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          บทคดัย่อ 
 
 

กำรศึกษำเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำพฤติกรรมของสตรีในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ใน
กำรใชถุ้งผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม   ตวัอยำ่งในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูส้ตรีท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ถุงผำ้ในอ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่  จ ำนวน 200 รำย โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  กำร
วเิครำะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ควำมถ่ี ร้อยละ และค่ำเฉล่ีย   

ผลกำรศึกษำพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำย ุ20-29 ปี ระดบักำรศึกษำปริญญำ
ตรี  อำชีพ พนกังำนบริษทัเอกชน รำยไดต่้อเดือน (รำยไดป้ระจ ำ และรำยไดเ้สริม) ไม่เกิน 15,000 บำท  
 ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดล้อมของสตรีในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่
พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญักบัขอ้ดีของถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมำกท่ีสุดคือ สะดวกในกำร
ใชง้ำน พกพำติดตวัได ้พร้อมใชง้ำนไดทุ้กโอกำส  รองลงมำช่วยลดปัญหำโลกร้อน  ทนทำนและใช้
ซ ้ ำไดม้ำกคร้ังกว่ำ ถุงพลำสติก  ส่วนใหญ่ถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกใช ้คือ ไดรั้บแจกมำ  ประเภท
ของถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยใช้เป็นประจ ำคือถุงผำ้ส ำหรับใส่เอกสำร/หนังสือ (ขนำดกลำง) โดย
โอกำสในกำรใช้ถุงผำ้คือ ใช้ใส่เอกสำร/แฟ้มงำน  ผูมี้อิทธิพลในกำรตดัสินใจในกำรใช้ถุงผำ้เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มคือตดัสินใจดว้ยตนเอง  ควำมถ่ีในกำรใช้ใช้ถุงผำ้เพื่อส่ิงแวดลอ้มคือ ทุกวนั จ ำนวนถุงผำ้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนั 2 ถุง ส่วนใหญ่เคยซ้ือถุงผำ้ใชเ้อง และเคยซ้ือถุงผำ้นำนกวำ่ 1 เดือนท่ี
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 
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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. 
 
  
 


