
หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี         
ส่วนใหญ่ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช้  คือ ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 84.3 รองลงมา มีความสะดวกใน
การใช ้ ร้อยละ 68.6 และเพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน ร้อยละ 58.8  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช้คือ ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 78.5 รองลงมา เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลก
ร้อน ร้อยละ 64.4 และมีความสะดวกในการใช ้ร้อยละ 63.8  
 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละ ประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ประเภทของถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีเ่คยใช้เป็น

ประจ า 

 ระดับการศึกษา  

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค์/
โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) 

20 39.2 61 40.9 

ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) 41 80.4 110 73.8 
ถุงผ้าส าหรับใส่ของส่วนตัว/ไปจ่ายตลาด/
ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) 

26 51.0 73 49.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 

จากตารางท่ี  4.33 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี 
ประเภท ของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใช้เป็นประจ า   คือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาด
กลาง) ร้อยละ 80.4 รองลงมา ถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตวั/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) 
ร้อยละ 51.0 และถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค์/กระเป๋าสตางค์/โทรศพัท์มือถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 
39.2  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีประเภท ของถุง
ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า  คือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 73.8 
รองลงมา ถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตวั/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) ร้อยละ 49.0 และถุง
ผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 40.9 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละ ตามโอกาสในการใช้ถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
โอกาสในการใช้ถุงผ้า 

 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ใชจ่้ายตลาด 16 31.4 47 31.5 
ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั 23 45.1 70 47.0 
ใชใ้ส่หนงัสือเรียน 33 64.7 82 55.0 
ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน 36 70.6 107 71.8 
ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 14 27.5 48 32.2 
ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ /ร้านมินิมาร์ท
ทัว่ไป   

9 17.6 30 20.1 

 

จากตารางท่ี  4.34  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี โอกาส 
ในการใชถุ้งผา้ คือ ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 70.6 รองลงมา ใชใ้ส่หนงัสือเรียน ร้อยละ 64.7 และ
ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั ร้อยละ 45.1  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีโอกาสในการใช้
ถุงผา้  คือ ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 71.8 รองลงมา ใชใ้ส่หนงัสือเรียน ร้อยละ 55.0 และใชแ้ทน
กระเป๋าถือส่วนตวั ร้อยละ 47.0 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงจ านวนและร้อยละ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจใช้ถุงผ้าเพือ่

ส่ิงแวดล้อม 
 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 50 98.0 149 100.0 
แฟน 4 7.8 5 3.4 
ครอบครัว 2 3.9 8 5.4 
เพื่อน 2 3.9 8 5.4 
ท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช้ 8 15.7 14 9.4 
อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 15 29.4 24 16.1 

 

จากตารางท่ี  4.35 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ผูมี้ 
อิทธิพลในการตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 98.0 
รองลงมา อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 29.4 และท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ 15.7  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 100.0 รองลงมา 
อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 16.1 และท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ 9.4 
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ตารางท่ี 4.36  แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ความถี่ในการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 22 43.1 58 38.9 
วนัเวน้วนั 11 21.6 30 20.1 
สัปดาห์ละคร้ัง 15 29.4 53 35.6 
อ่ืนๆ  3 5.9 8 5.4 

รวม 51 100.0 149 100.0 
 

จากตารางท่ี  4.36 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ความถ่ี
ใน การ ใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 43.1 รองลงมา สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 
29.4 และ วนัเวน้วนั ร้อยละ 21.6  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ความถ่ีในการใช้
ใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ทุกวนั ร้อยละ 38.9 รองลงมา สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 35.6 และวนัเวน้วนั 
ร้อยละ 20.1 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละ จ านวนถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในปัจจุบันท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
จ านวนถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง 8 15.7 19 12.8 
2 ถุง 25 49.0 75 50.3 
3 ถุง 11 21.6 42 28.2 
4 ถุง 7 13.7 12 8.1 
5 ถุงข้ึนไป  0 0.0 1 0.7 

รวม 51 100.0 149 100.0 
 

จากตารางท่ี  4.37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
จ านวนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ  2 ถุง ร้อยละ 49.0 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 21.6 และ 1 
ถุง ร้อยละ 15.7  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวนถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ 2 ถุง ร้อยละ 50.3 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 28.2 และ 1 ถุง ร้อยละ 12.8  
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ตารางท่ี  4.38  แสดงจ านวนและร้อยละ การเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 
เคยซ้ือถุงผ้าใช้เอง 

 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคย 35 68.6 101 67.8 
ไม่เคย  16 31.4 48 32.2 

รวม 51 100.0 149 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.38  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่

เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 68.6 และไม่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 31.4  
ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เคยซ้ือ

ถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 67.8 และไม่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 32.2  
 

 

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละ ช่วงเวลาในการเคยซ้ือถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
การเคยซ้ือถุงผ้าเมื่อใด 

 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา 2 5.7 7 6.9 
1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 2 5.7 8 7.9 
3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 9 25.7 20 19.8 
นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา 22 62.9 66 65.3 

รวม 35 100.0 101 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.38)  
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จากตารางท่ี 4.39  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ 
เคยซ้ือถุงผา้ คือ นานกว่า 1 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 62.9 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 25.7 
และภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา 1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา เท่ากนั ร้อยละ 5.7  

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ใหญ่ เคยซ้ือถุงผา้ 
คือ นานกว่า 1 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 65.3 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 19.8 และ 1-2 
สัปดาห์ท่ีผา่นมา ร้อยละ 7.9  
 
 

ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกซ้ือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความถี่ในการซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เดือนละคร้ัง 4 11.4 15 14.9 
3 เดือนคร้ัง 8 22.9 23 22.8 
6 เดือนคร้ัง  13 37.1 35 34.7 
นานกวา่ 6 เดือน 10 28.6 28 27.7 

รวม 35 100.0 101 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.38)  
 

จากตารางท่ี  4.40 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ความถ่ี 
ใน การซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือ 6 เดือนคร้ัง ร้อยละ 37.1 รองลงมา นานกวา่ 6 เดือน ร้อยละ 28.6 
และ 3 เดือนคร้ัง ร้อยละ 22.9  

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ความถ่ีในการซ้ือ
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม คือ 6 เดือนคร้ัง ร้อยละ 34.7 รองลงมา นานกว่า 6 เดือน ร้อยละ 27.7 และ           
3 เดือนคร้ัง ร้อยละ 22.8 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผ้าเพือ่

ส่ิงแวดล้อม 
 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 21 60.0 68 67.3 
101-200 บาท 3 8.6 8 7.9 
201-300  บาท 11 31.4 25 24.8 
301-400 บาท 0 0.0 0 0.0 
401 บาทข้ึนไป 0 0.0 0 0.0 

รวม 35 100.0 101 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.38)  
 

จากตารางท่ี  4.41 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี 
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม  คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท ร้อยละ 60.0 
รองลงมา 201-300 บาท ร้อยละ 31.4 และ101-200 บาท ร้อยละ 8.6  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้ระดับ
ความส าคญัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 
ร้อยละ 67.3 รองลงมา 201-300 บาท ร้อยละ 24.8 และ101-200 บาท ร้อยละ 7.9 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกซ้ือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนดักลางคืน 12 34.3 37 36.6 
หา้งสรรพสินคา้ 2 5.7 7 6.9 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 8.6 6 5.9 
ถนนคนเดิน 18 51.4 51 50.5 

รวม 35 100.0 101 100.0 
หมายเหต:ุ จากผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.38)  
 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  สถานท่ีท่ี
เลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   คือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 51.4 รองลงมา ตลาดนดักลางคืน ร้อยละ 34.3 
และซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 8.6  

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม คือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 50.5 รองลงมา ตลาดนัดกลางคืน ร้อยละ 36.6 และ
หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 6.9  
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ตารางท่ี 4.43  แสดงจ านวนและร้อยละ แหล่งท่ีท าให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

แหล่งที่ท าให้ทราบข้อมูลเกีย่วกบัสถานที่
จ าหน่ายผลติภัณฑ์ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรี 

N=51 N=149 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน         16 31.4 45 30.2 
คนในครอบครัว    1 2.0 2 1.3 
คนขาย/เจา้ของร้าน/พนกังานขาย 10 19.6 23 15.4 
อินเทอร์เน็ต  20 39.2 49 32.9 
วทิย ุ 8 15.7 11 7.4 
การออกงานแสดงสินคา้ 25 49.0 64 43.0 
เดินไปเจอแลว้ซ้ือ 39 76.5 99 66.4 
อ่ืน ๆ  0 0.0 4 2.7 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  แหล่งท่ี
ท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ เดินไปเจอแลว้
ซ้ือ ร้อยละ 76.5 รองลงมาคือ การออกงานแสดงสินคา้ ร้อยละ 49.0 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 39.2  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีแหล่งท่ีท าให้
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ เดินไปเจอแลว้ซ้ือ 
ร้อยละ 66.4 รองลงมาคือ การออกงานแสดงสินคา้ ร้อยละ 43.0 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 32.9 
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 2.3  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 
 

ตารางท่ี  4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญของข้อดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
 

ข้อดีของถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 

บาท 
15,001-25,000 

บาท 
25,001 บาท

ขึน้ไป รวม 

N=97 N=67 N=36 N=200 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 ซกัท าความสะอาดไดง่้าย 4.05 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ยอ่ยสลายไดไ้ม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาใน
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.86 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

นุ่มสบายมือน่าใชแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดการกด
ทบัอยา่งรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก 

3.87 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

สามารถตกแต่งไดต้ามสไตลท่ี์ชอบ  4.05 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ 
ถุงพลาสติก 

4.46 
(มาก) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 4.49 
(มาก) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้พร้อม 
ใชง้านไดทุ้กโอกาส 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือน
ของสารประกอบไดออ๊กซินท่ีเป็นสารก่อ
มะเร็งท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ 

4.25 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.35 
(มาก) 

ราคาถูก 3.97 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ไดม้าจากการแจกฟรี 3.95 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  4.44 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ให้
ระดบัความส าคญัของขอ้ดีของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม โดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตวัได้ พร้อมใช้งานไดทุ้กโอกาส  (ค่าเฉล่ีย 
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4.60) รองลงมาคือ ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.52)  และให้ความส าคญั
ในระดบัมากคือ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 4.49)  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัของถุงเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้
งาน พกพาติดตวัได ้พร้อมใชง้านไดทุ้กโอกาส  (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้าก
คร้ังกว่า ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.57)  และให้ความส าคญัในระดบัมากคือ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.55)  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความส าคญัของถุงเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ช่วยลดปัญหาโลก
ร้อน สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตัวได้ พร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส  เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
รองลงมา ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือนของสารประกอบไดออ๊กซินท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง
ท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ (ค่าเฉล่ีย 4.58) และทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
 
ตารางท่ี 4.45  แสดงจ านวนและร้อยละ ของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมที่

เลอืกใช้ 
 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

N=97 N=67 N=36 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เป็นสินคา้ทนัสมยัเป็นท่ีนิยม 13 13.4 11 16.4 4 11.1 
ไดรั้บแจกมา 84 86.6 53 79.1 23 63.9 
มีความสะดวกในการใช ้ 68 70.1 41 61.2 21 58.3 
มีรูปแบบสวยงามถูกใจ 44 45.4 32 47.8 16 44.4 
มีลวดลายสีสันถูกใจ              33 34.0 25 37.3 15 41.7 
เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 56 57.7 44 65.7 18 50.0 
เพื่อสะสมแต้มคะแนนจาก
ทางหา้งสรรพสินคา้ 

10 10.3 8 11.9 2 5.6 

เพื่อต้องการมีส่วนร่วมช่วย
ลดโลกร้อน 

57 58.8 42 62.7 27 75.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
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 จากตารางท่ี  4.45 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้  คือ ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 86.6 รองลงมา มีความสะดวกในการใช้ ร้อยละ 
70.1 และเพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน ร้อยละ 58.8  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้  
คือ ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 79.1 รองลงมา เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก ร้อยละ 65.7 และเพื่อตอ้งการมีส่วน
ร่วมช่วยลดโลกร้อน ร้อยละ 62.7  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป  ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้  
คือ เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน ร้อยละ 75.0 รองลงมา ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 63.9 และมี
ความสะดวกในการใช ้ร้อยละ 58.3  
 

ตารางท่ี 4.46  แสดงจ านวนและร้อยละ ประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ประเภทของถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อมทีเ่คยใช้เป็น

ประจ า 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

N=97 N=67 N=36 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถุงผา้ส าหรับใส่
เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋า
สตางค/์โทรศพัทมื์อถือ 
(ขนาดเล็ก) 

37 38.1 33 49.3 11 30.6 

ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/
หนงัสือ (ขนาดกลาง) 

77 79.4 45 67.2 29 80.6 

ถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตวั/
ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต 
(ขนาดใหญ่) 

47 48.5 33 49.3 19 52.8 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

 จากตารางท่ี  4.46 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีเคยใช้เป็นประจ า   คือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนังสือ 
(ขนาดกลาง) ร้อยละ 79.4 รองลงมา ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 48.5 และ
ถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 38.1  
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 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ประเภทของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเคยใช้เป็นประจ า   คือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนังสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 67.2 
รองลงมา ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนังสือ (ขนาดกลาง) ถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค์/กระเป๋า
สตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) เท่ากนั ร้อยละ 49.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ประเภทของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเคยใช้เป็นประจ า  คือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนังสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 80.6 
รองลงมา ถุงผ้าส าหรับใส่ เอกสาร/หนังสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 52.8 และถุงผ้าส าหรับใส่
เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก) ร้อยละ 30.6 
 

 

ตารางท่ี 4.47  แสดงจ านวนและร้อยละ ตามโอกาสในการใช้ถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
โอกาสในการใช้ถุงผ้า 

 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

N=97 N=67 N=36 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ใชจ่้ายตลาด 29 29.9 22 32.8 12 33.3 
ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั 48 49.5 31 46.3 14 38.9 
ใชใ้ส่หนงัสือเรียน 59 60.8 36 53.7 20 55.6 
ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน 69 71.1 47 70.1 27 75.0 
ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 28 28.9 20 29.9 14 38.9 
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟ
เวน่ /ร้านมินิมาร์ททัว่ไป   

16 16.5 14 20.9 9 25.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 
 จากตารางท่ี 4.47 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน

ใหญ่โอกาสในการใช้ถุงผา้ คือ ใช้ใส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 71.1 รองลงมา ใช้ใส่หนังสือเรียน    
ร้อยละ 60.8 และใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั ร้อยละ 49.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่โอกาสในการใช้ถุง
ผา้มากท่ีสุดคือ ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 70.1 รองลงมา ใชใ้ส่หนงัสือเรียน ร้อยละ 53.7 และใช้
แทนกระเป๋าถือส่วนตวั ร้อยละ 46.3  
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 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่โอกาสในการใชถุ้งผา้       
มากท่ีสุดคือ ใช้ใส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 75.0 รองลงมา ใช้ใส่หนงัสือเรียน ร้อยละ 55.6 และใช้
แทนกระเป๋าถือส่วนตวั ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 38.9 เท่ากนั  
 

ตารางท่ี  4.48 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
ผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจใน
การใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

N=97 N=67 N=36 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง 96 99.0 67 100.0 36 100.0 
แฟน 5 5.2 3 4.5 1 2.8 
ครอบครัว 5 5.2 3 4.5 2 5.6 
เพื่อน 2 2.1 5 7.5 3 8.3 
ท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช้ 12 12.4 9 13.4 1 2.8 
อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

22 22.7 14 20.9 3 8.3 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 

 จากตารางท่ี  4.48 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 99.0 
รองลงมา อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 22.7 และท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ 12.4  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดคือ ตดัสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 100.0 รองลงมา 
อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 20.9 และท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช ้ร้อยละ 13.4 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดคือ ตดัสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 100.0 รองลงมา 
เพื่อน อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ เท่ากนั ร้อยละ 8.3 และครอบครัว ร้อยละ 5.6 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวด ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

ความถี่ในการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 35 36.1 30 44.8 15 41.7 
วนัเวน้วนั 19 19.6 14 20.9 8 22.2 
สัปดาห์ละคร้ัง 36 37.1 21 31.3 11 30.6 
อ่ืนๆ  7 7.2 2 3.0 2 5.6 

รวม 97 100.0 67 100.0 36 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.49  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ความถ่ีในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือ สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 37.1 รองลงมา ทุกวนั ร้อยละ 
36.1 และวนัเวน้วนั ร้อยละ 19.6  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ความถ่ีในการใช้ถุง
ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ทุกวนั ร้อยละ 44.8 รองลงมา สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 31.3 และวนัเวน้วนั ร้อย
ละ 20.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ความถ่ีในการใช้ถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ทุกวนั ร้อยละ 41.7 รองลงมา สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 30.6 และวนัเวน้วนั ร้อยละ 
22.2 
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ตารางท่ี  4.50 แสดงจ านวนและร้อยละ จ านวนถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในปัจจุบัน ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
 

จ านวนถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม
ทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง 13 13.4 10 14.9 4 11.1 
2 ถุง 44 45.4 36 53.7 20 55.6 
3 ถุง 30 30.9 17 25.4 6 16.7 
4 ถุง 9 9.3 4 6.0 6 16.7 
5 ถุงข้ึนไป  1 1.0 0 0.0 0 0.0 

รวม 97 100.0 67 100.0 36 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.50  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีจ านวนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ 2 ถุง ร้อยละ 45.4 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 30.9 
และ1 ถุง ร้อยละ 13.4  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีจ านวนถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ 2 ถุง ร้อยละ 53.7 รองลงมา 3 ถุง ร้อยละ 25.4 และ1 ถุง ร้อยละ 14.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีจ านวนถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ 2 ถุง ร้อยละ 55.6 รองลงมา 3 ถุง 4 ถุง ร้อยละ 16.7 และ1 ถุง ร้อยละ 
11.1  
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ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละ การเคยซ้ือถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้ จ  าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 

 

เคยซ้ือถุงผ้าใช้เอง 
 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคย 67 69.1 43 64.2 26 72.2 
ไม่เคย  30 30.9 24 35.8 10 27.8 

รวม 97 100.0 67 100.0 36 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.51  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้องคือ เคย ร้อยละ 69.1 รองลงมา ไม่เคย ร้อยละ 30.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ใช้เอง
มากท่ีสุดคือ เคย ร้อยละ 64.2 รองลงมา ไม่เคย ร้อยละ 35.8 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้องมาก
ท่ีสุดคือ เคย ร้อยละ 72.2 รองลงมา ไม่เคย ร้อยละ 27.8 
 

 

ตารางท่ี 4.52  แสดงจ านวนและร้อยละ ช่วงระยะเวลาในการซ้ือถุงผา้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคยซ้ือ 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

การเคยซ้ือถุงผ้าเมื่อใด 
 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา 3 4.5 4 9.3 2 7.7 
1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 2 3.0 5 11.6 3 11.5 
3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 14 20.9 8 18.6 7 26.9 
นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา 48 71.6 26 60.5 14 53.8 

รวม 67 100.0 43 100.0 26 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.51)  
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 จากตารางท่ี 4.52 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่เคยซ้ือถุงผา้เม่ือใด มากท่ีสุด คือ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 71.6 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ี
ผา่นมา ร้อยละ 20.9 และภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา ร้อยละ 4.5   
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้เม่ือใด 
มากท่ีสุดคือ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 60.5 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 18.6 และ
ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา ร้อยละ 9.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้เม่ือใด มาก
ท่ีสุดคือ นานกว่า 1 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 53.8 รองลงมา 3-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 26.9  และ
ภายใน   2-3 วนัท่ีผา่นมา ร้อยละ 11.5 
 

ตารางท่ี 4.53  แสดงจ านวนและร้อยละ ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกซ้ือ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ความถี่ในการซ้ือถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

N=97 N=67 N=36 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เดือนละคร้ัง 8 11.9 8 18.6 3 11.5 
3 เดือนคร้ัง 13 19.4 13 30.2 5 19.2 
6 เดือนคร้ัง  23 34.3 13 30.2 12 46.2 
นานกวา่ 6 เดือน 23 34.3 9 20.9 6 23.1 

รวม 67 100.0 43 100.0 26 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.51)  
 

 จากตารางท่ี 4.53  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมคือ 6 เดือนคร้ัง นานกว่า 6 เดือน เท่ากัน ร้อยละ 34.3 
รองลงมา 3 เดือนคร้ัง ร้อยละ 19.4 และเดือนละคร้ัง ร้อยละ 11.9  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ความถ่ีในการซ้ือถุง
ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ 3 เดือนคร้ัง 6 เดือนคร้ัง เท่ากนั ร้อยละ 30.2 รองลงมา นานกวา่ 6 เดือน ร้อยละ 
20.9 และเดือนละคร้ัง ร้อยละ 18.6  
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 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ 6 เดือนคร้ัง ร้อยละ 46.2 รองลงมา นานกว่า 6 เดือน ร้อยละ 23.1 และ3 เดือนคร้ัง 
ร้อยละ 19.2  
 

 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุง
ผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 42 62.7 29 67.4 18 69.2 
101-200 บาท 7 10.4 2 4.7 2 7.7 
201-300  บาท 18 26.9 12 27.9 6 23.1 
301-400 บาท 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
401 บาทข้ึนไป 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

รวม 67 100.0 43 100.0 26 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.50)  
 

 จากตารางท่ี  4.54 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ น้อยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 62.7 
รองลงมา 201-300 บาท ร้อยละ 26.9 และ101-200 บาท ร้อยละ 10.4 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังใน
การซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 67.4 รองลงมา 201-300  บาท 
ร้อยละ 27.9 และ101-200 บาท ร้อยละ 4.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการ
ซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 69.2 รองลงมา 201-300  บาท ร้อย
ละ 23.1 และ101-200 บาท ร้อยละ 7.7  
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ตารางท่ี  4.55 แสดงจ านวนและร้อยละ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
เลือกซ้ือ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนดักลางคืน 25 37.3 13 30.2 11 42.3 
หา้งสรรพสินคา้ 5 7.5 3 7.0 1 3.8 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 7.5 2 4.7 2 7.7 
ถนนคนเดิน 32 47.8 25 58.1 12 46.2 

รวม 67 100.0 43 100.0 26 100.0 
หมายเหตุ: จากผูต้อบท่ีเคยซ้ือถุงผา้ (ตารางท่ี 4.50)  
 
 

 จากตารางท่ี  4.55 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท สถานท่ี
ท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 47.8 รองลงมา ตลาดนดักลางคืน ร้อยละ 37.3 
และหา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เท่ากนั ร้อยละ 7.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อ
ส่ิ งแวดล้อม  คือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 58.1 รองลงมา ตลาดนัดกลางคืน  ร้อยละ 30.2 และ
หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 7.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ ถนนคนเดินร้อยละ 46.2 รองลงมา ตลาดนดักลางคืน ร้อยละ 42.3 และซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้อยละ 7.7 
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ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละ แหล่งท่ีท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

แหล่งที่ท าให้ทราบข้อมูล
เกีย่วกบัสถานทีจ่ าหน่ายถุงผ้า

เพือ่ส่ิงแวดล้อม 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน         28 28.9 25 37.3 8 22.2 
คนในครอบครัว    1 1.0 2 3.0 0 - 
คนขาย/เจา้ของร้าน/พนกังาน
ขาย 

19 19.6 10 14.9 4 11.1 

อินเทอร์เน็ต  39 40.2 19 28.4 11 30.6 
วทิย ุ 10 10.3 4 6.0 5 13.9 
การออกงานแสดงสินคา้ 42 43.3 29 43.3 18 50.0 
เดินไปเจอแลว้ซ้ือ 72 74.2 41 61.2 25 69.4 
อ่ืน ๆ  2 2.1 2 3.0 0 0.0 

 
 จากตารางท่ี 4.56 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วน

ใหญ่แหล่งท่ีท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ เดินไปเจอ
แลว้ซ้ือ ร้อยละ 74.2  รองลงมา การออกงานแสดงสินคา้ ร้อยละ 43.3 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 40.2  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่แหล่งท่ีท าให้ทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมคือ เดินไปเจอแล้วซ้ือ ร้อยละ 61.2 
รองลงมา การออกงานแสดงสินคา้ ร้อยละ 43.3 และคนรู้จกั/เพื่อน ร้อยละ 37.3          
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่แหล่งท่ีท าให้ทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมคือ เดินไปเจอแล้วซ้ือ ร้อยละ 69.4 
รองลงมา การออกงานแสดงสินคา้ ร้อยละ 50.0 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 30.6 
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4.3 ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอ
เมือง 

 

ตารางท่ี 4.57  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 
ไม่ใช่
ปัจจยั
ใน
การ
ใช้ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

แนวคิดในการออกแบบ
เนน้การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

71 
(35.5) 

60 
(30.0) 

51 
(25.5) 

9 
(4.5) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.88 
(มาก) 

8 

ความคงทนของผลิตภณัฑ ์ 90 
(45.0) 

82 
(41.0) 

28 
(14.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.31 
(มาก) 

3 

ความปลอดภยัในการใช้
งาน 

88 
(44.0) 

81 
(40.5) 

28 
(14.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

4.24 
(มาก) 

4 

ความสวยงามของ
ผลิตภณัฑ ์

67 
(33.5) 

91 
(45.5) 

30 
(15.0) 

0 
(0.0) 

10 
(5.0) 

2 
(1.0) 

4.00 
(มาก) 

7 

มีใหเ้ลือกหลายขนาด 98 
(49.0) 

73 
(36.5) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

10 
(5.0) 

1 
(0.5) 

4.23 
(มาก) 

5 

มีหลายรูปแบบการดีไซน์ 
การตกแต่งลวดลายให้
เลือก 

100 
(50.0) 

63 
(31.5) 

27 
(13.5) 

0 
(0.0) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

4.22 
(มาก) 

6 

ใชง้านไดดี้กวา่
ถุงพลาสติก 

118 
(59.0) 

63 
(31.5) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

4.48 
(มาก) 

1 

ความเหมาะสมของขนาด
กบัการใชง้าน 

99 
(49.5) 

81 
(40.5) 

19 
(9.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

4.38 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.22 
(มาก) 

 

 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผล
ในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ใช้งานไดดี้กวา่ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาความเหมาะสมของ
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ขนาดกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.38) ความคงทนของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.31) ความปลอดภยัในการ
ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีหลายรูปแบบการดีไซน์ การตกแต่ง
ลวดลายให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ความสวยงามของผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย 4.00) และแนวคิดในการ
ออกแบบเนน้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
 

 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นราคา ต่อการใชถุ้งผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล 
ไม่ใช่
ปัจจยั
ในการ
ใช้ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาถูก 60 
(30.0) 

116 
(58.0) 

23 
(11.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

4.17 
(มาก) 

3 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

199 
(99.5) 

109 
(54.5) 

60 
(30.0) 

30 
(15.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

4.38 
(มาก) 

1 

มีป้ายแสดงราคาไว้
อยา่งชดัเจน 

79 
(39.5) 

86 
(43.0) 

24 
(12.0) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

4.16 
(มาก) 

4 

มีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือก  

96 
(48.0) 

82 
(41.0) 

21 
(10.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

4.36 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.26 
(มาก) 

 

 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการใชถุ้ง
ผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมากเรียงล าดบัคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมา มีหลายระดบัราคาให้
เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.36) ราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.17) และมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
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ตารางท่ี 4.59  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ต่อ
การใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 
ไม่ใช่
ปัจจยั
ในการ
ใช้ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สินคา้มีวางจ าหน่าย
ร้านทัว่ไป 

59 
(29.5) 

84 
(42.0) 

39 
(19.5) 

17 
(8.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.93 
(มาก) 

1 

จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 
หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต   

39 
(19.5) 

63 
(31.5) 

78 
(39.0) 

9 
(4.5) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

3.56 
(มาก) 3 

สามารถสัง่ซ้ือทาง
เวบ็ไซตไ์ด ้

49 
(24.5) 

70 
(35.0) 

70 
(35.0) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

3.79 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.76 
(มาก) 

 

 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัท่ี
มีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัคือสินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ สามารถ
สั่งซ้ือทางเว็บไซต์ได้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต     
(ค่าเฉล่ีย 3.56) 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 
ไม่ใช่
ปัจจยั
ในการ
ใช้ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการโฆษณาเพื่อส่ือ
ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ
ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มในส่ือ
ต่างๆ 

85 
(42.5) 

45 
(22.5) 

29 
(14.5) 

27 
(13.5) 

9 
(4.5) 

5 
(2.5) 

3.85 
(มาก) 

1 

มีส่วนลดราคาเม่ือ
ซ้ือจ านวนมาก 

57 
(28.5) 

59 
(29.5) 

40 
(20.0) 

27 
(13.5) 

9 
(4.5) 

8 
(4.0) 

3.59 
(มาก) 

3 

มีของแถม 40 
(20.0) 

56 
(28.0) 

52 
(26.0) 

27 
(13.5) 

19 
(9.5) 

6 
(3.0) 

3.33 
(ปานกลาง) 4 

มีการจดัส่งสินคา้ถึง
ท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก 

41 
(20.5) 

65 
(32.5) 

70 
(35.0) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

6 
(3.0) 

3.63 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.60 
(มาก) 

 

 
จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ี

มีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ในปัจจยัยอ่ยให้
ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัคือมีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในส่ือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา มีการจดัส่งสินค้าถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) มี
ส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) และให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 70 

ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผล ล าดับที ่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.22 มาก 2 
ดา้นราคา 4.26 มาก 1 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.76 มาก 3 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.60 มาก 4 

 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมา
ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.22)  ดา้นการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.76) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 
3.60) 
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 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีใน
อ าเภอเมือง  จ าแนกตามอายุ 

 

ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต า่กว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป รวม 

N=101 N=99 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

แนวคิดในการออกแบบเนน้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3.84 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ความคงทนของผลิตภณัฑ ์ 4.32 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.33 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 4.08 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

มีใหเ้ลือกหลายขนาด 4.33 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

มีหลายรูปแบบการดีไซน์ การตกแต่งลวดลายใหเ้ลือก 4.28 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก 4.46 
(มาก) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

ความเหมาะสมของขนาดกบัการใชง้าน 4.41 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  4.62 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ระดบั
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือ ใช้งานไดดี้กวา่ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดกบั
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การใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.41) และความปลอดภยัในการใช้งาน มีให้เลือกหลายขนาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.33) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ 
ใช้งานได้ดีกว่าถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดกบัการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) และความคงทนของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.30) 
 

ตารางท่ี 4.63  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นราคา ต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ 

ต า่กว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป รวม 

N=101 N=99 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ราคาถูก 4.19 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.36 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 4.13 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  4.34 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  4.63 พบว่าปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ระดับ
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ มีหลายระดับราคาให้เลือก 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) และราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไปให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.42) และ
มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดับท่ีมีผลของปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

อายุ 

ต า่กว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป รวม 

N=101 N=99 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป 3.96 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต   3.61 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

สามารถสัง่ซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้ 3.77 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.78 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  4.64 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้
ระดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรกคือ สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ สามารถสั่งซ้ือทางเวบ็ไซต์
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.77) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3อนัดบัแรกคือ 
สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ สามารถสั่งซ้ือทางเวบ็ไซต์ได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.82) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
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ตารางท่ี 4.65  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

อายุ 

ต า่กว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป รวม 

N=101 N=99 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีก ารโฆษณ าเพ่ื อ ส่ื อให้ เห็ น ถึง คุณค่ าของถุงผ้าเพ่ื อ
ส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่างๆ 

3.89 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.67 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

มีของแถม 3.42 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.73 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.68 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.65  พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ
ใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือ มีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.89) รองลงมาคือ มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) และมีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือ
จ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุ30 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ มี
การโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา คือ
มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) และมีการจัดส่งสินค้าถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) 
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 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีใน
อ าเภอเมือง  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.66 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

N=51 N=149 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

แนวคิดในการออกแบบเนน้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3.82 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ความคงทนของผลิตภณัฑ ์ 4.27 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.30 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 4.06 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

มีใหเ้ลือกหลายขนาด 4.34 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

มีหลายรูปแบบการดีไซน์ การตกแต่งลวดลายใหเ้ลือก 4.27 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก 4.44 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มาก) 

ความเหมาะสมของขนาดกบัการใชง้าน 4.44 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.24 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  4.66 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาให้
ระดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ ใช้งานไดดี้กวา่ถุงพลาสติก ความเหมาะสมของขนาดกบัการใช้งาน 
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมา มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.34) และความปลอดภยัในการใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 4.30) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมา ความเหมาะสม
ของขนาดกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.39) และความคงทนของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.32) 
 

ตารางท่ี 4.67  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นราคา ต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

N=51 N=149 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ราคาถูก 4.20 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.38 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 4.24 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  4.42 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.31 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.67  พบวา่ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาใหร้ะดบั
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมา ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) และมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
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ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมา มีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.36) และราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.18) 

 
ตารางท่ี 4.68 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดับท่ีมีผลของปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

N=51 N=149 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป 4.00 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต   3.61 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

สามารถสัง่ซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้ 3.80 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี  4.68 พบว่าปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามทุกระดับ
การศึกษาใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดับแรกคือ สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา สามารถ
สั่งซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.80) และจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต   (ค่าเฉล่ีย 
3.61) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมา สามารถ
สั่งซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.79) และจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต   (ค่าเฉล่ีย 
3.55) 
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ตารางท่ี 4.69  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

N=51 N=149 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีก ารโฆษณ าเพ่ื อ ส่ื อให้ เห็ น ถึง คุณค่ าของถุงผ้าเพ่ื อ
ส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่างๆ 

3.86 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.58 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

มีของแถม 3.39 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.69 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.63 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.69 พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบั
การศึกษาใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคญัมี 
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือ
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมา มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) และมีส่วนลด
ราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือ
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมา มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) และมีการจดัส่งสินคา้
ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
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 3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีใน
อ าเภอเมือง  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

ตารางท่ี 4.70  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 

บาท 
15,001-25,000 

บาท 
25,001 บาท 

ขึน้ไป 
รวม 

N=97 N=67 N=36 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

แนวคิดในการออกแบบเนน้การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.85 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ความคงทนของผลิตภณัฑ ์ 4.24 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.31 
(มาก) 

ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.27 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 3.95 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

มีใหเ้ลือกหลายขนาด 4.25 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

มีหลายรูปแบบการดีไซน์ การตกแต่ง
ลวดลายใหเ้ลือก 

4.16 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก 4.48 
(มาก) 

4.49 
(มาก) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

ความเหมาะสมของขนาดกบัการใชง้าน 4.35 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.19 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

 

 

 จากตารางท่ี  4.70 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดต่้อเดือนให้
ระดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีให้เลือกหลายขนาด  (ค่าเฉล่ีย 4.48)  รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของขนาดกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.35)  และ ความปลอดภยัในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาทให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดกบั
การใชง้าน  (ค่าเฉล่ีย 4.48) และมีใหเ้ลือกหลายขนาด  (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือ ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.58) รองลงมาคือ ความคงทนของผลิตภณัฑ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) และความปลอดภยัในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
 

ตารางท่ี 4.71  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นราคา ต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 

บาท 
15,001-25,000  

บาท 
25,001 บาท

ขึน้ไป 
รวม 

N=97 N=67 N=36 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ราคาถูก 4.15 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.31 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

4.47 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 4.09 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  4.31 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.38 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
4.22 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  4.71 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดต่้อเดือนใหร้ะดบั
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีหลายระดบัราคาให้เลือก  เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมาคือ ราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.15) และมีป้ายแสดงราคาไวอ้ย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.09) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาทให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก  
(ค่าเฉล่ีย 4.40)  และราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  (ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ   
(ค่าเฉล่ีย 4.47) และมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
 

 

ตารางท่ี 4.72  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดับท่ีมีผลของปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 

บาท 
15,001-25,000 

บาท 
25,001 บาท

ขึน้ไป 
รวม 

N=97 N=67 N=36 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป 3.95 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์
มาร์เก็ต   

3.66 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

สามารถสัง่ซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้ 3.78 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
3.80 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.72  พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดต่้อ
เดือนใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือสินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป  (ค่าเฉล่ีย 3.95) รองลงมาคือ สามารถ
สั่งซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) และจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ีย 
3.66) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาทให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อันดับแรกคือสินค้ามีวางจ าหน่ายร้านทั่วไป  (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ สามารถสั่งซ้ือทาง
เวบ็ไซตไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.90) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต   (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือ สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ สามารถสั่งซ้ือทาง
เวบ็ไซตไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.64) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
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ตารางท่ี 4.73  แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช ้จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 

บาท 
15,001-25,000 

บาท 
25,001 บาท

ขึน้ไป 
รวม 

N=97 N=67 N=36 N=200 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาเพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่าของถุง
ผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่างๆ 

3.86 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.63 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

มีของแถม 3.39 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.65 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
3.64 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้
ต่อเดือนใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือ
ต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.86)  รองลงมาคือมีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) และ มี
ส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาทให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือมีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.84) รองลงมาคือ มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) และมีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือ
จ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรกคือ มีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย
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3.97) รองลงมาคือ มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) และมีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือ
จ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
 

4.4 ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคอย่าง
ยัง่ยนื 
 

ตารางท่ี 4.74  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วน
บุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ระดบัความเห็นด้วย 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งรุนแรง 111 

(55.5) 
80 

(40.0) 
9 

(4.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

4.51 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

ความสมดุลของธรรมชาติ
สามารถทนต่อผลกระทบจาก
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

ต่าง ๆ ได ้

22 
(11.0) 

49 
(24.5) 

98 
(49.0) 

20 
(10.0) 

11 
(5.5) 

3.26 
(ไม่แน่ใจ) 

8 

มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบั
วกิฤตระบบนิเวศนท่ี์ก าลงัขยาย
ขอบเขตเป็นอยา่งมาก 

87 
(43.5) 

86 
(43.0) 

27 
(13.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

3 

โลกเปรียบเสมือนกบัยาน
อวกาศท่ีมีพ้ืนท่ีและทรัพยากร
อนัจ ากดัมาก ๆ  

80 
(40.0) 

62 
(31.0) 

48 
(24.0) 

10 
(5.0) 

0 
(0.0) 

4.06 
(เห็นดว้ย) 

5 

ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตาม
รูปแบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เรา
ทุกคนจะประสบกบัความ
หายนะทางส่ิงแวดลอ้มคร้ัง
ใหญ่ในอนาคตตอ้ง
เปล่ียนแปลง 

103 
(51.5) 

70 
(35.0) 

27 
(13.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 
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ตารางท่ี 4.74 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วน
บุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ระดบัความเห็นด้วย 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ าวนัจ าเป็นตอ้งถูก
ผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

42 
(21.0) 

110 
(55.0) 

39 
(19.5) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.93 
(เห็นดว้ย) 

7 

ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ าวนัจ าเป็นตอ้งถูก
ผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีไม่ส่งผลต่อ
การเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 

40 
(20.0) 

122 
(61.0) 

38 
(19.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.01 
(เห็นดว้ย) 

6 

ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ าวนัจ าเป็นตอ้งใช้
บรรจุภณัฑด์ว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

58 
(29.0) 

103 
(51.5) 

39 
(109.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.07 
(เห็นด้วย) 

 

 

จากตารางท่ี 4.74 พบว่าด้านส่ิงแวดล้อมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.07) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ คือ มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.51)  และให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ย ได้แก่  ถ้าส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตามรูปแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เราทุกคนจะ
ประสบกบัความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มคร้ังใหญ่ในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.38) มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้
กบัวิกฤตระบบนิเวศน์ท่ีก าลังขยายขอบเขตเป็นอย่างมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัจ าเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 4.10)โลก
เปรียบเสมือนกับยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ีและทรัพยากรอนัจ ากัดมาก ๆ  (ค่าเฉล่ีย 4.06) ผลิตภัณฑ์ท่ี
เลือกใช้ในชีวิตประจ าวนัจ าเป็นตอ้งถูกผลิตข้ึนด้วยวิธีท่ีไม่ส่งผลต่อการเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) ผลิตภณัฑ์ท่ีฉันเลือกใช้ในชีวิตประจ าวนัจ าเป็นตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบั
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ส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.93) และความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบจากประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.26)  
 

ตารางท่ี 4.75  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจ 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วน
บุคคลด้านเศรษฐกจิ 

 

ระดบัความเห็นด้วย 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะซ้ือ
สินคา้ท่ีมีรสนิยม 

0 
(0.0) 

29 
(14.5) 

79 
(39.5) 

73 
(36.5) 

19 
(9.5) 

2.59 
(ไม่แน่ใจ) 

8 

เม่ือฉนัจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ฉนัมกั
ถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีฉนัชอบ 

29 
(14.5) 

91 
(45.5) 

58 
(29.0) 

11 
(5.5) 

11 
(5.5) 

3.58 
(เห็นดว้ย) 

6 

ผูค้นควรบริโภค/อุปโภคในส่ิง
ท่ีเขาชอบ ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะไม่
ดีต่อสุขภาพ  

10 
(5.0) 

64 
(32.0) 

46 
(23.0) 

59 
(29.5) 

21 
(10.5) 

2.92 
(ไม่แน่ใจ) 

7 

เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะเลือก
ดว้ยรสนิยมของฉนั 

33 
(16.5) 

100 
(50.0) 

47 
(23.5) 

1 
(0.5) 

19 
(9.5) 

3.64 
(เห็นดว้ย) 

5 

ฉนัใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ ์
วา่ตอ้งไม่มีสารเคมี 

20 
(10.0) 

135 
(67.5) 

36 
(18.0) 

0 
(0.0) 

9 
(4.5) 

3.79 
(เห็นดว้ย) 

 
3 

ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑท่ี์มี
ส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกาย
มากเกินไป 

58 
(29.0) 

102 
(51.0) 

40 
(20.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.09 
(เห็นดว้ย) 

1 

เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัใหค้วาม
สนใจวา่ผลิตภณัฑน์ั้นมีสารท่ี
ไม่ดีต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ 

20 
(10.0) 

131 
(65.5) 

30 
(15.0) 

10 
(5.0) 

9 
(4.5) 

3.72 
(เห็นดว้ย) 

4 

เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อ
ฉนัเม่ือฉนับริโภค/อุปโภค
ผลิตภณัฑ ์

51 
(25.5) 

100 
(50.0) 

40 
(20.0) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.97 
(เห็นดว้ย) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.53 
(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 4.75 พบว่าด้านเศรษฐกิจผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.53) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ย คือ ผูบ้ริโภคควรหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อผูบ้ริโภคทั้งการบริโภค/อุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.97) ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์วา่ตอ้งไม่มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 3.79) เม่ือท าการซ้ือ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจวา่
ผลิตภณัฑ์นั้นมีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยู่หรือไม่ (ค่าเฉล่ีย 3.72) เม่ือท าการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเลือกดว้ย
รสนิยมของตวัผูบ้ริโภคเอง (ค่าเฉล่ีย 3.64) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมกัถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีตวัเอง
ชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.58) และให้ระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ผูค้นควรบริโภค/
อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ  (ค่าเฉล่ีย 2.92) และเม่ือผูบ้ริโภคท าการซ้ือ
จะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 2.59) 
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ตารางท่ี 4.76  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นสังคม 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วน
บุคคลด้านสังคม 

 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ความสามคัคีในกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันามีความส าคญักบั
ฉนั 

22 
(11.0) 

91 
(45.5) 

87 
(43.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.68 
(เห็นดว้ย) 

4 

ฉนัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ 
หากฉนัไม่แน่ใจวา่ผูผ้ลิตและ
คนงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม 

0 
(0.0) 

69 
(34.5) 

131 
(65.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.35 
(ไม่แน่ใจ) 

5 

เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ  ฉนั
ใหค้วามสนใจกบัฉลากท่ีแสดง
ถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม 

39 
(19.5) 

100 
(50.0) 

61 
(30.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.89 
(เห็นดว้ย) 

3 

ฉนัประสงคท่ี์จะจ่ายเงินซ้ือ
สินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
สนบัสนุนผูผ้ลิตรายยอ่ยจาก
กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา 

10 
(5.0) 

46 
(23.0) 

117 
(58.5) 

27 
(13.5) 

0 
(0.0) 

3.20 
(ไม่แน่ใจ) 

6 

มีความส าคญัส าหรับฉนัท่ีจะ
สนบัสนุนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือ
ฉนัซ้ือสินคา้ 

29 
(14.5) 

132 
(66.0) 

30 
(15.0) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.91 
(เห็นดว้ย) 

2 

เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุน
ผูผ้ลิตภายในประเทศโดยการ
ซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

50 
(25.0) 

112 
(56.0) 

38 
(19.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.06 
(เห็นดว้ย) 

1 

ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความ
เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิต
ในทอ้งถ่ิน 

40 
(20.0) 

101 
(50.5) 

59 
(29.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.91 
(เห็นดว้ย) 

2 

ไม่มีความส าคญัส าหรับฉนัวา่
ผลิตภณัฑน์ั้นจะเป็นผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินหรือไม่ 

10 
(5.0) 

49 
(24.5) 

83 
(41.5) 

48 
(24.0) 

10 
(5.0) 

3.01 
(ไม่แน่ใจ) 

7 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.62 
(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 4.76 พบวา่ดา้นสังคม ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็น โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.62) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยคือเป็น
ส่ิงท่ีดีในการสนับสนุนผู ้ผลิตภายในประเทศโดยการซ้ือผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.06) มี
ความส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ผูบ้ริโภค
ควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.91) เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ตวัเองจะให้ความสนใจกบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.89) ความสามคัคีใน
กลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีความส าคญักบัตวัผูบ้ริโภคเอง (ค่าเฉล่ีย 3.68) และใหร้ะดบัความคิดเห็นใน
ระดับไม่แน่ใจได้แก่  ผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ หากไม่แน่ใจว่าผูผ้ลิตและคนงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.35) ผูบ้ริโภคประสงค์ท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อ
สนับสนุนผูผ้ลิตรายย่อยจากกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (ค่าเฉล่ีย 3.20) ไม่มีความส าคญัส าหรับตวั
ผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑน์ั้นจะเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่  (ค่าเฉล่ีย 3.01) 
 
ตารางท่ี 4.77  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามความเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมของ
องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุก
วถีิทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมของ
ตนเอง 

100 
(50.0) 

60 
(30.0) 

31 
(15.5) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

2 

หากเป็นไปได ้บริษทัต่างๆ ควร
ใชว้สัดุรีไซเคิลในการผลิต
สินคา้ของตนเอง 

81 
(40.5) 

81 
(40.5) 

29 
(14.5) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

3 

บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพื่อ
การอนุรักษน์ ้ าและพลงังาน 131 

(65.5) 
51 

(25.5) 
9 

(4.5) 
9 

(4.5) 
0 

(0.0) 

4.52 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.32 
(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 4.77 พบว่าด้านส่ิงแวดล้อมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.32) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง คือบริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษ์น ้ าและพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.52) และให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.26) และหากเป็นไปได้บริษทัต่าง ๆ ควรใช้วสัดุ         
รีไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.78  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามความเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมของ
ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 

 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุก
วถีิทางเพื่อสนบัสนุนการจา้ง
งานจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
พึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทั
ตนเอง 

80 
(40.0) 

73 
(36.5) 

47 
(23.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

3 

บริษทัต่างๆ ควรใชโ้ครงการ
พ่ึงพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมี
อยูใ่นชุมชน เพ่ือลดตน้ทุนการ
ผลิต 

111 
(55.5) 

71 
(35.5) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.47 
(เห็นดว้ย) 

1 

บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการ
ความร่วมมือกบัแหล่งชุมชน
เพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์
ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

110 
(55.0) 

72 
(36.0) 

18 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.46 
(เห็นดว้ย) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.36 
(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 4.78 พบว่าด้านสังคมและเศรษฐกิจผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความ
คิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.36) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยคือบริษทัต่าง ๆ ควรใช้โครงการพึ่งพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชน เพื่อลด
ตน้ทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบัแหล่งชุมชน
เพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.46) และบริษทัต่างๆ 
ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อสนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทั
ตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 

4.5 ส่วนที ่5 ปัญหาทีเ่คยพบจากการใช้ถุงผ้า 
- กระเป๋าผา้สีขาว สกปรกง่าย เป็นรอยเป้ือนง่าย  
- คราบรอยเป้ือนบนผา้ ฝังลึกซกัออกยาก 
- เวลาใส่ของจ่ายตลาด คราบน ้ าแกง อาหารซึมทะลุออกมาดา้นนอกถุง 
- หูห้ิวขาดง่าย เยบ็ไม่ดี ไม่ทนเวลาใส่ของหนกั 
- ซกัแลว้ลวดลายบนกระเป๋าสีซีดจางลง 
- ตวัผา้กระเป๋าเวลาซกัสีตก โดยเฉพาะสีด า 
- เวลาเปียกฝนหรือโดนน ้าจะเป็นเช้ือราจุดด า ๆ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลติภัณฑ์ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

- เน้ือผา้ควรมีความหนา คงทน ไม่ขาดง่าย 
- ควรซกัท าความสะอาดง่าย เน้ือผา้ไม่หดตวั มีสีและรูปแบบใหเ้ลือกหลากหลาย 
- เนน้การออกแบบดีไซน์ 
- หาวธีิป้องกนัการเกิดเช้ือรา 
- ควรใชฝี้เยบ็ท่ีละเอียด เพื่อการใชง้านไดน้านทนทานมากข้ึน  
- ควรจะมีเป็นเหมือนผา้ยางอยูข่า้งในกระเป๋า เวลาถุงอาหารร่ัวจะไดไ้ม่ซึมออกมาขา้งนอก 
- กนัน ้ากนัฝนได ้
- เน้ือผา้ท่ีซกัง่าย ท าถุงผา้สีเขม้ 
- ควรมีหลากหลายขนาด และมีสีท่ีหลากหลาย 
- ควรท าหลายชั้น ๆ และมีซิปจะไดใ้ชไ้ดส้ะดวกข้ึน และเก็บของเป็นหมวดหมู่ได ้ 
- ถา้สามารถคิดคน้นวตักรรมท าใหม้นัไม่เปียกฝน (กนัฝน กนัน ้า) ไดเ้หมือนสินคา้จ าพวก

พลาสติก ถุงผา้ก็จะเป็นทางเลือกอนัดบัตน้ ๆ ของผูบ้ริโภคได ้
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มสตรีท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ถุงผา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน 200 
ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอาย ุ20-29 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 38.5  ส่วนใหญ่
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.0  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.5 รายไดต่้อเดือน 
(รายไดป้ระจ า และรายไดเ้สริม) คือไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 48.5  
 
 ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับข้อดีของถุงผ้าเพื่ อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)  ในปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตวัได้ พร้อมใช้งานไดทุ้กโอกาส (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 4.55) ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ ถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.51)  
 ส่วนใหญ่ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้คือ ไดรั้บแจกมา ร้อยละ 80.0 ประเภทของถุง
ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใช้เป็นประจ าคือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) ร้อยละ 75.5  
โอกาสในการใชถุ้งผา้คือ ใช้ใส่เอกสาร/แฟ้มงาน ร้อยละ 71.5  ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการใช้
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 99.5 ความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ 
ทุกวนั ร้อยละ 40.0  จ  านวนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้ในปัจจุบนัคือ 2 ถุง ร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่เคย
ซ้ือถุงผา้ใชเ้อง ร้อยละ 68.0  และเคยซ้ือถุงผา้ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 64.7 โดยมีความถ่ีใน
การซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ 6 เดือนคร้ัง ร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้
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เพื่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าหรือเท่ากับ  100 บาท ร้อยละ 65.4 และสถานท่ีท่ี เลือกซ้ือถุงผ้าเพื่อ
ส่ิงแวดล้อมคือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 50.7 ส าหรับการทราบแหล่งข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ เดินไปเจอแลว้ซ้ือ ร้อยละ 69.0  
 

2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่  จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี  5.1  พฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตามอายุ 

พฤตกิรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

อายุ 
ต า่กว่า 30 ปี 30 ปีขึน้ไป 

ขอ้ดีของถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้
พร้อมใชง้านไดทุ้กโอกาส/ ทนทาน
ใชซ้ ้ าไดม้ากกวา่ถุงพลาสติก 

สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้
พร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส/ช่วยลด
ปัญหาโลกร้อน 

ถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้ ไดรั้บแจกมา/ สะดวกในการใช/้ เพื่อ
ลดการใชถุ้งพลาสติก 

ไดรั้บแจกมา/ เพ่ือตอ้งการมีส่วนร่วม
ช่วยลดโลกร้อน/  
ลดการใชถุ้งพลาสติก 

ประเภทของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า 

ถุงผ้าส าห รับใส่เอกสาร/หนังสือ 
(ขนาดกลาง)  

ถุงผ้าส าห รับใส่เอกสาร/หนังสือ 
(ขนาดกลาง)  

โอกาสในการใชถุ้งผา้ ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  
ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใน
การใชถุ้งผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง  ตดัสินใจดว้ยตนเอง  

ความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกวนั สปัดาห์ละคร้ัง เท่ากนั ทุกวนั  

จ านวนถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ี
ใชใ้นปัจจุบนั 

2 ถุง  2 ถุง  

เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง เคย  เคย  
ช่วงระยะเวลาการซ้ือถุงผา้ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา  นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่น 

ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นานกวา่ 6 เดือน  6 เดือนคร้ัง  

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุง
ผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 

สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนนคนเดิน  ถนนคนเดิน  

แหล่งท่ีท าใหท้ราบขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑถุ์งผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  
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จากตางรางท่ี 5.1 พบวา่ พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุ มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีความแตกต่างกนัในส่วน
ขอ้ดีของถุงผา้ท่ีเลือกใช้ คือกลุ่มอายุต  ่ากว่า 30 ปี เห็นถึงขอ้ดีของการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม คือ 
สะดวกในการใช้งาน พกพาติดตวัได้ พร้อมใช้งานไดทุ้กโอกาส ทนทานและใช้ซ ้ าไดม้ากคร้ังกว่า
ถุงพลาสติก แต่กลุ่มอายุ 30 ปี ข้ึนไปเห็นขอ้ดีของการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ สะดวกในการใช้
งาน พกพาติดตัวได้ พร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส และช่วยลดปัญหาโลกร้อน ในด้านถุงผ้าเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้คือกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี จะใชถุ้งผา้เพราะไดรั้บแจกมา มีความสะดวกในการใช้ 
และเพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก แต่กลุ่มอายุ 30 ปีข้ึนไปจะใชถุ้งผา้นอกจากการไดรั้บแจกมาแลว้ ยงัใช้
เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน และลดการใชถุ้งพลาสติกเป็นส าคญั 

 
 2.2  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
ตารางท่ี  5.2  พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

พฤตกิรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
ขอ้ดีของถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้

พร้อมใชง้านไดทุ้กโอกาส 
สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้
พร้อมใชง้านไดทุ้กโอกาส  

ถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้ ไดรั้บแจกมา/ สะดวกในการใช/้ เพื่อ
ตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน 

ไดรั้บแจกมา/ เพ่ือตอ้งการมีส่วนร่วม
ช่วยลดโลกร้อน/ สะดวกในการใช ้

ประเภทของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า 

ถุงผ้าส าห รับใส่เอกสาร/หนังสือ 
(ขนาดกลาง)  

ถุงผ้าส าห รับใส่เอกสาร/หนังสือ 
(ขนาดกลาง)  

โอกาสในการใชถุ้งผา้ 
 

ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  

ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใน
การใชถุ้งผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง  ตดัสินใจดว้ยตนเอง  

ความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกวนั  ทุกวนั  

จ านวนถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ี
ใชใ้นปัจจุบนั 

2 ถุง  2 ถุง  

เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง  เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง  
ช่วงระยะเวลาในการซ้ือถุงผา้ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา  นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา  
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ตารางท่ี  5.2  พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา (ต่อ) 

พฤตกิรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 เดือนคร้ัง  6 เดือนคร้ัง  

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุง
ผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท  
 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท  
 

สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนนคนเดิน  ถนนคนเดิน  

แหล่งท่ีท าใหท้ราบขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑถุ์งผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  

 
จากตางรางท่ี 5.2 พบว่า พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา มีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีความแตกต่างกนั
ในส่วนถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช้ คือ กลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะให้ความส าคญั
เลือกใชถุ้งผา้ท่ีไดรั้บแจกมา รองลงมาคือมีความสะดวกในการใช ้และเพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลด
โลกร้อน ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ โดยให้เลือกใชเ้พราะไดรั้บแจกมา 
รองลงมาใชเ้พราะตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน และมีความสะดวกในการใช ้
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 2.3  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี  5.3  พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 

พฤตกิรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

ขอ้ดีของถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สะดวกใน การใช้ ง าน 
พกพาติดตัวได้  พ ร้อม
ใชไ้ดทุ้กโอกาส 

สะดวกใน การใช้ ง าน 
พกพาติดตัวได้  พ ร้อม
ใชไ้ดทุ้กโอกาส 

 

ช่วยลดปัญหาโลกร้อน /
สะดวกในการใช้งาน 

พกพาติดตัวได้ พร้อม
ใชง้านไดทุ้กโอกาส  

ถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้ ได้ รับ แจกมา/ มี ความ
สะดวกในการใช้/ เพื่ อ
ตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลด
โลกร้อน 

ไดรั้บแจกมา/ เพื่อลดการ
ใ ช้ ถุ ง พ ล าส ติ ก / เพื่ อ
ตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลด
โลกร้อน 

เพ่ือตอ้งการมีส่วนร่วม
ช่วยลดโลกร้อน/ ไดรั้บ
แจกมา/ มีความสะดวก
ในการใช ้

ประเภทของถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเคยใชเ้ป็นประจ า 

ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/
หนงัสือ  

ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/
หนงัสือ  

ถุ ง ผ้ า ส า ห รั บ ใ ส่
เอกสาร/หนงัสือ  

โอกาสในการใชถุ้งผา้ ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน  
ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจในการ
ใชถุ้งผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง 
 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง  
 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง  
 

ความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

สปัดาห์ละคร้ัง  
 

ทุกวนั  ทุกวนั  

จ านวนถุงผา้เพือ่ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

2 ถุง  2 ถุง  2 ถุง  

เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง เคย  เคย  เคย  
ช่วงระยะเวลาในการซ้ือถุงผา้ นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา  นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา  นานกว่า 1 เดือนท่ีผ่าน

มา  
ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 เดือนคร้ัง นานกว่า 6 
เดือน เท่ากนั 

3 เดือนคร้ัง 6 เดือนคร้ัง 
เท่ากนั 

6 เดือนคร้ัง 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  
100 บาท 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  
100 บาท 

น้อยกว่าห รือ เท่ ากับ 
100 บาท 
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ตารางท่ี  5.3  พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน (ต่อ) 

พฤตกิรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่
ส่ิงแวดล้อม 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 

สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือถุงผา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนนคนเดิน  ถนนคนเดิน  ถนนคนเดิน  

แหล่งท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งผา้
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  
 

เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  
 

เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  
 

 
จากตางรางท่ี 5.3 พบวา่ พฤติกรรมการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จ  าแนกตามรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันคือ 
รายไดไ้ม่เกิน 15,000บาท และรายไดต้ั้งแต่ 15,001-25,000 บาท มีพฤติกรรมการใชท่ี้เห็นถึงขอ้ดีของ
การใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้พร้อมใชไ้ดทุ้กโอกาส แต่รายได้
ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป นอกจากมีพฤติกรรมการใชท่ี้เห็นขอ้ดีมีความสะดวกในการใชง้าน พกพาติด
ตวัได ้พร้อมใช้ไดทุ้กโอกาส และยงัเห็นถึงขอ้ดีของการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกดว้ย รวมถึงถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช้ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000บาท เลือกใชถุ้งผา้จากท่ีไดรั้บแจกมา รองลงมา
เพราะมีความสะดวกในการใช ้กลุ่มรายไดต้ั้งแต่ 15,001-25,000 บาท เลือกใชถุ้งผา้จากท่ีไดรั้บแจกมา
และใช้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก แต่รายได้ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป เลือกใช้ถุงผา้ท่ีนอกเหนือจาก
ไดรั้บแจกมาแลว้ ยงัมีพฤติกรรมเลือกใชถุ้งผา้เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อนเป็นส าคญั 
 
   ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรี
ในอ าเภอเมือง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาด้านผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.22)  ดา้นการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.76) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.60) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ี มีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพื่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คือ 
ใช้งานได้ดีกว่าถุงพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดกบัการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และความคงทนของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.31)  
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ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ในปัจจยัย่อยให้ระดับท่ีมีผลในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.36) และราคา
ถูก (ค่าเฉล่ีย 4.17)  

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกคือ
สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ สามารถสั่งซ้ือทางเวบ็ไซต์ได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.79) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกคือ
มีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา
คือ มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) และมีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.59)  

 

 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีใน
อ าเภอเมือง  จ าแนกตามอายุ 

ตารางท่ี  5.4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอ
เมือง จ าแนกตามอาย ุ
 

 อายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต ่ากว่า 30 ปี 30 ปี ขึน้ไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก 
ดา้นราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านคา้ทัว่ไป สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านคา้ทัว่ไป 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาเพื่อส่ือใหเ้ห็นถึง

คุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในส่ือต่าง ๆ  

มีการโฆษณาเพื่อส่ือใหเ้ห็นถึง
คุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในส่ือต่าง ๆ 

 

 จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้ของสตรี 
ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยจ าแนกตามอาย ุไม่มีความแตกต่างกนัทั้งปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีใน
อ าเภอเมือง  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางท่ี  5.5  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอ
เมือง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก 
ความเหมาะสมของขนาดกบั
การใชง้านเท่ากนั 

ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก 

ดา้นราคา มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาเพื่อส่ือใหเ้ห็นถึง

คุณค่าของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่าง ๆ  

มีการโฆษณาเพื่อส่ือใหเ้ห็นถึง
คุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มใน
ส่ือต่าง ๆ 

 

 จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้ของสตรีใน
อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา  มีความคล้ายคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมี
ความแตกต่างกนัท่ีปัจจยัทางด้านราคา คือ ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะพิจารณาท่ีมีหลาย
ระดบัราคาให้เลือก แต่ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่จะเลือกพิจารณาท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพเป็น
ส าคญั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 100 

 3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีใน
อ าเภอเมือง จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
ตารางท่ี  5.6  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอ
เมือง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ไป 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ใชง้านไดดี้กวา่

ถุงพลาสติก 
ใชง้านไดดี้กวา่
ถุงพลาสติก 

ใชง้านไดดี้กวา่
ถุงพลาสติก 

ดา้นราคา ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ มีหลาย
ระดบัราคาเหลือก 
เท่ากนั 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ดา้นการจดัจ าหน่าย สินคา้มีวางจ าหน่าย
ร้านทัว่ไป 

สินคา้มีวางจ าหน่าย
ร้านทัว่ไป 

สินคา้มีวางจ าหน่าย
ร้านทัว่ไป 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาเพื่อส่ือ
ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในส่ือต่าง ๆ  

มีการโฆษณาเพื่อส่ือ
ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในส่ือต่าง ๆ  

มีการโฆษณาเพื่อส่ือ
ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ
ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในส่ือต่าง ๆ  

  

 จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้ของสตรีใน
อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา มีความคลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีความ
แตกต่างกนัท่ีปัจจยัทางด้านราคา คือ ราได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จะพิจารณาท่ีมีหลายระดบั
ราคาให้เลือกและราคาเหมาะสมกบัคุณภาพควบคู่กนัไป แต่รายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน และ 
25,001 บาทข้ึนไป จะเลือกพิจารณาท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพเป็นส าคญั  
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  ส่วนที ่4  ข้อมูลเกี่ยวกบัการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัแนวคิดการบริโภค
อย่างยัง่ยนื 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อม   ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.07) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดคือ มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.51)  รองลงมาให้ระดบัความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยคือ ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตามรูปแบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เราทุกคนจะ
ประสบกับความหายนะทางส่ิงแวดล้อมคร้ังใหญ่ในอนาคตต้องเปล่ียนแปลง (ค่าเฉล่ีย 4.38) และ
มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวกิฤตระบบนิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30)  

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็น โดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.53) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยล าดบั
แรกคือ ผูบ้ริโภคจะหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
รองลงมาคือ เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อ ผูบ้ริโภค เม่ือบริโภค/อุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ ์วา่ตอ้งไม่มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 3.79) 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็น โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.62) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยล าดบั
แรกคือ เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศโดยการซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
รองลงมาคือ มีความส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะสนับสนุนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.91) และผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.91)  

พฤติกรรมขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม   ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.32) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งล าดบัแรกคือ บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษน์ ้ าและพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
รองลงมาให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลด
มลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.26) และหากเป็นไปได้ บริษทัต่าง ๆ 
ควรใชว้สัดุรีไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

พฤติกรรมขององค์กรด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความ
คิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.36) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นด้วยล าดบัแรกคือ บริษทัต่าง  ๆ ควรใช้โครงการพึ่ งพาแหล่งพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการความร่วมมือ
กบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.46) และ
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บริษัทต่าง ๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนการจ้างงานจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีต้องพึ่ งพา
อุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

สามารถอภิปรายผลโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ขอ้ มาอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงตลาดเป้าหมาย  จาก
การศึกษาผู ้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ  20-29 ปี   ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน (รายได้ประจ า และรายได้เสริม) คือไม่เกิน 15,000 บาท ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ และทศันคติ
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน แต่ไม่สอดคล้องกนัในส่วนของรายได ้พบกว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท อนัเน่ืองมาจากพื้นในการเก็บตวัอยา่งแตกต่างกนั ระหวา่งจงัหวดั
เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร 

 
2. ผู้บริโภคใช้อะไร   
เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใช้และตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ์ 

จากการศึกษาพบวา่ประเภทของถุงผา้ท่ีใช้ประจ าคือ ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนังสือ (ขนาดกลาง) 
รองลงมาถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตัว/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ขนาดใหญ่) โดยถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช้ไดรั้บแจกมา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ี
พบวา่ใชถุ้งผา้ใส่ของใชส่้วนตวั 

 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม   
 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มเพราะขอ้ดีของถุงผา้ท่ี
สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัไดพ้ร้อมใชง้านไดทุ้กโอกาส รองลงมาช่วยลดปัญหาโลกร้อน    ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ีพบว่าเหตุผลในการใช้ถุงผา้เพราะ
สะดวกต่อการใชง้าน และต่ืนตวัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน 
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 4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม   
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้ถุงผา้เพื่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ี
พบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลคือตนเอง    

 

5. ผู้บริโภคใช้เมื่อใด   
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถ่ีในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม

คือทุกวนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ีพบวา่ความถ่ีในการใช้
ถุงผา้ไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบักิจกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต อนัอาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัถุงผา้ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดม้าจากการแจกเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลก่อให้เกิดพฤติกรรมการใชถุ้งผา้
บ่อยข้ึน 

 
6.  ผู้บริโภคใช้ทีไ่หน   
จากการศึกษาพบว่าสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อมคือใช้ใส่

เอกสาร/แฟ้มงานมาท างาน รองลงมาใชใ้ส่หนงัสือเรียน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิโลบล 
ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ีพบว่าการใช้ถุงผา้มกัใช้ใส่ของใช้ส่วนตวั ในบางโอกาส อนัเน่ืองมาจากผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ถุงผา้ใส่เอกสารมาท างานทุกวนั แยกต่างหากจากกระเป๋าท่ีใช้ใส่ของใช้
ส่วนตวัจึงท าใหต้อ้งใชถุ้งผา้ติดตวัมาทุกวนั 

 
7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  
 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ใช้เอง โดยแหล่งท่ีเลือก

ซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ถนนคนเดิน  การทราบแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุง
ผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือเดินไปเจอแลว้ซ้ือ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท  
และมีความถ่ีในการซ้ือ 6 เดือนคร้ัง ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ท่ีพบวา่ความถ่ีในการซ้ือในรอบปีเท่ากบั 2 คร้ัง  แต่ไม่
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการซ้ือท่ีซ้ือต่อปีเท่ากบั 242 บาท และไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ือง
แหล่งการรับรู้ข่าวสารท่ีพบว่ารับรู้จากโทรทศัน์  อนัเน่ืองมาจากปัจจุบนัไดมี้การโฆษณา รณรงค์ให้
ลดการใช้ถุงพลาสติกผ่านทางองค์กร หน่วยงานของรัฐ และเอกชนอย่างมาก ท าให้ทราบข้อมูล
ข่าวสารไดง่้ายและทัว่ถึง อีกทั้งปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชถุ้งผา้ท่ีไดรั้บแจกมา ท า
ใหร้ะดบัราคาในการเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มอยูท่ี่ระดบัราคาไม่เกิน 100 บาท 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภฑัณ์  ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเกษมณี  ยานะโส (2552) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นการบริการ และรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิต
ภฑัณ์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ี มีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพื่ อ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากล าดบัแรกคือ ความเหมาะสมของขนาดกบัการใชง้าน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของเกษมณี  ยานะโส (2552) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือ รูปแบบท่ีสวยงามและทนัสมยั 

ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
เกษมณี  ยานะโส (2552) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก
ล าดบัแรก คือ มีการลดราคา  

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อมในระดับมากล าดับแรกคือ คือสินค้ามีวางจ าหน่ายร้านทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเกษมณี  ยานะโส (2552) โดยให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ 
มีความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือ หาซ้ือไดง่้าย  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้
เพื่อส่ิงแวดล้อมในระดับมากล าดับแรกคือ มีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่าง ๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเกษมณี  ยานะโส (2552) ท่ีพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ กลยทุธ์การลดราคา 
 

5.3 ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 1. ส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้ดีของการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือสะดวกในการใชง้านพกพา
ติดตัวได้พร้อมใช้งานได้ทุกโอกาส ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ทนทานและใช้ซ ้ าได้มากคร้ังกว่า 
ถุงพลาสติก  
 2. ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่ไดรั้บจากการแจก นอกจากการไดรั้บแจกถุง
ผา้แลว้ ยงัพบวา่การเลือกใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน ซ่ึงเห็นไดว้า่
การใช้ถุงผา้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชัน่ หรือใชต้ามกระแสนิยมเท่านั้น การท่ีผูใ้ช้รับรู้และตระหนกัถึง
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ปัญหาของสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัยงัส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้ถุงผา้และลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก  
 3. ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผา้ใช้เอง  มีเพียงร้อยละ 32.0 เท่านั้นท่ีไม่เคยซ้ือถุงผา้ใชเ้อง  โดย
สถานท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือถนนคนเดิน  รองลงมาคือตลาดนดักลางคืน ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของผูซ้ื้อ 
และผูข้าย หลากหลายประเภท ท าให้ผูซ้ื้อมีโอกาสเลือกซ้ือถุงผา้ไดห้ลากหลายแบบ ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ โดยส่วนใหญ่พบว่าการตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึน ณ จุดขาย คือเดินไปเจอแล้วซ้ือ 
มากกวา่การแสวงหาขอ้มูลก่อนซ้ือ 
 4. จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบั
แรก คือ อนัดบัท่ี 1 ใช้งานได้ดีกว่าถุงพลาสติก อนัดบัท่ี 2 ความเหมาะสมของขนาดกบัการใช้งาน 
เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนักบั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นปัจจยัดา้นราคา อนัดบัท่ี 
3 มีหลายระดบัราคาให้เลือก เป็นปัจจยัด้านราคา อนัดบัท่ี 4 ความคงทนของผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ี 5  
ความปลอดภยัในการใชง้าน อนัดับท่ี 6 มีให้เลือกหลายขนาด อนัดบั 7 มีหลายรูปแบบการดีไซน์การ
ตกแต่งลวดลายให้เลือก เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ี 8 ราคาถูก อนัดบัท่ี 9 มีป้ายแสดงราคาไว้
อยา่งชดัเจน เป็นปัจจยัดา้นราคา อนัดบัท่ี 10 มีความสวยงามของผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงท าให้ทราบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบั โดยส่วน
ใหญ่เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 5. ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนในระดบัเห็น
ด้วย ทั้ งความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมขององค์กร โดยประเด็นความเห็น
ทางด้านส่ิงแวดล้อมจะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคได้ตระหนักว่าส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนัได้ถูกท าลายอย่าง
รุนแรง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในอนาคตและไดท้วีความรุนแรงเพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รมีความเห็นดว้ย ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่ควรจะมีโครงการ
เพื่อการอนุรักษน์ ้าและพลงังาน และลดมลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 6.ส าหรับความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจพบว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็น
ดว้ยวา่ควรหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป อีกทั้งยงัใหค้  าวามส าคญั
ต่อสุขภาพ ในการเลือกบริโภค/อุปโภคผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์เหล่านั้นไม่ควรมีสารเคมีท่ีเป็นโทษ
ต่อร่างกาย ในส่วนดา้นสังคม ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยให้สนบัสนุนผูผ้ลิตในประเทศโดยการเลือกซ้ือ
และให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน จึงเป็นผลให้ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรดา้น
สังคมและเศรษฐกิจ ท่ีมีความเห็นด้วยว่า บริษทัต่าง ๆ ควรใช้พลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชน ใช้
ความร่วมมือกนัในแหล่งชุมชนเพื่อก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการ
พึ่งพากนัระหวา่งกลุ่มชุมชน และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ 
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7.  ข้อค้นพบด้านแนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเห็นด้วยกับพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมในแง่บริษัทต่างๆ ควรใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชน  มีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และจ้างงานจากชุมชน  ด้านส่ิงแวดล้อมเช่น โครงการอนุรักษ์น ้า
และพลังงาน  รีไซเคิลและลดมลพิษ  ด้านบุคคลกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ มนุษย์ก าลังท าลายส่ิงแวดล้อม
อย่างที่มีจ ากัด  และตัวเอง  ควรมีส่วนลดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ
บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประกอบธุรกิจถุงผ้าเพื่อส่ิงแวดล้อม ควรน าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาปรับใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังต่อไปนีb้ 
 ปัจจัยด้านราคา  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นราคา ในปัจจยัยอ่ย
ให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมาเป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภค
ไม่ใช่เพียงแค่ใชถุ้งผา้ท่ีไดรั้บแจกมาเท่านั้น แต่ยงัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพ ความคุม้ค่าท่ี
ไดรั้บจากการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมาใช้ รวมถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสะทอ้นถึงการมีส่วนร่วมช่วยลด
โลกร้อนของตวัผูใ้ช้ถุงผา้เอง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการซ้ือถุงผา้ต่อคร้ังน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
100 บาท ดงันั้นการก าหนดราคา ควรค านึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นส าคญั 
 จากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มท่ีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทจะให้ความส าคญักบัราคาท่ีมี
หลายระดบัราคาให้เลือกเป็นหลกั กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า ระดบั
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 ข้ึนไป จะให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ จากการศึกษา
พบวา่ราคาส่วนใหญ่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือถุงผา้อยูท่ี่ระดบัราคาไม่เกิน 100 บาท แต่เน่ืองจาก
กลุ่มท่ีสองให้ความส าคญัในดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ หากผูผ้ลิตถุงผา้ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้
คงทน มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน เพิ่มคุณค่าของตวัผลิตภณัฑ ์เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัถุงผา้
กลุ่มน้ีจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะเลือกซ้ือถุงผา้ในราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการใช้ถุงผา้เพื่อ
ส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก โดยในปัจจยัย่อยให้ความส าคญักบัการใช้งานไดดี้กว่า
ถุงพลาสติกมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดกบัการใช้งาน และความคงทน
ของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ งปัญหาท่ีพบจากผูใ้ช้ถุงผา้ส่วนใหญ่พบว่า หูห้ิวขาดง่าย ไม่แข็งแรง ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการธุรกิจถุงผา้ควรพิจารณาและให้ความส าคญัในดา้นการผลิต เร่ิมตั้งแต่การเลือกคุณภาพ
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ของเน้ือผา้ การตดัเยบ็ รูปทรงของถุงผา้ท่ีจะผลิตออกมาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด ซ่ึง
พฤติกรรมของผูใ้ช้ถุงผา้ส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัขอ้ดีของการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยให้
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้พร้อมใชไ้ดทุ้กโอกาส และส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการใช้ถุงผา้ทุกวนั เพื่อใส่เอกสารหรือของใช้ส่วนตวั ดงันั้นขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ควรมีการออกแบบถุงผา้ในลกัษณะท่ีพบัเก็บไดง่้าย หรือพกติดตวัสะดวกในการน าออกมา
ใชเ้พื่อตอบสนองกบัพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภค 

ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่าระดับท่ีมีผลต่อการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดล้อม โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียระดับมาก อนัดับแรกคือ สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป รองลงมือคือ สามารถสั่งซ้ือทาง
เวบ็ไซต์ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่สถานท่ีในการเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ถนนคนเดิน รองลงมาคือ 
ตลาดนัดกลางคืน จะสังเกตไดว้า่ ถนนคนเดิน และตลาดนดักลางคืนในตวัเมืองเชียงใหม่มีมากมาย
หลายแห่ง ตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึง วนัอาทิตย ์สามารถหาซ้ือไดง่้าย ผูป้ระกอบการธุรกิจควรใหค้วามส าคญั
กบัสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีสะดวกต่อการซ้ือ หาซ้ือไดง่้าย กระจายการจ าหน่ายให้ทัว่ถึงและครอบคลุม
ให้ได้มากท่ีสุด โดยวางสินค้าจ าหน่ายไปยงัร้านคา้ต่าง ๆ ในรูปแบบฝากขาย หรือขายส่ง รวมถึง
สามารถสั่งซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ระดบัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมาก อนัดบัแรก คือมีการโฆษณาเพื่อส่ือให้เห็นถึง
คุณค่าของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่าง ๆ ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ช้ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มส่วน
ใหญ่จะตดัสินใจซ้ือ ณ จุดขาย ไม่ไดมี้การหาขอ้มูลมาก่อน เดินไปเจอถูกใจแลว้ซ้ือ ดงันั้นการส่งเสริม
การตลาด ณ จุดขายจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจถุงผา้ กระตุน้ให้เกิดการซ้ือโดย
น าเสนอในเร่ืองคุณค่า ประโยชน์จากการใชถุ้งผา้ บอกถึงเร่ืองราวความเป็นมาของถุงผา้ลดโลกร้อน 
(Storytelling) ส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้
ผูซ้ื้อเกิดความรู้สึกภูมิใจ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัเอง ในการมีส่วนร่วมรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 
อีกทั้งยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจถุงผา้ 
 
 ข้อเสนอแนะต่อประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการบริโภคอย่างยัง่ยนื 
 จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคเห็นดว้ยต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ทั้งความเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมขององคก์ร มีความเห็นดว้ยถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในปัจจุบนัอนัเกิดจากฝีมือของมนุษย ์ซ่ึงไดรั้บผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต และยงัส่งผลเป็นวง
กวา้งต่อตวัผูบ้ริโภคเอง และต่อสังคม ดงันั้นการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนควรจะไดรั้บความร่วมมือทั้งสอง
ฝ่ายคือทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคตอ้งใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ควรใหค้วามร่วมมือลดการใชส้ารเคมี 
ลดมลพิษต่าง ๆ ร่วมมือกนัอนุรักษพ์ลงังาน หนัมาใชพ้ลงังานทดแทนในชุมชน  
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  ส าหรับผูบ้ริโภคผูผ้ลิตควรมีสินคา้แบบให้ตรงกบัความตอ้งการ  เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดใ้ช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่วา่จะเป็นการใชซ้ ้ า หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรักษาฐานทรัพยากรใหส้ามารถใชอ้ยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต 
  ส าหรับผูผ้ลิตหรือบริษทัต่างๆ  ควรสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชนซ่ึงจะช่วยท าให้เกิด
การกระจายรายไดสู่้ชุมชน นอกจากนั้นควรให้ความส าคญัในเร่ืองพลงังานทนแทนโดยมีการพึ่งพา
และใช้แหล่งพลงังานทดแทน หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตให้กบัองคก์ร เม่ือมีการร่วมมือและสนบัสนุนการกระจายรายไดใ้ห้ชุมชน ย่อมส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร  และหากมีการสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ยอ่มจะ
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อตวัธุรกิจต่อไปในอนาคต 
  ในส่วนภาครัฐ ควรมีการสนับสนุนให้ผู ้บริโภคภายในประเทศให้หันมาบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นการจดังานแสดงสินคา้ทอ้งถ่ินของแต่ละภูมิภาค หรือการออก
ร้านของร้านคา้ชุมชนเพื่อให้เกิดการซ้ือขาย ส่งเสริมและผลกัดนัผลิตภณัฑ์ของชุมชนใหเ้ป็นท่ียอมรับ
มากข้ึน ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันในส่วนของสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ควร
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และรวมถึงประชาสัมพนัธ์ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม และ
ขอ้ดีของการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารเคมี กระตุน้ให้คนตระหนักถึงความส าคญัในการร่วมมือกนั
รักษาพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเพื่อให้ใช้กนัอย่างพอเหมาะ พอดี สร้างความย ัง่ยืนของทรัพยากรใน
ปัจจุบนัน าไปสู่ความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  

แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ  เพื่อใชป้ระกอบการศึกษา 
หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการเท่านั้น   

   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ  
              นางสาวปาริฉตัร  ชมภูรัตน์ 

           ผูศึ้กษา 
ค าช้ีแจง 
 โดยมีขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของสตรีในอ าเภอเมือง 
                เชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
               ของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้วามคิดเห็นต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภค

                อยา่งย ัง่ยนื 
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ถุงผ้าลดโลกร้อน 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจ้ง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง (   ) หน้าข้อความทีต่รงกบัตัวท่านมากทีสุ่ด 
1. อาย ุ     
 (   ) 1.ต ่ากวา่ 20 ปี (   ) 2. 20-29 ปี  
 (   ) 3. 30-39 ปี  (   ) 4. 40-49 ปี  
 (   ) 5. 50-59 ปี (   ) 6. 60 ปี ข้ึนไป 
2. ระดบัการศึกษา 
 (   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (   )2. มธัยมตอนปลาย/ปวช.   

(   ) 3. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า   (   ) 4. ปริญญาตรี   
 (   ) 5. สูงกวา่ปริญญาตรี 

3. อาชีพ  
  (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา                     (   ) 2. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
  (   ) 3. พนกังานบริษทัเอกชน                   (   ) 4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั                
  (   ) 5. พอ่บา้น/แม่บา้น                   (   ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................                               

4. รายไดต่้อเดือนของท่าน  (รายไดป้ระจ า  และรายไดเ้สริม)  
 (   ) 1.  ไม่เกิน 15,000 บาท  (   ) 2.  15,001-25,000 บาท  
 (   ) 3.  25,001-35,000 บาท                        (   ) 4.  35,001-45,000 บาท 
 (   ) 5.  45,001-55,000 บาท                        (   ) 6. 55,001 บาทข้ึนไป 
  



 

 113 

ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 

1. ในการเลือกใชถุ้งผา้ท่านใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่อไปน้ีอยา่งไร 

ข้อดขีองถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความส าคัญ 

มากทีสุ่ด
(5) 

มาก     
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยทีสุ่ด
(1) 

1. ซกัท าความสะอาดไดง่้าย      
2.  ยอ่ยสลายไดไ้ม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาใน 
    ส่ิงแวดลอ้ม 

     

3. นุ่มสบายมือน่าใชแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดการ 
    กดทบัอยา่งรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก 

     

4. สามารถตกแต่งไดต้ามสไตลท่ี์ชอบ       
5. ทนทานและใชซ้ ้ าไดม้ากคร้ังกวา่ 
ถุงพลาสติก 

     

6. ช่วยลดปัญหาโลกร้อน      
7. สะดวกในการใชง้าน พกพาติดตวัได ้
พร้อม 
   ใชง้านไดทุ้กโอกาส 

     

8. ถุงผา้ดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเป้ือน 
   ของสารประกอบไดออ๊กซินท่ีเป็นสารก่อ 
    มะเร็งท่ีมีอนัตรายต่อชีวิต 

     

9. ราคาถกู      
10. ไดม้าจากการแจกฟรี      

2.  ถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีท่านเลือกใช ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1. เป็นสินคา้ทนัสมยัเป็นท่ีนิยม      (   )2. ไดรั้บแจกมา 
             (   )3. มีความสะดวกในการใช ้       (   )4. มีรูปแบบสวยงามถูกใจ 
             (   )5. มีลวดลายสีสันถูกใจ                   (   )6. เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 
             (   )7. เพื่อสะสมแตม้คะแนนจากทางหา้งสรรพสินคา้ 
             (   )8. เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อน 
             (   )9. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 
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3. ประเภทของถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีท่านเคยใชเ้ป็นประจ า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
  (   )1. ถุงผา้ส าหรับใส่เคร่ืองส าอางค/์กระเป๋าสตางค/์โทรศพัทมื์อถือ (ขนาดเล็ก)  
  
 
 
 
 (   )2. ถุงผา้ส าหรับใส่เอกสาร/หนงัสือ (ขนาดกลาง) 
  
 
 
 
 (   )3. ถุงผา้ส าหรับใส่ของส่วนตวั/ไปจ่ายตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต (ขนาดใหญ่) 
 
  
  
 
  
4.ท่านใชถุ้งผา้ในโอกาสใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1. ใชจ่้ายตลาด    
 (   ) 2. ใชแ้ทนกระเป๋าถือส่วนตวั    
 (   )3. ใชใ้ส่หนงัสือเรียน   
 (   )4. ใชใ้ส่เอกสาร/แฟ้มงาน   
 (   )5. ใชใ้ส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 (   )6. ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ /ร้านมินิมาร์ททัว่ไป    
 (   )7. อ่ืนๆ ระบุ................................................................... 
 
5. ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจในการใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1. ตดัสินใจดว้ยตนเอง  (   )2. แฟน 
              (   )3. ครอบครัว                        (   )4. เพื่อน 
 (   )5. ท่ีท างานรณรงคใ์หใ้ช้  (   )6. อิทธิพลส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย/ุโทรศทัน์ 
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6. ความถ่ีในการใชใ้ชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
  (   )1. ทุกวนั   (   )2. วนัเวน้วนั   
  (   )3. สัปดาห์ละคร้ัง   (   )4. เดือนละคร้ัง   
  (   )5. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................... 
7. ท่านใชถุ้งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มจ านวนก่ีถุงในปัจจุบนั 
 (   )1. 1 ถุง   (   )2. 2 ถุง 
 (   )3. 3 ถุง   (   )4. 4 ถุง 
 (   )5. 5 ถุงข้ึนไป  
8. ท่านเคยซ้ือถุงผา้ใชเ้องหรือไม่ 
 (   )1. เคย   (   )2. ไม่เคย (ไม่ตอ้งตอบขอ้ 9-12) 
9. ท่านเคยซ้ือถุงผา้เม่ือใด 
 (   )1. ภายใน 2-3 วนัท่ีผา่นมา  (   )2. 1-2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 (   )3. 3-4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา  (   )4. นานกวา่ 1 เดือนท่ีผา่นมา 
10. ความถ่ีในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 (   )1. เดือนละคร้ัง   (   )2. 3 เดือนคร้ัง 
 (   )3. 6 เดือนคร้ัง    (   )4. นานกวา่ 6 เดือน 
 (   )5. ไม่เคยซ้ือใชเ้อง 
11. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมาใช ้
 (   ) 1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท (   ) 2. 101-200 บาท 
 (   ) 3. 201-300  บาท  (   ) 4. 301-400 บาท 
 (   ) 5. 401 บาทข้ึนไป 
12. สถานท่ีท่ีท่านเลือกซ้ือถุงผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 (   ) 1. ตลาดนดักลางคืน  (   ) 2. หา้งสรรพสินคา้ 
 (   ) 3. ร้านขายหนงัสือ  (   ) 4. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 (   ) 5. ถนนคนเดิน  (   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
13.  ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม จากแหล่งไหนบา้ง (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. คนรู้จกั/เพื่อน        (   ) 2. คนในครอบครัว   (   ) 3. คนขาย/เจา้ของร้าน/พนกังานขาย
 (   ) 4. อินเทอร์เน็ต          (   ) 5. วทิย ุ        (   ) 6. การออกงานแสดงสินคา้ 
 (   ) 7. เดินไปเจอแลว้ซ้ือ  (   ) 8. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................. 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตอ้งการตอบ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย โดยให ้5 
= มีความส าคญัมากท่ีสุด และ 1 = มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไม่ใช่ปัจจัย
ในการใช้ 

ระดบัที่มผีล 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก     
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
1. แนวคิดในการออกแบบเนน้การ 
    อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
 

     

2. ความคงทนของผลิตภณัฑ ์       
3. ความปลอดภยัในการใชง้าน       
4. ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์       
5. มีใหเ้ลือกหลายขนาด       
6. มีหลายรูปแบบการดีไซน ์การ
ตกแต่งลวดลายใหเ้ลือก 

 
 

     

7. ใชง้านไดดี้กวา่ถุงพลาสติก       
8.ความเหมาะสมของขนาดกบัการใช้
งาน 

      

ปัจจยัด้านราคา 
1. ราคาถกู       
2. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ       
3. มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน       
4. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก        
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย  
1. สินคา้มีวางจ าหน่ายร้านทัว่ไป       
2. จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้ง
ซุปเปอร์มาร์เกต็   

      

3. สามารถสัง่ซ้ือทางเวบ็ไซตไ์ด ้       
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการโฆษณาเพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่า
ของถุงผา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มในส่ือต่างๆ 

      

2. มีส่วนลดราคาเม่ือซ้ือจ านวนมาก       
3. มีของแถม       
4. มีการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีเม่ือซ้ือ
จ านวนมาก 
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 ส่วนที่ 4 ปัญหาทีเ่คยพบจากการใช้ถุงผ้า 
 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลติภัณฑ์ถุงผ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่5  ข้อมูลเกีย่วกบัการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยนื 
(ค าถามนีเ้ป็นการสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริโภคอย่างยัง่ยนืในลกัษณะทัว่ ๆ ไป) 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตอ้งการตอบ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย โดยให ้5 = 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การบริโภคอย่างยั่งยืน หมายถึง การบริโภคทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างพอดี พอเหมาะ ตามความจ าเป็น
พื้นฐาน ค านึงถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถ
ใชอ้ยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงคนรุ่นอนาคต 
 

ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่ (1) 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 
1)  มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง      
2)  ความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อ
ผลกระทบจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ 
ได ้

     

3)  มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวกิฤตระบบ
นิเวศนท่ี์ก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก 

     

4)  โลกเปรียบเสมือนกบัยานอวกาศท่ีมีพ้ืนท่ี
และทรัพยากรอนัจ ากดัมาก ๆ  

     

5)  ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตามรูปแบบท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบัความ
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ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่ (1) 

หายนะทางส่ิงแวดลอ้มคร้ังใหญ่ในอนาคต 
6) ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนั
จ าเป็นตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

7) ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนั
จ าเป็นตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีไม่ส่งผลต่อการ
เสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 

     

8)  ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนั
จ าเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑด์ว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

     
 

 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิ 
9)  เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม      
10)  เม่ือฉนัจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ฉนัมกัถูกชกัน าโดย
ส่ิงท่ีฉนัชอบ 

     

11)  ผูค้นควรบริโภค/อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ 
ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะไม่ดีตอ่สุขภาพ  

     

12) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยม
ของฉนั 

     

13)  ฉนัใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ ์วา่ตอ้งไม่มี
สารเคมี 

     

14)  ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมเป็น
โทษต่อร่างกายมากเกินไป 

     

15)  เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัใหค้วามสนใจวา่
ผลิตภณัฑน์ั้นมีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ 

     

16)  เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อฉนัเม่ือฉนั
บริโภค/อุปโภคผลิตภณัฑ ์

     

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 
17)  ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามี
ความส าคญักบัฉนั 

     

18)  ฉนัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ หากฉนัไม่      
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ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่ (1) 

แน่ใจวา่ผูผ้ลิตและคนงานไดรั้บคา่ตอบแทนท่ี
เป็นธรรม 
19)  เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ  ฉนัใหค้วาม
สนใจกบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม 

     

20)  ฉนัประสงคท่ี์จะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ี
สูงข้ึนเพ่ือสนบัสนุนผูผ้ลิตรายยอ่ยจากกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันา 

     

21)  มีความส าคญัส าหรับฉนัท่ีจะสนบัสนุน
ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือสินคา้ 

     

22)  เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิต
ภายในประเทศโดยการซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

     

23)  ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ า
หน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

     

24)  ไม่มีความส าคญัส าหรับฉนัวา่ผลิตภณัฑน์ั้น
จะเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ 

     

ความเห็นต่อพฤตกิรรมขององค์กรในประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อม 
25) บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพ่ือลด
มลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของ
ตนเอง 

     

26)  หากเป็นไปได ้บริษทัต่างๆ ควรใชว้สัดุรี
ไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง 

     

27)  บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพ่ือการอนุรักษ์
น ้ าและพลงังาน 

     

ความเห็นต่อพฤตกิรรมองค์กรในประเดน็ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
28)  บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพ่ือ
สนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
พึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง 

     

29)  บริษทัต่างๆ ควรใชโ้ครงการพ่ึงพาแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพ่ือลดตน้ทุน
การผลิต 

     



 

 120 

ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่ (1) 

30)  บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือ
กบัแหล่งชุมชนเพ่ือสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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