หัวข้ อการค้ นคว้าแบบอิสระ

พฤติกรรมของสตรี ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในกำรใช้ถุงผ้ำ
เพื่อสิ่ งแวดล้อม

ผู้เขียน

นำงสำวปำริ ฉตั ร ชมภูรัตน์

ปริญญา

บริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต (กำรตลำด)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

รองศำสตรำจำรย์อรชร มณี สงฆ์

บทคัดย่ อ
กำรศึกษำเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมของสตรี ในอำเภอเมืองเชี ยงใหม่ใน
กำรใช้ถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อม ตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ กลุ่มผูส้ ตรี ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงผ้ำในอำเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ จำนวน 200 รำย โดยใช้แบบสอบถำมเป็ นเครื่ องมื อในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ย
ผลกำรศึกษำพบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่มีอำยุ 20-29 ปี ระดับกำรศึกษำปริ ญญำ
ตรี อำชีพ พนักงำนบริ ษทั เอกชน รำยได้ต่อเดือน (รำยได้ประจำ และรำยได้เสริ ม) ไม่เกิน 15,000 บำท
ผลกำรศึกษำพฤติ กรรมกำรใช้ถุ งผ้ำเพื่ อสิ่ งแวดล้อมของสตรี ในอำเภอเมื องเชี ยงใหม่
พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญกับข้อดีของถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมมำกที่สุดคือ สะดวกในกำร
ใช้งำน พกพำติดตัวได้ พร้อมใช้งำนได้ทุกโอกำส รองลงมำช่ วยลดปั ญหำโลกร้อน ทนทำนและใช้
ซ้ ำได้มำกครั้งกว่ำ ถุ งพลำสติก ส่ วนใหญ่ถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่เลือกใช้ คือ ได้รับแจกมำ ประเภท
ของถุ งผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่เคยใช้เป็ นประจำคื อถุ งผ้ำสำหรับใส่ เอกสำร/หนังสื อ (ขนำดกลำง) โดย
โอกำสในกำรใช้ถุ งผ้ำคื อ ใช้ใส่ เอกสำร/แฟ้ มงำน ผูม้ ี อิทธิ พ ลในกำรตัดสิ น ใจในกำรใช้ถุงผ้ำเพื่ อ
สิ่ งแวดล้อมคือตัดสิ นใจด้วยตนเอง ควำมถี่ในกำรใช้ใช้ถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมคือ ทุกวัน จำนวนถุงผ้ำ
เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ใช้ในปั จจุบนั 2 ถุง ส่ วนใหญ่เคยซื้ อถุงผ้ำใช้เอง และเคยซื้ อถุงผ้ำนำนกว่ำ 1 เดือนที่
ผ่ำนมำ โดยมีควำมถี่ในกำรซื้ อถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมคือ 6 เดือนครั้ง ค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซื้ อถุงผ้ำ
เพื่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 100 บำท โดยสถำนที่ที่เลือกซื้ อถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมคือ ถนนคน
ง

เดิน สำหรับกำรทรำบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมคือ เดินไป
เจอแล้วซื้ อ
ผลกำรศึกษำปั จจัยส่ วนประสมกำรตลำด ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ระดับที่มีผลต่อกำรใช้
ถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อมโดยรวมในระดับมำกเรี ยงลำดับคือ ด้ำนรำคำ รองลงมำด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำร
จัดจำหน่ำย และด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด
สำหรับปั จจัยย่อย 10 ลำดับแรกที่มีผลต่อกำรใช้ถุงผ้ำเพื่อสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ 1) ใช้งำนได้
ดี กว่ำถุ งพลำสติ ก 2) ควำมเหมำะสมของขนำดกับ กำรใช้งำน และรำคำเหมำะสมกับ คุ ณภำพ 3) มี
หลำยระดับรำคำให้เลือก 4) ควำมคงทนของผลิ ตภัณฑ์ 5) ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 6) มีให้เลือก
หลำยขนำด 7) มีหลำยรู ปแบบกำรดีไซน์ กำรตกแต่งลวดลำยให้เลือก 8) รำคำถูก 9) มีป้ำยแสดงรำคำ
ไว้อย่ำงชัดเจน 10) ควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์
ข้อค้นพบด้านแนวคิดเกี่ยวกับการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก
เห็ นด้วยกับพฤติ กรรมด้านเศรษฐกิ จสังคมในแง่ บ ริ ษ ทั ต่างๆ ควรใช้พลังงานทดแทนในชุ ม ชน มี
นวัต กรรมด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ และจ้างงานจากชุ ม ชน ด้านสิ่ ง แวดล้อมเช่ น โครงการอนุ รัก ษ์น้ าและ
พลังงาน รี ไซเคิลและลดมลพิษ ด้านบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ มนุษย์กาลังทาลายสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ที่มีจากัด และตัวเอง ควรมีส่วนลดโดยใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิตแบบเ็็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เ็็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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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
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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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