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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19, วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และเสนอรูปแบบการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบาย ดว้ยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 
3 หน่วยงาน ได้แก่ ผูแ้ทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบัน
ส่ิงแวดลอ้มไทย และผูแ้ทนจากบริษทั บรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ประกอบกบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มผูบ้ริโภคจ านวน 416 คน ดว้ยวิธีการเลือกตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ แลว้ใช ้CIPP-I Model ในการเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
 ผลการศึกษาพบว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ถูกลืมเลือนไป 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคค านึงถึงความปลอดภยัจากโควิด-19 และความสะดวก มากกว่าการค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีผูบ้ริโภคเพียง 20.7% ท่ีใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น เม่ือศึกษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ 1) ดา้นปัจจยัทัว่ไป ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุต่างกนั จะมีทศันคติและพฤติกรรม
การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 2) ด้านทัศนคติ 
ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มระดบัมาก โดยท่ีทศันคติมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 3) 
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผลิตภณัฑ์, ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 



 (4) 

สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในระดบัต ่า ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 และราคาสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่ามาก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 ดงันั้น รูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มควรเน้นไปท่ีวยัของ
ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 18-30 ปี ในการส่ือสารให้เห็นขอ้ดีและประโยชน์ท่ีสังคม
จะไดรั้บโดยรวม ดว้ยการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านส่ือออนไลน์เป็นหลกั เน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีดง้่าย อีกทั้ง ส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัมาตรการเวน้
ระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 นอกจากน้ี ควรบูรณาการความร่วมมือกนัทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ผูผ้ลิต, แพลตฟอร์มซ้ือขายออนไลน์ ในการผลักดันหรือเพิ่ม
แรงจูงใจ เช่น การบงัคบัใชก้ฎหมาย, การให้ส่วนลดหรือโปรโมชนัพิเศษ ฯลฯ เพื่อสนบัสนุนการ
ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดผลกระทบอนัดีเป็นลูกโซ่ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม สามารถขบัเคล่ือนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนืได ้
 
ค าส าคัญ:  ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม, การบริโภคอยา่งย ัง่ยนื, โควิด-19
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 The objectives of this independent study were to investigate the situation, policies and 
measures for promoting the consumption of eco-friendly products during the COVID-19 pandemic, 
to analyze the factors affecting the consumption of eco-friendly products during the COVID-19 
pandemic, and to present the model for promoting the use of eco-friendly products during the 
COVID-19 pandemic. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders in 
policy making by using a purposive sampling selection from 3 agencies, including representatives 
from Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Thailand Environment Institute (TEI), 
and Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited (BPE). In addition,  
a questionnaire was used as a research instrument to collect data from the sample of 416 consumers, 
obtained based on an accidental selection. The CIPP-I Model was used to propose a model for 
promoting the use of eco-friendly products during the COVID-19 pandemic.   
 The major findings indicated that promoting measures during the COVID-19 pandemic 
have been overlooked because consumers were more concerned about COVID-19 safety and 
convenience than environmental concerns. The results showed that only 20.7% of consumers used 
more eco-friendly products. When the related factors were studied, it was found that 1) for general 
factors, consumers with different ages had different attitudes and behaviors of using eco-friendly 
products with a significance level of 0.05, 2) consumers’ attitude towards eco-friendly products 
was at a high level. The attitude was positively correlated with the behavioral consumption of eco-
friendly products with a significance level of 0.01, and 3) for marketing mix, it was found that 



 (6) 

product, place, and promotion were lowly related with behavioral consumption of eco-friendly 
products with a significance level of   0.01. Price was related with behavioral consumption of eco-
friendly products with a significance level of 0.05. 
 Therefore, the guidelines for promoting the use of eco-friendly products should focus on 
the age of the consumers, particularly those between the ages of 18 and 30, in order to communicate 
the advantages and benefits that society as a whole will receive through public relations to raise 
awareness, primarily via online media. This is a group with easy access to technology, and in the 
COVID-19 situation, online media is a suitable format for social distancing measures. Furthermore, 
collaboration should be integrated into all sectors, both public and private sectors, such as 
manufacturing and online trading platforms to encourage or increase the use of eco-friendly 
products through incentives such as law enforcement, special discounts or promotions, and so on, 
creating a positive impact on the economy, society, and environment and potentiality to encourage 
people to consume eco-friendly products in a more sustainable way. 
 
Keywords: Eco-friendly products, Sustainable Consumption, COVID-19
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ดา้นการศึกษาอย่างเต็มท่ีตลอดมา ผูศึ้กษาจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าประยุกตใ์ช้ให้เกิด
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) เร่ิมตน้ขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 
แพร่เช้ือจากคนสู่คนอย่างรวดเร็ว ผูค้นมีการปรับการใช้ชีวิตเข้าสู่วิถีใหม่เพื่อป้องกันตนเอง 
ให้ห่างไกลจากโควิด-19 เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามยั การสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีแทนการนั่ง
รับประทานในร้าน เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีสร้างขยะพลาสติกมหาศาล เน่ืองจากซองบรรจุภณัฑ์ 
ท่ีใส่หน้ากากอนามยั กล่องใส่อาหาร ถุงใส่อาหาร ลว้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากพลาสติก ส่งผลให้
อัตราการใช้พลาสติกและผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากปี 2563  
แมป้ริมาณขยะมูลฝอยช่วงโควิด-19 จะลดลง แต่ปริมาณขยะพลาสติกกลบัเพิ่มขึ้นเป็น 6,300 ตนั/วนั 
หรือร้อยละ 15 จากในช่วงสถานการณ์ปกติท่ีมีขยะพลาสติกประมาณ 5,500 ตนั/วนั (กรมควบคุม
มลพิษ, 2564) กระแสใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเร่ิมลดน้อยลง เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงสุขอนามยัและความ
ปลอดภยัเป็นส าคญั 

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network – 
TRBN) ร่วมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และภาคีต่าง ๆ เห็นความส าคญัของ
การแกไ้ขปัญหาขยะอย่างครบวงจร จึงริเร่ิมโครงการ “ส่งพลาสติกกลบับา้น” รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
การ “แยกท่ีบา้น ฝากทิ้งท่ีเรา” และให้ความรู้การคดัแยกขยะพลาสติกแก่ผูบ้ริโภคตั้งแต่ตน้ทาง  
เพื่อความปลอดภยัของซาเลง้และพนกังานเก็บขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่บ่อฝังกลบ และเพิ่ม
การน าพลาสติกกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ผ่านกระบวนการ Recycling หรือ Upcycling ของบริษทั 
เอกชน และเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เกิดขึ้นได้จริง ถือเป็นความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าพลาสติก เพื่อปิดวงจรการน าพลาสติกจากผูบ้ริโภค
ส่งเขา้สู่กระบวนการจดัการให้สามารถแปรรูปกลบัไปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ผูบ้ริโภคใช้อีกคร้ัง 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2563) 

แต่ปัจจุบัน พลาสติกถูกน ามา Recycling หรือ Upcycling น้อยมาก คนไทยจ านวนมาก 
ไม่แยกขยะ เพราะเช่ือว่าสุดท้ายก็น าไปทิ้งรวมกันอยู่ดี ท าให้ขยะพลาสติกถูกปนเป้ือนและ 



2 

ไม่สามารถน ามา Recycling แปลงวสัดุท่ีใช้แล้วให้เป็นวสัดุใหม่ท่ีใช้งานได้อีกคร้ัง หรือน ามา 
Upcycling ใชก้ารออกแบบและนวตักรรมเขา้มาช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์โดยไม่ท าให้คุณภาพและ
ส่วนประกอบของวสัดุลดลงได ้ตอ้งน าไปก าจดัดว้ยการฝังกลบแบบเดิม ๆ ต่อไป ซ่ึงพลาสติกนั้น
ยอ่ยสลายยาก ใชเ้วลาราว ๆ 500 ปี และไม่ใช่ทุกพลาสติกท่ีสามารถยอ่ยสลายไดเ้อง  

ภาพรวมสถานการณ์ของขยะพลาสติกของประเทศไทยปี 2562 ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-
19 มีขยะพลาสติกเฉล่ีย 2 ลา้นตนั/ปี หรือเฉล่ียประมาณ 90 กรัม/คน/วนั โดยสามารถน ากลบัไป 
Recycling ได ้0.5 ลา้นตนั/ปี และไม่สามารถน ากลบัไป Recycling ได ้ตอ้งก าจดัโดยวิธีฝังกลบหรือ
เขา้เตาเผา 1.5 ลา้นตนั/ปี โดยในช่วงตน้ปี 2563 ประชาชนก็ไดใ้ห้ความสนใจและหันมาใช้ถุงผา้
กนัมากขึ้นจากการรณรงคล์ดใช้พลาสติกของภาครัฐตาม Roadmap การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 
2561-2573 แต่หลงัจากสถานการณ์โควิด-19 ส่ิงเหล่าน้ีกลบัถูกลืมเลือนไป จากขอ้มูลปี 2563-2564 
พบว่า ในปี 2563 มีปริมาณขยะพลาสติกเฉล่ียประมาณ 134 กรัม/คน/วนั และในสถานการณ์โควิด-
19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เฉล่ียประมาณ 139 กรัม/คน/วนั และคาดว่าอาจจะมากกว่าเดิม 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต รวมไปถึงความจ าเป็นในการใช้พลาสติก (กรมควบคุมมลพิษ, 
2564) 

ผลิตภณัฑ์ตามทอ้งตลาดทัว่ไปไม่มีการรับคืนซากผลิตภณัฑ์หลงัจากหมดอายุการใชง้าน 
กลายเป็นภาระของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งหาสถานท่ีทิ้งหรือก าจดัสินคา้นั้น ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มให้ความส าคญักบัการรับคืนซากผลิตภณัฑ์หลงัจากหมดอายุ เพื่อน าไป Recycling 
หรือ Upcycling กลบัสู่กระบวนการผลิตต่อไป เป็นการแบ่งเบาภาระผูบ้ริโภคและบรรเทาปัญหา
ขยะในเวลาเดียวกนั ดงันั้น หากเปล่ียนมาใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ขั้นตอนการคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้
งาน จนกระทัง่การจดัการหลงัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ หมดอายุการใชง้านแลว้อย่างถูกวิธี สามารถสังเกต
ไดจ้ากฉลากส่ิงแวดลอ้มบนกล่องหรือหีบห่อหรือบนตวัสินคา้ เช่น ฉลากเขียว, ฉลากประหยดัไฟ
เบอร์ 5 ติดดาว, สัญลกัษณ์ผลิตมาจากวสัดุแปรสภาพ, สัญลกัษณ์ท่ีผลิตมาจากป่าท่ีปลูก, สัญลกัษณ์
มาตรฐานผลิตภณัฑค์ุณภาพ, ฉลากลดคาร์บอน ฯลฯ แลว้ลดการใชพ้ลาสติกซ่ึงย่อยสลายยาก ก็ถือว่า
เป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตท่ีอาจเกิด
อนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ลดการปล่อยมลพิษท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมกัมีราคาสูงและเขา้ถึงยากกว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป 
ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปไดย้ากขึ้น แมว้่าประเทศไทยไดน้ าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มาใชใ้น
ระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา จนกระทัง่มีผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มวางขายในตลาดมากขึ้น อยา่งไร
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ก็ตาม การเติบโตของตลาดสีเขียวของประเทศไทยชา้กว่าประเทศอ่ืน ๆ มาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงั
ไม่นิยมใชปั้จจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมาพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ท าใหก้ารตลาดสีเขียวของไทยยงัไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร กล่าวคือ ขาดกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
ซ่ึงในอนาคต หากมีผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น และมีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ก็จะท าใหค้วามตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีมากขึ้น  

จากปัญหาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษารูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ว่า ปัจจยัด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เช่น ด้านราคา เม่ือผูค้นตกอยู่ใน
สถานการณ์ยากล าบาก หลายธุรกิจขาดรายได้และต้องปิดตัวลง ก าลังซ้ือของผูบ้ริโภคน้อยลง 
แนวโนม้เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นอย่างไร การยอมรับ ความปลอดภยั การเขา้ถึง หรือมีปัจจยัอ่ืนใดท่ี
เป็นตวัแปรส าคญัในการขบัเคล่ือนการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และจะท าอย่างไรให้
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมสามารถเติบโตได้ในสถานการณ์เช่นน้ี เพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการผลิตและการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ลดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถส่งต่อโลกในสภาพท่ีดีใหรุ่้นลูกรุ่นหลานต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด-19 

3) เพื่อเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบสถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

2) ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด-19 
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3) ได้รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด-19  

4) หน่วยงานภาครัฐผูก้  าหนดนโยบาย เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถน าไปใชใ้นการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ต่อไป 

5) เกิดการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาขยะและปัญหา
มลพิษลดลงอีกดว้ย 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วย ขอบเขตด้านประเด็นท่ีศึกษา ขอบเขตด้านประชากร 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี และขอบเขตดา้นเวลา รายละเอียดดงัน้ี 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านประเด็นท่ีศึกษา 
1) ศึกษาสถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
2) ศึกษาปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการใชผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
3) ศึกษารูปแบบส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 
 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 เก็บขอ้มูลกบัประชาชนซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
 

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
 ศึกษาการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของ
ประเทศไทย 
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1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง

เดือนมกราคม 2565 
 

1.5 นิยามศัพท์ 

ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง สินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 
เม่ือเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ีท าหน้าท่ีอย่างเดียวกนั โดยค านึงผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้านผลิตภณัฑ ์การน ามาใชใ้หม่หรือการแปรรูป 
รวมทั้งการน าไปก าจดั ดงันั้น การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นทางเลือกท่ี
สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

นอกจากน้ี สามารถสังเกตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้จาก 
“ฉลาก” หรือ “ตราสัญลักษณ์” ท่ีแสดงว่าผ่านการตรวจสอบประเมินผลกระทบท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตตลอดทั้งวฏัจกัรผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ 



 

  

 
บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19  ผูศึ้กษาได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความเขา้ใจ 
ในเน้ือหา ไดแ้ก่  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
2.2 มาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 
2.3 แนวทางการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 สถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ขยะพลาสติก 
2.5 รูปแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก  
2.6 รูปแบบฉลากส่ิงแวดลอ้ม  
2.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
2.8 แนวคิดการประเมินผลเชิงระบบ (CIPP-I Model)  
2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

5.2.1 ความเป็นมา 
พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้จัดการประชุม

สหประชาชาติวา่ดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ณ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน (UN Conference 
on Human Environment, Stockholm Conference) การประชุมดงักล่าวไดห้ยิบยกปัญหาความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มขึ้นเจรจา และเรียกร้องให้ทุกประเทศตระหนกั
ถึงการใชท้รัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือยและเกินขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีประชากรใน
ประเทศยากจนยงัคงมีความเป็นอยู่อย่างขาดแคลน (พิษณุ เจนดง, 2565) ซ่ึงจากผลการประชุมไดมี้
ขอ้ตกลงร่วมกนัหลายอยา่ง เช่น 
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- จดัตั้งโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: 
UNEP) ท่ีมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา  และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับ
ขอ้ตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจดัตั้งหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มขึ้นในประเทศของตน 

- ตีพิมพ์เอกสาร “Our Common Future” เผยแพร่ค านิยามของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนและ 
เรียกร้องให้ประชาคมโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติเพื่ออนาคตของคนในรุ่นต่อไป (อานนท ์ทวีสิน, 2554) 
 ส่งผลใหห้ลงัจากนั้น มีการประชุมที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นมากมาย ประเทศต่าง ๆ 
ให้ความส าคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น และร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
ก าลังเผชิญอยู่  โดยเฉพาะด้านการผลิตและการบริโภค มีการให้ความส าคัญเก่ียวกับท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ์มากขึ้น โดยประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกท่ีริเร่ิมใช้ฉลากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2521  
(ค.ศ. 1978) มีการใชต้ราสัญลกัษณ์ Blue Angel เพื่อเป็นการรับรองวา่ สินคา้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัสินคา้ชนิดเดียวกนั เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยลด
ปัญหามลภาวะทางอากาศ ทางน ้ า ทางดิน ปัญหาขยะมูลฝอย และช่วยประหยดัพลงังาน ยกเวน้
สินค้าประเภทอาหารและยา  ซ่ึงเป็นการตอบสนองความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยของมนุษย์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายส าคัญของเยอรมนี ภายใต้
อนุสัญญาของสหประชาชาติ เร่ือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กรมส่งเสริมการส่งออก, 
2554) หลงัจากนั้น พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) มีการประชุมสหประชาชาติ คร้ังท่ี 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ซ่ึงนับเป็นการประชุม
คร้ังแรกท่ีได้ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งด าเนินการพฒันาให้ครอบคลุม  
3 เสาหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม   
 ส าหรับประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Thailand Business Council 
for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเร่ิมโครงการฉลากเขียวของประเทศไทย เม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเป็นกลาง เช่ือถือได ้ตลอดจนดูแลควบคุมคุณภาพทางส่ิงแวดลอ้มโดยส่งเสริม
ให้เกิดความตระหนักและป้องกันมลพิษท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดทั้งวฏัจักรชีวิตอย่างเป็นระบบและ
โปร่งใส เน่ืองจากสินคา้สีเขียวท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดในขณะนั้น เกิดจากการประชาสัมพนัธ์ของ
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายโดยอิสระเท่านั้น (มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2559) 

 พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2002) เกิดการประชุมองค์การสหประชาชาติท่ีมหานครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา และเห็นพอ้งตอ้งกนัในการตั้งเป้าหมายการพฒันาทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล 
ท่ีทุกประเทศจะด าเนินการร่วมกนัให้ไดภ้ายในปี 2558 โดยเป้าหมายดงักล่าวเรียกว่า เป้าหมายการ
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พฒันาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) ประกอบด้วย 8 เป้าหมาย
หลกั ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543-2558) โดยเป้าหมายท่ี 7 คือ รักษาและจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ประเทศไทยเร่ิมแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559  
มีมาตรการท่ีส าคญั คือ การส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยืน การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การพฒันามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการ
จดัการพลงังานหมุนเวียนอยา่งย ัง่ยนื 

เม่ือ MDGs ไดส้ิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติจึงไดก้ าหนด
เป้าหมายการพฒันาขึ้นใหม่โดยอาศยักรอบความคิดท่ีมองการพฒันาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเช่ือมโยงกนั เรียกว่า เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ใช้เป็นทิศทางการพฒันาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือน
กนัยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมาย  
(ศูนยวิ์จยัและสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื, 2563) โดยมีการใหค้วามส าคญักบัการผลิตและ
การบริโภคในเป้าหมายท่ี 12 คือ การผลิตและการบริโภคท่ีรับผิดชอบ (Responsible Consumption and 
Production) ซ่ึงจะน าไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ต่อมา พ.ศ. 2560 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการท าให้ประเทศไทยมีทิศทางท่ีชดัเจนในระยะยาวเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื น าไปสู่การปฏิบติัเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
เป็นประเทศพฒันาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย 6 
ยทุธศาสตร์ โดยยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มีการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน สร้างจิตส านึกในการผลิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง ยงัมีการ
ส่งเสริมการใชฉ้ลากสีเขียวกบัยานยนตแ์ละอุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้าต่าง ๆ อีกดว้ย  

 
5.2.2 นิยาม 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมไวแ้ตกต่าง 

กนัไปตามขอบเขตของการศึกษาหรือบริบทท่ีแตกต่างกนั โดย เฮอร์เบอร์เกอร์ จูเนียร์ (Herberger Jr.) 
กล่าวถึงผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ว่า ในบรรดาลกัษณะเฉพาะตวัของ
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สินคา้ ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น จะสามารถสร้างการจดจ า ความเขา้ใจในตวัสินคา้ และเพิ่ม
ความสามารถในการท าตลาดของตวัสินคา้ เดวิส (Davis) กล่าวในปี พ.ศ. 2537 ว่า ผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่อนัตราย หรือเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม แจนเซนและ 
เจเกอร์ (Janssen & Jager) กล่าวในปี พ.ศ. 2545 ว่า เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบให้ใชท้รัพยากร
น้อยลงตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ โดยท่ีอลับิโน บาลิซ และดนัเจลิโค (Albino, Balice, & Dangelico) 
กล่าวเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2552 ว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอ้งลดการใชท้รัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป หรือ 
ไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หลีกเล่ียงสารพิษ และใชท้รัพยากรไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะฟ้ืน
สภาพไดอี้กดว้ย (Fabien Durif, Caroline Boivin, Charles Julien, 2010: 27-28) 

 ในประเทศไทย มีผูท่ี้ใหนิ้ยามเก่ียวกบัผลิตภณัฑส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น สันทนา อมรไชย (2552) 
กล่าวถึงผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือผลิตภณัฑ์สีเขียว ว่า เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณสมบติัพิเศษกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนในดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยใส่ใจส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่การ
ผลิต การใช้ ไปจนถึงการส้ินสภาพ มีอายุการใชง้านนาน สามารถน ากลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่ ผลิต
พอดีกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยใช้บรรจุภณัฑ์น้อยท่ีสุด ไม่ทารุณกรรมสัตว์ และไม่ใช้
สารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว ์
 นิรมล สุธรรมกิจ (2558) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า เป็นสินคา้ท่ีใช้กระบวนการผลิต 
(process) และกระบวนการใช้ (usage) ท่ีท าลายส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า หรือปล่อยมลพิษน้อยกว่า 
หรือไม่ปล่อยมลสาร โดยจะตอ้งมีลกัษณะท่ีใช้แทนสินคา้ท่ีเหมือนกนั (Like Product) แต่ไม่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงกระบวนการผลิต (process) หรือ กระบวนการใช ้(usage) อาจจะเป็นผล
พวงของการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

- การปรับเปล่ียนวิธีการผลิต เช่น ลดระยะเวลาการเดินเคร่ืองยนต ์หรือ 
- การปรับวิธีการใช้ประโยชน์สินค้าและบริการ โดยเปล่ียนรูปลักษณะสินค้า เช่น  

ภาชนะท าจากวสัดุทางการเกษตรท่ีสามารถย่อยสลายไดง้่าย อาคารท่ีอยู่อาศยัหรือส านกังานท่ีมีการ
ออกแบบใหป้ระหยดัไฟฟ้า 

- การบริการท่ีค านึงถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ร้านอาหารหรือธุรกิจโรงแรม ท่ีมี
กระบวนการคดัแยะขยะ หรือ มาตรการบ าบดัน ้าเสียก่อนระบายสู่แหล่งสาธารณะ 

- การลงทุนใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้พลงังานน้อย หรือ 
ปล่อยมลสารน้อย หรือ ใช้วสัดุหรือวตัถุดิบน้อย (ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า Clean Technology หรือ 
Environmentally Sound Technologies) 

จึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง สินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่า เม่ือเทียบกับสินคา้อ่ืนท่ีท าหน้าท่ีอย่างเดียวกัน โดยค านึงผลกระทบตลอด 
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วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้านผลิตภณัฑ ์การน ามาใช้
ใหม่หรือการแปรรูป รวมทั้งการน าไปก าจดั ดงันั้น การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
จึงเป็นทางเลือกท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
การเติบโตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2559: 113-114)ไดจ้ดัท า
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยนื ภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้นวคิดตลอดวฏัจกัรชีวิต ตวัอยา่งเช่น  

2.2.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
โดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลงั เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐานการลดมลพิษ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาด พฒันาการจดัระบบขอ้มูลและแนวปฏิบติัท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล สนบัสนุนการออกแบบระบบการผลิต และสร้างนวตักรรมของสินคา้และบริการท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนบัสนุนแนวทางการจดัการเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
ตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการจัดทาบัญชีผลกระทบส่ิงแวดล้อมรายสินค้า 
สนบัสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต ์ส่งเสริมสินคา้ฉลากเขียว และฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
พฒันาฐานขอ้มูลการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑข์องภาคการผลิตและภาคการขนส่ง เพื่อน าไปสู่
การก าหนดมาตรฐานฟุตพรินตส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนสนบัสนุนการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มและปล่อยคาร์บอนต ่า 

2.2.1.2 สร้างแรงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
สร้างความตระหนกัรู้ของผูบ้ริโภค โดยให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งพอเพียง เสริมสร้างทศันคติ

ในการด ารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและยัง่ยืน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆสนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค เลือกใช้มาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
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กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อส่ิงแวดล้อมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อาทิ การคิดราคาสินคา้
โดยรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งค่าก าจัดซากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมใหใ้ชบ้รรจุภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ 
เพื่อทดแทนการใชพ้ลาสติก ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ห้างสรรพสินคา้ในเมือง และตลาดในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี 
ควรขยายผลการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐใหค้รอบคลุมถึง
ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน รวมทั้งขยายประเภทของสินคา้ให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมสินคา้ทาง
การเกษตร โดยเฉพาะสินคา้เกษตรอินทรีย ์
 

2.2.2 Road Map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 
  Road Map การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกันกบั
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) เป้าหมายท่ี 12 การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื และเป้าหมายท่ี 
14 อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยืนเพื่อการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน และแผนระดบัชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งมีความเช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) โดย Road Map การจดัการ
ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ประกอบดว้ย 2 เป้าหมาย ดงัน้ี 

2.2.2.1 เป้าหมายท่ี 1 การลด และเลิกใชพ้ลาสติกเป้าหมาย ดว้ยการใชว้สัดุทดแทน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

- เลิกใช้ภายในปี 2562 จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน ้ าด่ืม 
(Cap Seal) ผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีผสมสารอ๊อกโซ่ (Oxo) และพลาสติกผสมสารไมโครบีท (Microbead)  

- เลิกใช้ภายในปี 2565 จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูห้ิวท่ีมีความ
หนานอ้ยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แกว้พลาสติก (แบบบางใชค้ร้ังเดียว) และหลอด
พลาสติก 

2.2.2.2 เป้าหมายท่ี 2 การน าขยะพลาสติกเป้าหมายกลบัมาใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 100 
ภายในปี 2570 โดยจะมีการศึกษาและก าหนดเป้าหมายของพลาสติกท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์และ
ส่วนท่ีเป็นของเสียจะถูกน าไปก าจดัให้ถูกวิธี ลด เลิกใชพ้ลาสติกใชค้ร้ังเดียว (Single-use plastics) 
อ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่สามารถน ากลบัเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  
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ปัญหาพลาสติกจากการบริโภค ไดแ้ก่ 1) การใช้บรรจุภณัฑพ์ลาสติกมากเกินความจ าเป็น 
เน่ืองจากความสะดวกและราคาถูก 2) พฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยนิยมใชถุ้งพลาสติกบรรจุ
อาหาร ท าให้ถุงพลาสติกปนเป้ือนอาหารและกลายเป็นขยะ ส่งผลให้ยากต่อการน ากลบัมาใช้ซ ้ า
หรือน ากลบัมารีไซเคิล และ 3) ยงัไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบจ ากัดการใช้ถุงพลาสติกในการ
บรรจุสินคา้หรือผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชค้ร้ังเดียว การด าเนินงานท่ีผ่านมาด าเนินการไดเ้ฉพาะการ
รณรงคส์ร้างการมีส่วนร่วม 
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานตาม  Road Map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 
2561-2573 ส่วนหน่ึงตอ้งอาศยัความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและประชาชน เพื่อลด 
เลิกใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single-use Plastic) ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่มี
การน ากลบัมารีไซเคิล (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
 

2.2.3 การด าเนินการ 
2.2.3.1 แคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags 
ขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 

คนไทยใชถุ้งพลาสติกมากถึง 45,000 ลา้นใบต่อปี หรือเฉล่ียคนละ 8 ใบต่อวนั ซ่ึงถุงพลาสติกเหล่าน้ี
มีท่ีมาจาก 3 แหล่งหลกั โดยสัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดถึงร้อยละ 40 พบว่ามาจากตลาดสดเทศบาลและ
ภาคเอกชน คิดเป็นจ านวน 18,000 ลา้นใบต่อปีอีกร้อยละ 30 มาจากร้านขายของช า จ านวน 13,500 
ลา้นใบต่อปี และอีกร้อยละ 30 มาจากหา้งสรรพสินคา้และร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 13,500 ลา้นใบต่อปี 

จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หลายฝ่ายจึงเร่ิมให้ความส าคัญ โดยสมาคมผูค้า้ปลีกไทยได้
รณรงค์ผ่านแคมเปญ “ลดให้ลดรับ” ท่ีด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 จนถึง 31 สิงหาคม 
2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวไดก้ว่า 2,000 ลา้นใบ ซ่ึงก็มีการเพิ่มความเขม้ขน้
ของแคมเปญมาโดยตลอด จนถึงแคมเปญ “Everyday Say No to Plastic Bags” ท่ีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา ตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 
2564) ภาครัฐและเอกชนไดร่้วมมือกนัด าเนินงานเพื่อลดและเลิกใชพ้ลาสติกประเภทท่ีใชค้ร้ังเดียว
แลว้ทิ้ง (single-use plastic) โดยห้างสรรพสินคา้ และร้านสะดวกซ้ือ 43 แห่งทัว่ ประเทศงดแจก
ถุงพลาสติกหูห้ิวประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง โดยตั้งเป้าท่ีจะยกเลิกการใชพ้ลาสติกประเภทคร้ังเดียวทิ้ง
ทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ พลาสติกหูห้ิว หลอดพลาสติก แกว้พลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้ง และกล่องโฟม ใหห้มด
ไปจากประเทศไทยภายในปี 2564  

หลงัมีการประกาศมาตรการดงักล่าว บรรดาห้างคา้ปลีกและร้านสะดวกซ้ือต่างให้
ความร่วมมือและรายงานตวัเลขปริมาณการลดใช้กนัจ านวนมาก ประชาชนผูใ้ช้บริการเองต่างก็
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พร้อมปรับตวัหันมาห้ิวถุงผา้กนัมากขึ้น หรือบางคนก็ปรับใชว้สัดุอ่ืนทดแทนกลายเป็นสีสันให้เห็น
ตามส่ือออนไลน์จ านวนมาก สะทอ้นให้เห็นถึงความต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมืองดใช้
พลาสติก โดยคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวไดก้ว่า 9 พนัลา้นใบต่อปี หรือ
ประมาณร้อยละ 20 ของขยะถุงพลาสติกทั้งหมด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2564 จะ
ผลกัดันให้ห้างสรรพสินคา้รายใหญ่และร้านคา้รายย่อยทุกร้าน ตอ้งเลิกแจกถุงพลาสติก พร้อม
ผลกัดนัการประกาศกฎหมายงดใชถุ้งพลาสติกในประเทศ และตั้งเป้าว่าจะน าขยะพลาสติกกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ทั้งหมดในปี 2570 เพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (zero waste 
society) ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื แมม้าตรการงดแจกถุงพลาสติกหูห้ิวของห้างสรรพสินคา้และร้านสะดวก
ซ้ือจะไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี แต่การงดใชถุ้งพลาสติกหูห้ิวตามมาตรการเพียงอย่างเดียว อาจ
ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ภาพรวมขยะพลาสติกลดลง หากเรายงัไม่ไดต้ระหนักและให้ความส าคญั
เร่ืองน้ีอยา่งแทจ้ริง เม่ือทุกคนร่วมมือไปดว้ยกนัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ใชพ้ลาสติกเท่าท่ี
จ าเป็น น ากลบัมาใชซ้ ้ าอย่างคุม้ค่าท่ีสุด และใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม “การลด และเลิกใช้
พลาสติก” จะเป็นจริงไดอ้ยา่งแน่นอน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

2.2.3.2 การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ 
กรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินการส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจ้างสินคา้และบริการท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ โดยไดจ้ดัท าแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐระยะแรกปี พ.ศ. 2551-2554 และระยะท่ี 2 ปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐเป็น ผูน้ าในการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และขยาย
ผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยั หน่วยงานในก ากับของรัฐ และ
องค์การมหาชน รวมทั้ งส่งเสริมให้ภาคผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ 
กระบวนการผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้ปริมาณสินคา้และบริการท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทอ้งตลาดเพิ่มมากขึ้น ผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจ้าง
สินคา้และบริการฯ ระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐระดบักรม 170 หน่วยงานไดเ้ขา้ร่วมด าเนินการแลว้ 
และจากการท่ีกรมควบคุมมลพิษและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยร่วมกัน ในโครงการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบจากการ
ด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ
ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า หากมีการด าเนินการตามแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้
และบริการฯ ในระยะท่ี 2 โดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ไดป้ระมาณ 11.13 ลา้นตนั (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)  
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ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษมีการจดัท าแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มระยะท่ี 3 ปี พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป เพื่อใหก้ารด าเนินการส่งเสริมการจดัซ้ือ
จดัจ้างสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยยงัคงเน้นหน่วยงาน
ภาครัฐ ในขณะเดียวกนัจะขยายไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้วา้งขวางขึ้น และ
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนืในทุก ๆ ภาคส่วน 

2.2.3.3 กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานเลขานุการฉลากเขียว ไดป้ระชาสัมพนัธ์ฉลากเขียวซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ความ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมและผลักดัน สร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้ง
ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคไดมี้ความใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

สินคา้และบริการท่ีไดรั้บการรับรองฉลากเขียวนั้น เรียกไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีช่วย
เปิดประตูแห่งโอกาสเป็นอย่างมากให้กบัองคก์ร ท่ีเห็นไดช้ดั คือ มีความภาคภูมิใจ เพราะถือว่าเป็น
องค์กรท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ผูบ้ริโภคให้ความเช่ือถือวางใจในผลิตภณัฑห์รือบริการ  
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไปจนถึงเปิดกวา้งโอกาสในการขยายตลาดออกไปสู่ระดบัประเทศ และ
ต่อยอดออกไปสู่ระดบัสากลไดอ้ย่างราบร่ืนเพราะทัว่โลกพร้อมให้การตอ้นรับ อีกทั้งยงัไดรั้บการ
บรรจุไวใ้นบญัชีรายช่ือของกรมควบคุมมลพิษ ว่าเป็นสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อใหท้างภาครัฐสามารถท าการเลือกซ้ือได ้

ซ่ึงการขอรับรองฉลากเขียวนั้นไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ผูป้ระกอบการตอ้ง
ท าการศึกษาขอ้ก าหนดว่ามีหลกัเกณฑ์ตรวจรับรองอย่างไรบา้ง ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่ม
สินคา้และบริการ ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีท่ีพร้อมให้ค  าแนะน าปรึกษา คอยดูแลกนัไปตลอดทุกขั้นตอน ให้
ผูป้ระกอบการไดผ้ลิตสินคา้หรือสร้างการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จนกว่าจะสามารถผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2564) 

สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย จึงมีการเชิญชวนให้ผูผ้ลิตขอรับรองฉลากเขียว และให้
ความรู้แก่ผูบ้ริโภค ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย เช่น Website, YouTube, Facebook, Instagram, 
Twitter ของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, Facebook และ YouTube ฉลากเขียว ประเทศไทย นอกจากน้ี 
ยงัได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน เช่น 
YouTube ช่อง SMEONE  ของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการ
เผยแพร่คลิปวิดีโอ “ส านกังานเลขานุการฉลากเขียว – สัญลกัษณ์ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” เม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยยงัมีการจดัสัมมนาระดมความคิดเห็น และ
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กิจกรรมอ่ืน ๆ มากมายเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัฉลากเขียวมากขึ้น และสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดง้่ายโดยการสังเกตฉลากเขียวท่ีอยูบ่นผลิตภณัฑ ์

ส าหรับฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2534 และไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการ เม่ือ
วนัท่ี 20 กนัยายน 2536 ภายใตช่ื้อ “โครงการประชาร่วมใจ ประหยดัไฟฟ้า” (Together Conservation) 
และไดด้ าเนินการโครงการ “ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5” มาโดยตลอด  

ถึงแมว้า่จะไดมี้การส่งเสริมใหมี้การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่อาศยั และ
อาคารประหยดัไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมประสบความส าเร็จแล้วก็ตาม ทศันคติหรือการ
รับรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน มีความจ าเป็นตอ้งตอกย  ้า และสร้างองคค์วามรู้อย่างต่อเน่ือง กฟผ. 
ได้ด าเนินโครงการปลูกฝังอุปนิสัยการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพแก่
เยาวชนและประชาชน โดยประสานงานกบักระทรวงศึกษาธิการส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร
จัดตั้ง “ห้องเรียนสีเขียว” (Green Learning Room) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยม โดยผ่านระบบ
การศึกษาของประเทศเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ย ัง่ยืน ปัจจุบันมี
หอ้งเรียนสีเขียวอยูใ่นทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

นอกจากน้ี ยงัไดด้ าเนินการรณรงคโ์ฆษณาประชาสัมพนัธ์ และจดักิจกรรมสนบัสนุน
ผ่านส่ือบุคคลและส่ือสาธารณะ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมแก่ประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายของ
สมาชิกให้เจาะถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าอย่างใกลชิ้ด สร้างความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดี
ต่อผลิตภณัฑเ์บอร์ 5 เพื่อน าไปสู่สมาชิกครอบครัวเบอร์ 5 ต่อไป (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2562) 

2.2.3.4 โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่ไทย (Green Card Application) 
การเปิดตวับตัรเดียวเขียวทัว่ไทย (Green Card) จดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558

เน่ืองในวนัส่ิงแวดลอ้มโลก ประจ าปี 2558 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีนโยบายในการ
สนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน จึงไดจ้ดัท า 
โครงการน าร่องความร่วมมือ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green-card) ขึ้ น เพื่อน าเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาเป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยในช่วงแรก เป็นการพฒันาบตัรสะสมคะแนนในรูปแบบบตัรสมาชิก (Green Member Card) ซ่ึง
เป็น Green Card Application ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ระยะต่อมาจึง
ส่งเสริมการใช้ระบบบตัรสะสมคะแนน (Green Card) ในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั
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ส่ิงแวดลอ้มขึ้น ในรูปแบบของ Green Card Application  ภายใตช่ื้อ “แอปเดียวเขียวทัว่ไทย” ส าหรับ
ซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้น าร่อง และโรงแรมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการพฒันารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานของร้านคา้หรือโรงแรม
ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงการสร้างแรงจูงใจทั้งของร้านคา้และโรงแรมในการพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานและการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และผูบ้ริโภคจากการใช้
แอปพลิเคชนัดงักล่าว รวมทั้งจดัท าฐานขอ้มูลสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ดังนั้ น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันดังกล่าวเกิดความแพร่หลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้ริโภค กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัท า “โครงการส่งเสริมบตัร
เดียวเขียวทัว่ไทย (Green Card Application)” เพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มขึ้นในร้านคา้สหกรณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือหา้งสรรพสินคา้ และโรงแรมท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัด าเนินการพฒันารูปแบบของ Green Card Application ให้มี
ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงฐานขอ้มูลสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมใหค้รอบคลุมสินคา้และบริการทุกประเภทดว้ย 

ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพฒันารูปแบบและแนวทางการ
ด าเนินงานของร้านคา้และโรงแรมให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูป้ระกอบการมากขึ้น อีกทั้ง
ยงัช่วยกระตุน้และประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
เพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้พฒันาควบคู่ไปกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื (สถาบนั
น ้าและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2562) 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สส.) กล่าวว่า แค่มี 
Green Card Application ติดไวแ้ละร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พกแกว้ งดรับถุงพลาสติก, ช็อปของกิน 
ของใช ้หรือจองโรงแรม ฯลฯ ก็สะสมแตม้ไวแ้ลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ อาทิ 1) แลกแลว้ไดเ้ท่ียวอุทยาน
แห่งชาติฟรี 2) แลกแลว้ไดส่้วนลดสินคา้และบริการ และ 3) แลกแลว้ไดลุ้น้โชคทุกเดือน (Lucky 
Drawn) นอกจากน้ี Green Card Application ยงัเช่ือมต่อกับ ตลาดนัดสายกรีนหรือ Green Market 
Place ซ่ึงเป็นCommunity ของคนอยากซ้ือและอยากขายสินคา้หรือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายใตม้าตรฐานสินคา้ G-Green ท่ีเป็นเป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการผลิต การบริการ และ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม คอมมูนิต้ีน้ี จะมีสินคา้
ทอ้งถ่ินจากธรรมชาติ ผา้ทอ เคร่ืองป้ัน สบู่แฮนด์เมด เคร่ืองจกัสาน และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ อีกดว้ย (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2564) 



17 

2.3 แนวทางการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

2.3.1 การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

มีเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มากมาย ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องการน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาใชใ้นประเทศ
ไทยโดยหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ (สถาบนัเพื่อการวิจยัและพฒันาประเทศไทย, 2547)
ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น  

2.3.1.1 มาตรการด้านภาษี (Fiscal Instrument) เป็นวิธีการท่ีท าให้ผูใ้ช้ประโยชน์
หรือผูป้ระกอบการตระหนักถึงตน้ทุนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการ
ปล่อยมลพิษ โดยการรวมตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนในการผลิตสินคา้ 
ตวัอย่างของมาตรการภาษี ไดแ้ก่ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวง เป็นตน้ นอกจากน้ีมาตรการดา้น
ภาษีอาจกระท าไดโ้ดยการก าหนดอตัราภาษีท่ีแตกต่างระหว่างสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั เช่น การลดภาษีสรรพสามิตส าหรับน ้ามนัไร้สารตะกัว่ให้ต ่ากวา่น ้ ามนัท่ีมีสารตะกัว่ ซ่ึง
จะเป็นแรงจูงใจใหผู้ข้บัขี่รถยนตห์นัมาใชน้ ้ามนัไร้สารตะกัว่มากขึ้น เป็นตน้ 

2.3.1.2 ระบบมดัจ า-คืนเงิน (Deposit-refund System) เป็นระบบท่ีสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริโภคหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขให้ผูบ้ริโภคจ่ายเงินมัดจ าในการซ้ือผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น แบตเตอร่ี ยาง
รถยนต ์ขวดพลาสติกหรือขวดแกว้ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคน าสินคา้มาคืนเพื่อน ากลบัไปใชใ้หม่ หรือ
เพื่อด าเนินการให้มีการก าจดัท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี หากผูบ้ริโภคไม่น าผลิตภณัฑด์งักล่าวมาคืน ก็จะถูกยดึ
เงินมดัจ าซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการเสีย “ภาษีการทิ้ง” ส าหรับผูท่ี้ไม่ให้ความร่วมมือกบัการจดัการ
ดงักล่าว (สมบติั พนัธวิศิษฏ,์ 2553) 
 

2.3.2 การประกาศกฎหมาย 
โกศล สถิตธรรมจิตร (2562) กล่าวว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกวนัท่ี 1 มกราคมของปี

ถือเป็นวนัเร่ิมบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัใหม่ ๆ ทั้งน้ี ดว้ยระบบการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา  
แบ่งเป็น กฎหมายระดบัชาติ (Federal) กฎหมายระดบัรัฐ (State) และกฎหมายระดบัรองลงมา เช่น 
เคาน์ต้ี และเมือง การมีผลบงัคบัใชข้องกฎหมายใหม่ฉบบัใดอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัไปในแต่ละ
พื้นท่ี ขึ้นอยูก่บัฝ่ายนิติบญัญติั (สภาทอ้งถ่ิน) ของพื้นท่ีนั้น ๆ ตวัอยา่งเช่น กฎหมายเก่ียวกบัพลาสติก
ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดแ้ก่ 
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- กฎหมายท่ีห้ามร้านขายของช าและร้านคา้ปลีกให้ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษแก่ลูกคา้
ฟรีๆ หากตอ้งการ ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าถุง ถุงละ 10 เซนต ์(3 บาท) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี 2558 หลงัจาก
ผ่านประชามติไม่ก่ีเดือนก่อนหนา้นั้น และท าให้แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกของสหรัฐฯ ท่ีมีกฎหมาย
หา้มเร่ืองน้ี จากนั้นก็มีอีกหลายรัฐออกกฎหมายในลกัษณะเดียวกนั  

- กฎหมายท่ีห้ามร้านคา้ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเป็นเจา้ของ ใช้ภาชนะท่ี
ยอ่ยสลายหรือรีไซเคิลไม่ไดใ้ส่อาหารและเคร่ืองด่ืมใหลู้กคา้ มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 

- กฎหมายท่ีห้ามขายผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีมาตรฐานการย่อยสลายได้ (Compostable)  
ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี 2555 

- กฎหมายท่ีก าหนดให้ผูผ้ลิตถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ตอ้งท าให้ถุงนั้นแตกต่างจาก
ถุงพลาสติกท่ียอ่ยสลายไม่ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี 2554 เป็นตน้ 
 

2.3.3 การออกนโยบาย โครงการ หรือกจิกรรมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

2.3.3.1 โครงการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหไ้ดรั้บรองฉลากส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ
ลดค่าธรรมเนียมการขอฉลาก 

สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยได้ขบัเคล่ือนให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือ SMEs  ซ่ึงถือว่าเป็นกลไกส าคญัในกลุ่มผูผ้ลิต เพราะนบัวนัจะมี SMEs รายใหม่เกิดขึ้นเร่ือย ๆ 
แต่ยงัมี SMEs อีกจ านวนมากท่ียงัไม่ไดรั้บฉลากเขียว ปัญหาหลกัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ส่วน
ใหญ่ยงัไม่ไดฉ้ลากเขียวมากเท่าท่ีควร คือ การไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและสามารถผลิตสินคา้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสามารถจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มได ้อีกทั้ง การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ยงัท าให้ผูป้ระกอบการต้องประสบปัญหาการด าเนินงาน ด้วยเหตุน้ี ตั้ งแต่ปี 2565 
โครงการฉลากเขียวจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเป็นสมาชิกของส านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไดรั้บส่วนลดค่าธรรมเนียมการด าเนินการขอ
ฉลากเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้อย่างมีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และยงัสร้างโอกาสทางการคา้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถเขา้สู่กระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดต้่อไป (มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 
2565) 

2.3.3.2 การรณรงคใ์หใ้ชภ้าชนะธรรมชาติแทนพลาสติก  
โดยอาศยัจุดแข็งและศกัยภาพของ พืชเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยมีอยู่อย่างลน้เหลือ 

ไม่วา่จะเป็นขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วเจา้ ฯลฯ มาบวกกบันวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์
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ท่ีคนไทยเราก็มีไม่นอ้ยไปกว่าใคร สอดคลอ้งกบัเทรนด์ของโลกท่ีก าลงัตอ้งการภาชนะวสัดุเหล่าน้ี 
ซ่ึงเร่ิมมีคนใชแ้ลว้ เพียงแต่ยงัไม่แพร่หลาย และยงัท าเชิงพาณิชยไ์ม่ไดม้ากนกั จึงยงัไม่มีการส่งออก
อย่างจริงจงั เช่น หลอดจากกา้นผกับุง้ หลอดจากตน้ตะไคร้ หลอดจากไมไ้ผ่ กล่องใส่อาหารจาก
ชานออ้ย จานมนัส าปะหลงั ชามใบไม ้ภาชนะจากกาบตน้มะพร้าว กาบตน้หมาก กาบตน้กลว้ย ฯลฯ 
(โกศล ดีศีลธรรม, 2556) หากมีการออกแบบภาชนะเหล่าน้ีให้ทันสมัย สามารถใช้งานได้จริง  
ในราคาท่ีเขา้ถึงได้ ก็มีแนวโน้มว่าผูบ้ริโภคจะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ภาชนะธรรมชาติมากยิง่ขึ้น 

2.3.3.3 การประกวดผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเน้นนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  Thailand Green Design Awards 

(TGDA) ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นจากสถาบันค้นควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร (KAPI) ท่ีอยู่ภายใตค้วามดูแลของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นการประกวดท่ีมุ่งเนน้การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตผลิตภณัฑอ์ยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบในการ
ผลิตซ่ึงจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมทั้งกระตุน้ เก้ือหนุน และเอ้ือต่อสภาพแวดลอ้ม
อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นนวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในการประกวดดังกล่าวได้แบ่ง
ผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทประหยดัพลังงาน (Energy Saving) ผลงาน
ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) ผลงานประเภทยกระดับ
คุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) และแบ่งประเภทของผูส้มัครเป็นสองกลุ่มคือ 1. กลุ่ม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี) และ 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป 
ผูป้ระกอบการ และบริษทัเอกชน ผูช้นะจะไดรั้บโล่รางวลั ประกาศนียบตัร และเงินรางวลั 

ผลงานท่ีได้สามารถน าไปถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชยไ์ด้ ตวัอย่างผลงานเช่น ประเภท
ยกระดบัคุณภาพการใชชี้วิต ปี 2563 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ไดแ้ก่ รองเทา้สุขภาพจากขุยมะพร้าว
เพื่อผูสู้งอายุ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันกิจฟุตแวร์ ท่ีน าวสัดุเหลือทิ้งอย่างขุยมะพร้าวและแกลบ  
มาผ่านกระบวนการโดยใช้แนวคิด Upcycling และ Zero Waste Product ผลิตภณัฑ์จึงมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความโดดเด่นในตวัเองสูง สร้างความภาคภูมิใจในการใช ้Upcycling Product 
และเป็นการรณรงคใ์ห้สังคมหันมาสนใจสินคา้จากผลิตภณัฑธ์รรมชาติมากยิ่งขึ้นอีกดว้ย (สถาบนั
คน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2563) 
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2.3.4 การประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ 
เป็นการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเห็นจุดเด่นและความแตกต่างของสินคา้ท่ีมีฉลากส่ิงแวดลอ้ม

เทียบกบัสินคา้ทัว่ไป รวมทั้งประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บโดยรวม เพื่อสร้างกระแสให้ผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีนิยม และโน้มน้าวให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ผา่นการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม หรือตราสัญลกัษณ์, การประชาสัมพนัธ์
ขอ้ดีของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

กลุ่มกิจการจดัการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (2563: 6-8) กล่าววา่ การผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ
และส่ือกลางในการส่ือสารจากองคก์รสู่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดให้เกิดขึ้น
ระหว่างองค์กรกบักลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบนั ส่ือในการประชาสัมพนัธ์มีมากมายและหลากหลาย 
อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการพฒันาด้านเทคโนโลยีของโลกปัจจุบนั อย่างไรก็ตามไดมี้การแบ่งส่ือ
ประชาสัมพนัธ์โดยพิจารณาตามลกัษณะของส่ือ ไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ  

2.3.4.1 ส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ สู่บุคคลอ่ืน 
ส่ือบุคคลจดัไดว้่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการโนม้นา้ว
จิตใจเน่ืองจากติดต่อกบัผูรั้บสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศยัการพูดในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การสนทนา 
พบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์การโตว้าที การอภิปราย การปาฐกถา และการ
พูดในโอกาสพิเศษต่าง ๆ แต่ส่ือบุคคลก็มีขอ้จ ากัดคือ ในกรณีท่ีเน้ือหาเป็นเร่ืองซับซ้อน การใช้
ค  าพูดอยา่งเดียวอาจไม่สามารถสร้างความเขา้ใจไดท้นัทีและเป็นส่ือท่ีไม่ถาวรยากแก่การตรวจสอบ
และอา้งอิงนอกจากจะมีผูบ้นัทึกค าพูดนั้น ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือบนัทึกเสียงเอาไว ้

2.3.4.2 ส่ือมวลชน จากข้อจ ากัดของส่ือบุคคลท่ีไม่สามารถใช้เป็นส่ือกลาง
ถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์สู่คนจ านวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกนัอย่างรวดเร็ว 
มนุษย์จึงได้พฒันาเทคโนโลยีการส่ือสาร และเกิดเป็นส่ือมวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าว 
ส่ือมวลชนอาจแบ่งประเภทตามคุณลกัษณะของส่ือไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และภาพยนตร์  

ทั้งน้ี ส่ือหนังสือพิมพแ์ละนิตยสารมีความคงทนถาวร สามารถน าข่าวสารมาอ่าน
ใหม่ได้ซ ้ าแล้วซ ้ าอีก แต่มีข้อจ ากัดส าหรับบุคคลท่ีตาบอดหรืออ่านหนังสือไม่ออก  ส่วนส่ือ
วิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือท่ีส่งไปได้ไกล เพราะใช้คล่ืนวิทยุไม่มีข้อจ ากัดด้านการขนส่งเหมือน
หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร และสามารถรับฟังในขณะท่ีท างานอย่างอ่ืนไปดว้ยไดแ้ต่มีขอ้จ ากัดคือ 
ผูฟั้งไม่สามารถยอ้นกลบัมาฟังไดใ้หม่อีก ดงันั้น หากมิไดต้ั้งใจฟังในบางคร้ังก็ท าให้ไดข้่าวสารท่ี
ไม่สมบูรณ์ ส่ือวิทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์จดัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมากท่ีสุด 
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เน่ืองจากสามารถเห็นภาพเคล่ือนไหวและได้ยินเสียง ท าให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพยิง่ แต่มีขอ้จ ากดัคือตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือแบตเตอร่ี ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีห่างไกลท่ี
ยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้

2.3.4.3 ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานเป็นผู ้ผลิตและ
เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายดว้ยวตัถุประสงคใ์นการผลิตและรูปแบบแตกต่างกนัออกไป เช่น แผ่น
ปลิว แผ่นพบั โปสเตอร์จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงาน
ประจ าปีเป็นตน้ ปัจจุบนัความนิยมในการใชส่ื้อประเภทส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์น้ีมีอยู่มาก
และมีรูปแบบท่ีหลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น ในรูปปฏิทิน รูปลอกสมุดบนัทึก ซ่ึงลว้นแต่เป็น
ส่ือท่ีเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน แต่มีข้อจ ากัดในเร่ืองการ
น าเสนอเน้ือหา ซ่ึงตอ้งให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพบัท่ีเขียนด้วยภาษาวิชาการ ถา้
ส่งไปใหป้ระชาชนในชนบทอาจจะไม่สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ไดเ้ลย 

2.3.4.4 ส่ือโสตทศัน์ เป็นส่ือท่ีผูรั้บสามารถไดท้ั้งภาพ และเสียง โดยปกติส่ือโสตทศัน์
แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นส่ือวสัดุ และส่วนท่ีเป็นส่ืออุปกรณ์ โดยส่ือวสัดุอาจจะสามารถ
ใชไ้ดด้ว้ยตวัเองโดยตรง เช่น ภาพวาดแบบจ าลอง หรือของตวัอย่าง  หรืออาจตอ้งน าไปใช้ร่วมกบั
ส่ืออุปกรณ์ได้แก่ เคร่ืองเล่น วีดีทัศน์เคร่ืองฉายภาพยนตร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
ในปัจจุบนัน้ีคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากในการติดต่อส่ือสารและในงานประชาสัมพนัธ์ 
การประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อประสม (Multimedia) ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง เพราะเป็นส่ือท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดีเน่ืองจากให้ทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงท่ีสมจริง
เป็นธรรมชาติ และผูรั้บยงัสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อส่ือดงักล่าวได้ ส่วนขอ้จ ากดั คือ  
มีความยุ่งยากในการจดัเตรียมอุปกรณ์ผูรั้บตอ้งมีความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์พอสมควรและตอ้ง
ใชไ้ฟฟ้าหรือแบตเตอร่ีเป็นแหล่งพลงังาน 

2.3.4.5 ส่ือกิจกรรม ปัจจุบันส่ือน้ีมีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึง
กิจกรรมท่ีสามารถส่ือความรู้สึกนึกคิด ความรู้อารมณ์และเร่ืองราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายไดส่ื้อ
ประเภทกิจกรรมมีไดม้ากมายหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว 
การสาธิต การจดัร้ิวขบวน การจดันิทรรศการ การจดัแข่งขนักีฬา การจดัแสดง การจดักิจกรรม
ทางการศึกษา การจดักิจกรรมเสริมอาชีพ การจดักิจกรรมการกุศล เป็นตน้ ส่ือกิจกรรมน้ี สามารถ
ปรับปรุงดัดแปลงแกไ้ขให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย แต่มีขอ้จ ากัดคือ 
ผูรั้บมีจ านวนจ ากดัเฉพาะกลุ่มท่ีร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เท่านั้น 
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2.3.4.6 ส่ือสมัยใหม่ (Modern Media) เป็นส่ือนิยมท่ีใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร 
หรือยุคสารสนเทศ (Information Age) ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประเภทของส่ือ
สมยัใหม่ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 

- ดาวเทียม (Satellite) หรือ สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟท่ีลอยอยู่เหนือพื้นโลก 
ใชใ้นการส่ือสารระหวา่งประเทศ 

- อินเทอร์เน็ต (Internet) ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนั
ของคนเราเป็นอย่างมาก ตลอดจนในสังคมและในหน้าท่ีการท างานอาชีพต่าง ๆ  แม้แต่การ
ประชาสัมพนัธ์ก็น าอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการติดต่อส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ท่ีจัดท าขึ้ นบน
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือสมยัใหม่ท่ีน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกบัส่ืออ่ืน ๆ 
อินเทอร์เน็ตท่ีใช้ท าการประชาสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ
ระบบขอ้มูลจาก World Wide Web (WWW) โดยการจดัท าเป็น Website มองแต่ละแห่งให้ผูเ้ปิดดู
เขา้ไปดูและติดตามขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

นอกจากน้ี ส่ือสมัยท่ีเกิดขึ้นและก าลังเป็นท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั คือ ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media)  

ณัฐา ฉางชูโต (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social 
Network) ของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้หลายองค์กรธุรกิจในประเทศไทยหันมาใช้เครือข่าย
สังคมเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะช่วยเสริมส่ือประชาสัมพนัธ์แบบออฟไลน์  (Offline) 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส าหรับกลยุทธ์ประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายสังคม ประเด็นเน้ือหาส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ ความเคล่ือนไหวขององคก์ร เร่ืองราวของธุรกิจ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร คุณค่าของสินคา้
หรือบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงเคร่ืองมือดังกล่าวสามารถให้ข้อมูล
ข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความผูกพนัระหว่างองค์กรกับผูท่ี้เก่ียวข้องอันน ามาช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ และการสนบัสนุนองคก์รและสินคา้ในท่ีสุด 

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (2563) เผยรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 ว่า 
กิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม 3 อันดับแรก คือ การใช้ Social Media แชร์โพสต์, อ่านความเห็น, 
ติดตามเพื่อน/บุคคลสาธารณะ คิดเป็น 95.3% การดูโทรทศัน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ คิด
เป็น 85.0% และการคน้หาขอ้มูล คิดเป็น 82.2% จากผลการส ารวจฯ พบว่า  Facebook, YouTube 
และ LINE ยงัคงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีครองใจคนไทยอย่างต่อเน่ือง  โดย Facebook ไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด คิดเป็น 98.2% รองลงมาคือ YouTube คิดเป็น 97.5% Line คิดเป็น 96.0% Instagram 
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คิดเป็น 80.4% Twitter คิดเป็น 71.9% TikTok คิดเป็น 35.8% Pantip คิดเป็น 30.6% WhatsApp คิด
เป็น 6.7% และ Tinder คิดเป็น 6.0% 
 

2.4 สถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ขยะพลาสติก 

2.5.1 สถานการณ์โควิด-19 
ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ท่ีเป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น 

ไวรัสโคโรนาหลายสายพนัธุ์ท าใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวดัธรรมดาจนถึงโรคท่ีมี
อาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาท่ีคน้พบล่าสุดท าให้เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด-19 โดยไวรัสและโรคอุบติัใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัเลยก่อนท่ีจะมีการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ 
ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019 ขณะน้ีโรคโควิด-19 มีการระบาดใหญ่ไปทัว่ ส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศทัว่โลก 

อาการทัว่ไปของโรคโควิด-19 ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไข ้ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ไดก้ล่ิน และ
อ่อนเพลีย อาการท่ีพบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผูป่้วยบางรายคือ ปวดเม่ือย ปวดหัว คดัจมูก น ้ ามูก
ไหล เจ็บคอ ทอ้งเสีย ตาแดง หรือผ่ืนตามผิวหนัง หรือสีผิวเปล่ียนตามน้ิวมือน้ิวเทา้ อาการเหล่าน้ี
มกัจะไม่รุนแรงนักและค่อย ๆ เร่ิมทีละน้อย บางรายติดเช้ือแต่มีอาการไม่รุนแรง ผูป่้วยส่วนมาก 
(80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเขา้รักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผูติ้ดเช้ือโควิด-19  
มีอาการหนักและหายใจล าบาก ผูสู้งอายุและมีโรคประจ าตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโนม้ท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรงกวา่ (WHO Thailand, 2564) 

ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
รายงานโควิด-19 ทัว่โลก ติดเช้ือสะสม 492,781,338 ราย เป็นผูติ้ดเช้ือรายใหม่ 724,307 เสียชีวิต 
6,179,143 ราย โดยอนัดบัประเทศท่ีมีผูติ้ดเช้ือเฉล่ียสะสมสูงสุด ยอ้นหลงั 7 วนั อนัดบั 1 เกาหลีใต ้
ติดเช้ือสูงสุด จ านวน 1,998,352 ราย ขณะท่ีประเทศไทยอยูท่ี่อนัดบั 9 ของโลก จ านวน 182,767 ราย 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565) (ศูนยข์อ้มูล COVID-19, 2565) 
 

2.5.2 สถานการณ์ขยะพลาสติก 
ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ผูอ้  านวยการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย อดีตปลดักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กล่าวถึงสถานการณ์ขยะพลาสติกและระบบการจดัการขยะโดยรวมของ
ประเทศไทยว่า เดิมทีประเทศไทยมีระบบการจัดการขยะท่ีค่อนข้างแย่ ในหน่ึงปีมีจ านวนขยะ
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โดยรวมประมาณ 27-28 ลา้นตนั มีขยะเพียงจ านวน 11.70 ลา้นตนัเท่านั้นท่ีถูกก าจดัโดยวิธีการ 
ฝังกลบ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งแต่ก็ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นกัน เพราะท าให้เกิดน ้ าเสีย 
ท าใหต้อ้งมีมาตรการบ าบดัน ้าเสียออกมารองรับ เฉล่ียแลว้คนหน่ึงคนสร้างขยะวนัละ 1.13 กิโลกรัม 
เป็นขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 12-13 ในขณะท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะพลาสติก 
ประมาณร้อยละ 20 หรือ 2,000 ตนัต่อวนั จากปริมาณขยะรวมของกรุงเทพมหานคร 10,500 ตนั 
ต่อวนั 

ในช่วงโควิด-19 พบว่า เขตเมืองต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเท่ียวอ่ืน ๆ มี
ปริมาณขยะรวมลดลง โดยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ลดลงจากปกติ 10,560 ตนัต่อวนั เป็น 9,370 
ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 11 ภูเก็ตลดลงจาก 970 ตนัต่อวนั เป็น 840 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 13 
นครราชสีมามีจ านวนขยะลดลงจาก 240 ตนัต่อวนั เป็น 195 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 19 และเมือง
พทัยามียอดลดลงจาก 850 ตนัต่อวนั เป็น 380 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นตน้  

แมป้ริมาณขยะจะลดลงในทุกพื้นท่ี แต่ก็แลกกบัจ านวนขยะพลาสติกอนัเกิดมาจากจากการ
สั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอร่ี (Food delivery) ส่งถึงท่ีบา้นหรือท่ีท างาน ท่ีพุ่งขึ้นสูงถึงร้อยละ 60 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และร้อยละ 30 ในนครราชสีมา (กรีนพีซ, 2563) 

ขอ้มูลภาพรวมการจดัการขยะพลาสติกของประเทศไทยจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีขยะพลาสติก 2 ลา้นตนัต่อปีตั้งแต่ในช่วงก่อนโควิด-19 หลงัจากมีโควิด-19 
พบว่า แมน้ักท่องเท่ียวหายไปมาก แต่ขยะพลาสติกไม่ไดล้ดลง โดยเม่ือเปรียบเทียบช่วงโควิด-19 
ระลอกใหม่ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 กับช่วงก่อนโควิด-19 จะพบว่า ในสถานการณ์ปกติเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 คนไทยสร้างขยะพลาสติกเฉล่ีย 96 กรัม/คน/วนั ถดัมาในช่วงโควิด-19 
เดือนมกราคม-ธนัวาคม 2563 ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่า 40% เฉล่ีย 134 กรัม/คน/วนั และล่าสุดใน
การระบาดระลอกใหม่ ตวัเลขเดือนเมษายน 2564 ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 45% หรือเฉล่ีย 139 กรัม/
คน/วนั 

ส านกังานจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ระบุวา่ แมป้ริมาณ
ขยะของกรุงเทพมหานครในภาพรวมลดลงจากปริมาณขยะสูงสุดในรอบ 30 ปี 10,700 ตนัต่อวนั
เม่ือปี 2561 เหลือ 10,500 ตนัต่อวนั ในปี 2562, ลดเหลือ 9,500 ตนัต่อวนัในปี 2563 และ ในช่วง 2 
ไตรมาสแรกของปี 2564 เหลือ 8,800 ตนัต่อวนั แต่สัดส่วนของ “ขยะพลาสติก” ในช่วงการแพร่
ระบาดโควิด-19 กลบัเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ โดยเฉพาะสัดส่วนขยะพลาสติกเดือนเมษายน 2564 
เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 กว่า 7.61% และหากมาดูจ านวนขยะต่อวนั จะพบว่า เม่ือประชาชน
ตอ้งท างานท่ีบา้น ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมากจากปกติ 15% เป็น 25% ของขยะทัว่ไปท่ีเก็บได้
ต่อวนั โดยขยะทัว่ไปเก็บไดว้นัละประมาณ 8,800 ตนัต่อวนั (มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2564) 
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2.5 รูปแบบผลติภัณฑ์พลาสติก  

“พลาสติก” มีบทบาทมากมายในชีวิตของเรา และในปัจจุบนัทุกอุตสาหกรรมลว้นมีพลาสติก
เป็นส่วนประกอบและมีแนวโน้มท่ีจะเข้ามาแทนท่ีวสัดุ เช่น เหล็ก ไมก้ระจก ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น  
ดว้ยคุณสมบติัท่ีดีของพลาสติก ท่ีสามารถปรุงแต่งเพิ่มเติมคุณลกัษณะบางอย่างไดง้่าย เช่น สีความ
แขง็ ความเหนียว ท าใหพ้ลาสติกมีความหลากหลาย การเลือกใชพ้ลาสติกมาทดแทนวสัดุดงัท่ีกล่าว
ไปในขา้งตน้และให้มีความเหมาะสมตามการใช้งานของแต่ผลิตภณัฑ์ เราจะเลือกจากคุณสมบติั
ของพลาสติกแต่ละชนิด ซ่ึงจะมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างกนัไป 

 
2.5.1 แบ่งตามคุณสมบัติความร้อน  
พลาสติกโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

2.5.1.1 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซ่ิน เป็นพลาสติกท่ีใช้กัน
แพร่หลายท่ีสุดไดรั้บความร้อนจะอ่อนตวัและเม่ือเยน็ลง จะแข็งตวัสามารถเปล่ียนรูปไดห้รือเม่ือ
ผา่นการอดัแรงมาก จะไม่ท าลายโครงสร้างเดิมตวัอยา่งเช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน
มีสมบติัพิเศษคือ เม่ือหลอมแลว้สามารถน ามารีไซเคิลได ้

2.5.1.2 เทอร์โมเซตต่ิงพลาสติก (Thermosetting plastic) เป็นพลาสติกท่ี ทนทาน
ต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี้เกิดคราบและรอยเป้ือนไดย้าก คงรูปหลงัการ
ผ่านความร้อนหรือแรงดนัเพียงคร้ังเดียว เม่ือเยน็ลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดนั ไม่อ่อน
ตวัและเปล่ียนรูปร่างไม่ได้แต่ถา้อุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมเ้ป็นขี้ เถา้สีด า ท าให้ไม่สามารถน า
กลบัมารีไซเคิลได ้(สถาบนัพลาสติก, 2556) 

 
2.5.2 แบ่งตามลกัษณะของบรรจุภัณฑ์ 

2.5.2.1 Multi-Layered Plastic พลาสติกชนิดน้ีจะซ่อนอยูใ่นบรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะ
ไม่เหมือนพลาสติก โดยเป็นพลาสติกหลายชั้นประกอบกบัวสัดุชนิดอ่ืน เช่น กล่องนม กล่องน ้ า
ผลไม ้ซองขนม และหลอดยาสีฟัน เป็นตน้ 

2.5.2.2 Single-Layered Plastic เป็นฟิลม์พลาสติกท่ียืดหยุ่นไดแ้ละเป็นฟิลม์บาง ๆ 
เพียงชั้นเดียว เช่น ถุงพลาสติกมีหูห้ิว หลอดพลาสติก พลาสติกแรปห่ออาหาร (กรีนพีซ, 2561) 
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2.5.3 แบ่งตามหมายเลขก ากบั 
 ผลิตภณัฑ์พลาสติกสามารถแบ่งตามชนิดของพลาสติกได้เป็น 7 ชนิด มีการแสดงไวบ้น
ผลิตภณัฑเ์พื่อช่วยในเร่ืองการคดัแยกพลาสติกส าหรับการรีไซเคิล ลกัษณะสัญลกัษณ์คือ ลูกศรว่ิง
วนเป็นรูปสามเหล่ียมด้านเท่า มีเลขก ากับอยู่ภายใน และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีฐานของ
สามเหล่ียม ซ่ึงเรียกว่า “รหัสพลาสติก” ก าหนดโดย NA Society of the Plastics Industry ในปี ค.ศ. 
1988 (กิตติมา วฒันากมลกุล, 2555) 
 ค าว่า Recycle หรือ “รีไซเคิล” นั้น เป็นค าคุน้เคยท่ีเราทุกคนรู้จกักันดี หมายถึง การน า 
กลับมาแปรรูปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการหรือใช้เทคโนโลยีใด  ๆ ซ่ึงผลจากการ 
รีไซเคิลจะไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัคงรูปแบบเดิมหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบไปอย่างส้ินเชิงก็ได้
สัญลักษณ์รีไซเคิลเป็นเคร่ืองหมายลูกศร 3 ช้ินท่ีหมุนวนไปในทางเดียวกัน หรือท่ีเราเรียกว่า 
“MobiusLoop” เม่ือปรากฎสัญลกัษณ์น้ีท่ีสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใดก็อาจหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์นั้น
สามารถรีไซเคิลได้หรือ ผลิตภัณฑ์นั้ นท ามาจากวสัดุรีไซเคิลบางคร้ังเราอาจเห็นตัวเลขหรือ
ตวัอกัษรภาษาองักฤษก ากับอยู่บริเวณเดียวกับสัญลกัษณ์ซ่ึงจะหมายถึงการแสดงออกให้เห็นถึง
ประเภทของวสัดุโดยเฉพาะในวสัดุประเภทพลาสติกตัวเลขท่ีก ากับภายในสัญลักษณ์รีไซเคิล  
ใชบ้อกถึงประเภทของพลาสติก เพื่อใหง้่ายต่อการจ าแนกเพื่อน ากลบัไปรีไซเคิล  
  ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยงัเป็นการน าเสนอสัญลักษณ์รีไซเคิลท่ีเป็นประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพราะในภาคครัวเรือนมักยงัไม่มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง ดังนั้น หากต้องการ
ส่งเสริมให้อตัราการรีไซเคิลของประเทศสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ดงักล่าวใหเ้กิดขึ้นในกลุ่มผูบ้ริโภค (สถาบนัพลาสติก, 2556) 

ศุภางค ์จตุจินดา (2561) อธิบายสัญลกัษณ์รีไซเคิลต่าง ๆ ในเวบ็ไซตก์รีนพีซ ดงัน้ี 
2.5.3.1 สัญลกัษณ์ เบอร์ 1: โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) พลาสติกประเภทน้ีคือ

ขวดพลาสติกใสๆ มองทะลุได ้เช่น ขวดน ้ าเปล่า ขวดน ้ าอดัลม ขวดน ้ ามนัพืช และขวดเคร่ืองปรุง
อาหาร ใหเ้ราจ าสัญลกัษณ์ เบอร์ 1 และ PET 

2.5.3.2 สัญลักษณ์ เบอร์ 2: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) บรรจุภัณฑ์
พลาสติกสีขาวและสีอ่ืนท่ีเป็นสีทึบ (ใหนึ้กถึงพวกขวดนมสีขุ่นๆ) ขวดชนิดน้ีจะเหนียวและทนทาน
กว่า PET ยกตวัอย่างเช่น ขวดนม ขวดแชมพู ขวดน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ผลิตภณัฑซ์ักผา้ กระปุกยา เป็นตน้ 
สามารถสังเกตสัญลกัษณ์ เบอร์ 2 และ HDPE/HD-PE 

2.5.3.3 สัญลกัษณ์ เบอร์ 3: โพลีไวนิล คลอไรด ์(PVC) หรือท่ีเราเรียกกนัติดปากว่า 
พีวีซี เป็นวสัดุท่ีเป็นแบบแข็งหรือเป็นยาง นอกจากท่อพีวีซีท่ีใชเ้ป็นอุปกรณ์ก่อสร้างแลว้ พวกของ
เล่นเด็ก ผา้ม่านห้องน ้ า แฟ้มใส่เอกสาร บตัร หลอดพลาสติกแบบแข็ง ก็ผลิตจากพีวีซีทั้งส้ิน ทั้งน้ี
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ทั้งนั้น พลาสติกชนิดน้ีสารประกอบคลอรีนเป็นองคป์ระกอบสามารถตกคา้งเป็นมลพิษต่อสุขภาพ
เราและส่ิงแวดลอ้มได ้และเป็นพลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย ส่วนสัญลกัษณ์
ของพีวีซีคือเบอร์ 3 หรือ PVC/V 

2.5.3.4 สัญลกัษณ์เบอร์ 4: พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต ่า หรือ LDPE พลาสติก
เบอร์ 4 น้ี เป็นฟิลม์พลาสติกท่ียืดหยุ่นได ้เช่น ถุงพลาสติกมีหูห้ิว หลอดพลาสติก พลาสติกแรปห่อ
อาหาร 

2.5.3.5 สัญลกัษณ์เบอร์ 5:โพลีโพพีลีน (PP) พลาสติกแข็ง ถูกใช้เป็นบรรจุภณัฑ์
อาหาร เช่น ถว้ยโยเกิร์ต ถว้ยบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปแบบแข็ง สัญลกัษณ์ของพลาสติกชนิดน้ีคือ เบอร์ 5 
หรือ PP 

2.5.3.6 สัญลกัษณ์เบอร์ 6: โพลีสไตรีน (PS) เป็นพลาสติกมีลกัษณะแข็งและมนั
วาว แต่เปราะแตกง่าย ยกตวัอย่างเช่น ช้อน ส้อมพลาสติกตามร้านสะดวกซ้ือ ภาชนะโฟม ฝาแกว้
กาแฟ 

2.5.3.7 สัญลกัษณ์เบอร์ 7: พลาสติกอ่ืน ๆ มีค าวา่ Other ก ากบัไว ้เป็นพลาสติกแข็ง
ใชซ้ ้ าได ้ยกตวัอย่างเช่น ขวดนมเด็ก ขวดน ้ าด่ืม กล่องใส่อาหาร พลาสติกชนิดน้ีแมใ้ชซ้ ้ าไดแ้ต่ตอ้ง
ระมดัระวงัสาร Bisphenol A (“BPA”) ซ่ึงสารน้ีเม่ือปนเป้ือนเขา้สู่ร่างกายจะส่งผลเสียต่อเซลลส์มอง 
ระบบประสาท และส่งผลกระทบต่อระบบสืบพนัธุ์รวมไปถึงการหลัง่ฮอร์โมนการเจริญเติบโต 

พลาสติกเบอร์ 1 PET เป็นพลาสติกท่ีถูกรีไซเคิลเยอะท่ีสุดเพราะมีการจดัการท่ีง่ายท่ีสุดใน
บรรดาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่วนพลาสติกบางชนิดยกตัวอย่างเช่น พลาสติกเบอร์ 6 PS หรือ 
พลาสติกเบอร์ 3 PVC มกัจะเป็นพลาสติกท่ีไม่ถูกจดัการอย่างเหมาะสม จนกลายเป็นมลพิษขยะ
พลาสติกออกสู่มหาสมุทร 

ยกตวัอย่างขวดเคร่ืองด่ืมท่ีประกอบไปดว้ยพลาสติกหลายแบบ ขวดอาจประกอบไปดว้ย 
ฝาขวดพลาสติกท่ีท าจากพลาสติก เบอร์ 2 หรือ 5 ตัวขวดท่ีท าจากพลาสติกเบอร์ 1 และฟิล์ม
พลาสติกห่อขวดเพื่อบอกฉลากซ่ึงท าจากพลาสติกเบอร์ 3 
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ภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งขวดเคร่ืองด่ืมท่ีประกอบไปดว้ยพลาสติกหลายแบบ 
แหล่งท่ีมา:  กรีนพีซ, 2561. 
 
 พลาสติกแต่ละชนิดมีกระบวนการในการรีไซเคิลแตกต่างกนั จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีแมว้่า
ในบางประเทศจะมีการแยกขยะพลาสติกอยา่งละเอียด แต่ก็ยงัมีพลาสติกหลุดรอดจากกระบวนการ
การรีไซเคิลไปได้ ซ่ึงตามเกณฑ์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพซ่ึงกรีนพีซได้ส ารวจและ
ออกแบบเป็นขอ้มูลพีระมิดพบวา่พลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดคือพลาสติกชนิดเบอร์ 
3 หรือ PVC 
 

 

ภาพท่ี 2.2 พีระมิดความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่ีมา:  กรีนพีซ, 2561. 
 
 แมว้า่ไบโอพลาสติกจะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดในบรรดาพลาสติกแต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าปลอดภยัต่อทะเล เพราะหากไม่ถูกหลอมดว้ยความร้อนสูงก็จะไม่ย่อยสลาย การเลิก
ใช้พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวทิง้จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในตอนนี้ โดยผ่านมามีการประกาศเลิกใช ้เช่น 
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การประกาศหยุดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน ้ าด่ืมซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุการตายของสัตว์ทะเล ตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นตน้ (ศุภางค ์จตุจินดา, 2561)  
 

2.6 รูปแบบฉลากส่ิงแวดล้อม 

“ฉลากส่ิงแวดล้อม (Eco-Labeling)” เป็นกลไกการส่ือสารและบ่งบอกความเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑใ์ห้แก่ผูบ้ริโภครับทราบ เป็นฉลากท่ีมอบให้แก่ผลิตภณัฑค์ุณภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีท าหน้าท่ีอย่างเดียวกนั เป็นขอ้มูลท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
ทราบว่าผลิตภณัฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มและสามารถเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีช่วยลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตนในขณะท่ีผูผ้ลิตก็จะไดรั้บผลประโยชน์
ในแง่ก าไรจากการลดตน้ทุนท่ีเกิดจากการลดทรัพยากร พลงังาน และของเสีย ในการผลิตสินคา้หรือ
ใหบ้ริการ โดยฉลากส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 

2.6.1 ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 1 ( ISO 14024)  
เป็นฉลากท่ีแสดงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะมอบให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีสมบติัตรง

ตามขอ้ก าหนดโดยองคก์รอิสระท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ Third party โดยยดึหลกัการประเมินผล
ส่ิงแวดลอ้มตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Consideration) (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ, 2561) 

ในประเทศไทยมีการออกฉลากประเภทท่ี 1 คือ “ฉลากเขียว” ซ่ึงเป็นกลไกหลกัท่ีช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัคงประสบปัญหาดา้นความ
หลากหลายของสินคา้และบริการท่ีผ่านการรับรองซ่ึงยงัมีอยู่ไม่มากในตลาด อีกทั้ง มีกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีซับซ้อนและใช้เวลานาน ดงันั้น เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว จึงมีการพฒันา
ระบบของฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 2 แทน เพื่อเป็นทางเลือกและช่วยในการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 2.3 ฉลากเขียวของประเทศไทย 
แหล่งท่ีมา:  มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, ม.ป.ป. 
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2.6.2 ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 2 (ISO14021) 
เป็นฉลากท่ีผู ้ผลิต ผู ้จัดจ าหน่าย หรือ ผู ้ส่งออก จะเป็นผู ้บ่งบอกความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม หรือแสดงค่าทางส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตนเอง (Self-declared Environmental 
Claims) ซ่ึงอาจจะแสดงในรูปของข้อความ หรือสัญลักษณ์ รูปภาพ เช่น การใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั การน ากลบัมาใช้ใหม่ เป็นตน้ ฉลากแบบท่ี 2 น้ีจะไม่มีองค์กรกลางในการดูแล แต่ทาง
ผูผ้ลิตจะตอ้งสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเม่ือมีคนสอบถาม ดงันั้น ฉลากประเภทน้ีผูผ้ลิตสามารถ
ท าการศึกษาหรือประเมินผลไดด้ว้ยตนเอง (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2561) ตวัอย่างการ
ใชฉ้ลากผลิตภณัฑป์ระเภทท่ี 2 เช่น ฉลาก SCG Eco Value ฉลาก Eco-Products 

การจัดท าฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 2 สามารถส่งเสริมผูป้ระกอบการรายย่อย เช่น 
อุตสาหกรรม ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ใหมี้ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิต และองค์
ความรู้ในเร่ืองความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จนสามารถส่ือสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ไปยงั
ผูบ้ริโภค เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

2.6.3 ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 3  (ISO 14025)  
เป็นฉลากท่ีแสดงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อ  ส่ิงแวดล้อม โดยมีการแสดงข้อมูล

ส่ิงแวดล้อมโดยรวม (Environmental information) โดยการใช้เคร่ืองมือ การประเมินผลกระทบ
ตลอดวฏัจกัรชีวิตของส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Assessment) เขา้มาประเมิน โดยฉลากแบบท่ี 3 น้ีมี
หน่วยงานอิสระ หรือองค์กรกลางในการท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท่ีจะ
ประกาศลงกบัผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ต่อไป (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2561) ตวัอย่างการใช้
ฉลากผลิตภณัฑป์ระเภทท่ี 3 เช่น ฉลาก Eco Leaf, ฉลาก EPD 
 “ฉลากคาร์บอน (Carbon label)” เป็นการแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon footprint) ตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์โดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ซ่ึงฉลากคาร์บอนจัดอยู่ในฉลากส่ิงแวดล้อม 
ประเภทท่ี 3 (ISO 14025: Type III Environmental Declaration)  
 ฉลากคาร์บอน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามวิธีการแสดงขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์คือ 

- ประเภทท่ี 1 คือ ฉลากบ่งช้ีการปล่อยคาร์บอนต ่า (Low-carbon seal) แสดงขอ้มูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีต ่ากวา่ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเดียวกนั 

- ประเภทท่ี 2 คือ ฉลากบ่งช้ีระดบัการปล่อยคาร์บอน (Carbon rating) แสดงระดบัการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์ เช่น ระดบัเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือ
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บ่งช้ีระดบัการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon reduction rating) 
แต่ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลตวัเลขปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- ประเภทท่ี 3 คือ ฉลากระบุขนาดคาร์บอน (Carbon score) แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็นตวัเลขขนาดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์

- ประเภทท่ี 4 คือ ฉลากชดเชยคาร์บอน (Carbon offset/neutral) แสดงการชดเชย
คาร์บอน 

 ในช่วงปี 2543-2552 องค์กรอิสระคาร์บอนทรัสต์ (Carbon Trust) ได้ริเร่ิมการติดฉลาก
คาร์บอน ซ่ึงแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ให้
ผูบ้ริโภคและหน่วยงานจดัหาภายในบริษทัไดรั้บทราบ การติดฉลากคาร์บอนน้ีจะช่วยส่งเสริมการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ห่วงโซอุปทานท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า โดยใชพ้ฤติกรรมการจบัจ่ายซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค   
 ประเทศไทยเร่ิมพฒันาเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกบั สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยอาศยัการ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยเทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวิต ปัจจุบนั ฉลาก
คาร์บอนในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

- ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) คือ ฉลากท่ีแสดงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างง่ายส าหรับผูบ้ริโภคประกอบการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

- ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon Footprint Label) คือ ฉลากท่ีแสดงขอ้มูลใหผู้บ้ริโภค
ได้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะช่วยในการ
ตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภค และกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ขึ้น 

- ฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon Footprint Reduction Label) หรือ ฉลากลดโลกร้อน 
(The carbon footprint reduction or global warming reduction Label) คือ ฉลากท่ีแสดงว่าผลิตภณัฑ์
ไดผ้่านการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของผลิตภณัฑไ์ดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัร
ชีวิตของผลิตภณัฑ ์โดยเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑใ์นปีปัจจุบนักบัปีฐาน (ศูนย์
สารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2559) 
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ภาพท่ี 2.4 ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์และฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ 
แหล่งท่ีมา:  ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2559. 

 
นอกจากน้ียงัมีฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือฉลากในระบบมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มขา้งตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงเจตนาเฉพาะอย่าง เพื่อส่ือหรือจูงใจให้
ผูบ้ริโภคเห็นความส าคญัของการเลือกใช้สินคา้หรือบริการนั้น ๆ เช่น ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
ฉลากประสิทธิภาพสูง เป็นตน้ 
 

2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

2.7.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
  คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของ
กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังท่ีรู้จักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

2.7.1.1 ผลิตภณัฑ ์(Product)  
หมายถึง สินคา้บริการท่ีธุรกิจสร้างขึ้นเพื่อตอบความตอ้งการหรือท่ีจะส่งมอบใหแ้ก่

ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมและชัดเจน ดูว่ากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ตอ้งการอะไรบา้ง ให้ใส่ใจในรายละเอียดนั้น สินคา้หรือการบริการท่ีมีแตกต่างอย่างไรท าให้ลูกคา้
เกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัย 
ตลอดจนการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจและเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการ และมีการบอกกนัปากต่อปาก เป็นตน้ 
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2.7.1.2 ราคา (Price)  
หมายถึง ราคาหรือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อแลกกบัการไดสิ้นคา้และบริการ อาจจะ

ไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นอาจรวมถึงเวลาหรือการกระท าบางอย่าง ดังนั้น การตั้งราคาจึงตอ้งให้
เหมาะสม ค านวณเร่ืองราคาตน้ทุนกบัก าไรว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ มีก าไรมากน้อยเพียงไร  โดย
ราคามีอิทธิพลเชิงลบต่อยอดซ้ือ กล่าวคือเม่ือราคาสูงขึ้น ยอดซ้ือจะลดลง อยา่งไรก็ตามราคายงัเป็น
ส่ิงท่ีสะท้อนถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยทั่วไปผูซ้ื้อจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีราคาสูง จะมี
คุณภาพดี หรือส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความพิเศษมากกวาสินคา้ปกติ การตั้งราคาจึงเป็นเร่ืองท่ี
ซบัซอ้นท่ีขึ้นอยูก่บัชนิดของสินคา้และปริมาณความตอ้งการของตลาด 

2.7.1.3 การจดัจ าหน่าย (Place)  
หมายถึง ช่องทางท่ีลูกคา้จะสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการไดเ้ช่น ช่องทางการจดั

จ าหน่าย ช่องทางการให้บริการ รวมถึงท าเลในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ ควร
จะตอ้งมีความสะดวก ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถท าให้เกิดผล
ก าไรจากการกระจายสินคา้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

2.7.1.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
หมายถึง การส่ือสารการตลาดเพื่อท าให้ธุรกิจสามารถส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

และน าไปสู่การโนน้นา้วให้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ นบัว่าเป็นหัวใจส าคญัของ
การตลาด โดยในปัจจุบนัสามารถท าการโฆษณาในส่ือหลายรูปแบบ หรืออาจเป็นการท ากิจกรรม
เพื่อใหลู้กคา้ไดม้าร่วม เพื่อจูงใจใหลู้กคา้สนใจและอยากเลือกสินคา้หรือบริการของเรา (เกียรติพงษ ์
อุดมธนะธีระ, 2562) 

ตวัอยา่งการส่งเสริมการขาย เช่น การสะสมคะแนนเม่ือเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อแลกของรางวลัหรือลุ ้นรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยโครงการสะสมคะแนน 
(Loyalty Program) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีเน้นความจงรักภักดีจากลูกค้า ด้วยการให้สิทธิ
ประโยชน์สะสมทุกคร้ังของการใชบ้ริการ ท าใหลู้กคา้รู้สึกผกูผนักบัธุรกิจ การส่งเสริมการขายแบบ
น้ีประสบความส าเร็จมาก เน่ืองจากลูกคา้จะรู้สึกถึงความคุม้ค่าจากการให้บริการแต่ละคร้ัง ท าให้
ครองใจลูกคา้ไดใ้นระยะยาว  

Yi และ Jeon (2546, อ้างถึงใน อาภาภัทร ศุวฒันนนท์, 2564: 34) กล่าวว่า การใช้ 
Loyalty program สร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้ ช่วยให้ลูกคา้มีความภกัดีต่อแบรนด์ และยงัช่วยให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือไปในทางท่ีดี สอดคลอ้งกับ Brehm (2539) ท่ีอธิบายว่า ผูบ้ริโภคจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากผูบ้ริโภคคาดหวงัท่ีจะได้สิทธิพิเศษ คือ เม่ือผูบ้ริโภคอยู่ใน
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ระดับชั้นท่ีสามารถรับสิทธิพิเศษได้ ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษ
สูงสุด 
  และจากรายงาน Riding the Digital Wave ของ Facebook ท่ีพูดถึงเร่ือง Discovery 
Generation เผยใหรู้้วา่ Insight ผูบ้ริโภคคนไทยนั้นติดใจกบั Loyalty Program หรือระบบสะสมแตม้
มากท่ีสุดในอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงประเทศท่ีชอบการสะสมแตม้สูงมากเป็นอนัดบัหน่ึง
ของอาเซียน มากถึง 54% จากการส ารวจ ส่วนชาติท่ีมีการสะสมแตม้น้อยท่ีสุดคือฟิลิปปินส์ ท่ีมี
สัดส่วนแค่ 24% เท่านั้น โดยลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกระบบ Loyalty Programme มกัจะบอกต่อกบัคนอ่ืน
มากกวา่ปกติถึง 1.5 เท่า และพวกเขาก็มีแนวโนม้จะซ้ือสินคา้บ่อยกวา่คนอ่ืน 25% รวมถึงมีแนวโนม้
ว่าจะใช้เงินมากกว่าลูกคา้ทัว่ไป 20% และท่ีส าคญัคือกว่า 45% มกัจะแนะน าสินคา้อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น
ดว้ย (ณฐัพล ม่วงท า, 2563) 
 

2.7.2 พฤติกรรมที่ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน 
 มีงานศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากมายท่ีบ่งช้ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม อุปสรรคของการเปล่ียนแปลงน้ีประกอบดว้ยการขาดความตระหนกัรู้ ขอ้จ ากดัดา้นราคา 
ขาดขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงสินคา้ การตลาดท่ีเป็นรองสินคา้ท่ีไม่รับผิดชอบ 
เป็นตน้ การบริโภคเป็นกระบวนการท่ีได้รับอิทธิพลจากระบบท่ีมีปัจจยัมากมาย การส่งเสริมให้
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมประกอบดว้ยส่วนผสมท่ีจ าเป็นอยา่งนอ้ย 3 ดา้น อนัเป็นรากฐานท่ี
ส าคัญต่อการส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ 1) ทัศนคติ 2) ผูอ้  านวยความสะดวก และ 3) 
โครงสร้างท่ีเก้ือหนุน ถ้าปัจจัยทั้งสามประสานงานกันอย่างดี จะท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิต
(lifestyle) แบบยัง่ยนืเป็นทางเลือกท่ีง่ายและสะดวกสบายท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภค 

2.7.2.1 ทัศนคติท่ีถูกต้อง หมายถึงการมีทัศนคติทางบวกต่อการเป็นผูบ้ริโภคท่ี
รับผิดชอบ ตระหนกัวา่ท าไมจึงตอ้งบริโภคอยา่งรับผิดชอบ และยอมรับทางเลือกท่ีจะน าไปสู่สังคม
แห่งความยัง่ยืน งานวิจยัหลายช้ินพบว่าทศันคติของบุคคลหน่ึงได้รับการบ่มเพาะตลอดช่วงชีวิต
ผ่านระบบความเช่ือ ค่านิยมส่วนตวั บรรทัดฐานทางสังคม ขอ้มูลและความรู้ เป็นตน้ ทศันคติท่ีดี
สามารถส่งเสริมไดห้ลากหลายวิธีการและช่องทาง เช่น การสอนในสถาบนัการศึกษา การรณรงค์
สร้างความตระหนกัรู้ การฝึกอบรม และงานเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ จะเห็นวา่การสร้างหรือเปล่ียนแปลง
ทัศนคตินั้ นเก่ียวข้องกับคนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระบบการผลิตและบริโภค (consumption and 
production system) ไม่ใช่เพียงแค่ผูบ้ริโภคเท่านั้น 

2.7.2.2 ผูอ้  านวยความสะดวก ท าหน้าท่ีสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศท่ีจะส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้เปล่ียนพฤติกรรม ขณะเดียวกนัก็
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สร้างอุปสรรคไปบัน่ทอนพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการ ผูอ้  านวยความสะดวกอาจอยู่ในรูปของ กฎระเบียบ 
กฎหมาย หลกัปฏิบติัของสังคม วฒันธรรม และแรงจูงใจในตลาด 

2.7.2.3 โครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม ช่วยเก้ือหนุนให้เกิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
โดยขจดักับดักของพฤติกรรมการบริโภคแบบเดิม ๆ (จากการท่ีผูบ้ ริโภคไม่มีทางเลือกท่ีดีกว่า  
ไม่สามารถเขา้ถึงทางเลือกท่ีย ัง่ยืนกวา่ เช่น ไม่มีสินคา้ท่ีย ัง่ยนืขายในร้านคา้ใกลบ้า้น) โดยการติดตั้ง
เคร่ืองมือบางอย่าง เช่น เคร่ืองกรองน ้ าสาธารณะ ท่ีท าให้การบริโภคอย่างรับผิดชอบเป็นเร่ืองง่าย
และสะดวกกวา่เดิม อาทิ การเติมน ้าด่ืมในภาชนะส่วนตวัโดยไม่ตอ้งซ้ือน ้าบรรจุขวดพลาสติก  

การใหข้อ้มูลอย่างรอบดา้นกบัผูบ้ริโภคนอกจากจะสร้างความตระหนกัรู้แลว้ ยงัเป็นขอ้มูล
ส าคญัต่อการตดัสินใจอีกดว้ย อย่างไรก็ดี ในหลายกรณีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถูกจ ากัดโดย
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบเป็นไปไม่ได ้(หรืออาจจะ
เป็นไปได้แต่ยากมากหรือมีต้นทุนท่ีสูง) ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีท าให้
ทางเลือกท่ีย ัง่ยืนเป็นทางท่ีง่ายและสะดวก ไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากหรือแพงเกินไป สินคา้ท่ี
ย ั่งยืนควรมีให้เลือกซ้ืออย่างง่ายดาย ในทางกลับกันสินค้าท่ีสร้างผลกระทบทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มควรถูกท าใหเ้ป็นทางเลือกท่ีแพง ดว้ยการบวกรวมตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้
ไปด้วย ซ่ึงจะช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้ นกลายเป็นสินค้าท่ีไม่พึงประสงค์ในท่ีสุด (คมศักด์ิ  
สวา่งไสว, 2560) 
 

2.8 แนวคิดการประเมินผลเชิงระบบ (CIPP-I Model) 

 Daniel Stufflebeam และคณะ (Stufflebeam and others, 1967 อ้างถึงใน สมคิด พรมจุ้ย , 
2552: 63) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการประเมิน เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการ
ประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง โดยมีจุดเด่นท่ีส าคญั คือ ใชค้วบคู่กบัการบริหารโครงการ เพื่อ
หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงค์การประเมินคือ การให้
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยค าว่า CIPP เป็นค าย่อมาจากค าว่า Context Input Process และ 
Product สตฟัเฟิลบีม ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสม ซ่ึงการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีส าคัญ  มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมิน
สภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
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จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560) ประยุกต์เทคนิค CIPP-I Model จาก CIPP Model ของ Daniel 
Stufflebeam และคณะ กบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โดยเพิ่มการประเมินดา้นท่ี 5 
คือ การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เขา้มา ซ่ึงการประเมินผลแผนงาน/โครงการโดยใช้
เทคนิค CIPP-I Model มีแนวทางดงัน้ี 
 

      

                                             
 

                      
 

 
ภาพท่ี 2.5 CIPP-I Model 
แหล่งท่ีมา:  จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2560. 
 

1) การประเมินบริบท หรือ ส่ิงแวดลอ้มของแผน/โครงการ (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อแผน/โครงการแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผน/โครงการ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี การประเมินบริบทเป็น
การตรวจสอบว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของแผน/
โครงการหรือไม่ เพียงใด หรือในอีกมิติหน่ึงอาจประเมินว่า แผน/โครงการนั้น ๆ มีความสอดคลอ้ง
กบับริบทหรือปัจจยัภายนอกดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 

Impact 

- ผลกระทบเชิงบวก 
- ผลกระทบเชิงลบ 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มท่ีไม่ใช่เป้าหมาย 

Output 

- ปริมาณ 
- คุณภาพ 

Process 

- กิจกรรม 
- ขั้นตอน 
- กฎระเบียบ 
- วิธีการ 

Input 

- คน 
- เงิน 
- อุปกรณ์ 
- วตัถุดิบ 

Context 

- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- การเมือง 
- ปัจจยัอื่น ๆ 
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2) การประเมินปัจจัยน า เข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยน า เข้าหรือ
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีนาเขา้มาใช้ส าหรับการด าเนินแผน/โครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็น
อย่างไร และถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ 
วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ การประเมินปัจจยัน าเขา้ยงัท าใหท้ราบวา่ ความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ของแผน/โครงการเกิดจากปัจจยัน าเขา้หรือไม่ เพียงใด 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
กิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการด าเนินแผน/โครงการว่า เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่  
ในกรณีท่ีประเมินในช่วงด าเนินการการประเมินกระบวนการจะท าใหท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่อง
ของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะของกิจกรรม
และขั้นตอนการด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน
เม่ือแผน/โครงการส้ินสุดลงแลว้ จะช่วยใหท้ราบวา่ ความส าเร็จหรือลม้เหลวของแผน/โครงการเกิด
จากกระบวนการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรียบเทียบผลผลิตจากแผน/โครงการ
กบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือเกณฑต์่าง ๆ ท่ีวางไว ้ทั้งดา้นปริมาณ (Quantity) และดา้นคุณภาพ 
(Quality) ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งระหวา่งด าเนินงานในกรณีท่ีแผน/โครงการนั้นมีผลผลิตออกมา
เป็นระยะ ๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดแผน/โครงการเพื่อดูผลผลิตรวมจากแผน/โครงการ 

5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ของแผน/โครงการ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ ชุมชน เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งช่วงท่ีมีการด าเนินโครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดแลว้ 
 

2.9 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน: กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน เก็บรวบรวมขอมู้ลโดยใชแ้บบสอบถาม และไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ 2 หน่วยงาน และบริษทัท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน  
5 บริษทั 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและ  
ไม่ทราบสัญลกัษณ์ฉลากลดคาร์บอน ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่าปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยั
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ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดพบว่า เพศ สถานภาพสมรส และอายุท่ีต่างกัน มีผลต่อความ
คิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลด
คาร์บอน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน 

ผลการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญเก่ียวกับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน พบว่า 
ประชาชนมีการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนน้อย  รวมทั้ งงบประมาณในการ 
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนน้อย และผลการ 
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน พบว่า เหตุผลท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
เน่ืองจาก ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และบริษทัท่ียงัไม่เข้าร่วม 
โครงการ มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ร่วมมากขึ้นเร่ือย ๆ 

นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ได้ศึกษาแรงจูงใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อถึงลกัษณะขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ ศึกษาทศันคติต่อถุงผา้ในดา้นผลิตภณัฑ ์รูปแบบ
การด าเนินชีวิต แรงจูงใจของผูบ้ริโภค แรงจูงใจทางดา้นอารมณ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ 
และศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้กบัแนวโนม้ในการซ้ือถุงผา้ จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือถุงผา้ในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และ .01 ตามล าดบั 2) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในขอ้เหตุผล
ในการเลือกซ้ือหรือใช้ถุงผา้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อถุงผา้ใน
ด้านผลิตภณัฑ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 4) รูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวกับกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน และดา้นจ านวนคร้ังใน
รอบปีท่ีซ้ือถุงผา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ตามล าดบั โดยตวัแปรทั้งสองตวั 
มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 5) รูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวกับความสนใจ  
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
6) แรงจูงใจของผูบ้ริโภค ในดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือถุงผา้ในด้านจ านวนคร้ังท่ีใช้ถุงผา้ในแต่ละเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย 
ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า และ 7) แนวโน้มการซ้ือถุงผา้  
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มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือถุงผา้ในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใชถุ้งผา้ในแต่ละเดือน และ
ด้านจ านวนคร้ังในรอบปีท่ีซ้ือถุงผา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยตวัแปรทั้งสองตวั 
มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

วิภาวี กล าพบุตร (2553) ได้ท าการศึกษาทัศนคติและความคล้อยตามส่ิงอ้างอิงของ 
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจจะซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ความห่วงใยส่ิงแวดลอ้มภาพลกัษณ์ต่อตนเองดา้น 
ส่ิงแวดลอ้มและแนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ รวมถึงความคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง
ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคช่วงอายุเจนเนอเรชัน่
วายท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วามสนใจกบัตลาดสินคา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติด้านความห่วงใยส่ิงแวดล้อม และทัศนคติด้านแนวคิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละธรรมชาติ ส่งผลทางบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อความตั้งใจจะซ้ือของ
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย ขณะท่ีทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ต่อตนเองดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความคลอ้ยตาม
ส่ิงอา้งอิงไม่ส่งผลต่อความตัง่ใจจะซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย  
  สุดารัตน์ กนัตะบุตร (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรในจงัหวดั
นครราชสีมาจ านวน 400 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้นประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงอายุ 26-30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพอยู่ในหน่วยงานเอกชน รายได้
เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท 2) ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วน
ใหญ่ตระหนกัรู้ถึงภาวะการต่ืนตวัจากทั้งในและต่างประเทศในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จึงให้
ความส าคญักบัสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และ 3) ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ส่วนใหญ่พิจารณาคุณสมบัติ 4R คือการลดของเสียการใช้ซ ้ า การน ากลบัมาใช้ใหม่ และการซ่อม
บ ารุง ดา้นราคา แมว้า่ผูต้อบแบบสอบถามเองจะไม่เตม็ใจแต่ก็ยินยอมท่ีจะซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ในราคาสูงกว่าสินคา้อ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถหาซ้ือสินคา้ไดง้่ายตามห้างสรรพสินคา้
หรือร้านจ าหน่ายสินคา้เฉพาะอย่าง ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า 
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การรณรงคข์องหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนมีส่วนท าให้เกิดกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
กล่าวคือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

โดยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครราชสีมา และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ พบว่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

Ooi, Kwek, and Tan (2012) ได้ศึกษาท่ีมาของความตั้งใจซ้ือสีเขียวในหมู่ผูบ้ริโภคชาว
มาเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือและเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัและความตั้งใจซ้ือสีเขียว กลุ่มตวัอย่างคือ ชาวมาเลเซียท่ีเป็นสมาชิก
ของ NGOs จ านวน 230 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดริเร่ิมของรัฐบาลมีอิทธิพลท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความตั้งใจในการซ้ือ
สีเขียวในหมู่ผูบ้ริโภคชาวมาเลเซีย ในทางตรงกนัขา้ม ฉลากส่ิงแวดลอ้มสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างไม่มีนยัส าคญั ไม่สอดคลอ้งกบั Nik Abdul Rashid (2009) ท่ี
พบว่าฉลากส่ิงแวดล้อมสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ
ผูบ้ริโภคชาวมาเลเซีย 
 Saroj Kumar Datta (2011) ได้ศึกษาความห่วงใยในส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มผูบ้ริโภคชาวอินเดีย กลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรอินเดีย
ท่ีมีการศึกษาสูง จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย ความห่วงใยดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค, ความตระหนักถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม, ความเช่ือมัน่ใน
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว 
 ผลการศึกษาพบว่า ความห่วงใยในส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญั ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม แต่มีเพียงจ านวนไม่
มากนกัท่ียนิดีจ่ายเงินซ้ือสินคา้นั้นในราคาท่ีแพงกว่าปกติ และแมว้า่ความห่วงใยดา้นส่ิงแวดลอ้มจะ
เป็นตวัขบัเคล่ือนการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่มนัไม่ย ัง่ยืน ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ตอ้งการซ้ือในราคาท่ีแพงกว่าปกติ ทั้งน้ี หากความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดตน้ทุนในการผลิต จึงควรส่งเสริมความตระหนักแก่ผูบ้ริโภคว่าการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มสามารถเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มได้ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
บริโภคผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Nik Abdul Rashid (2009) ไดศึ้กษาความตระหนกัถึงฉลากส่ิงแวดลอ้มในโครงการ Green 
Marketing Initiative ของมาเลเซีย จากการท่ีในปี พ.ศ. 2539 สถาบนัมาตรฐานและวิจยัอุตสาหกรรม
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แห่งมาเลเซีย (SIRIM) ไดจ้ดัท าโครงการฉลากส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อตรวจสอบผลิตภณัฑ์ตาม
เกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น บรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีย่อยสลายได ้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ปราศจากโลหะอนัตราย สารท าความสะอาดท่ียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ และกระดาษรีไซเคิล และมี
การออกโลโกข้ึ้น 

การใช้แนวทางดั้ งเดิมในการประเมินการยอมรับของผู ้บริโภคในท้องถ่ินต่อฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มอาจไม่เหมาะสม งานวิจยัน้ีจึงใชแ้นวทางในการส่งเสริมฉลากส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึง
สองมุมมอง คือ 1) ในขณะท่ีการศึกษาก่อนหนา้น้ีจากนกัวิชาการชาวตะวนัตกใชฉ้ลากส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส่วนหน่ึงเพื่อเสริมผลิตภณัฑ์ แต่การศึกษาน้ีจะแยกทั้งสองตวัแปรน้ีออกจากกนั 2) เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจากพนกังานท่ีท างานในหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรอง ISO14001 จ านวน 526 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ ความพยายามในการท าการตลาดฉลากส่ิงแวดลอ้มโดยหน่วยงานก ากบั
ดูแล (รัฐบาล และ SIRIM) ควรอยูท่ี่ปลายทั้งสองดา้นของกระบวนการทางการตลาด คือ ผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มบา้ง (เช่น ท างานกบัองคก์รท่ี
ด าเนินการ EMS) จะมีการตอบสนองต่อฉลากส่ิงแวดลอ้มอยา่งเห็นไดช้ดั และเม่ือตอ้งตดัสินใจซ้ือ
โดยค านึงด้านส่ิงแวดล้อม ฉลากส่ิงแวดล้อมจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะผลักดันให้ผูบ้ริโภคชาว
มาลาเซียตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ณัฐณิชา นิสัยสุข (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ และอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของผู ้บริโภค 2) ปัจจัยทางการตลาด
ส่ิงแวดล้อมด้านการส่ือสารทางการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การใส่ใจหรือตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความไวว้างใจในผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ตราสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 3) ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดา้น
ความสมคัรใจและปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 

 นภัสวรรณ วงกตวรินทร์ (2564) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีใช้
บรรจุภณัฑสี์เขียว โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่างจาก
ผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกันจะมีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีใช้
บรรจุภณัฑ์สีเขียวท่ีแตกต่างกนั และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีเพศและรายไดไ้ม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์
อาหารท่ีใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียว ในส่วนของผลวิจัยตัวแปรต้นต่อตัวตาม  พบว่า ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และภาพลกัษณ์ทางสังคมมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียวและการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียว
ซ ้ าและต่อเน่ืองมากท่ีสุด นอกจากน้ี เม่ือวิเคราะห์ตัวแปรก ากับซ่ึงก็คือกระแสรักษ์โลกและ
วิกฤตการณ์โควิด-19 พบว่า กระแสรักษ์โลกมีผลเชิงบวกต่อความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียวและการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียวซ ้ าและต่อเน่ือง แต่มีผลเชิงลบต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านราคาต่อการส่ือแบบปากต่อปาก ในขณะท่ีวิกฤตการณ์โควิด -19 มีผลเชิงลบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการส่ือแบบปากต่อปาก 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม เห็นไดว้า่ ประเทศไทยมีความตระหนกัและให้ความส าคญักบั

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท าแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีมาตรการส่งเสริมการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น Road Map การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ท่ี
ภายในปี 2565 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะเลิกใช้พลาสติกจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ถุงพลาสติกหูห้ิว
ที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แกว้พลาสติก (แบบบางใช้คร้ังเดียว) 
และหลอดพลาสติก รวมถึงมีการด าเนินการต่าง ๆ มากมาย เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว, แคมเปญ 
Everyday Say No to Plastic Bags ลดให้ลดรับถุงพลาสติก ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ฯลฯ แต่
ปริมาณขยะพลาสติกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลบัเพิ่มสูงขึ้น โควิด-19 จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ 
ผูศึ้กษาจึงรวบรวมและสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค โดยสามารถแบ่งออกเป็น ปัจจยั
ส่วนบุคคล ทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงจะน ามาใช้วิเคราะห์ว่าปัจจยัไดเ้ป็นปัจจยั
ส าคญั ทั้งน้ี จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน อีกทั้งการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีนอ้ยมากเน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ ดงันั้น เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบ
การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์
ดงักล่าวมากท่ีสุด จึงตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมหลายมิติ ซ่ึง CIPP-I Model เป็นเทคนิคการประเมินท่ี
พิจารณาถึง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ 
(Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการประเมิน
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การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ผูศึ้กษาจึงเลือกใชเ้ทคนิคดงักล่าวในการประเมินเพื่อ
ใช้พิจารณาหารูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ท่ีเหมาะสมต่อไป



 

  

 
บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 เป็นการศึกษาท่ีมุ่งแสวงหาขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย นโยบายของภาครัฐ ตลอดจน
พฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อไป โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิด 
3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 กรอบแนวคิด 

  การหารูปแบบการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
ตอ้งพิจารณาหลายมิติ ผูศึ้กษาได้ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเลือกใช้การประเมินแบบ 
CIPP-I Model ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560) ประยุกต์จาก CIPP Model ของ Daniel 
Stufflebeam ให้ครอบคลุมการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเขา้ 
(Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลผลิต (Product) และดา้นผลกระทบ (Impact) จึงมีความ
เหมาะสมในการประเมินการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอรูปแบบการส่งเสริม
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา แสดงการประเมินการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ดว้ย CIPP-I Model  

Context (บริบท) 

1. นโยบายและมาตรการของภาครัฐเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

2. สถานการณ์ปัญหาโควิด-19 
3. สถานการณ์ขยะพลาสติก 
4.  

Input 
(ปัจจัยน าเข้า) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัทัว่ไป  

(เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา
สูงสุด, อาชีพ และรายได)้ 

2. ทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด  
(ผลิตภณัฑ,์ ราคา, การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริม
การขาย) 

Process 
(กระบวนการ) 

มาตรการส่งเสริมการ
ใชผ้ลิตภณัฑฯ์ 
1. แคมเปญ 

Everyday Say No 
to Plastic Bags 

2. การจดัซ้ือจดัจา้ง
สีเขียว 

3. กิจกรรมและการ
ประชาสัมพนัธ์
ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 

4. โครงการส่งเสริม
บตัรเดียวเขียวทัว่
ไทย (Green Card 
Application) 

5. อ่ืน ๆ 

Product 
(ผลผลติ) 

การใช้
ผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

การวิเคราะห์การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

รูปแบบการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

Impact 
(ผลกระทบ) 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- การใช ้การผลิต และการ

ส่งออก 
- ตน้ทุนการผลิตและการ

ก าจดัขยะ 
 

2. ด้านสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของผูบ้ริโภค 
- คุณภาพชีวิต 
 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 
- ปัญหาขยะ / พลาสติก 
- การปล่อยมลพิษอนัเป็น

สาเหตุให้เกิดภาวะโลก
ร้อน 

- การใชท้รัพยากร 
(ปริมาณการบริโภค) 
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  จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในวิจยั เร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ไดน้ าเทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model 
เป็นกรอบในการวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อน าเสนอรูปแบบท่ี
เหมาะสมของการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19 ของประเทศไทย ดงัน้ี 

1) บริบท (Context) เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยพิจารณาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการ โดยตรวจสอบ
วา่ปัจจยัภายนอกดงักล่าวมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงใด ซ่ึงในการวิจยัน้ีประกอบด้วย นโยบายและมาตรการของภาครัฐ
เก่ียวกับการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย, สถานการณ์ปัญหาโควิด-19 
และสถานการณ์ขยะพลาสติก 

2) ปัจจยัน าเขา้ (Input) เป็นการประเมินปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีน าเขา้มาใช้
ส าหรับการด าเนินงานว่ามีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ พิจารณาจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงใน
การวิจยัน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 เน้นท่ีผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นบุคคลท่ีส าคญั ประกอบด้วย ปัจจยัทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้, ทัศนคติ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

3) กระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบกิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ และ
วิธีการด าเนินงานว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม
และขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงในการวิจัยน้ีหมายถึงการ
ด าเนินการหรือมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย แคมเปญ 
Everyday Say No to Plastic Bags, การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของ
ภาครัฐ, กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม, โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่ไทย 
(Green Card Application) และกิจกรรมส่งเสริมอ่ืน ๆ 

4) ผลผลิต (Product) เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตจากโครงการกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 
หรือเกณฑต์่าง ๆ ท่ีวางไว ้เพื่อตอบค าถามในการด าเนินโครงการว่าประสบความส าเร็จตามแผนท่ี
วางไวห้รือไม่ ซ่ึงในการวิจัยน้ีผลผลิตท่ีได้คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ
ผูบ้ริโภค 
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5) ผลกระทบ (Impact) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลกระทบของโครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการวิจยัน้ีประกอบด้วย ด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ การผลิต การส่งออก และตน้ทุนการผลิตและการก าจดัขยะ, ด้านสังคม
ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภค และคุณภาพชีวิต, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปัญหาขยะ/
พลาสติก การปล่อยมลพิษอนัเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน และการใช้ทรัพยากร (ปริมาณการ
บริโภค) 
 จากนั้ น น าผลการศึกษาท่ีได้มาสรุปการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ
ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสม ปัญหา และอุปสรรคของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยต่อไป 
 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มเป้าหมายคือผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย ผูศึ้กษาใชว้ิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูแ้ทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และผูแ้ทนจากบริษทั บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั 
(มหาชน) (แบรนด์ “Gracz”) เพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงของการบริหารจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนัท่ีสุดในการน ามาวิเคราะห์ 
 

3.2.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
งานคน้ควา้อิสระน้ี มีประชากรคือผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมีอาย ุ18 ปีขึ้นไป โดยในการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอน และไม่ทราบค่าสัดส่วน
ของประชากร โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1997 อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

 

 
      
 
 

𝒏 =  
𝑷(𝟏 − 𝑷)𝒁𝟐

𝒆𝟐
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 n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P = ค่าสัดส่วนของประชากร 
 e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้
 Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
 

ในท่ีน้ี สนใจท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 5% และ 
เน่ืองจากไม่ทราบสัดส่วนของประชากร จึงก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม 50% หรือ 
0.5 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 
 

𝒏 =  
(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
 

   
𝒏 =  𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔 

 
หมายความว่า ใช้ขนาดตวัอย่างอย่างน้อย 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมี

ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ใชว้ิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ไดจ้ านวน
ตามตอ้งการจ านวน 400 คน โดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจึงเป็นใครก็ไดท่ี้สามารถใหข้อ้มูลได ้
 

3.3 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้ขอ้มูล 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ 
และขอ้มูลทุติยภูมิ รายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
3.3.1.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนด

นโยบาย โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์และท าการรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาจากผู ้ให้
สัมภาษณ์ ข้อมูลถูกจัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565 ผ่านการประชุม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team และ Zoom meeting ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลการศึกษาต่อไป  
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3.3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของประชาชน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ดว้ย Google Form 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลเอกสาร (Documentary) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากรายงานทาง

วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ นโยบายและมาตรการของภาครัฐเก่ียวกบัการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน
การออกแบบดงัน้ี 

1) ก าหนดขอบเขตในการออกแบบแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคก์าร
วิจยั 

2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากต าราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

3) สร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้ครอบคลุมปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 
ได้แก่ บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยแบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ 
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) ท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) 
ท่ีต้องการเก็บข้อมูลในเชิงลึก 6 ส่วน โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-40 นาที และ
แบบสอบถาม 6 ส่วน ใชเ้วลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 10 นาที 
 

3.4.1 แบบสัมภาษณ์ 
ในส่วนของค าถามการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตของข้อค าถามการสัมภาษณ์

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดอ้ย่างละเอียดและตรงประเด็นท่ีสุด 
โดยไดจ้ดัแบ่งค าถามในการสัมภาษณ์ ตามกรอบ CIPP-I Model ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Context&Input) 
ส่วนท่ี 3  รูปแบบส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Process) 
ส่วนท่ี 4  การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 (Product) 
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ส่วนท่ี 5  ผลกระทบจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Impact) 
ส่วนท่ี 6  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.4.2 แบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกค าตอบเพียงขอ้เดียว (Check-List Questions) 
ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์การซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม, ค าถามให้ตอบแบบสั้น 
(Short Answer Questions) เป็นตัวเลขจ านวนเต็ม ได้แก่ อายุ และค าถามท่ีให้เลือกค าตอบเพียง
ค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ (Multiple Choices Questions) ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
หลกั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดท่ีเป็นค าถามให้มาตรการ
ประเมิน (Rating Scale Questions) แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ซ่ึงเป็นระดับการวดัข้อมูลแบบ
อนัตรภาคชั้น (Interval scale) คือ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นดว้ย, ไม่แน่ใจ, เห็นดว้ย และเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ เป็นค าถามเชิงบวกในขอ้ท่ี 1, 5, 7, 8 และค าถามเชิงลบในขอ้ท่ี 2, 3, 4, 6 
 
ตารางท่ี 3.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ทัศนคติ 
คะแนน 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค าถามเชิงบวก 1 2 3 4 5 

ค าถามเชิงลบ 5 4 3 2 1 

 
วิธีแปลผลแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 น้ี ใชค้่าเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นโดยใชส้ถิติพื้นฐาน คือ 

การหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด-ค่านอ้ยสุด) และการใชสู้ตรการค านวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
ดงัน้ี 

ค่าอนัตรภาคชั้น  = 
ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
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  =  
𝟓−𝟏

𝟓
 

  = 0.80 

ดงันั้น สามารถก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัทศันคติไดด้งัน้ี 
4.21 – 5.00  หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20   หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมาก 
2.61 – 3.40   หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80   หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
4 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นการจดัจ าหน่าย และ 4) ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ขอ้ค าถามดา้นละ 5 ขอ้ รวม 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดท่ีเป็นค าถามให้มาตรการประเมิน 
(Rating Scale Questions) แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval scale) คือ ส าคญันอ้ยท่ีสุด, ส าคญันอ้ย, ส าคญัปานกลาง, ส าคญัมาก และส าคญัมากท่ีสุด 

สามารถก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียของความส าคญัดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
4.21 – 5.00  หมายถึง มีความส าคญั ระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20   หมายถึง มีความส าคญั ระดบัมาก 
2.61 – 3.40   หมายถึง มีความส าคญั ระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   หมายถึง มีความส าคญั ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80   หมายถึง มีความส าคญั ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยข้อ 1 เป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบได้มากกว่า  
1 ค  าตอบ (Check-List Questions) เก่ียวกบัประสบการณ์การมีส่วนร่วมในมาตรการ, ขอ้ 2-3 เป็น
ค าถามปลายเปิด โดยตอบแบบสั้น, ขอ้ 4-6 เป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
(Check-List Questions) เก่ียวกบั แนวโน้มการมีส่วนร่วมในมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 12 
ขอ้ โดยขอ้ 1-10 เป็นค าถามปลายปิดท่ีเป็นค าถามให้มาตรการประเมิน (Rating Scale Questions) 
ขอ้ 11 เป็นค าถามปลายปิดท่ีใชจ้ดัเรียงล าดบัความส าคญั (Rank Priority Questions) และขอ้ 12  เป็น
ค าถามท่ีใหเ้ลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ (Multiple Choices Questions) 

ส าหรับค าถามใหม้าตรการประเมิน แบ่งระดบัออกเป็น 4 ระดบั ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูล
แบบอนัตรภาคชั้น (Interval scale) คือ ทุกคร้ัง, บ่อยคร้ัง, นาน ๆ คร้ัง และไม่เคย ค่าอนัตรภาคชั้น = 
0.75 

สามารถก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียของความส าคญัดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
3.26 – 4.00   หมายถึง มีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑฯ์ ระดบัมาก 
2.51 – 3.25   หมายถึง มีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑฯ์ ระดบัปานกลาง 
1.76 – 2.50   หมายถึง มีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑฯ์ ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.75   หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  
 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.5.1 แบบสัมภาษณ์ 
 หลงัจากศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
จากนั้น ร่างแบบสัมภาษณ์ สร้างหัวขอ้ค าถามเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีประเด็นตามกรอบแนวคิด และรวบรวมขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นท่ีก าหนดไว ้  

ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีร่างขึ้ นน าเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบประเมินความครบถว้นถูกตอ้งของเน้ือหาและโครงสร้างของขอ้ค าถาม 
(Content Validity) โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้ค าถามและพิจารณาประเมินใหค้่าคะแนนเพื่อตรวจสอบดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ของการศึกษา (Item-Objective Congruence 
Index หรือ IOC) ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะท าการประเมิน 7 ท่าน โดยเช่ียวชาญในด้านท่ีแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ อาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มอาวุโส ผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์
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ส่ิงแวดลอ้ม อาจารยค์ณะสังคมศาสตร์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมศาสตร์ แลว้ค านวณหาดชันีความ
สอดคลอ้ง และพิจารณาเลือกใชข้อ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ขอ้ค าถามท่ีไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 เท่านั้น จึงจะเป็นขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีค่า IOC 
น้อยกว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแก้ไข โดยค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์ทั้งฉบับมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.912 ซ่ึงค่า IOC ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ค าถามมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป (อยู่
ระหวา่ง 0.71 - 1) จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้รายละเอียดดงัภาคผนวก ก ขอ้ 1 
 

3.5.2 แบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามไปท าการทดสอบคุณภาพว่าตรงตามเน้ือหาในกรอบแนวคิดท่ีต้องการ

ศึกษาหรือไม่ โดยการสร้างขอ้ค าถามตามนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ จากนั้นน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเช่ียวชาญในด้านท่ีแตกต่างกัน จ านวน 7 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้ง (ในท่ีน้ีใช้
ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกบัท่ีประเมินแบบสัมภาษณ์ เพื่อความต่อเน่ืองของเน้ือหา) แลว้ค านวณหาดชันี
ความสอดคลอ้ง และพิจารณาเลือกใชข้อ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป ขอ้ค าถามท่ีไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 เท่านั้น จึงจะเป็นขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ี
ค่า IOC นอ้ยกว่า 0.5 ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ข โดยค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบบั
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.917 ซ่ึงค่า IOC ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ค าถามมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
(อยู่ระหว่าง 0.57 - 1) จึงสามารถน าไปใช้ได ้ยกเวน้ ขอ้ท่ี 2.1 มีค่า IOC เท่ากบั 0.43 จึงควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ รายละเอียดดงัภาคผนวก ก ขอ้ 2 
 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียง (Reliability) หรือความเช่ือมัน่ โดยน าไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน แล้วค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient ; α ) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ี
เขา้ใกล ้0 แสดงวา่เคร่ืองมือมีความเท่ียงต ่ามาก / ไม่มี และค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงวา่
เคร่ืองมือมีความเท่ียงสูง โดยเม่ือค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามฉบบัน้ี พบว่า มี
ค่าความเช่ือมั่นจ าแนกรายปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.566 - 0.914 หรือมีความเช่ือมั่นปานกลาง - สูง  
แบบสอบถามน้ีจึงมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริงได้ รายละเอียดดงั
ภาคผนวก ข  
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ 
CIPP-I Model ซ่ึงประกอบดว้ย  

- บริบท (Context) ไดแ้ก่ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ สถานการณ์ปัญหาโควิด-19 
และสถานการณ์ขยะพลาสติก 

- ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ทศันคติ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผล
ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 1) วิเคราะห์ระดับความส าคัญของ
ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคชาวไทย โดยสถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ต่อพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคชาวไทย 

- กระบวนการ (Process) มาตรการหรือโครงการต่าง ๆ วา่มีวิธีการอยา่งไร มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือไม่ มีประสิทธิผลอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง  

- ผลผลิต (Product) วิเคราะห์การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค วา่
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรในสถานการณ์โควิด-19 

- ผลกระทบ (Impact) ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  
  รวมทั้ งวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางวิชาการ บทความ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ แลว้สรุปผลโดยแบ่งการสรุปผลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) สถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค  
3) รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย  
ในการเสนอรูปแบบ ผูศึ้กษาพิจารณารูปแบบจาก CIPP-I Model ตั้ งแต่ปัจจัยภายนอก

(บริบท) , ปัจจยัภายใน (ปัจจยัน าเขา้), ประสิทธิผลของมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค (กระบวนการ), พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของผูบ้ริโภค (ผลผลิต) โดยใช้ผล
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรค
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ระบาดโควิด-19 ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์, ดา้นทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด 
ว่าปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั รวมถึงผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Impact) เพื่อน ามาพิจารณาประกอบกบัแนวทางการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมในบทท่ี 2 ในการหารูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีเหมาะสมต่อไป



 
 

  

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย มาตรการส่งเสริม และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส าหรับการ
วิเคราะห์หารูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ท่ีเหมาะสมต่อไป ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ตามกรอบแนวคิด
การประเมินแบบ CIPP-I Model ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์บริบท (Context) 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
 4.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการ (Process) 
 4.4 ผลการวิเคราะห์การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Product) 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์บริบท (Context) 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนส าคัญในการก าหนด
นโยบาย เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐ สถานการณ์ปัญหาโควิด -19 และ
สถานการณ์ขยะพลาสติก พบวา่ 
 

4.1.1 นโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
รัฐบาลไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยทุธศาสตร์

ชาติฉบบัแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงจะตอ้งน าไปสู่การปฏิบติั
เพื่อใหป้ระเทศไทยบรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับท่ี 1 ท าหน้าท่ีเป็นกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในภาพใหญ่ท่ี
ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ 
โดยยุทธศาสตร์ท่ี 5 คือยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ, แผนการปฏิรูปประเทศ, แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ เป็นแผนระดบัท่ี 2 
เป็นกลไกส าคญัในการถ่ายทอดแนวทางการขบัเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบติั และมีแผนระดบัท่ี 3 เป็นแผนเชิงปฏิบติั ทั้งน้ี แผนต่าง ๆ ท่ีจดัท าโดยหน่วยงานของ
รัฐจะเป็นแผนระดับท่ี 3 ทั้งหมด โดยมีแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับ 3 หลักในการแปลง
ยทุธศาสตร์ชาติและแผนระดบัท่ี 2 ไปสู่การปฏิบติั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนระดบัท่ี 2  
มียุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ถ่ายทอดแนวทาง
ไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 คือ นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ (การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว) โดยผูแ้ทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ให้ความเห็นว่า การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวเป็นภาคบงัคบัว่า ของทุกอย่างท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเขา้หน่วยงาน
จะต้องอยู่ภายใต้การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว “เท่านั้ น” ภาครัฐจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สารเคมีภายใตข้อ้ก าหนด ท าให้หน่วยงานไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีดีทั้งต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและต่อสุขภาพ 

หรือ Roadmap การจดัการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561-2573) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีเป้าหมายจะ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกรวมถึงโฟมบรรจุอาหาร โดยมีกิจกรรม / 
แคมเปญ เช่น รวมพลงัสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก, ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก, Everyday Say 
No to Plastic Bags ฯลฯ ซ่ึงการประกาศงดใช้โฟม ผูแ้ทนจาก บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 
กล่าวว่า แบรนด์ Gracz ก็ไดร่้วม No Foam no Plastic กบักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข แต่การ
จะเลิกใช้โฟมหรือพลาสติกได้ต้องใช้ระยะเวลา โดยในช่วงแรกสามารถท า No Foam ได้ก่อน  
ทุกคนเร่ิมไม่ชอบโฟม อาจจะใช้บา้ง แต่เร่ิมรู้และตระหนักแลว้ว่าโฟมมีอันตราย การท่ีภาครัฐ
ออกมาประกาศงดใช้โฟมจึงเป็นมาตรการท่ีไดผ้ล แต่ตอ้งมีสถานการณ์บงัคบัร่วม เช่น มีการห้าม
ใชโ้ฟมหรือพลาสติกในพื้นท่ี นโยบายและมาตรการของภาครัฐจึงเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนในการส่งเสริม
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 4.1 แผน 3 ระดบัของประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

เป้าหมายการพฒันาที่ย่ังยืน  
Sustainable Development Goals (SDGs) 
กันยายน ปี 2558 ถงึเดือนสิงหาคม 2573 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนแม่บท 
ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ / 
แผนแม่บทเฉพาะกิจ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายและแผน
ระดบัชาติ 
ว่าดว้ยความ
มัน่คงแห่งชาติ 

แผนแม่บทการบริหารจดัการ 
ขยะมูลฝอยของประเทศ 

(พ.ศ. 2559-2564) 

แผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  

(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนปฏิบติัการดา้นการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

(พ.ศ. 2564-2570) 

Roadmap การจดัการขยะพลาสติก 
(พ.ศ. 2561-2573) 

แผนปฏิบติัการดา้นการจดัการ 
ขยะพลาสติก ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2563-2565) 

แคมเปญ 
“Everyday Say No 

to Plastic Bags” 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
ดา้นการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 

การจดัซ้ือจดั
จา้งสินคา้และ

บริการ 
ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาเศรษฐกิจ
ดว้ยโอกาสการลงทุน
และการสร้างตลาดดว้ย

โมเดลธุรกิจ 
เศรษฐกิจหมนุเวียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
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นอกจากน้ี ยงัมีแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2564-2570) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม 
เป็นนโยบายรัฐบาลในขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยอาศยัการพฒันาเศรษฐกิจแบบ
องค์รวมท่ีพฒันาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นการใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการค านึงถึงการน าวสัดุต่าง ๆ กลบัมาใช้ประโยชน์ 
ให้มากท่ีสุด 2 เศรษฐกิจน้ี อยู่ภายใตเ้ศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ท่ีพฒันาควบคู่ไปกบัการ
พฒันาสังคมและการรักษาส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกัน 
(ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2565) ใหค้วามส าคญักบัการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑชี์วภาพ และการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช ้
 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัหลายหน่วยงานให้ความส าคญักบัเร่ืองขยะพลาสติก และความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เพราะพฤติกรรมการบริโภคของเราทุกคนสร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและยอ้นกลบัมาท่ีตวัเรา ดงันั้น มาตรการหรือนโยบายของภาครัฐในอนาคต จึงเป็น
ส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

4.1.2 สถานการณ์ปัญหาโควิด-19 และสถานการณ์ขยะพลาสติก 
ผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย กล่าวว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

สอดคลอ้งกบัเร่ืองขยะพลาสติก เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง 
งดการใชบ้ริการในพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงบางคร้ังการซ้ือสินคา้หรือการรับประทานอาหารตอ้งกลบัมา
ทานท่ีบา้น บรรจุภณัฑก์็จะเป็นพลาสติกเสียส่วนใหญ่ เม่ือใชเ้สร็จจึงเกิดเป็นขยะมากขึ้น 

ผูแ้ทนจาก บมจ.บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะผูค้นสะดวกในการสั่งอาหารเดลิเวอร์ร่ี และเลือกใช ้
บรรจุภณัฑท่ี์บรรจุส่งง่ายอย่างพลาสติก แมจ้ะมีการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยู่บา้ง 
แต่ก็ยงันอ้ยอยู ่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองความแขง็แรงระหวา่งการจดัส่ง พลาสติกมาแข่งเยอะ ราคาถูก
กวา่ ประกอบกบัร้านคา้ตอ้งการลดตน้ทุน จึงท าใหใ้นสถานการณ์โควิด-19 มีขยะพลาสติกมากขึ้น 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input) 

 จากการศึกษาปัจจยัทัว่ไป ทศันคติ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของผูบ้ริโภค พบวา่ 



57 

4.2.1 ข้อมูลด้านลกัษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวน และร้อยละ ของลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อค าถาม จ านวน (416 คน) ร้อยละ (100) 

เพศ   
ชาย 171 41.1 
หญิง 232 55.8 
LGBTQ+ 13 3.1 

ช่วงอายุ   
18-30 ปี 230 55.3 
31-40 ปี 89 21.4 
41-50 ปี 65 15.6 
มากกวา่ 50 ปี 32 7.7 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 36 8.6 
ปริญญาตรี 279 67.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 101 24.3 

อาชีพหลกั   
วา่งงาน / นิสิต / นกัศึกษา 34 8.2 
พนกังานบริษทัเอกชน 162 38.9 
งานราชการ 122 29.3 
อ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตวั, คา้ขาย ฯลฯ 98 23.6 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 56 13.5 
15,001 – 30,000 บาท 194 46.6 
30,001 – 45,000 บาท 80 19.2 
45,001 – 60,000 บาท 40 9.6 
60,000 บาทขึ้นไป 46 11.1 
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จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 416 คน มีลกัษณะดงัน้ี 
1) จ าแนกตามเพศ แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 เพศหญิง 

จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และ LGBTQ+ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
2) จ าแนกตามอายุ แบ่งเป็น อายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.3 อายุระหว่าง 31-40 ปีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.6 และอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 

3) จ าแนกจามระดบัการศึกษาสูงสุด แบ่งเป็น ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.6 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 

4) จ าแนกตามอาชีพหลกั แบ่งเป็น ว่างงาน / นิสิต / นักศึกษา จ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.2 พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ท างานราชการจ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั, คา้ขาย, รับจา้งทัว่ไป, มคัคุเทศก,์  
สไตลลิ์สต ์และเภสัชกร จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 

5) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แบ่งเป็น รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รายไดร้ะหว่าง 15,001 - 30,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 
รายได้ระหว่าง 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รายได้ระหว่าง 45,001 - 
60,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และรายไดม้ากกวา่ 60,000 บาทขึ้นไป จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวน ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ทัศนคต ิ
ต่อผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ค าถามเชิง 
(บวก, ลบ) 

จ านวนผู้ท่ีเลือกตอบ (416 คน) ผลคะแนน (เต็ม 5) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. พฤติกรรมการบริโภคของเราสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อส่ิงแวดลอ้ม + 7 6 34 187 182 4.28 .808 
2. ฉนัคนเดียว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงโลกได ้ 

ฉนัจึงใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยไม่ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
- 146 135 35 68 32 3.71 1.304 

3. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถทดแทนผลิตภณัฑท์ัว่ไปได ้ - 104 165 77 47 23 3.67 1.132 
4. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีคุณภาพต ่ากว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป - 116 171 83 30 13 3.83 1.015 
5. หากคุณสมบติัและคุณภาพไม่ต่างกนั ฉนัจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า 
+ 21 6 22 233 234 4.33 1.011 

6. การใชภ้าชนะพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เหมาะสมแลว้ในสถานการณ์
โควิด-19 

- 37 57 78 147 97 2.50 1.236 

7. ฉนัเช่ือมัน่ว่าผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาขยะไดดี้กว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

+ 15 18 27 168 188 4.19 .990 

8. การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กบัผูใ้ช ้

+ 13 25 81 156 141 3.93 1.026 

รวม (คะแนนเตม็ 5 คะแนน)       3.8050 .49927 
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จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 416 คน มีคะแนนทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเฉล่ียรวม 3.81 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หมายถึง ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมาก รายละเอียดดงัน้ี 

1) ข้อค าถามท่ีมีระดับคะแนนทัศนคติอยู่ในช่วง 4.21 – 5.00 คะแนน หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 
5 คะแนนเฉล่ีย 4.33 คะแนน และขอ้ท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย 4.28 คะแนน 2) ขอ้ค าถามท่ีมีระดบัคะแนน
ทศันคติอยูใ่นช่วง 3.41 – 4.20 คะแนน หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมาก จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 7 คะแนนเฉล่ีย 4.19 คะแนน, ขอ้ท่ี 8 คะแนนเฉล่ีย 
3.93 คะแนน, ขอ้ท่ี 4 คะแนนเฉล่ีย 3.83 คะแนน, ขอ้ท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย 3.71 คะแนน และขอ้ท่ี 3 
คะแนนเฉล่ีย 3.67 คะแนน 3) ขอ้ค าถามท่ีมีระดับคะแนนทศันคติอยู่ในช่วง 1.81 – 2.60 คะแนน 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัน้อย จ านวน 1 ขอ้ 
คือ ขอ้ท่ี 6 คะแนนเฉล่ีย 2.50 คะแนน โดยไม่มีขอ้ค าถามท่ีคะแนนทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนระหวา่ง 2.61 – 3.40 คะแนน และนอ้ยท่ีสุด คะแนนระหวา่ง 1.00 – 1.80 คะแนน 

โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขอ้ท่ี 5 หากคุณสมบติัและคุณภาพไม่ต่างกัน ฉันจะ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า เป็นค าถามเชิงบวก ดงันั้น หากเลือกตอบว่า
เห็นด้วยอย่างยิ่งจะได้คะแนน 5 คะแนน โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 คะแนน หมายถึง ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมากท่ีสุด และขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
ขอ้ท่ี 6 การใชภ้าชนะแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้งเหมาะสมแลว้ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นค าถามเชิงลบ 
เน่ืองจากภาชนะพลาสติกชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (Single - use plastics) ไดแ้ก่ พลาสติกหูห้ิวท่ีมีความ
หนานอ้ยกวา่ 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติก แกว้พลาสติก (แบบบาง ใชค้ร้ังเดียว) หลอด
พลาสติก และช้อน-ส้อมพลาสติก แมจ้ะมีความปลอดภยัจากเช้ือ ไม่ใช้ซ ้ า ลดความเส่ียงจากการ
สัมผสั แต่ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หากเลือกตอบเห็นดว้ยอย่างยิ่งจะไดค้ะแนน 1 คะแนน โดย
กลุ่มตวัอยา่งไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 คะแนน หมายถึง ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ระดับน้อย ทั้ งน้ี ย ังมีบรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้คร้ังเดียวทิ้ง แต่มีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากกว่าอย่างภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติให้เลือกใช้ เช่น กล่องหรือภาชนะชานออ้ย 
ถว้ยชามจากใยกลว้ย จานกาบหมาก เป็นตน้
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ตารางท่ี 4.3 จ านวน ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

จ านวนผู้ท่ีเลือกตอบ (416 คน) ผลคะแนน (เต็ม 4) 

ไม่เคย 
(1) 

นาน ๆ คร้ัง 
(2) 

บ่อยคร้ัง 
(3) 

ทุกคร้ัง 
(4) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 115 262 37 2.80 .589 
2. เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีฉลากส่ิงแวดลอ้ม 13 123 235 45 2.75 .684 
3. เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยสังเกตฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ติดดาว 6 27 121 262 3.54 .683 
4. เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรีไซเคิลได ้ 9 72 253 82 2.98 .676 
5. เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑห่์อหุ้มชั้นเดียว 12 126 214 60 2.76 .739 
6. ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 3 37 205 171 3.31 .660 
7. ใชห้ลอดไฟแบบหลอดตะเกียบ (LED) แทนหลอดไส้ 12 33 160 211 3.37 .752 
8. พกภาชนะมาเองแทนการใชภ้าชนะแบบใชค้ร้ังเดียวทิง้ 21 147 173 75 2.73 .814 
9. แนะน าคนรู้จกัให้ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 34 142 173 67 2.66 .844 
10. ยอมจ่ายเงินซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ปกติทัว่ไป 27 143 188 58 2.67 .795 

รวม (คะแนนเตม็ 4 คะแนน) 
    

2.9560 .48986 
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จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 416 คน มีคะแนนพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเฉล่ียรวม 2.956 จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน หมายถึง ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปานกลาง รายละเอียดดงัน้ี 

ข้อค าถามท่ีมีระดับคะแนนพฤติกรรมอยู่ในช่วง 3.26 – 4.00 หมายความว่า ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3 จ านวน 3.54 
คะแนน, ขอ้ท่ี 7 จ านวน 3.37 คะแนน และขอ้ท่ี 6 จ านวน 3.31 คะแนน ขอ้ค าถามท่ีมีระดบัคะแนน
พฤติกรรมอยู่ในช่วง 2.51 – 3.25 หมายความว่า ผูบ้ริโภคมีทัศนคติกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปานกลาง จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 จ านวน 2.98 คะแนน, ขอ้ท่ี 1 จ านวน 2.80 
คะแนน, ขอ้ท่ี 5 จ านวน 2.76 คะแนน, ขอ้ท่ี 2 จ านวน 2.75 คะแนน, ขอ้ท่ี 8 จ านวน 2.73 คะแนน, 
ข้อท่ี 10 จ านวน 2.67 คะแนน และข้อท่ี 9 จ านวน 2.66 คะแนน โดยไม่มีข้อค าถามท่ีคะแนน
พฤติกรรมอยู่ในระดบัน้อย คะแนนระหว่าง 1.76 – 2.50 คะแนน และน้อยท่ีสุด คะแนนระหว่าง 
1.00 – 1.75 คะแนน 

โดยมาตรการประเมินพฤติกรรม แบ่งระดบัออกเป็น 4 ระดบั คือ ไม่เคย, นาน ๆ คร้ัง, บ่อยคร้ัง 
และทุกคร้ัง เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด จึงก าหนดคะแนน 1 – 4 คะแนน ตามล าดบั ขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือขอ้ท่ี 3 เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยสังเกตฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ติดดาว โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 คะแนน หมายถึง ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมาก และขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือขอ้ท่ี 9 แนะน าคนรู้จกัให้ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .844 ใกลเ้คียงกบัขอ้ท่ี 
10 ยอมจ่ายเงินซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ปกติทัว่ไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.67 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .795 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปานกลาง 
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4.2.2 ปัจจัยท่ัวไป 
 1) เพศ 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนั ต่อทศันคติและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

จ าแนกตามเพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ชาย 171 3.8355 .51707 มาก 
หญิง 232 3.7742 .49046 มาก 
LGBTQ+ 13 3.9519 .38371 มาก 
รวม (5 คะแนน) 416 3.8050 .49927 มาก 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ชาย 171 2.9404 .49665 ปานกลาง 
หญิง 232 2.9685 .49237 ปานกลาง 
LGBTQ+ 13 2.9385 .36180 ปานกลาง 
รวม (4 คะแนน) 416 2.9560 .48986 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F P 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม .659 2 .330 1.325 .267 

ภายในกลุ่ม 102.786 413 .249     

รวม 103.445 415       

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ระหว่างกลุ่ม .082 2 .041 .171 .843 
ภายในกลุ่ม 99.503 413 .241     
รวม 99.585 415       

  
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เน่ืองจากค่า P-Value มีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่าง จะมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 2) ช่วงอายุ 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

จ าแนกตามช่วงอายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

18-30 ปี 230 3.7473 .49568 มาก 
31-40 ปี 89 3.8778 .50282 มาก 
41-50 ปี 65 3.8250 .49794 มาก 
มากกว่า 50 ปี 32 3.9766 .47033 มาก 
รวม (5 คะแนน) 416 3.8050 .49927 มาก 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

18-30 ปี 230 2.8852 .52296 ปานกลาง 
31-40 ปี 89 3.0393 .47040 ปานกลาง 
41-50 ปี 65 3.0538 .36404 ปานกลาง 
มากกว่า 50 ปี 32 3.0344 .45480 ปานกลาง 
รวม (4 คะแนน) 416 2.9560 .48986 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F P 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม 2.206 3 .735 2.992 .031 

ภายในกลุ่ม 101.239 412 .246   

รวม 103.445 415    

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ระหว่างกลุ่ม 2.589 3 .863 3.666 .012 

ภายในกลุ่ม 96.996 412 .235   

รวม 99.585 415    
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 จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เน่ืองจากค่า P-Value มีค่านอ้ยกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุต่าง จะมีทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี  LSD 
ปรากฏผลดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ระหวา่งช่วงอายตุ่าง ๆ เป็นรายคู่ 
 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 18-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (เต็ม 5 คะแนน) 

  3.7473 3.8778 3.8250 3.9766 

18-30 ปี 3.7473 - -.13053* -.07772 -.22928* 
31-40 ปี 3.8778  - .05281 -.09875 
41-50 ปี 3.8250   - -.15156 
มากกว่า 50 ปี 3.9766    - 

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
  2.8852 3.0393 3.0538 3.0344 
18-30 ปี 2.8852 - -.15411* -.16863* -.14916 
31-40 ปี 3.0393  - -.01452 .00495 
41-50 ปี 3.0538   - .01947 
มากกว่า 50 ปี 3.0344    - 

  
 จากตารางท่ี 4.8 เม่ือทดสอบความแตกต่างของทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงอายตุ่าง ๆ ของผูบ้ริโภค พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 
คู่ โดยคู่ท่ีแตกต่างกันมีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุ 18-30 ปี มีทัศนคติต่อการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุ 31-40 ปี และ 2) ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วง
อาย ุ18-30 ปี มีทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 
50 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของผูบ้ริโภคระหว่างช่วงอายตุ่าง ๆ ของผูบ้ริโภค พบว่า แตกต่างกนัอย่างนอ้ย 1 คู่ โดยคู่ท่ีแตกต่าง
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กนัมีจ านวน 2 คู ่ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ18-30 ปี มีทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ31-40 ปี และ 2) ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุ 18-30 ปี มีทศันคติต่อ
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ41-45 ปีท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

 3) ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ต่อทศันคติและพฤติกรรมการ

ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

จ าแนกตามเพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 36 3.8438 .49765 มาก 
ปริญญาตรี 279 3.8015 .49908 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 101 3.8007 .50472 มาก 
รวม (5 คะแนน) 416 3.8050 .49927 มาก 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 36 2.9556 .49825 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 279 2.9695 .48987 ปานกลาง 
สูงกว่าปริญญาตรี 101 2.9188 .48984 ปานกลาง 
รวม (4 คะแนน) 416 2.9560 .48986 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F P 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม .059 2 .030 .118 .888 

ภายในกลุ่ม 103.386 413 .250 
  

รวม 103.445 415 
   

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ระหว่างกลุ่ม .191 2 .095 .396 .673 

ภายในกลุ่ม 99.394 413 .241 
  

รวม 99.585 415 
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 จากตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เน่ืองจากค่า P-Value มีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู ้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่าง จะมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 4) อาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

จ าแนกตามอาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ว่างงาน / นิสิต / นกัศึกษา 34 3.8676 .55727 มาก 
พนกังานบริษทัเอกชน 162 3.7716 .49130 มาก 
งานราชการ 122 3.8463 .51169 มาก 
อื่น ๆ 98 3.7870 .47732 มาก 
รวม (5 คะแนน) 416 3.8050 .49927 มาก 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ว่างงาน / นิสิต / นกัศึกษา 34 3.0471 .51829 ปานกลาง 
พนกังานบริษทัเอกชน 162 2.9302 .55996 ปานกลาง 
งานราชการ 122 2.9918 .42864 ปานกลาง 
อื่น ๆ 98 2.9224 .42293 ปานกลาง 

รวม (4 คะแนน) 416 2.9560 .48986 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F P 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม .554 3 .185 .740 .529 

ภายในกลุ่ม 102.891 412 .250 
  

รวม 103.445 415 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F P 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ระหว่างกลุ่ม .656 3 .219 .911 .436 

ภายในกลุ่ม 98.929 412 .240 
  

รวม 99.585 415 
   

 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เน่ืองจากค่า P-Value มีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่าง จะมีทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 5) รายได้ 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงรายไดแ้ตกต่างกนั ต่อทศันคติและพฤติกรรมการใช้

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

จ าแนกตามช่วงรายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 56 3.6540 .47193 มาก 
15,001 – 30,000 บาท 194 3.7577 .49095 มาก 
30,001 – 45,000 บาท 80 3.8328 .46641 มาก 
45,001 – 60,000 บาท 40 4.0375 .51748 มาก 
60,000 บาทขึ้นไป 46 3.9375 .52291 มาก 
รวม (5 คะแนน) 416 3.8050 .49927 มาก 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 56 2.8446 .50124 ปานกลาง 
15,001 – 30,000 บาท 194 2.9485 .46396 ปานกลาง 
30,001 – 45,000 บาท 80 3.0037 .51323 ปานกลาง 
45,001 – 60,000 บาท 40 3.0575 .43963 ปานกลาง 
60,000 บาทขึ้นไป 46 2.9522 .56911 ปานกลาง 
รวม (4 คะแนน) 416 2.9560 .48986 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามช่วงรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F P 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม 4.742 4 1.185 4.936 .001 

ภายในกลุ่ม 98.704 411 .240   

รวม 103.445 415    

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ระหว่างกลุ่ม 1.301 4 .325 1.360 .247 

ภายในกลุ่ม 98.284 411 .239   

รวม 99.585 415    

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในด้านพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ค่า P-Value มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  แต่ในด้านทศันคติต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่างกนั จะมีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ต่างกนั แต่จะมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างดา้นทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่ี เ ป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ระหวา่งช่วงรายไดต้่าง ๆ เป็นรายคู่ 

ช่วงรายได้ (บาท) ค่าเฉลี่ย < 15,000  
15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 – 
60,000  

> 60,000 

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อ (เต็ม 5 คะแนน) 

  3.6540 3.7577 3.8328 4.0375 3.9375 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 3.6540 - -.10371 -.17879* -.38348* -.28348* 
15,001 – 30,000 บาท 3.7577  - -.07508 -.27977* -.17977* 
30,001 – 45,000 บาท 3.8328   - -.20469* -.10469 
45,001 – 60,000 บาท 4.0375    - .10000 
60,000 บาทขึ้นไป 3.9375     - 
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 จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทดสอบความแตกต่างของทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคระหว่างช่วงรายไดต้่าง ๆ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 1 คู่ 
โดยคู่ท่ีแตกต่างกนัมีจ านวน 6 คู ่ไดแ้ก่  
 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท มีทศันคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001 – 45,000 บาท 2) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 
บาท มีทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 45,001 – 
60,00 บาท 3) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท มีทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป 4) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 
บาท มีทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 45,001 – 
60,000 บาท 5) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท มีทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป และ 6) บริโภคท่ีมีรายได้ 30,001 – 
45,000 บาท มีทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 
45,001 – 60,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  

4.2.3 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
  
ตารางท่ี 4.16 ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม กบัพฤติกรรม

การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ทัศนคติต่อผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม r p 

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม .284** .000 
 ** p < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ทศันคติกบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มี
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกในระดบัต ่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในตารางท่ี 4.2 พบว่า 
ค่าเฉล่ียทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 3.8050 จาก 5 
คะแนน หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมาก โดยขอ้
ค าถามท่ีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ “หากคุณสมบติัและคุณภาพไม่ต่างกนั ฉนัจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า” มีค่าเฉล่ียทศันคติ 4.33 จาก 5 คะแนน หมายถึง มีทศันคติกับ
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ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบัมากท่ีสุด และขอ้ค าถามท่ีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ “การ
ใช้ภาชนะแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง เหมาะสมแล้วในสถานการณ์โควิด-19” มีค่าเฉล่ียทัศนคติ 2.50 
หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบันอ้ย 

นอกจากน้ี ผูแ้ทนจาก บมจ.บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ให้ความเห็นว่า ปัจจยัทัว่ไปของ
ผูบ้ริโภค ความรู้ และทศันคติ มีผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะ
ถา้ผูบ้ริโภคทราบถึงอนัตรายจากสารพิษจากโฟมและพลาสติก เช่น สารสไตรีนหรือสารอ่ืน ๆ ท่ี
ปนเป้ือนสู่อาหารเม่ือใส่อาหารร้อนแลว้เกิดมีสารพิษและสะสม ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมตระหนัก เม่ือรู้
มากขึ้นก็จะยิง่กลวัอนัตราย และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใชโ้ฟมและพลาสติกนอ้ยลงหรือไม่ใชเ้ลย  

สอดคลอ้งกบัผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ท่ีให้ความเห็นว่า ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจของผูบ้ริโภคหากขาดการส่ือสารจากผูผ้ลิต หรือตวักลาง เช่น หน่วยงานรับรอง ก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคขาดความเขา้ใจว่าผลิตภณัฑ์ใดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมีผลดีต่อตนเองอยา่งไร จึงมีผลต่อการเลือกซ้ือเลือกซ้ือเลือกใชข้องผูบ้ริโภค รวมไปถึง
การมีทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี ว่าส่ิงแวดล้อมมิได้หมายถึงส่ิงรอบตัวเราเท่านั้น แต่รวมถึง
ประโยชน์ต่อตวับุคคลดว้ย เช่น เร่ืองสุขภาพ เป็นตน้ 
 

4.2.4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 

กบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

r p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.0067 .56769 .254** .000 
ดา้นราคา 4.0322 .66035 .113* .021 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.9591 .65827 .215** .000 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.9707 .68160 .242** .000 

รวม 3.9922 .52511   
** p < 0.01, * p < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวก โดยด้านราคาสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในระดับต ่ามาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้าน
ผลิตภณัฑ,์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาด 
 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ความส าคัญ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ 4.0067 .56769 มาก 
1.1 มีคุณสมบติัและคุณภาพเทียบเท่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป 4.11 .763 มาก 
1.2 มีความสวยงาม ทนัสมยั 3.54 .883 มาก 
1.3 ใชท้รัพยากรและพลงังานในการผลิตนอ้ยท่ีสุด 3.95 .922 มาก 
1.4 ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถน าไปรีไซเคิลได ้ 4.26 .827 มากท่ีสุด 
1.5 ผลิตภณัฑต์อ้งมีฉลากส่ิงแวดลอ้ม 4.18 .861 มาก 

2. ด้านราคา 4.0322 .66035 มาก 

2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.28 .714 มากท่ีสุด 
2.2 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.19 .770 มาก 
2.3 ราคาใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑท์ัว่ไป 4.09 .879 มาก 
2.4 มีความหลากหลายของระดบัราคาให้เลือก 4.06 .842 มาก 
2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 3.54 1.116 มาก 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.9591 .65827 มาก 

3.1 มีขายในช่องทางออนไลน ์ 4.10 .793 มาก 
3.2 มีขายตามห้างสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ทัว่ไป 4.24 .791 มากท่ีสุด 
3.3 บูธขายสินคา้มีความโดดเดน่กว่าสินคา้ทัว่ไป 3.55 .995 มาก 
3.4 มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 3.97 .907 มาก 
3.5 สามารถส่งออกไปต่างประเทศได ้ 3.94 .908 มาก 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย 3.9707 .68160 มาก 

4.1 มีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น การโฆษณาว่าหากซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.11 .762 มาก 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ความส าคัญ 

4.2 มีการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น 
โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก ใบปลิว ฯลฯ 

3.97 .884 มาก 

4.3 มีการลดราคา แจกคูปองส่วนลด หรือมีของแถม 3.82 1.010 มาก 
4.4 มีระบบสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการตลาด 

เช่น สะสมคะแนนเม่ือเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (เพ่ือแลกหรือลุน้รางวลั) 

3.79 .926 มาก 

4.5 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ / บริการหลงัการขาย 4.17 .728 มาก 

 
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถน าไปรีไซเคิลได้  ซ่ึงผู ้บริโภคส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวเป็นอนัดบัท่ี 1 ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์
จะต้องมีฉลากส่ิงแวดล้อม, มีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผู ้บริโภคให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั ในระดบัมาก  

ดา้นราคา ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวเป็นอนัดบัท่ี 1 ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ 
เช่น มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ, มีราคาใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั ในระดบัมาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต้องมีขายตาม
ห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับประเด็นดังกล่าวเป็น
อนัดบัท่ี 1 ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ เช่น มีขายในช่องทางออนไลน์, มีบริการส่งสินคา้
ถึงบา้น ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั ในระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการรับประกนัคุณภาพ
สินคา้หรือบริการหลงัการขาย ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัประเด็นดงักล่าวเป็นอนัดบัท่ี 
1 ในระดบัมาก ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ผลิตภณัฑต์อ้งมีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น การโฆษณาว่า
หากซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม, มีการโฆษณาผลิตภณัฑ์
ในส่ือท่ีหลากหลาย เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก ใบปลิว ฯลฯ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 
3 ตามล าดบั ในระดบัมาก 
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นอกจากน้ี กลุ่มผูมี้ส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบาย ใหค้วามเห็นวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์บรรจุ
ภณัฑ์ธรรมชาติอาจยงัตอบโจทย์การใช้งานไดไ้ม่มากนัก เช่น การปิดไม่สนิท ความแข็งแรง ฯลฯ 
ส่วนในดา้นราคา ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงอย่างรถยนต ์รถยนตท่ี์ไดฉ้ลากส่ิงแวดลอ้มกบัไม่ได้ฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มจะมีราคาไม่แตกต่างกนัมากนักขึ้นอยู่กบัสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์และเม่ือขายได้ใน
ปริมาณมากราคาก็จะต ่าลง แต่หากเป็นผลิตภณัฑ์ราคาต ่า ๆ เช่น ดินสอ กระดาษท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอาจมีราคาแพงกวา่ผลิตภณัฑป์กติเพื่อใหคุ้ม้ทุน  

อนาคต หากมีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายในกลุ่มเดียวกัน  
มีหลายแบรนด ์ก็จะเกิดการแข่งขนัมากขึ้น ความแตกต่างดา้นราคาอาจจะนอ้ยลง จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่าย
ต้องช่วยกันส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดีกวา่ก็จริง แต่มีตน้ทุนสูง หากมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้นก็จะคุม้ค่าท่ีผูผ้ลิตจะ 
Upgrade ผลิตภณัฑข์องตวัเอง สุดทา้ยก็จะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการ (Process) 

4.3.1 การวิเคราะห์มาตรการและการมีส่วนร่วม 
 
ตารางท่ี 4.19 อตัราการมีส่วนร่วมในมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ของผูบ้ริโภค 
 

มาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ท่านเคยมีส่วนร่วมในมาตรการ
ใดบ้าง (จาก 416 คน) 

มาตรการทีส่่งผล 
มากท่ีสุด 

จ านวน
ผู้ตอบ 

Percent 
Percent 
of Cases 

Frequency Percent 

1. แคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags 298 46.1% 71.6% 250 60.1 
2. การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
82 12.7% 19.7% 67 16.1 

3. กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลาก
ส่ิงแวดลอ้ม 

161 24.9% 38.7% 60 14.4 

4. โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่ไทย 32 5.0% 7.7% 39 9.4 
5. ไม่เคยเขา้ร่วม 73 11.3% 17.5%     

รวม 646 100.0% 155.3% 416 100 
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เม่ือวิเคราะห์การเขา้ร่วมมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดย
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับค าตอบแบบหลายค าตอบ (Multiple Response Analysis) พบว่า ในแง่
ประสบการณ์การเขา้ร่วมมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัท่ี 1 
แคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags เป็นแคมเปญท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 71.6% เคยเขา้ร่วม
มากท่ีสุด เน่ืองด้วยเป็นมาตรการบังคับท่ีภาคเอกชนจะงดแจกถุงพลาสติก ท าให้ผู ้บริโภค
จ าเป็นต้องงดการใช้ถุงพลาสติกโดยปริยาย สอดคล้องกับความเห็นของผูบ้ริโภคว่า  แคมเปญ 
Everyday Say No to Plastic Bags เ ป็นมาตรการ ท่ี ส่งผลต่อการใช้ผ ลิตภัณฑ์ ท่ี เ ป็นมิตรต่ อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 เคยเขา้ร่วมกิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
ฉลากเขียว, ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 โดยรับชมผ่าน เว็บไซต์, Facebook, YouTube, การเสวนา 
ฯลฯ จ านวน 38.7% อันดับท่ี 3 เคยเข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 19.7% อนัดบัท่ี 4 ไม่เคยเขา้ร่วม จ านวน 17.5% และ
อนัดบัท่ี 5 เคยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่ไทย (Green Card Application) โหลดแอป
พลิเคชนัสะสมแตม้เม่ืองดรับถุงหรือซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ เพื่อแลกสิทธิ 
พิเศษต่าง ๆ จ านวน 7.7% 
 
ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบตารางไว ้(Crosstab) ระหว่างการเขา้ร่วมมาตรการส่งเสริมฯ 

กบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

มาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

จ านวน 
ระดับพฤตกิรรม 

รวม 
1 2 3 4 

1. แคมเปญ Everyday Say No to Plastic 
Bags 

คน 5 132 151 10 298 
% 71.4% 70.2% 74.4% 55.6%  

2. การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

คน 0 22 54 6 82 
% 0.0% 11.7% 26.6% 33.3%  

3. กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลาก
ส่ิงแวดลอ้ม 

คน 2 56 99 4 161 
% 28.6% 29.8% 48.8% 22.2%  

4. โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่
ไทย 

คน 0 5 24 3 32 
% 0.0% 2.7% 11.8% 16.7%  

5. ไม่เคยเขา้ร่วม คน 1 39 27 6 73 
% 14.3% 20.7% 13.3% 33.3%  

รวม  7 188 203 18 416 
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จากตารางท่ี 4.20 จะเห็นรายละเอียดการแจกแจงว่า ผูบ้ริโภคท่ีเคยเขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้ง
สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม, โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่ไทย หรือไม่เคยเขา้
ร่วมมาตรการใด ๆ จะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ี ผู ้บริโภคท่ีเคยเข้าร่วมแคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags หรือ 
กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากนกั 

ส าหรับมาตรการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (“การจดัซ้ือจดั
จา้งสีเขียว”) สอดคลอ้งกบัผูแ้ทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ซ่ึงใหค้วามเห็นว่า 
มาตรการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว ท่ีก าหนดใหข้องทุกอย่างท่ีน ามาใชใ้นหน่วยงานตอ้งมาจากจดัซ้ือจดัจา้ง
สีเขียว “เท่านั้น” โดยผูผ้ลิตตอ้งไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย, ฉลากตอ้งไดม้าตรฐาน ฯลฯ เป็นภาค
บงัคบัซ่ึงการเพิ่มความยุ่งยากและท าให้ไดร้าคาสินคา้ท่ีสูงขึ้นกว่าปกติ แต่เม่ือเป็นขอ้บงัคบัก็เป็น
เร่ืองท่ีดี เพราะโดยปกติรูปแบบการจดัซ้ือจดัจา้งเดิมจะแข่งขนักนัท่ีราคา ซ่ึงมกัจะไดข้องถูกท่ีราคา
ไม่ดี แต่พอมีการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ทั้งดีต่อส่ิงแวดลอ้มและดีต่อสุขภาพอีกดว้ย 
มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การประชาสัมพนัธ์ฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ซ่ึงเป็นฉลากท่ีตอ้งได้รับการรับรอง โดยส่งมา
ให้กฟผ.ตรวจวดัว่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีประหยดัไฟฟ้าไดจ้ริงเท่าไหร่ เป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ จึงจะ
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ได้ โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่าน E-mail ประชาสัมพันธ์ , 
Facebook คุยกบัพี่สิงห์ (ผูว้า่การ กฟผ.),  

ผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย กล่าวถึงการประชาสัมพนัธ์ฉลากเขียวว่า ฉลาก
เขียวเป็นฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 1 พิจารณาดูผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ ส่วนฉลากคาร์บอนดูตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการเช่นกนั แต่พิจารณาเฉพาะเร่ืองการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กิจกรรมการส่งเสริมของทั้ง 2 โครงการ เช่น Facebook Page  
มีการรายงานประจ าเดือนว่ามีผลิตภณัฑใ์ดบา้งไดรั้บการรับรองฉลากส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ผูบ้ริโภค
ทราบความคืบหน้า และสามารถเลือกดูไดว้่าผลิตภณัฑใ์ดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบา้ง มีรายการ
หรือไม่, จดักิจกรรม แชะ&แชร์ โดยเม่ือผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แลว้
ถ่ายรูป ใส่ Caption แลว้กด Share ก็จะมีรางวลัใหส้ าหรับผูท่ี้มาเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี เป็นตน้ 

ผู ้แทนจาก บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (แบรนด์ Gracz)  กล่าวกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์บรรจุภณัฑ์ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เช่น มี Slogan ไม่ใช้ซ ้ า ไม่ใช้ร่วม, Facebook 
Page, คลิปของอสมท. ช่อง 9 เป็นคลิปสั้น ๆ ในช่วงข่าวช่ือช่วง กินอยู่ปลอดภยั, ให้ Agency คิด
แคมเปญร่วมกับร้านอาหาร ส่งภาชนะไปทดลองใช้ และแคมเปญต่าง ๆ เช่น ช่วงท่ีมีผูป่้วยใน
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โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ผูท่ี้จะบริจาคภาชนะบรรจุภณัฑธ์รรมชาติให้โรงพยาบาล Gracz ออก
คร่ึงหน่ึง ผูท่ี้จะบริจาคออกอีกคร่ึงหน่ึง (คนละคร่ึง) ซ่ึงมีผูร่้วมบริจาคจ านวนมาก เพื่อความ
ปลอดภยัของตวัเองดว้ย และบุคลากรทางการแพทยก์็ปลอดภยัดว้ย เป็นตน้ หรือแคมเปญท่ีร่วมกบั
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มีเก็บขยะริบทะเล มีการเขา้ไปร่วมกบัตลาดต่าง ๆ เขา้ไปเดินรณรงค์
ถือป้ายเพื่อให้ตระหนักถึงอนัตรายของโฟมและพลาสติก มีแคมเปญกบัสวนสัตว ์น าภาชนะท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไปใชใ้นสวนสัตวห์รืออุทยาน เพราะหากนกัท่องเท่ียวน าถุงพลาสติกหรือกล่อง
โฟมหรือส่ิงเป็นอนัตรายต่อสัตวเ์ขา้ไป แลว้ทิ้งไว ้สัตวอ์าจกินเขา้ไปจนเกิดอนัตรายได ้  
 

4.3.2 ภาพรวมความเหมาะสม ปัญหา และอุปสรรค 
แมป้ระเทศไทยจะมีฉลากส่ิงแวดลอ้มมานาน โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 ประเทศไทยได้ริเร่ิม

โครงการฉลากเขียว ตามดว้ยฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ แต่ในทางปฏิบติั ผูบ้ริโภคยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัฉลากเหล่านั้น วา่มีฉลากใดบา้ง ขอ้มูลในฉลากหมายถึงอะไร ฯลฯ ผูศึ้กษาจึงรวบรวม
ปัญหาของฉลากส่ิงแวดลอ้มโดยให้กลุ่มตวัอย่างเรียงล าดบัปัญหาของฉลากส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อ
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของตนมากท่ีสุด พบวา่ 
 
ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะห์การจดัอนัดบัปัญหาฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อค าถาม 
Mean 
Rank 

จัดอนัดับ 

1. ไม่รู้จกัฉลากส่ิงแวดลอ้ม 2.09 1 
2. ไม่เขา้ใจขอ้มูลในฉลาก 2.21 2 
3. ไม่เช่ือมัน่ในฉลากส่ิงแวดลอ้ม  
เพราะฉลากบางประเภทใหผู้ผ้ลิตรับรองตวัเองได้ 

2.62 3 

4. ฉลากส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมากเกินไป 3.08 4 
 

ปัญหาของฉลากส่ิงแวดลอ้มท่ีผูบ้ริโภคเลือกตอบว่าส่งผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบั 1 คือ ไม่รู้จกัฉลากส่ิงแวดลอ้ม อนัดบั 2 คือ ไม่เขา้ใจขอ้มูลในฉลาก 
อนัดบั 3 คือ ไม่เช่ือมัน่ในฉลากส่ิงแวดลอ้ม และอนัดบั 4 คือ ฉลากส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมากเกินไป  

ซ่ึงผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ใหค้วามคิดเห็นวา่ ความหลากหลายของฉลาก
มีทั้งขอ้ดี-ขอ้เสีย ขอ้ดีคือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค แต่ข้อเสียคือผูบ้ริโภคไม่ไดรู้้จกัฉลากนั้น ๆ 
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มากพอว่าดีหรือมีความแตกต่างกนัอย่างไร ฉลากไหนดีกว่า ครบคลุมประเด็นส่ิงแวดลอ้มมากกว่า 
เพราะอาจจะมีปัญหาการแสดงฉลากเท็จ ซ่ึงบางทีเป็นฉลากท่ี Self-Declaration (รับรองตวัเอง) ว่า
ผลิตภณัฑข์องตนมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ยอ่ยสลายได ้แต่ความเป็นจริงอาจไม่ใช่ ไม่มีอะไร
มายืนยนัได ้ขาดบุคคลท่ี 3 เป็นคนกลางในการรับรอง การรับรองฉลากส่ิงแวดลอ้มโดยบุคคลท่ี 3 
อยา่งฉลากเขียว หรือฉลากลดคาร์บอน ก็จะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคไดท้างหน่ึงวา่มีผูต้รวจ
สอบแลว้ว่ามีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจริง แต่ฉลากท่ีผูผ้ลิตยืนยนัตวัเอง ผูบ้ริโภคก็จะตอ้งหา
วิธีตรวจสอบเอง บางทีอาจแสดงฉลากเท็จ เรียก “Greenwashing”  หลอกผูบ้ริโภคว่าเขียวรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่จริง ๆ แลว้ไม่ไดเ้ขียว (หมายถึง ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม) 

การมีฉลากส่ิงแวดลอ้มเหมาะสมกบัประเทศไทย เพราะเป็นการส่ือสารให้แก่ผูบ้ริโภค แต่
การน าไปปฏิบติัยงัไม่เหมาะสมนกั เน่ืองจากผูบ้ริโภคชาวไทยยงัขาดการรับรู้ อาจจะเป็นเพราะการ
ประชาสัมพนัธ์ยงัไม่เพียงพอ ขาดการเขา้ถึง/ไม่เขา้ถึง จึงควรปรับเปล่ียนเร่ืองการประชาสัมพนัธ์  
และควรเลือกกลุ่มผูบ้ริโภคโดยแบ่งความเหมาะสมตามวยัของผูบ้ริโภค ถา้เป็นเด็กหรือวยัรุ่นจะ
เขา้ถึง Social Media ไดม้ากกว่าผูใ้หญ่ ถา้เป็นผูใ้หญ่น่าจะเขา้ถึงข่าวในโทรทศัน์ไดง้่าย แต่หากเป็น
หนงัสือพิมพใ์นยคุปัจจุบนัอาจไม่ค่อยไดอ่้านแลว้ 

ส าหรับปัญหาของการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ผูแ้ทนจาก  
บมจ.บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวว่า ช่องทางในการส่งเสริมฯ ยงัไม่ครอบคลุมมากนัก แม้
บริษทัฯ จะมีทั้ง Facebook และ Instagram ฯลฯ แต่คนอาจจะยงัรู้จกัผ่านช่องทางดังกล่าวไม่มาก 
โดยควรหันมาส่งเสริมช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู ้บริโภคได้มากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

โอกาสในอนาคต อาจจะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์มากขึ้น จะไม่ได้มีเฉพาะ
บรรจุภณัฑอ์าหาร แต่จะมีภาชนะปลูกตน้ไมแ้ละใชก้ารส่งเสริมฯ ดว้ยการปลูกป่า และร่วมท างาน
กบัชุมชนมากขึ้น นอกจากน้ี อาจมีเยื่ออ่ืน ๆ มากขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดเพราะประเทศไทยเป็น
เมืองเกษตร นอกจากชานออ้ยแลว้ อนาคตอาจหาเยื่อใหม่ ๆ เช่น ซังขา้วโพด ฟางขา้ว ผกัตบชวา 
ใบตอง กาบหมาก ใบทองกวาว ฯลฯ ต่อยอดวิจยัต่อไปเร่ือย ๆ วา่สามารถขึ้นรูปแลว้คงทนหรือไม่ 

ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เป็นช่วงท่ีแพร่เช้ือกนัไดง้่าย จึงสามารถสร้างความตระหนกัให้
ผูบ้ริโภคเลือกใช้ภาชนะธรรมชาติท่ีใช้คร้ังเดียวทิ้ง และอนาคตไม่รู้ว่าจะมีเช้ือโรคอะไรอีก  
ถา้ผลิตภณัฑน์ั้นมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้ก็จะไม่มีการแพร่เช้ือ
ใส่กนั มีการสร้างความตระหนกัให้ผูบ้ริโภค เช่น การเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ท่ีโรงพยาบาล ตลาดนดั 
ชมรมผูป้ระกอบการอาหาร สวนสัตว ์สมาคม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมอนามยั ฯลฯ 
สร้างเครือข่าย/พนัธมิตร เพื่อหาแนวทางร่วมกนัต่อไป  
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4.3.3 แนวโน้มการมีส่วนร่วมในมาตรการการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

ภาพท่ี 4.2 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคหากมีมาตรการภาษี 
 

หากภาครัฐมีมาตรการลดภาษี/อุดหนุนใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีราคาต ่ากว่า
ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ผูบ้ริโภค 99.8% ยินดีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีเพียง 0.2%  
ท่ียงัคงไม่เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

ภาพท่ี 4.3 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคหากมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 

หากมีการประกาศใชก้ฎหมายลดการใชพ้ลาสติก เช่น หา้มร้านคา้ใชห้ลอดพลาสติก ท าให้
ร้านคา้ไม่แจกหลอด หรือใช้หลอดกระดาษ หลอดจากไมไ้ผ่ และหลอดสแตนเลสแทน ผูบ้ริโภค 
94.7% ยินดีเลือกอุดหนุนร้านดงักล่าวซ่ึงใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีเพียง 5.3% ท่ีไม่
เลือกอุดหนุนร้านคา้ดงักล่าว 
 

415 คน

1 คน
หากมีมาตรการภาษี

เลือกใช ้99.8%

ไม่เลือกใช ้0.2%

394 คน

22 คน
หากมีการบังคับใช้กฎหมาย

เลือกใช ้94.7%

ไม่เลือกใช ้5.3%
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ภาพท่ี 4.4 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคหากมีกิจกรรมหรือการรณรงค์ 
 

หากมีการกิจกรรม/การรณรงค ์เช่น การรณรงคใ์หใ้ชภ้าชนะธรรมชาติ กิจกรรมสะสมคะแนน
เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภค 97.4% ยินดีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีเพียง 2.6% ท่ียงัคงไม่เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Product) 

ตารางท่ี 4.22  การวิเคราะห์การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 
 

การใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ในสถานการณ์โควิด-19 

จ านวน ร้อยละ 

ลดลง  เพราะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัมากขึ้น, รายไดน้อ้ยลง, 
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น ฯลฯ 

202 48.6 

เท่าเดิม  (ไมเ่ปล่ียนแปลง) 128 30.8 
เพ่ิมขึ้น  เพราะตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม
ของมนุษย ์ฯลฯ 

86 20.7 

รวม 416 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 48.6 มีการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ในสถานการณ์โควิด-19 ลดลง  เพราะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัมากขึ้น, รายไดน้อ้ยลง, ค่าใชจ่้าย
เพิ่มขึ้ น ฯลฯ ในขณะท่ี ผูบ้ริโภคร้อยละ 30.8 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน
สถานการณ์โควิด-19 เท่าเดิม มีเพียงร้อยละ 20.7 ท่ีมีการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน

405 คน

11 คน
หากมีกจิกรรมหรือการรณรงค์

เลือกใช ้97.4%

ไม่เลือกใช ้2.6%
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สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้น เพราะตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มของ
มนุษย ์ 

สอดคลอ้งกบัผูแ้ทนจาก บมจ.บรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามเห็นวา่ การใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผูใ้ชง้านเนน้ความสะดวกสบาย ตอ้ง
ไม่เลอะ และปิดแน่น ซ่ึงบริษทัฯ ก็พยายามพฒันาให้บรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรงมากขึ้นดว้ยการ 
Coating หรืออาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยื่อเขา้ไป หรือใช้ใบตองรอง เพื่อเสนอทางเลือกให้ผูบ้ริโภค
เลือกใช ้โดยก่อนโควิด-19 เทรนดสี์เขียวก าลงัมามาก ๆ ใคร ๆ ก็รักษโ์ลก แต่พอโควิด-19 กระแสน้ี
ก็เร่ิมแผว่ไปเน่ืองจากมีตน้ทุนสูง ตอนน้ีก็ขอใชพ้ลาสติกก่อนเน่ืองจากถูกกวา่  

ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ว่า ในเร่ืองอตัราการ
ขอรับรองฉลากในสถานการณ์โควิด-19 นั้น มีเท่าเดิม แต่มีจ านวนรุ่นผลิตภณัฑ์ (มีความหลากหลาย) 
เพิ่มมากขึ้น เพราะความตอ้งการของตลาดมากขึ้น อาจจะไม่ใช่เพราะปัจจยัสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 เท่านั้น แต่เกิดจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค, ปัญหาโลกร้อน และนโยบาย
การผลิตและการบริโภคท่ีย ั่งยืน ท าให้ผู ้คนหันมาใส่ใจเร่ืองการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) 

4.5.1 ด้านเศรษฐกจิ 
ดา้นการใชแ้ละการผลิต ตน้ทุนสูงการผลิตสูงขึ้น เพราะรวมถึงค่าการขอรับรองและค่าการ

ทดสอบความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มว่ามีความสอดคลอ้งตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งน้ี หากผูบ้ริโภค
มีความตอ้งการสูงขึ้น ผลิตไดใ้นปริมาณท่ีมากพอ ตน้ทุนการผลิตก็จะลดลง 

ดา้นการส่งออก ส าหรับผูบ้ริโภคต่างชาติซ่ึงจะค่อนขา้งห่วงใยส่ิงแวดลอ้มมาก มีความยนิดี
ท่ีจะซ้ือสินคา้น าเขา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มถึงแมจ้ะมีราคาท่ีสูงกวา่สินคา้ปกติ (มีความเตม็ใจจ่าย) 
เพราะห่วงใจส่ิงแวดลอ้มและค านึงเร่ืองประโยชน์ต่อสุขภาพชีวิตมากกว่า โดยในช่วงโควิด-19 
ตน้ทุนทุกอย่างสูงขึ้น กระทบการขนส่งซ่ึงมีราคาสูงขึ้น และในบางประเทศมีการจ ากดัเท่ียวรถ 
เท่ียวเรือ เท่ียวบิน ท าใหข้นส่งยากขึ้น 

ดา้นการก าจดั ผูผ้ลิตอาจรวมหรือไม่รวมในสินคา้ บางทีอาจเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคตอ้ง
จ่ายเอง ทั้งน้ี หากใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น บรรจุภณัฑจ์ากเยือ่พืชธรรมชาติซ่ึงใช้
เวลายอ่ยสลายเพียง 45 วนั การก าจดัขยะในอนาคตก็จะง่ายขึ้น 
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4.5.2 ด้านสังคม  
ด้านคุณภาพชีวิต กระทบต่อสุขภาพโดยตรง ถ้ายงัใช้พลาสติกหรือโฟมก็จะเส่ียงได้รับ

สารพิษสะสมในร่างกาย หากเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จะได้ทั้งคุณภาพและ
ความปลอดภยักบัทั้งผูใ้ชง้านและส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงมีชีวิตรอบขา้ง รวมทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายมาก
ขึ้น เช่น การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ช่วยประหยดัไฟ ประหยดัค่าใช้จ่าย และมี
ความปลอดภยัมากขึ้น 

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลไปถึงเร่ืองขยะ การทิ้งขยะ 1 ช้ิน เป็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมซ่ึงส่งต่อไปยงัคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอ้งคิดว่าไม่ไดใ้ช้ผลิตภณัฑ์เพื่อตวัเอง แต่ใช้เพื่อส่ิงรอบ
ขา้งดว้ย ผลิตภณัฑ์บางอย่างใช้เวลาย่อยสลายนานแลว้กลายเป็นขยะท่ีน าไปถมอยู่บนโลกน้ี เป็น
ภาระให้รุ่นลูกหลานต่อไป ทั้ งน้ี ในสถานการณ์โควิด-19 ยงัมีความจ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์
บางอยา่งอยู ่และยงัไม่มีผลิตภณัฑม์าทดแทนเพียงพอ จึงเป็นเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมวา่บุคคล
นั้น ๆ จะพยายามสรรหามาทดแทนหรือไม่ 

 
4.5.3 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาขยะหรือขยะพลาสติก ฉลากส่ิงแวดลอ้มมีการค านึงถึงกระบวนการทิ้งหลงัใช้ เช่น 

บรรจุภณัฑ์พลาสติกตอ้งมีสัญลกัษณ์ประเภทพลาสติกเพื่อให้ง่ายต่อการคดัแยกในการก าจดั ถา้
น าไปก าจดัไดง้่าย ก าจดัไดถู้กวิธีก็จะไม่มีผลกระทบตามมา และบางผลิตภณัฑจ์ะตอ้งย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ ก็จะไม่ตกคา้งยงัส่ิงแวดลอ้ม 

การปล่อยมลพิษ เช่น ฉลากลดคาร์บอนมีการค านวณ CO2 ในกระบวนการทั้งหมด แลว้ให้
ค  าแนะน าแก่ผูผ้ลิตว่ากระบวนการใดสามารถปรับปรุงให้ปล่อย CO2 ได้น้อยลง ซ่ึงช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้

การใช้ทรัพยากร สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น ก๊อกน ้ าหรือ
สุขภัณฑ์ท่ีเป็นสุขภัณฑ์ประหยดัน ้ า และเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร จากเดิมท่ีจะถูกเผาทิ้งก่อมลพิษและทิ้งไปเฉย ๆ เสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่น าส่ิงเหล่าน้ี
มาเพิ่มมูลค่าเป็นจาน ชาม แกว้ ฯลฯ ใหย้งัสามารถใชท้รัพยากรเหล่านั้นใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปไดอี้ก 
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4.6 รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ผูแ้ทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าววา่ ในสถานการณ์โควิด-19 ยิง่ตอ้งเพิ่ม
การสนบัสนุน / การส่งเสริมการประหยดัพลงังาน ในรูปแบบต่าง ๆ โดยฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
ติดดาว ควรส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นเบอร์ 5 อย่างจริงจงั เน่ืองจากความตอ้งการไฟฟ้าใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีมากขึ้น มีการท างานท่ีบา้น (Work from home) จึงควรสนบัสนุน
ครัวเรือนให้ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว หรืออุปกรณ์ท่ีกินไฟได้
มาตรฐาน เพื่อช่วยให้ประหยดัไฟอย่างแทจ้ริง ด้วยการรณรงค์ให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือการเพิ่ม
อุปกรณ์ท่ีตอ้งมาตรวจรับรองฉลากฯ เป็นตน้  

ผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย กล่าวว่า ในอนาคตผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะสั่งซ้ือ
สินคา้ทางออนไลน์มากขึ้น อาจจะตอ้งมีการปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์ห้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือกระดาษ หรือน าแนวคิด Eco Design มาใชอ้อกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้ง
ใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง ดา้นบริษทัขนส่งก็จะตอ้งปรับปรุงกระบวนการ 1) ใชบ้รรจุ
ภณัฑเ์ป็นมิตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แมว้่าผูบ้ริโภคจะยงัมีทศันคติว่าถา้หีบห่อมาไม่ดี อาจมอง
ได้ว่าคนส่งไม่ใส่ใจ แต่จริง ๆ แลว้ควรมองว่าห่อมาแลว้ก็ต้องทิ้งและกลายเป็นขยะ จึงตอ้งคิด
กระบวนการในการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคทราบด้วยว่าจะออกแบบอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์ยงัดูดี  
2) มีความรับผิดชอบในการก าจดั โดยการส่ือสารผูบ้ริโภคให้รู้ถึงวิธีการก าจดับรรจุภณัฑน์ั้น ๆ เช่น 
มีจุดรวบรวมหรือไม่ 
 ผูแ้ทนจาก บมจ.บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม (แบรนด์ “Gracz”) กล่าวว่า ควรมีการบูรณา
การสร้างความตระหนักให้ผูบ้ริโภค Gracz มีการเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ท่ีโรงพยาบาล ตลาดนัด 
ชมรมผูป้ระกอบการอาหาร สวนสัตว์ สมาคม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ สร้างเครือข่าย/
พนัธมิตร เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ช่องทางการจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑข์อง Gracz สามารถหาซ้ือได้
ง่าย ตามร้านบรรจุภณัฑท์ัว่ไปทัว่ประเทศไทย และ Modern trade เช่น แม็คโคร เซเว่น โลตสั บ๊ิกซี 
รวมถึงช่องทางออนไลน์อยา่งใน Shopee, Lazada, Facebook Page, Line@, Instagram ซ่ึงช่วงโควิด 
-19 Gracz มีการปรับแนวทางเพิ่มช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะผูซ้ื้อส่วนใหญ่อยู่ท่ีบา้น ห้างร้าน
ทัว่ไปปรับมาขายออนไลน์ Gracz ก็ปรับมาซ้ือขายออนไลน์เช่นกนั มีการท าโปรโมชนัออนไลน์
เยอะขึ้น เช่น ซ้ือเท่าไหร่แถมเส้ือ แถมหลอด, ลดราคา, ส่งฟรี ฯลฯ เป็นตน้ จึงควรหันมาส่งเสริม
ช่องทางออนไลน์เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ขึ้น สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19



 

  

 
บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย มาตรการส่งเสริม และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แลว้วิเคราะห์
หารูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-
19 ท่ีเหมาะสมตอ่ไป สามารถสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 

5.1 สถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

 
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดบัเท่านั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบดว้ย 
-  แผนระดบัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศ

อย่างย ัง่ยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ท่ี 5 คือยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

- แผนระดบัท่ี 2 แนวทางการขบัเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 
และถ่ายทอดสู่การปฏิบติัในแผนระดับ 3 ตวัอย่างแผนระดับท่ี 2 เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซ่ึงในฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ให้ความส าคญักบัการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน มีการวาง
แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริมสินคา้ฉลากเขียว และมีการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื สร้างความตระหนกัรู้ของผูบ้ริโภค โดยใหข้อ้มูล
ท่ีถูกต้องพอเพียง มีประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่ิงแวดล้อมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น รวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม, ตน้ทุนค่าก าจดั เขา้ไปในราคาสินคา้ และ
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ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงวางแนวทาง
ไวค้รอบคลุมทุกประเด็น 

- แผนระดับท่ี 3 คือแผนต่าง ๆ ท่ีจัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแผนระดับท่ี 3 
ทั้งหมด โดยมีแผนปฏิบติัราชการเป็นแผนระดับ 3 หลกั ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดบัท่ี 2 ไปสู่การปฏิบติั เช่น Road Map การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ซ่ึงในเป้าหมาย
ท่ี 1 การลด และเลิกใชพ้ลาสติกเป้าหมาย ดว้ยการใชว้สัดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จะเลิก
ใชภ้ายในปี 2565 จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ถุงพลาสติกหูห้ิวท่ีมีความหนานอ้ยกว่า 36 ไมครอน, กล่อง
โฟมบรรจุอาหาร, แกว้พลาสติก (แบบบางใชค้ร้ังเดียว) และหลอดพลาสติก แต่ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ท าให้การปฏิบติัชะงกัลง มาตรการเหล่าน้ีถูกลืมเลือนไป เช่น แคมเปญ Everyday 
Say No to Plastic Bags ท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับท่ีดี ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
เร่ิมตระหนักถึงผลดีและผลเสียของการรับถุงพลาสติก แต่ในสถานการณ์โรคระบาดโคววิด-19 
กระแสใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเร่ิมนอ้ยลง ผูบ้ริโภคเลือกรับพลาสติก สั่งอาหารเดลิเวอร์ร่ี เม่ือใชเ้สร็จจึง
เกิดเป็นขยะมากขึ้น และจะเห็นวา่ร้านคา้บางแห่งยงัคงใชโ้ฟมบรรจุอาหารหรือบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
เพื่อลดตน้ทุนใหม้ากท่ีสุดในภาวะท่ียากล าบากน้ี 

- แผนระดบัท่ี 3 อ่ืน ๆ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว) สถานการณ์โควิด-19 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมาก เน่ืองจากเป็นการซ้ือในรูปแบบออนไลน์ จึงไม่มีประเด็นมากนัก หรือในการ
ประชาสัมพนัธ์ฉลากเขียว สถานการณ์โควิด-19 ไม่มีผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะมีการปรับเปล่ียนการส่งเสริมและการส่ือสารเน้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
มากขึ้น สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกั ผูบ้ริโภคจึง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามปกติ ส าหรับอตัราการขอรับรองฉลากเขียวในสถานการณ์โควิด-19 นั้น 
มีเท่าเดิม แต่มีจ านวนรุ่นผลิตภณัฑ์เพิ่มมากขึ้น (มีความหลากหลาย) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดท่ีสูงขึ้น เพราะผูค้นเร่ิมหนัมาใส่ใจเร่ืองการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กล่าวโดยสรุปคือ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บางมาตรการก็ไดรั้บผลกระทบมาก 
บางมาตรการก็ไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งน้ี ปริมาณขยะพลาสติกในช่วงโควิด-19 ของประเทศไทย 
กลบัมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามปริมาณความต้องการใช้ท่ีมากขึ้น เช่น การสั่งอาหารเดลิเวอร์ร่ี 
ร้านคา้ส่วนใหญ่ยงัเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุส่งง่ายอย่างพลาสติกหรือโฟม เน่ืองจาก ราคาถูก, 
สะดวก, แข็งแรง โดยไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์ท่ีมีฉลากส่ิงแวดลอ้ม หรือบรรจุภณัฑ์ท่ี
ย่อยสลายได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอกย  ้าว่ามาตรการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนกั หรือสร้างแรงจูงใจ
ต่าง ๆ ของประเทศไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  
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5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 
 

5.2.1 ด้านประชากรศาสตร์ 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 416 คน พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมี
อายุ 18-30 ปี มีพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สุดา
รัตน์ กนัตะบุตร (2554) และนภสัวรรณ วงกตวรินทร์ (2564) ท่ีพบว่า อายุ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑฯ์ 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ท่ีพบว่า ปัจจยั
ดังกล่าวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน (ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม) 

5.2.2 ด้านทัศนคติ 
ช่วงอายุ หรือช่วงรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41-50 ปี หรือผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมี
รายไดร้ะหว่าง 45,001-60,000 บาท จะมีทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีคะแนนทศันคติในระดบัมาก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีอายุ 18-30 ปี หรือกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 
15,000 บาท มีทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี เพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพท่ีต่างกนั จะมีทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั  

โดยท่ีทศันคติมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) 
วิภาวี กล าพบุตร (2553) และณัฐณิชา นิสัยสุข (2558) ท่ีพบว่า ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ค าถามท่ีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ “หากคุณสมบติัและคุณภาพไม่ต่างกนั ฉนัจะเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า” มีค่าเฉล่ียทศันคติ 4.33 จาก 5 คะแนน หมายถึง มี
ทศันคติกับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงหากผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมสามารถพัฒนาให้มีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้ดีเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็มีทศันคติท่ีดีพร้อมเปิดใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และขอ้
ค าถามท่ีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ “การใชภ้าชนะแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เหมาะสมแลว้ในสถานการณ์
โควิด-19” มีค่าเฉล่ียทศันคติ 2.50 หมายถึง มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ระดบั
น้อย ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการใชภ้าชนะซ ้ า
เพื่อลดการสัมผสัโรค หรือเพื่อความสะดวกในการสั่งกลบัไปรับประทานท่ีบา้น / สั่งอาหารเดลิ
เวอร์ร่ี จึงมองว่าควรค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกมากกว่าการค านึงเร่ืองปัญหาขยะท่ีจะ
มีมากขึ้นจากการใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

5.2.3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑท่ี์

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั สุดารัตน์ กนัตะบุตร (2554) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของผู ้บริโภคในจังหวดั
นครราชสีมา โดยปัจจยัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นช่องทางจดั เป็น
ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยสุดตามล าดบั  

โดยในดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในประเด็นเร่ือง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณ และมีราคาใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑท์ัว่ไป ตามล าดบั ดงันั้น หากผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและปริมาณสอดคลอ้งกบัราคาขาย มีความหลากหลายในกลุ่มเดียวกนั 
มีหลายแบรนด์ มีความตอ้งการจากผูบ้ริโภคมากขึ้น ก็จะเกิดการแข่งขนัในตลาดมากขึ้น ความ
แตกต่างดา้นราคาอาจจะน้อยลง จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายตอ้งช่วยกันส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดีกว่าก็จริง แต่มีตน้ทุนสูง จึงตอ้งขาย
ในราคาสูงเพื่อให้คุม้ทุน หากมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น ผลิตไดใ้นปริมาณท่ีมากพอ ก็จะ
สามารถขายในราคาท่ีต ่าลงไดแ้ละมีราคาไม่แตกต่างกบัผลิตภณัฑท์ัว่ไป สุดทา้ยก็จะส่งผลดีต่อทุก
ฝ่ายทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในประเด็นเร่ือง ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ จะตอ้งสามารถ
น าไปรีไซเคิลได้, ผลิตภัณฑ์จะต้องมีฉลากส่ิงแวดล้อม และมีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่า
ผลิตภณัฑท์ัว่ไป ตามล าดบั ซ่ึงส่ิงท่ีสามารถแสดงวา่สามารถน าไปรีไซเคิลได ้คือ ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
หรือสัญลกัษณ์รีไซเคิล จึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ว่าหากพบสัญลกัษณ์ดังกล่าวบน
ผลิตภณัฑ์ หมายความว่าผลิตภณัฑ์นั้น ๆ สามารถน าไปรีไซเคิลได ้นอกจากน้ี การแสดงถึงความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น ฉลากเขียวซ่ึงแสดงถึงความใจใส่ตั้งแต่ตน้ทางวตัถุดิบ เขา้มาสู่
กระบวนการผลิต ตลอดจนจบครบวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ,์ ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว ซ่ึง
แสดงถึงการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้สารอันตรายใน
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ สามารถช่วยให้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดง้่ายขึ้น 
เพียงสังเกตจากฉลากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูบ่นผลิตภณัฑน์ัน่เอง 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในประเด็นเร่ือง ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะตอ้งมี
การรับประกนัคุณภาพสินคา้หรือมีบริการหลงัการขาย, ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
เช่น การโฆษณาว่าหากซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และมี
การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก ใบปลิว ฯลฯ ตามล าดบั รูปแบบ
ของผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งใส่ใจในการรับประกนัหรือบริการหลงัการขายมาขึ้น 
เช่น รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV: Electric Vehicle) แมจ้ะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีวา่หากเลือกใชจ้ะเป็นส่วน
หน่ึงในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม แต่หากไม่มีการรับประกนัแบตเตอร่ี, รับประกนัระบบไฟฟ้า ฯลฯ 
ผูบ้ริโภคก็จะไม่มัน่ใจในคุณภาพ และไม่เลือกใชใ้นท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีขายตามหา้งสรรพสินคา้
ทัว่ไป, มีขายในช่องทางออนไลน์ และมีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริโภค
เขา้ถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดง้่ายมากขึ้น โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในประเด็น
เร่ือง มีขายตามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปมากท่ีสุด เพราะสะดวกในการเดินทางไปเลือกซ้ือ ไดส้ัมผสั
ตวัผลิตภณัฑจ์ริง ประกอบกบัในห้างสรรพสินคา้จะขายเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานเท่านั้น จึง
เกิดความมัน่ใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางดงักล่าวมากท่ีสุด 
 

5.3 รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 
 

จากผลการศึกษา ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ทั้งนโยบายและมาตรการของภาครัฐเก่ียวกบัการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย, สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และ
สถานการณ์ขยะพลาสติก ลว้นส่งผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
เกิดปัญหาดา้นการส่ือสารในระยะแรก เพราะหน่วยงานรับรองฉลากไม่สามารถติดต่อหรือให้ขอ้มูล
ฉลากส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยตรง แต่ต่อมา มีการแกไ้ขดว้ยการประชุมออนไลน์ หรือการให้ขอ้มูลผ่าน
ส่ือออนไลน์มากขึ้น มีการตรวจประเมินโรงงานในรูปแบบการตรวจระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ 
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงขบัเคล่ือนการส่งเสริมในยุควิถีใหม่ (New normal) ให้เป็นไป
ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดกิจกรรมท่ีตอ้งใกลชิ้ดหรือรวมตวักนั  

ดา้นปัจจยัภายใน การส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ควรเน้นไปท่ีวยัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุต่างกัน จะมี
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ทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีอายุ 
18-30 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมน้อยท่ีสุด สอดคล้องกับ ผูแ้ทนจากมูลนิธิสถาบัน
ส่ิงแวดลอ้มไทยซ่ึงเห็นว่า ควรปรับเปล่ียนเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ และควรเลือกกลุ่มผูบ้ริโภคโดย
แบ่งความเหมาะสมตามวยัของผูบ้ริโภค ถา้เป็นเด็กหรือวยัรุ่นจะเขา้ถึง Social Media ไดม้ากกว่า
ผูใ้หญ่ ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้่า ควรใช้ “การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้” ส่ือสารให้เห็นจุดเด่น
และความแตกต่างของสินคา้ท่ีมีฉลากส่ิงแวดลอ้มเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป รวมทั้งประโยชน์ท่ีสังคมจะ
ไดรั้บโดยรวม โดยเน้นส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถเขา้ถึง
เทคโนโลยีไดง้่ายท่ีสุด เม่ือมีความรู้และทศันคติท่ีดี ก็จะโนม้นา้วให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีหันมาเลือกใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 

ดา้นมาตรการ ผูบ้ริโภค 71.6% เคยเขา้ร่วมแคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags เน่ือง
ดว้ยเป็นมาตรการบงัคบัท่ีภาคเอกชนจะงดแจกถุงพลาสติก แต่เม่ือน าผูบ้ริโภคท่ีเคยเขา้ร่วมแคมเปญ 
Everyday Say No to Plastic Bags มาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเคยเขา้ร่วมมาตรการดงักล่าว หรือเขา้ร่วมกิจกรรมและการ
ประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากนัก ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเคยเข้าร่วมเข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม, โครงการส่งเสริมบัตรเดียวเขียวทั่วไทย หรือไม่เคยเข้าร่วม
มาตรการใด ๆ จะมีแนวโนม้ระดบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสูงขึ้น ทั้งน้ี 
ท่ีกิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้มไม่ความสัมพนัธ์กบัระดับพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากนักสาเหตุอาจเป็นเพราะปัญหาของฉลากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
อนัดบั 1 คือ ไม่รู้จกัฉลากส่ิงแวดลอ้ม อนัดบั 2 คือ ไม่เขา้ใจขอ้มูลในฉลาก อนัดบั 3 คือ ไม่เช่ือมัน่
ในฉลากส่ิงแวดลอ้ม และอนัดบั 4 คือ ฉลากส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมากเกินไป ดงันั้น แมก้ารมีฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มเหมาะสมกบัประเทศไทย เพราะเป็นการส่ือสารให้แก่ผูบ้ริโภค แต่การน าไปปฏิบติัยงั
ไม่เหมาะสมนกั เน่ืองจากผูบ้ริโภคชาวไทยยงัขาดการรับรู้ อาจจะเป็นเพราะการประชาสัมพนัธ์ยงั
ไม่เพียงพอ จึงควรเนน้การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ใหม้ากขึ้น 

นอกจากน้ี มาตรการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 1) หากใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุน เช่น 
ภาครัฐลดภาษี/อุดหนุนใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีราคาต ่ากวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป หรือน า
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมารวมอยู่ในราคาสินคา้ ผูบ้ริโภค 99.8% จะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ว่า ด้านราคาเป็นด้านท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด 2) หากมีการกิจกรรม/การรณรงค์ เช่น การรณรงค์ให้ใช้ภาชนะธรรมชาติ 
กิจกรรมสะสมคะแนนเม่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภค 97.4% จะเลือกใช้
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ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) หากมีการประกาศใชก้ฎหมายลดการใชพ้ลาสติก เช่น ห้าม
ร้านคา้ใชห้ลอดพลาสติก ท าให้ร้านคา้ตอ้งใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภค 94.7% 
จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงปัจจุบัน การกิจกรรม/การรณรงค์ และการ
ประกาศใชก้ฎหมาย เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองมานานแลว้ แต่ผูบ้ริโภค 48.6% กลบัใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง, ผูบ้ริโภค 30.8% ใชเ้ท่าเดิม มีเพียง 20.7% ท่ีใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีกระทบต่อวิถีชีวิต ซ่ึง
ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัดา้นสุขภาพ เร่ืองปากทอ้ง และชีวิตความเป็นอยูเ่ป็นส าคญั มากกวา่การ
ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั นภสัวรรณ วงกตวรินทร์ (2564) ท่ีพบวา่ วิกฤตการณ์โควิด-19 มีผล
เชิงลบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการส่ือแบบปากต่อปาก 
 ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงควรบูรณาการความร่วมมือกนัทุกภาคส่วน ไม่ท าให้
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาสร้างภาระให้ผูบ้ริโภคตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม โดยร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยืน เนน้ไปท่ีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้เป็นหลกั เน่ืองจาก
ทศัคติกบัพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก เม่ือผูบ้ริโภคหันมาใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้ น ก็จะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ Saroj Kumar Datta (2011) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ตอ้งการซ้ือในราคาท่ีแพงกว่าปกติ ทั้งน้ี หากความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้นก็
จะช่วยลดตน้ทุนในการผลิต จึงควรส่งเสริมความตระหนกัแก่ผูบ้ริโภคว่าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มได ้เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยในดา้นเศรษฐกิจ เม่ือมีความตอ้งการมากพอ ผลิตไดใ้นปริมาณท่ีมากพอ ราคาขายก็จะ
ถูกลง นอกจากน้ี ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยงัส่งออกต่างประเทศไดง้่าย และก าจดัง่ายกวา่
สินคา้ปกติด้วย ด้านสังคม ส่งผลดีต่อความปลอดภยั สุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ทิ้งกองขยะไวใ้ห้รุ่นลูกหลาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า จึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีเราทุกคนจะร่วมกนัส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหส้ามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดใ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 น้ี 
 
 ดังนั้น รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ควรมีรูปแบบดงัภาพท่ี 5.1 
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ลกัษณะเด่น 3 ประการ 

 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 5.1 รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 
 

1) เน้นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านส่ือออนไลน์ 
การส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคตควรเนน้การให้ขอ้มูล

แก่ผูบ้ริโภคให้มาก ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 18-30 ปี เป็นกลุ่มท่ีต้องเร่งให้ความส าคัญในการ
ส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้มากขึ้น ซ่ึง
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี สามารถเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์ไดง้่าย ประกอบกบัในสถานการณ์โควิด-19 ผูค้น
ต้องค านึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัย เว้นระยะห่าง ลดการสัมผสั  หรือรวมตัวกัน การ

รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

กันยายน ปี 2558 ถงึเดือนสิงหาคม 2573 

แบบ Online / ลดการสัมผสั 

เขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี และมีแรงจูงใจในการใช ้

ผูบ้ริโภคเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กันยายน ปี 2558 ถงึเดือนสิงหาคม 
2573 
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ประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมจึงควรด าเนินการผา่นช่องทางออนไลน์ เนน้ส่ือสังคมออนไลน์ 3 อนัดบั
ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ Facebook, YouTube และ LINE (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2563) เพื่อส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเห็นจุดเด่นและความแตกต่างของสินคา้ท่ีมีฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป รวมทั้งประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บโดยรวม เช่น การโพสตอิ์นโฟ
กราฟิกประโยชน์ของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม, กิจกรรมกดถูกใจและกดแชร์โพสต์
เพื่อขยายขอ้มูลเป็นวงกวา้ง, คลิปวิดีโอแบบสั้นแนะน าการสังเกตฉลากส่ิงแวดลอ้มบนผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ, เป็นเพื่อนกบั LINE Official ของหน่วยงานเพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ 
เป็นตน้ 

2) สร้างแรงจูงใจในการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผูบ้ริโภคเกินกว่า 90% มีแนวโนม้จะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หาก

ภาครัฐอาจจะมีการลดภาษี/อุดหนุนให้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีราคาต ่ากว่าผลิตภณัฑ์
ทัว่ไป หรือน าตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมารวมอยูใ่นราคาสินคา้, มีกิจกรรม/การรณรงค ์เช่น การรณรงคใ์ห้
ใชภ้าชนะธรรมชาติ กิจกรรมสะสมคะแนนเม่ือซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนลดหรือ
โปรโมชนัพิเศษ หรือมีการประกาศใช้กฎหมายลดการใช้พลาสติก ดงันั้น ควรสร้างแรงจูงหรือมี
มาตรการบงัคบัให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจจะเพิ่มแรงจูงใจให้ผูท่ี้
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีสิทธิประโยชน์มากกว่าผูท่ี้เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป  
มีมาตรการบงัคบัทางกฎหมายหรือมีกฎระเบียบร่วมกนั มีบทก าหนดโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนอยา่งชดัแจง้  

3) บูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วน  
ในการขบัเคล่ือนการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่สามารถกระท าไดเ้พียง

ใครคนใดคนหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศตอ้งร่วมมือ
และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวไม่ควรท าเฉพาะภาครัฐ แต่ควรส่งเสริมให้
ภาคเอกชนทุกแห่งเขา้ร่วมมาตรการน้ีดว้ย, การห้ามใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้งของภาครัฐ ไม่
ควรบงัคบัใช้เพียงแต่ในพื้นอุทยาน แต่ควรขบัเคล่ือนร่วมกันให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ส าหรับ
ภาคเอกชน อาจร่วมมือโดยห้ามร้านคา้ท่ีใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งมาขายของในพื้นท่ี ให้
ความส าคญักบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การขอรับรองฉลากส่ิงแวดลอ้ม และภาคประชาชน 
ไม่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแม้จะมีราคาถูกกว่า โดยมีมาตรการ
สนบัสนุน/จูงใจจากภาครัฐและภาคเอกชนมาทดแทนดงัขอ้ 2) ก็จะไม่มีผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มอีกต่อไป เม่ือเกิดความร่วมมือและมีการผลกัดนัก็จะกระตุน้การเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้น เพราะผูซ้ื้อจะเป็นผูข้บัเคล่ือนท่ียิง่ใหญ่ ท าใหผู้ผ้ลิต
มองเห็นแนวทางการเติบโตและกลา้ท่ีจะลงทุน และเม่ือมีความตอ้งการมาก ผลิตไดใ้นปริมาณท่ี
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มากพอ ราคาก็จะถูกลง ในอนาคตผูบ้ริโภคก็จะสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ไดง้่ายขึ้น ผลิตภณัฑท่ี์สร้างผลกระทบรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้มก็จะอยู่ในตลาดไม่ได ้และหายไปใน
ท่ีสุด 

นอกจากน้ี ภาครัฐ องค์กรกลางต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานรับรองฉลากส่ิงแวดล้อม และ
ภาคเอกชนอาจมีโครงการบูรณาการร่วมกันแบบออนไลน์ เช่น แนวทางของมูลนิธิสถาบัน
ส่ิงแวดลอ้มไทย ท่ีจะบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชัน Shopee (แพลตฟอร์มส าหรับซ้ือและขายของ
ออนไลน์) โดยจะเชิญผูผ้ลิตสินค้าท่ีได้รับการรับรองฉลากเขียวและสินค้ามีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดในเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมมลพิษ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผูผ้ลิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มาร่วมฟังหลักเกณฑ์ร้านค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยอาจจะมี
ส่วนลดหรือโปรโมชนัพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บัทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค มีสติกเกอร์วา่ผลิตภณัฑใ์ด
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือเม่ือคน้หากล่องอาหารในแอปพลิเคชัน อาจจะให้กล่องอาหารท่ีมี
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มถูกคน้เจอเป็นล าดบัตน้ ๆ หากสามารถด าเนินการร่วมกนัไดก้็จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เป็นการเพิ่มการเขา้ถึงให้กับผูบ้ริโภค, ผูบ้ริโภคได้รับสินค้าท่ีดีทั้ งต่อ
สุขภาพและต่อส่ิงแวดลอ้ม, เพิ่มช่องทางการขายให้กบัผูผ้ลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) เร่งผลกัดนัยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียงัยืน เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

2) ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัในทุกระดบั ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน 
3) ออกมาตรการภาษี โดยรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในราคาสินคา้ หรือก าหนด

อตัราภาษีระหวา่งผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มกบัผลิตภณัฑท่ี์สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั ลดภาษีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแลดลอ้ม ในขณะท่ีหากเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีสร้าง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก็ตอ้งจ่ายภาษีมากกวา่ 

4) ออกกฎหมายและบทก าหนดโทษเก่ียวกบัการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 
กล่องโฟม ฯลฯ อย่างชดัเจน และบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัอยา่ง
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เป็นรูปธรรม เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นเพียงการรณรงคเ์พื่อสร้างการมีส่วนร่วม มิใช่การ
บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม จึงยงัไม่เด็ดขาด 

5) ออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานฉลากรับรองผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจาก ฉลากส่ิงแวดลอ้มบางประเภทผูผ้ลิตสามารถรับรองตวัเองได ้จึงควรมีมาตรการในการ
ควบคุมเพื่อความถูกตอ้ง สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค 
 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรปรับรูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้เป็น

ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  
2) ให้ความรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและปัญหาส่ิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริโภค และส่ือสารให้

ผูบ้ริโภคเห็นจุดเด่นและความแตกต่างของสินค้าท่ีมีฉลากส่ิงแวดล้อมเทียบกับสินค้าทั่วไป 
ประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บโดยรวม รวมถึงผลกระทบหากใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจและความตระหนกั อนัจะส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 

3) สร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ (รวมถึงองค์กรอิสระ) ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพื่อให้การปฏิบติัโครงการ / กิจกรรม / การรณรงคต์่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ เกิดการปฏิบติั
เป็นวงกวา้ง 

4) การใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single-Used Plastic) ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ถือว่ามีความจ าเป็นอยู่มาก เพื่อให้ปลอดภยัจากการติดเช้ือ อีกทั้งยงัมีราคาถูก แต่
แทบจะไม่ย่อยสลาย ตกคา้งไปยงัรุ่นลูกหลาน จึงควรสร้างแรงจูงใจให้ใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกท่ี
สามารถน าไปรีไซเคิลได้ หรือใช้ภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติซ่ึงย่อยสลายง่ายกว่า  เช่น การให้
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ เม่ือมีการใชเ้พิ่มขึ้น ราคาก็จะลดต ่าลง ผูบ้ริโภคก็จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไปในระยะยาว 

  
5.4.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณมาใชร่้วมกนั โดย
ท าการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 416 คน สัมภาษณ์ผูก้  าหนดนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน 
3 แห่ง หากเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง ประเด็นการสัมภาษณ์ และเพิ่มจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผลการวิจยัจะ
เจาะลึกและละเอียดมากขึ้น 

2) การศึกษาคร้ังต่อไปอาจหาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีน่าจะส่งผลต่อการส่งเสริมการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาวิเคราะห์เพิ่มเติม 
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3) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า แต่ละช่วงวยัมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยศึกษากลุ่มประชากรผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส าหรับ
การศึกษาคร้ังต่อไป หากศึกษาช่วงอายุต ่ากว่า 18 ปีร่วมดว้ย ก็จะท าให้ผลการวิจยัมีความสมบูรณ์
มากยิง่ขึ้น
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC)  
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา ประเมิน และให้ค าแนะน า  

รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
 

ค าชี้แจง 

 ให้ผู ้ประเมินท าการประเมินประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย ( IOC) 
ประกอบดว้ย 

1) แบบสัมภาษณ์ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย 
2) แบบสอบถาม ประชาชนผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมีอาย ุ18 ปีขึ้นไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1  อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ 
คนท่ี 2 อาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
คนท่ี 3 นกัวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มอาวุโส 
คนท่ี 4 ผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
คนท่ี 5  อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
คนท่ี 6 อาจารยค์ณะสังคมศาสตร์ 
คนท่ี 7 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมศาสตร์ 
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1) แบบสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย 

วัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 

วตัถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย และ
มาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อประเมินการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือบุคลากรของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าแผน/
นโยบายท่ีส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference) โดยด าเนินการภายใตก้รอบแนวคิดการประเมินผลเชิงระบบ (CIPPI-
Model) ได้แก่ Context, Input, Process, Product และ Impact จากนั้นน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์
ตามกรอบแนวคิดของการคน้ควา้อิสระน้ี แลว้เสนอรูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อไป แบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 3  รูปแบบส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 4  การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 
ส่วนท่ี 5 ผลกระทบจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 6  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อค าถาม ส าหรับการติดตามและประเมินผลแต่ละข้อว่ามีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่าสอดคลอ้งให้
เขียน   ช่อง  1 ,  ไม่แน่ใจช่อง 0 ,  ไม่สอดคลอ้ง ช่อง -1  และกรุณาใหค้  าแนะน า 
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ผลการตรวจหาค่าความสอดคลองข้อค าถามกบัวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ต าแหน่ง 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
1.2 ช่ือหน่วยงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
1.3 ประสบการณ์ท างาน 1 1 0 0 1 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้
ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Context & Input) 
2.1 ปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายและ

มาตรการของภาครัฐ, สถานการณ์โควิด-
19 และสถานการณ์ขยะพลาสติก ส่งผล
ต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

2.2 ปัจจยัภายใน เช่น ปัจจยัทัว่ไปของ
ผูบ้ริโภค, ทศันคติ และส่วนประสมทาง
การตลาด ส่งผลต่อการส่งเสริมการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่ อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

2.3 โควิด-19 เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมฯ หรือไม่ 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

ส่วนที่ 3 รูปแบบส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Process) 
3.1 ปัจจุบนั มีโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม

การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง และด าเนินการ
อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

3.2 โครงการ / กิจกรรมส่งเสริมฯ ดงักล่าว มี
ความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัมาก
นอ้ยเพียงใด 

1 0 0 1 1 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้

ส่วนที่ 4 การใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โควิด-19 (Product) 
4.1 ภาพรวมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 
ของคนไทย เป็นอยา่งไร 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 5 ผลกระทบจากการใช้ผลติภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (Impact) 
5.1 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เช่น การใช ้

การผลิต และการส่งออก, ตน้ทุนการ
ผลิตและการก าจดัขยะ ฯลฯ เป็นอยา่งไร 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

5.2 ผลกระทบดา้นสังคม เช่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภค, 
คุณภาพชีวิต ฯลฯ เป็นอยา่งไร 

1 0 1 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

5.3 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหา
ขยะ/พลาสติก, การปล่อยมลพิษอนัเป็น
สาเหตุใหเ้กิดภาวะโลกร้อน, การใช้
ทรัพยากร (ปริมาณการบริโภค) ฯลฯ 
เป็นอยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6.1 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับแนว

ทางการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์โควิด-19 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

 

 ค่า IOC เฉล่ียของแบบสัมภาษณ์ = 0.912 โดยในรายขอ้ ทุกขอ้มีค่า IOC > 0.5 จึงสามารถ
น าไปใชไ้ด ้ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะจากผูคุ้ณวุฒิวา่ ในขอ้ท่ี 1.3 จากประสบการณ์การท างาน ควรแกไ้ข
เป็น ประสบการณ์การการท างาน, ขอ้ท่ี 2.1 จากนโยบายและมาตรการของภาครัฐ... แก้ไขเป็น 
นโยบายและมาตรการของภาครัฐและเอกชน..., ขอ้ท่ี 2.3 เพิ่มค าถามว่า อย่างไร, ขอ้ท่ี 3.2 จากค าวา่
เหมาะสม แกไ้ขเป็น มีผลการด าเนินการเป็นอยา่งไร และมีจุดแข็งหรือขอ้จ ากดัอะไรบา้ง และขอ้ท่ี 
4.1 เพิ่มค าถามว่า และมีแนวโน้มการใช้ในอนาคตเป็นอย่างไร  เพื่อให้ได้ข้อค าถามท่ีมีความ
ครอบคลุมกรอบแนวคิดมากยิง่ขึ้น ผูศึ้กษาจึงน าไปปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้บบสัมภาษณ์ดงัภาคผนวก ค 
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2) แบบสอบถามประชาชนผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 

วตัถุประสงคข์องแบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของผูบ้ริโภค โดยแจกแบบสอบถามแก่ประชาชน
ทัว่ไป ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ E-mail เป็นตน้ ด าเนินการภายใตก้รอบ
แนวคิด ได้แก่ Input, Process และ Product แลว้เสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อไป  แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล  
มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกค าตอบเพียงขอ้เดียว , ค าถามปลายเปิด 
และค าถามท่ีใหเ้ลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ  

ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 มีลกัษณะเป็นค าถามใหม้าตรการประเมิน แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3  ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
 มีลกัษณะเป็นค าถามใหม้าตรการประเมิน แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4  ค าถามเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค  าตอบ, ค าถาม
ปลายเปิด และค าถามปลายปิดท่ีใหเ้ลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนท่ี 5  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
มีลกัษณะเป็นค าถามให้มาตรการประเมิน แบ่งระดบัออกเป็น 4 ระดบั, ค าถาม
ปลายปิดท่ีใช้จัดเรียงล าดับความส าคัญ  และค าถามท่ีให้เลือกค าตอบเพียง
ค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ 

ส่วนท่ี 6  ขอ้เสนอแนะ  
มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล (Input) 
1.1 เพศ 

 ชาย    หญิง 
1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

1.2 อาย ุ(ระบุ).............ปี 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด  

 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้  
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 ปวส. / อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี  
 สูงกว่าปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

1.4 อาชีพหลกั 
 ว่างงาน/ไม่มีงานท่ีแน่นอน  
 พนกังานบริษทัเอกชน 
 ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ  
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 รับจา้งทัว่ไป  
 คา้ขาย 
 ธุรกิจส่วนตวั  
 แม่บา้น 
 นิสิต/นกัศึกษา/นกัเรียน  
 อื่น ๆ (ระบุ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ต ่ากว่า 15,000 บาท  
 15,001 – 30,000 บาท 
 30,000 – 45,000 บาท   
 45,001 – 60,000 บาท 
 60,000 บาทขึ้นไป 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

1.6 ท่านเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

1 1 -1 1 0 1 1 0.57 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
(ตวัอยา่งเช่น ภาชนะจากธรรมชาติ, ขวด
น ้าด่ืมท่ีมีสัญลกัษณ์ 
รีไซเคิล, น ้ายาลา้งจานท่ีมีฉลากคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีสัญลกัษณ์
ประหยดัไฟเบอร์ 5 ฯลฯ) 
 เคย (ระบุ) ......  
 ไม่เคย 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคตต่ิอผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Input) 
ค าช้ีแจง: โปรดเลือกระดบัเห็น 1-5 โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องค าตอบ โดย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง, 5 = เห็นดว้ยอยา่งย่ิง) 
2.1 พฤติกรรมการบริโภคของเราอาจสร้าง

ผลกระทบไปไกลยงัอีกซีกโลกหน่ึง 
1 0 0 -1 1 1 1 0.43 ควรมีการ

ปรับปรุง
แกไ้ข 

2.2 ฉนัคนเดียว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงโลก
ได ้ฉนัจึงใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยไม่ค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

1 1 1 0 0 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้

2.3 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่
สามารถทดแทนผลิตภณัฑท์ัว่ไปได ้

1 1 1 1 0 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

2.4 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มี
คุณภาพต ่ากว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

1 1 0 1 0 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้

2.5 หากคุณสมบติัและคุณภาพไม่ต่างกนั 
ฉนัจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากกว่า 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

2.6 การใชแ้กว้พลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง 
เหมาะสมแลว้ในสถานการณ์โควิด-19 

1 1 -1 1 1 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้

2.7 ฉนัเช่ือมัน่ว่าผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาขยะไดดี้กว่า
ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

2.8 การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
  

1 0 0 1 1 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Input) 
ค าช้ีแจง: โปรดเลือกระดบัความส าคญั โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบ (1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด, 5 = ส าคญัมากท่ีสุด) 
ด้านผลิตภณัฑ์ 
3.1 มีคุณสมบติัและคุณภาพเทียบเท่า

ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 
1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

3.2 มีความสวยงาม ทนัสมยั 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.3 ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะตอ้งใชท้รัพยากร

และพลงังานในการผลิตนอ้ยท่ีสุด 
1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

3.4 ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถน าไปรีไซเคิลได ้ 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.5 ผลิตภณัฑต์อ้งมีฉลากส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน สัญลกัษณ์
รีไซเคิล 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

ด้านราคา 
3.6 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.7 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้
3.8 ราคาไม่แพงกว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไปมากนกั 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.9 มีความหลากหลายของระดบัราคาให้

เลือก 
1 1 1 1 0 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

3.10 สามารถต่อรองราคาได ้ 1 1 1 1 0 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้
ด้านการจัดจ าหน่าย 
3.11 มีขายในช่องทางออนไลน ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.12 มีขายตามห้างสรรพสินคา้ หรือร้านคา้

ทัว่ไป 
1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

3.13 บูธขายสินคา้มีความโดดเดน่ 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.14 มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
3.15 จดัส่งตรงเวลา 1 0 1 1 0 1 1 0.71 น าไปใชไ้ด ้
ด้านการส่งเสริมการขาย 
3.16 มีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น การ

โฆษณาว่าหากซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะ
เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
3.17 มีการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นส่ือท่ี

หลากหลาย เช่น โทรทศัน์ เฟซบุก๊ 
ใบปลิว ฯลฯ 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

3.18 มีการลดราคา แจกคูปองส่วนลด หรือมี
ของแถม 

1 0 1 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

3.19 มีการสะสมคะแนนเม่ือเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(เพื่อแลกหรือลุน้รางวลั) 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

3.20 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ / บริการ
หลงัการขาย 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (Process) 
4.1 ท่านเคยมีส่วนร่วมในมาตรการใดบ้าง 

(เลือกไดม้ากกว่า 1 ค  าตอบ)  
  1) แคมเปญ Everyday Say No to 
Plastic Bags  
งดแจกหรือไม่รับถงุพลาสติกตั้งแต่ 1 
มกราคม 2563 
  2) การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และ
บริการท่ีเป็นมิตรกบั ส่ิงแวดลอ้มของ
ภาครัฐ (รวมทั้งภาคเอกชน) 
  3) กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์
ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
 เช่น ฉลากเขียว, ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 
5 โดยรับชมผ่าน เวบ็ไซต์, Facebook, 
YouTube, การเสวนา ฯลฯ 
  4) โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียว
ทัว่ไทย (Green Card  Application) 
โหลดแอปพลิเคชันสะสมแต้มเม่ืองดรับ
ถงุหรือซ้ือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เพ่ือแลกสิทธิ พิเศษ
ต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้



113 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
4.2 จากมาตรการขา้งตน้ ในขอ้ 4.1 ทา่นคิด

ว่ามาตรการใดส่งผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของท่านมาก
ท่ีสุด  
(ระบเุลข  1 – 4 เพียงเลขเดียว) ... 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

4.3 กรณีท่ีท่านพบเห็นมาตรการส่งเสริมการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
อื่น ๆ ของประเทศไทย โปรดระบุ ... 

0 0 0 1 1 1 1 0.57 น าไปใชไ้ด ้

4.4 หากภาครัฐลดภาษี/อุดหนุนให้มีราคาต ่า
กว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป ท่านจะเลือกใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่ 
 เลือก   
 ไม่เลือก 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

4.5 หากมีการประกาศกฎหมาย เช่น ห้าม
ร้านคา้ใชห้ลอดพลาสติก ท าให้ร้านคา้
ไม่แจกหลอด หรือใชห้ลอดกระดาษ 
หลอดจากไมไ้ผ ่และหลอดสแตนเลสแทน 
ท่านจะเลือกอุดหนุนร้านนั้นหรือไม่ 
 เลือก   
ไม่เลือก 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

4.6 หากมีการกิจกรรม/การรณรงค ์เช่น การ
รณรงคใ์ห้ใชภ้าชนะธรรมชาติ กิจกรรม
สะสมคะแนนซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่านจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่ 
 เลือก   
ไม่เลือก 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Product) 
ค าช้ีแจงขอ้ 5.1 – 5.10 : โปรดใส่เคร่ืองหมาย P ในช่องค าตอบ เพียงค าตอบเดียว (ทุกคร้ัง, บ่อยคร้ัง, นาน ๆ คร้ัง หรือไม่เคย) 
5.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เช่น การใช้ 

การผลิต และการส่งออก , ต้นทุนการ
ผลิตและการก าจดัขยะ ฯลฯ เป็นอยา่งไร 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

5.1 เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

5.2 เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีฉลากส่ิงแวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
5.3 เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยสังเกตฉลาก

ประหยดัไฟเบอร์ 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

5.4 เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรี
ไซเคิลได ้

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

5.5 เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑช์ั้นเดียว 1 1 1 0 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้
5.6 ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
5.7 ใชห้ลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ 1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
5.8 พกแกว้มาเองแทนการใชพ้ลาสติกแบบ

ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

5.9 แนะน าคนรู้จกัให้ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

5.10 ยอมจ่ายเงินซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรตอ่
ส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ปกติ
ทัว่ไป 

1 1 0 1 1 1 1 0.86 น าไปใชไ้ด ้

5.11 ท่านคดิว่าปัญหาของฉลากส่ิงแวดลอ้ม
ขอ้ใด ท่ีส่งผลการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของท่านมาก
ท่ีสุด 
(โปรดเรียงล าดบัโดยกรอกหมายเลข 1-4 
โดยหมายเลข 1 = ส่งผลมากท่ีสุด 4 = 
ส่งผลนอ้ยท่ีสุด) 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
_____ ไม่ทราบว่าคือสัญลกัษณ์ / ฉลาก
อะไร 
_____ ไม่เขา้ใจขอ้มูลในฉลาก  
_____ ไม่เช่ือมัน่ในฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะฉลากบางประเภท 
 ให้ผูผ้ลิตรับรองตวัเองได ้
_____ ฉลากส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมาก
เกินไป 

5.12 โควิด-19 ท าให้การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของท่านเปล่ียนไป
อยา่งไร (เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว) 
   ลดลง เพราะตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัมากขึ้น, รายไดน้อ้ยลง, 
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น ฯลฯ 
   เท่าเดิม 
   เพ่ิมขึ้น เพราะตระหนกัถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลาย 
ส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ฯลฯ 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
สถานการณ์โควิด-19 อยา่งไรบา้ง 
(โปรดระบ)ุ ...... 

1 1 1 1 1 1 1 1 น าไปใชไ้ด ้

 
ค่า IOC เฉล่ียของแบบสอบถาม = 0.917 โดยในรายขอ้ ขอ้ท่ี 2.1 มีค่า IOC < 0.5 จึงควรมี

การปรับปรุงแก้ไข โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่าน ให้ความเห็นว่าการใช้ค  าในค าถามยงัไม่
เหมาะสม  ผูศึ้กษาจึงแกไ้ขขอ้ค าถามจาก “พฤติกรรมการบริโภคของเราอาจสร้างผลกระทบไปไกล
ยงัอีกซีกโลกหน่ึง” เป็น “พฤติกรรมการบริโภคของเราสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อส่ิงแวดลอ้ม” 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยในขอ้อ่ืน ๆ มีการปรับปรุงเลก็นอ้ยแต่ยงัคงไวซ่ึ้งสาระส าคญั เช่น 
ขอ้ท่ี 1.1 เพศ มีการเพิ่มเพศทางเลือกเพื่อแสดงความเสมอภาค เป็นตน้ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) 
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ผูศึ้กษาท าการทดสอบเคร่ืองมือโดยใชก้ารทดสอบความเท่ียง หรือความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน จ านวน  
30 คน เพื่อให้แน่ใจว่าผูต้อบจะมีความเขา้ใจตรงกนัและตอบค าถามตามความเป็นจริงไดทุ้กขอ้ ค่า
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 โดยยิ่งเขา้ใกล ้1.00 ยิ่งมีความเช่ือมัน่สูง เกณฑ์
การแปลผลความเช่ือมัน่มีดงัน้ี 

 0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 
 0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า 
 0.41 – 0.70  ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
 0.71 – 1.00  ความเช่ือมัน่สูง 

เม่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่าค่า 
Cronbach’s Alpha Coefficient ของแต่ละปัจจยัมีค่าดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของแต่ละปัจจยั 
 

ปัจจัย 
Cronbach's 

Alpha 

ปัจจยัดา้นทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม .566 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด .914 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม .804 

 

1) ปัจจยัดา้นทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากบั 
0.566 หมายความว่า  มีความเช่ือมั่นปานกลาง 2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากบั 0.914 หมายความว่า มีความเช่ือมัน่สูง และ 3) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากับ 0.804 หมายความว่า มีความ
เช่ือมัน่สูง ดงันั้น แบบสอบถามน้ีจึงมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้โดย
ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ดงัภาคผนวก ง



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ 
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    เลขท่ีแบบสัมภาษณ์   

 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
(ส าหรับผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย) 

 

 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อประเมินการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แลว้เสนอ
รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อไป ซ่ึงในแบบ
สัมภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Context & Input) 
ส่วนท่ี 3 รูปแบบส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Process) 
ส่วนท่ี 4 การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 (Product) 
ส่วนท่ี 5 ผลกระทบจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Impact) 
ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยทุกค าตอบ

ถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์คร้ังน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวชนิสรา ชูควร) 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ต าแหน่ง     
1.2 ช่ือหน่วยงาน     
1.3 ประสบการณ์ท างาน  0 – 5 ปี  5 – 10 ปี  
   10 – 15 ปี  15 – 20 ปี 
   20 – 25 ปี  25 ปีขึ้นไป 
 
ส่วนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

2.1 ปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายและมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชน, สถานการณ์โควิด-19 และ
สถานการณ์ขยะพลาสติก ส่งผลต่อการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
อยา่งไร  

  
 
  
2.2 ปัจจยัภายใน เช่น ปัจจยัทัว่ไปของผูบ้ริโภค, ทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อ

การส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
  
 
  
2.3 โควิด-19 เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมฯ หรือไม่ อยา่งไร 
  
  
  

ช่ือ - สกุลผูใ้หส้ัมภาษณ์     
โทรศพัท ์    
ช่ือ - สกุลผูส้ัมภาษณ์     
วนั/เดือน/ปี    เวลา     
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ส่วนท่ี 3  รูปแบบส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

3.1 ปัจจุบนั มีโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง และ
ด าเนินการอยา่งไร 

  
 
  
  
  

 
3.2 โครงการ / กิจกรรมส่งเสริมฯ ดังกล่าว มีผลการด าเนินการเป็นอย่างไร และมีจุดแข็งหรือ

ขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
 
  
  
 
  
 
ส่วนท่ี 4  การใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โควิด-19 

4.1 ภาพรวมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 ของคนไทย เป็น
อยา่งไร 
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ส่วนท่ี 5  ผลกระทบจากการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

5.1 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เช่น การใช้ การผลิต และการส่งออก, ตน้ทุนการผลิตและการก าจดั
ขยะ ฯลฯ เป็นอยา่งไร 

  
  
  
 
5.2 ผลกระทบด้านสังคม เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภค, คุณภาพชีวิต ฯลฯ เป็น

อยา่งไร 
  
  
  
 
5.3 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาขยะ/พลาสติก, การปล่อยมลพิษอนัเป็นสาเหตุให้เกิด

ภาวะโลกร้อน, การใชท้รัพยากร (ปริมาณการบริโภค) ฯลฯ เป็นอยา่งไร 
  
  
  
 
ส่วนท่ี 6  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6.1 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับแนวทางการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โควิด-19 

  
  
  
  
  

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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วนัท่ีใหข้อ้มูล      หมายเลขแบบสอบถาม   

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
(ส าหรับกลุ่มประชาชนผูบ้ริโภค) 

 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค แลว้เสนอรูปแบบการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมต่อไป โดยในแบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ 
ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยทุกค าตอบ

ถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด 

จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหค้วามอนุเคราะห์การสอบถามคร้ังน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวชนิสรา ชูควร) 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ค าจ ากดัความ 
“ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง สินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

กวา่ เม่ือเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั โดยค านึงผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์
ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้านผลิตภณัฑ ์การน ามาใชใ้หม่หรือการแปรรูป 
รวมทั้งการน าไปก าจดั ดงันั้น การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นทางเลือกท่ี
สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

นอกจากน้ี สามารถสังเกตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้จาก 
“ฉลาก” หรือ “ตราสัญลักษณ์”  ท่ีแสดงว่าผ่านการตรวจสอบประเมินผลกระทบท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตตลอดทั้งวฏัจกัรผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ 
 
ตัวอย่างฉลากส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง: โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องค าตอบตามความเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน 

1.1 เพศ  ชาย  หญิง  LGBTQ+ 

1.2 อาย ุ(ระบุ)   ปี  

1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด  ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
   มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  ปวส. / อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.4 อาชีพหลกั  วา่งงาน / ไม่มีงานท่ีแน่นอน  พนกังานบริษทัเอกชน 
    ขา้ราชการ / พนกังานของรัฐ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

    รับจา้งทัว่ไป  คา้ขาย 
   ธุรกิจส่วนตวั  แม่บา้น 

  นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา  อ่ืน ๆ (ระบุ)   

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ต ่ากวา่ 15,000 บาท  15,001 – 30,000 บาท 
    30,001 – 45,000 บาท   45,001 – 60,000 บาท 
    60,000 บาทขึ้นไป 

1.6 ท่านเคยซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
(ตัวอย่างเช่น ภาชนะจากธรรมชาติ, ขวดน า้ด่ืมท่ีมีสัญลักษณ์รีไซเคิล, น า้ยาล้างจานท่ีมีฉลาก
คาร์บอนฟุตพร้ินท์, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีสัญลักษณ์ประหยดัไฟเบอร์ 5 ติดดาว ฯลฯ) 

 

   เคย (ระบุ)     ไม่เคย 
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ส่วนท่ี 2  ค าถามเกีย่วกบัทัศนคติ 
ค าช้ีแจง: โปรดเลือกระดบัเห็น โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบ 
   1  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   2  =  ไม่เห็นดว้ย 
   3  =  ไม่แน่ใจ 
   4  =  เห็นดว้ย 
   5  =  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ค าถามทัศนคติ 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

2.1 พฤติกรรมการบริโภคของเราสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

2.2 ฉนัคนเดียว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงโลกได ้ฉนัจึงใช้
ผลิตภณัฑโ์ดยไม่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

     

2.3 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถทดแทน
ผลิตภณัฑท์ัว่ไปได ้

     

2.4 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีคุณภาพต ่ากวา่
ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

     

2.5 หากคุณสมบติัและคุณภาพไม่ต่างกนั ฉนัจะเลือกใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ 

     

2.6 การใชภ้าชนะพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เหมาะสมแลว้
ในสถานการณ์โควิด-19 

     

2.7 ฉนัเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถ
ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและปัญหาขยะไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์
ทัว่ไป 

     

2.8 การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผูใ้ช ้
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ส่วนท่ี 3  ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ค าช้ีแจง: โปรดเลือกระดบัความส าคญั โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบ (1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด, 
5 = ส าคญัมากท่ีสุด) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ระดับความส าคัญ 

1 2 3 4 5 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
3.1 มีคุณสมบติัและคุณภาพเทียบเท่าผลิตภณัฑท์ัว่ไป      
3.2 มีความสวยงาม ทนัสมยั      
3.3 ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะตอ้งใชท้รัพยากรและพลงังานในการผลิต

นอ้ยท่ีสุด 
     

3.4 ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถน าไปรีไซเคิลได ้      
3.5 ผลิตภณัฑต์อ้งมีฉลากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฉลากเขียว ฉลากลด

คาร์บอน สัญลกัษณ์รีไซเคิล 
     

ดา้นราคา 
3.6 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
3.7 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
3.8 ราคาใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑท์ัว่ไป      
3.9 มีความหลากหลายของระดบัราคาใหเ้ลือก      
3.10 สามารถต่อรองราคาได ้      
ดา้นการจดัจ าหน่าย 
3.11 มีขายในช่องทางออนไลน์      
3.12 มีขายตามหา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ทัว่ไป      
3.13 บูธขายสินคา้มีความโดดเด่นกวา่สินคา้ทัว่ไป      
3.14 มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น      
3.15 การจดัส่งตรงเวลา สามารถส่งออกไปต่างประเทศได ้      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ระดับความส าคัญ 

1 2 3 4 5 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 
3.16 มีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  

เช่น การโฆษณาวา่หากซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จะเป็นส่วนหน่ึง
ในการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

     

3.17 มีการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นส่ือท่ีหลากหลาย  
เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ก ใบปลิว ฯลฯ 

     

3.18 มีการลดราคา แจกคูปองส่วนลด หรือมีของแถม      
3.19 มีระบบสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการตลาด  

เช่น สะสมคะแนนเม่ือเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (เพื่อแลกหรือลุน้รางวลั) 

     

3.20 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ / บริการหลงัการขาย      
 
 
ส่วนท่ี 4  ค าถามเกีย่วกบัมาตรการส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
4.1 ท่านเคยมีส่วนร่วมในมาตรการใดบา้ง 

ค าช้ีแจง: โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเคยร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1) แคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags 

 งดแจกหรือไม่รับถงุพลาสติกตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 
   2)  การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ  
 (รวมทั้งภาคเอกชน) 
   3) กิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
  เช่น ฉลากเขียว, ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยรับชมผ่านเวบ็ไซต์, Facebook, YouTube,  
  การเสวนา ฯลฯ 

   4) โครงการส่งเสริมบตัรเดียวเขียวทัว่ไทย (Green Card Application) 
  โหลดแอปพลิเคชันสะสมแต้มเม่ืองดรับถุงหรือซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ฯลฯ เพ่ือแลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ 

   5) ไม่เคยเขา้ร่วม 
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4.2 จากมาตรการขา้งตน้ ในขอ้ 4.1 ท่านคิดว่ามาตรการใดส่งผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของท่านมากท่ีสุด (ระบุเลข 1 -4 เพยีงเลขเดียว)     
 

4.3 กรณีท่ีท่านพบเห็นมาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ของ
ประเทศไทย โปรดระบุ 

  
  
  

 
4.4 หากภาครัฐลดภาษี/อุดหนุนให้มีราคาต ่ากว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ท่านจะเลือกใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
  เลือก  ไม่เลือก 
 
4.5 หากมีการประกาศกฎหมาย เช่น หา้มร้านคา้ใชห้ลอดพลาสติก ท าใหร้้านคา้ไม่แจกหลอด หรือ

ใช้หลอดกระดาษ หลอดจากไมไ้ผ่ และหลอดสแตนเลสแทน ท่านจะเลือกอุดหนุนร้านนั้น
หรือไม่ 

  เลือก  ไม่เลือก 
 
4.6 หากมีการกิจกรรม/การรณรงค์ เช่น การรณรงคใ์ห้ใชภ้าชนะธรรมชาติ กิจกรรมสะสมคะแนน

ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ท่านจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ 

  เลือก  ไม่เลือก 
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ส่วนท่ี 5  ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ค าช้ีแจงขอ้ 5.1 - 5.10 : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบตามความเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน 
 

ค าถามพฤติกรรม ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย 

5.1 เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม     
5.2 เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีฉลากส่ิงแวดลอ้ม     
5.3 เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยสังเกตฉลาก

ประหยดัไฟเบอร์ 5 ติดดาว 
    

5.4 เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถ 
รีไซเคิลได ้

    

5.5 เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑห่์อหุม้ชั้นเดียว     
5.6 ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก     
5.7 ใชห้ลอดไฟแบบหลอดตะเกียบ (LED) 

แทนหลอดไส้ 
    

5.8 พกภาชนะมาเองแทนการใชภ้าชนะแบบใช้
คร้ังเดียวทิ้ง 

    

5.9 แนะน าคนรู้จกัใหซ้ื้อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

    

5.10 ยอมจ่ายเงินซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ปกติทัว่ไป 

    

 
5.11 ท่านคิดว่าปัญหาของฉลากส่ิงแวดลอ้มขอ้ใด ท่ีส่งผลการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของท่านมากท่ีสุด (โปรดเรียงล าดับโดยกรอกหมายเลข 1-4 โดยหมายเลข 1 = 
ส่งผลมากท่ีสุด 4 = ส่งผลน้อยท่ีสุด) 

_____ ไม่รู้จกัฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
_____ ไม่เขา้ใจขอ้มูลในฉลาก  
_____ ไม่เช่ือมัน่ในฉลากส่ิงแวดลอ้ม เพราะฉลากบางประเภทใหผู้ผ้ลิตรับรองตวัเองได ้
_____ ฉลากส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมากเกินไป 
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5.12 โควิด-19 ท าใหก้ารใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของท่านเปล่ียนไปอยา่งไร  
(เลือกตอบได้เพยีงค าตอบเดียว) 

 ลดลง  เพราะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัมากขึ้น, รายไดน้อ้ยลง, ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น ฯลฯ 
 เท่าเดิม (ไม่เปล่ียนแปลง) 
 เพิ่มขึ้น  เพราะตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ฯลฯ 
 
 

ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะ 
 
6.1 ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์โควิด-19 

อยา่งไรบา้ง (โปรดระบุ) 
  
  
  

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน



 

  

 
ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวชนิสรา ชูควร 
 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต-์มลัติมีเดีย) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 
 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน พ.ศ. 2563 – ปัจจุบนั 
นกัวิชาการพฒันาฝีมือแรงงานปฏิบติัการ 
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

พ.ศ. 2561 – 2563 
นกัวิชาการแรงงาน 
ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
จงัหวดัระยอง 

พ.ศ. 2559 – 2561 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลและธุรการ 
บริษทั เฟิร์สวสัดุวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 




