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การศึกษาคร้ั งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน   สถานการณ์การใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลาก ลดคาร์บอน   ความรู้ความเขา้ใจ  
และทศันคติของผูบ้ริโภค เก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์ ฉลากลดคาร์บอน  รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการรณรงคก์ารใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน  ซ่ึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
คือนกัศึกษาปริญญาโท   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  380  คน  
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม   นอกจากน้ีได้ สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ี ยวชาญจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  2  หน่วยงานและบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน  5  บริษทั 

ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายอุยูร่ะหวา่ง  26-30 ปี  
สถานภาพเป็นโสด  มีพื้นฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีในแผนศิลปศาสต ร์มากท่ี สุด  ส่วนใหญ่
เป็นนกัศึกษาภาคพิเศษ  คณะท่ีศึกษาในปัจจุบนัมากท่ีสุดคือคณะบริหารธุรกิจ   และประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบ ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน
และไม่ทราบสัญลกัษณ์ฉลากลดคาร์บอน  ส าหรับผูท่ี้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากล ดคาร์บอนจะ
ทราบถึง ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มากท่ีสุด   ผูท่ี้ทราบไดรั้บขอ้มูลจากส่ือประเภท
นิตยสาร /วารสารและส่ือจากท่ีอ่ืน   เช่น  ในวชิาเรียน  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
ผลิตภณัฑฉ์ลากลด คาร์บอน  ผูท่ี้ทราบและ เคยใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน   มีเหตุผลดงัน้ี  1) 
เหตุผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอนัเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  2)  
เหตุผลทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดรั้บการแนะน าใหเ้ลือกซ้ือจากผูอ่ื้น  3)  เหตุผลดา้นราคา  ประหยดั 



 
 

  (4) 

ค่าใชจ่้าย  4)  เหตุผลดา้นสถานท่ี  หาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้สะดวกซ้ือต่างๆ   5)  เหตุผลดา้นการ
ส่งเสริมการขาย  คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ  ส่วนบุคคลท่ีไม่เคยใชแ้ละมีความ
ประสงคจ์ะตดัสินใจเลือกซ้ือหรือทดลองใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน  โดยมีเหตุผลดงัน้ี  1)  
เหตุผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอนัเป็นสาเหตุขอ งภาวะโลกร้อน   2)  
เหตุผลทางดา้นผลิตภณัฑ ์ คุณภาพตอ้งดีกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ๆไป   3)  เหตุผลทางดา้นราคา  คุณภาพ
และราคามีความสอดคลอ้งเหมาะสมกนั   4) เหตุผลทางดา้นสถานท่ี  หาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้
สะดวกซ้ือต่างๆ   5)  เหตุผลทางดา้นการส่งเสริมการขาย  มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ี
น่าสนใจ  และพบวา่  ค่าเฉล่ียโดยรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนของ
กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ียโดยรวมทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑฉ์ลากลด
คาร์บอนอยูใ่นระดบัสูง   

ผลการทดสอบสมมติฐาน  สรุปไดว้า่   ปัจจยัส่วนบุคคล ทุกปัจจยั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน   ส่วนปัจจยั ส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ส่วนประสม
ทางการตลาดพบวา่  เพศ  สถานภาพสมรส  และอายท่ีุต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นดา้นส่วนประสม
ทางการตล าดท่ีต่างกนั   นอกจากน้ีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากคาร์บอน  และพบวา่  นกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนัมีความรู้
ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลด คาร์บอน ต่างกนั   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน  ปัจจยัท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน  ไดแ้ก่  ความรู้ความเขา้ใจและ
ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน  

ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความคิดเห็นผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน  พบวา่   
ประชาชนมีการรับรู้ เก่ี ยวกบั ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน นอ้ ยรวมทั้ง งบประมาณในการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน นอ้ย  และผลการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน  พบวา่  เหตุผลท่ีเขา้ร่วมโครงการ
เน่ืองจาก ไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   และบริษทัท่ียงัไม่เขา้ร่วม
โครงการมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ร่วมมากข้ึนเร่ือยๆ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงคก์ารใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนท่ีไดจ้าก 
การศึกษา  มีดงัน้ี  ควรมีการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบจากทางภาครัฐ  และเอกชน
ท่ีเขา้ร่วมโครงการใหม้ากข้ึน  และภาครัฐเองควรจดัสรรงบประมาณส่งเสริมโครงการอยา่งต่อเน่ือง
รวมทั้งก าหนดเป็นมาตรการทางภาษีใหก้บับริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนเพื่อเป็นการ



 
 

((5) 

 

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเข้าร่วมมากขึ้น  ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐควรมี

การก าหนดว่าต้องเป็นสินค้าท่ีมีฉลากลดคาร์บอน  
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The aims of this study were to study factors affecting decision to buy carbon reduction 

label products, the situation of carbon reduction label products in Thailand, consumers’ 

knowledge and attitudes towards carbon reduction label products, and to suggest appropriate 

means for promoting carbon reduction label products. Three hundred and eighty graduate students 

of NIDA Bangkok were used as samples in this study. The data were collected using 

questionnaires. In-dept interviewing of specialists from two responsible units and five companies 

applied for carbon reduction label products were also conducted for additional data.  

The results showed that the majority of the samples in this study were female, 26-30 

years old and single. Most of them obtained bachelor’s degree in Liberal arts. They were 

currently part time students, studied at School of Business Administration and worked in private 

companies. Most of them did not know about carbon reduction label symbol and their products. 

In addition, the products that they knew were only food and beverage. They received information 

about carbon reduction label products from magazines / journals and in their classes. Most of the 

samples have never used the products before. The reason for those who knew and used the 

products were 1) environmental reasons, i.e. reducing greenhouse gases which cause global 

warming; 2) product reasons, i.e. were advised to buy from others, 3) price reasons i.e. savings on 

expenses such as utility bills in a long term; 4) places reasons i.e available in many convenience 

stores; and 5) promotional reasons, i.e. convincing advertisement. For those who never used the 

products, they wanted to buy or test the products due to 1) environment reasons, i.e. reducing 



 

 

 

 

(7) 

greenhouse gases which cause global warming; 2) product reasons i.e. better quality than general 

product; 3) price reasons, i.e. consistency of quality and price; 4) place reasons i.e available in 

convenience stores; and 5) promotional reasons, i.e convincing advertisement. Furthermore, the 

results showed that knowledge and understanding of the samples about carbon reduction label 

products were at medium level, and their attitudes towards carbon reduction label products were 

at high level.  

The results of hypotheses testing showed that personal factors did not affect decision to 

buy carbon reduction label product and indicated that different genders, marital status and ages of 

the samples caused different opinions about marketing mix. In addition, opinions on the 

marketing mix did not affect the decision to purchase carbon reduction label products. The result 

also showed that knowledge and understanding of the samples about carbon reduction label 

products from different schools of studies were different. Knowledge and attitudes about the 

carbon reduction label products of the samples were related. In addition, knowledge and attitudes 

about carbon reduction label products of the samples were related to decision to buy carbon 

reduction label products.  

The results from in-depth interviewing of experts and responsible people involving in 

carbon reduction label illustrated that perceptions of public on the carbon reduction label were 

very low and the budget for public relation on the carbon reduction label was also low. Their 

reason of the companies for applying for the carbon reduction label involved awareness on the 

social responsibility and environment. In addition, companies that have not applied for the carbon 

reduction label yet, were interested to participate. 

 Recommendations to encourage the use of to carbon reduction label products are as 

follows; there should be the responsible agency for public relations from the government and 

private sectors. The government should support the budget for the carbon reduction label products 

project as well as tax incentive for companies that apply for carbon reduction label products in 

order to stimulate and motivate companies to participate more. The procurement in the 

government sector should consider carbon reduction label products. 
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1.1  ความเป็นมา  และความส าคัญของปัญหา 

 

ปัจจุบันประชากรมนุษย์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ท าให้มีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามไป

ด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวภาคการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการของประชากรท่ีมากขึ้น

ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม  ด้าน คมนาคมขนส่ง  และด้านเกษตรกรรม   ท าให้มีการน า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นจ านวนมาก  ผลท่ีตามมาคือ  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรบางอย่างเม่ือใช้แล้วหมดไปไม่สามารถท่ีจะหาทดแทนได้ใน

ระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แร่ธาตุ  ถ่านหิน  น ้ามัน  เป็นต้น  รวมถึงของเสียท่ีถูกปล่อยออกมาในปริมาณ

มากยังได้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก  ปัญหาภาวะ

โลกร้อนเป็นปัญหาหน่ึงท่ีปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  โดยมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์  เช่น  การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน  น ้ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ  การตัดไม้ท าลายป่า  ควันจากท่อไอเสียรถยนต์  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรมต่างๆ  เป็น

ต้น  ท าให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาสนใจและหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้   

มาตรการระหว่างประเทศท่ีจะสามารถช่วยบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  คือ  การลง

นามในร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) การประชุมลงนามได้จัดขึ้นท่ีประเทศญ่ีปุ่น

จึงได้ช่ือว่าอนุสัญญาเกียวโตซ่ึงในอนุสัญญาจะให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 (Annex I Countries) 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่าปริมาณการปล่อยในปีพ.ศ. 2533 ประมาณร้อย

ละ 5  โดยจะต้องด าเนินการให้ได้ภายในช่วงปี  พ.ศ. 2551-2555 (ค.ศ. 2008-2012)  โดยใช้วิธีการ

ต่างๆ  เช่น  กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  ประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศก าลังพัฒนาหรือกลุ่มนอ ก

ภาคผนวกท่ี 1 (non-Annex I Countries)  ไม่ได้ถูกจ ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ 
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พิธีสารเกียวโตภายในระยะเวลาและปริมาณท่ีก าหนดไว้แต่สามารถร่วมด าเนินโครงการในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยสมัครใจตามแต่ศักยภาพของประเทศ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก, 2553ก) 

ในส่วนของภาคประชาชนผู้บริโภคจะสามารถมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อย  ปัจจุบันทาง

ภาคอุตสาหกรรมในฐานะผู้ผลิต  รวมทั้งภาคธุรกิจบริการได้เล็งเห็นความส าคัญและได้แสดงความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผลิตสินค้าท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยโดยเข้าร่วมโครงการผลิต

สินค้าท่ีมี  “ ฉลากลดคาร์บอน ”  ซ่ึงเป็นฉลากท่ีแสดงการลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่

บรรยากาศในกระบวนการผลิตสินค้า  ท าให้ผู้บริโภครั บทราบว่าสินค้าชนิดนั้นส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมในปริมาณน้อย  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม อีกทั้งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต  โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ให้ดีขึ้น  ลดการใช้พลังงานฟอสซิลซ่ึงปลดปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างมาก  และเพิ่มการใช้พลังงาน

หมุนเวียน  ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีดังนี้  1)  ประโยชน์ต่อผู้บริโภค  ประการท่ี

หน่ึง  เป็นทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการ ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต  การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ  และผลิตสินค้าท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อย  ประการท่ีสอง  มี

ส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปริมาณน้อย  2)  ประโยชน์ต่อผู้ผลิต  ประการท่ีหน่ึง  ลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนา

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน  

ประการท่ีสอง  เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและส ร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่

บริษัท  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2554  มีจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนในประเทศไทยทั้งสิ้น  110  ผลิตภัณฑ์จาก  25  บริษัท  (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2554)  

ซ่ึงยังมีอยู่น้อยและยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 

 ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของนักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากนักศึกษาระดับปริญญาโทในอนาคตจะเป็นผู้น าในการบริหารกิจการต่างๆ  

และสถาบันมีหลายหลักสูตรวิชา  ดังนั้นแนวความคิดของแต่ละสาขาวิชาย่อมแตกต่างกันออกไปซ่ึง

บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนความคิดเห็นของประชาชนท่ีดีท่ีมาจากหลายสาขาอาชีพได้เป็นอย่างดี  ซ่ึง

จะสามารถเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่อไป 
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1.2  ค าถามการวิจัย 

 1.2.1  ปัจจุบันผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนหรือไม่  อย่างไร 

1.2.2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีอะไรบ้าง  

  1.2.3  แนวทางการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนควรท าอย่างไร    

 

1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1  เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

1.3.2  เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

1.3.3  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของ

ผู้บริโภค 

1.3.4  เพ่ือเสนอแนวทางการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภค  และแนวทางการรณรงค์การ

ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

  

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประชากรท่ีศึกษา  คือ  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์จ านวน  7,255  คน (กองบริการการศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551)  
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1.4.3  ขอบเขตด้านพื้นท่ี   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  กรุงเทพมหานคร 

 

1.4.4  ขอบเขตด้านเวลา 

ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามและท าการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2552  ถึง

เดือนมกราคม  พ.ศ. 2554 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1.5.1  ทราบถึงสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

1.5.2  ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 1.5.3  ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภค 

1.5.4  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอแนวทางให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

  

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  หมายถึง  ฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต ่าต่อหน่วยสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นข้อมูลอย่างง่ายส าหรับ

ผู้บริโภค  ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)  

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  สินค้าท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอน หมายความว่า  สินค้านั้นมาจากกระบวนการผลิต

ท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีความ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี   

สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 ปัจจัยทางการตลาด  หมายถึง  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และ

การส่งเสริมการตลาด 



 
 

บทท่ี  2  

 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน : 

กรณีศึกษา  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  ผู้ศึกษาได้

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา  โดยเสนอตามล าดับหัวข้อ  

ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดคาร์บอน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับฉลากคาร์บอน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติ 

2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดคาร์บอน 

 

ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  ได้เป็นแรง 

กระตุ้นให้ทุกประเทศหันมาสนใจและร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ   

ทั้งภาครัฐและเอกชน  ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในฐานะผู้ผลิตรวมไปถึงผู้บริโภคซ่ึงเป็น

แรงผลักดันอันส าคัญท่ีท าให้ผู้ผลิตมีการเปล่ียนแปลงลักษณะกระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณน้อย  จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิด  “ ตลาดคาร์บอน ”  หรือ   

ตลาดซื้อขายคาร์บอน ( Carbon Market) 
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2.1.1  ความหมายของตลาดคาร์บอนและจุดก าเนิดของตลาดคาร์บอน 
 หลงัจากท่ีมีการคน้พบวา่บริเวณขั้วโลกใตใ้นฤดูใบไมผ้ลิไดเ้กิดรูร่ัวของบรรยากาศชั้นโอโซน
ข้ึน  โดยมีสาเหตุจากสารสังเคราะห์จ าพวก  คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  หรือ  CFCs  องคก์ารส่ิงแวดลอ้ม
แห่งสหประชาชาติ  จึงผลกัดนัใหมี้การลงนามใน  อนุสัญญาเวยีนนา  วา่ดว้ยการพิทกัษช์ั้นโอโซนในปี
พ.ศ.  2528  ต่อมาไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีเกิดข้ึนเม่ื อ  พ.ศ.  2530  ณ  นครมอนทรีออล   วา่ดว้ยการลดและเลิก
ใชส้ารท าลายชั้นโอโซนท่ีเรียกวา่   พธีีสารมอนทรีออล   โดยประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภ าคีสมาชิก
ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2532  และไดมี้การจดัตั้งหน่วยอนุรักษโ์อโซนในอุตสาหกรรม   ทั้งภาคผลิตและภาคการ
บริการ   โดยจดัท าแผนงานเลิกการใชส้ารท าลายโอโซนและจดัท าโครงการใหค้วามช่วยเหลือดา้น
การเงินแก่ผูป้ระกอบการเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม   รวมถึงมาตรการ
ควบคุม  และลดปริมาณการน าเขา้สารท าลาชั้นโอโซนและประสานงานกบัหน่วยงานระหวา่งประเทศ
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลเทคโนโลยีทดแทน 
 ในการประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมยัท่ี  1 (COP-1) ในปี  พ.ศ. 2538  ท่ีประชุมเห็นสมควรท่ีจะเร่งรัดการอนุวติัตามพนัธกรณี
ของประเทศในภาคผนวกท่ี 1  ใหบ้รรลุตามเป้าหมายสูงสุดของอนุสัญญา   จึงมีมติใหมี้การจดัตั้ง
คณะท างานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Group on the Berlin Mandate:AGBM) ร่างขอ้ตกลงข้ึนใหม่เพื่อใหมี้
การบงัคบัใหอ้นุ มติัตามพนัธกรณี   คณะท างานไดท้ า การยกร่างขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นเวลา  2  ปีคร่ึง  
และไดมี้การน าเสนอในการประชุมสมชัชาประเทศภาคีสมยัท่ี  3 (COP-3) ในปี  พ.ศ. 2540  และ
ประเทศภาคีมีมติรับรอง  พธีิสารเกยีวโต  ในการประชุมคร้ังนั้น 
 ในปี  พ.ศ. 2540  จึงไดเ้กิด  พธีิสารโตเกยีว   ข้ึนโดยมีการก าหนดใหป้ ระเทศท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม
พฒันาแลว้   ตอ้งมีการลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกท่ีส าคญั  6  ชนิด  ไดแ้ก่  ก๊าชคาร์บอ นไดอ้อกไซ ด์
(CO2) ก๊าชมีเทน (CH4) ก๊าชไนตรัสออกไซด ์ (N2O) ก๊าชไฮโดรฟูโอคาร์บอน (HFCs) ก๊าชเปอร์ฟลูออ
โรคาร์บอน (CFCs) และก๊าชซลัเฟอร์เฮกซ ะฟลูโอโรด ์ (SF6) โดยรณรงคใ์หท้ัว่โลกหนัมาใช้ พลงังาน
สะอาด (Glean Energy)  หรือพลงังานทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดการปล่ อยก๊าชเรือนกระจก
โดยเฉพาะ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยลง  โดยรณรงคใ์หล้ดลงเฉล่ีย ร้อยละ  5  
โดยจะตอ้งด าเนินการภายในช่วงปี  พ.ศ. 2551-2555  (ค.ศ. 2008-2012) 
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หลกัการของพธีิสารเกยีวโต 
 1.  พิธีสารเกียวโต   ไดก้ าหนดขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย (Legal binding)  ไวใ้นกรณีด าเนินการ
ตามพนัธกรณี โดยมาตรา  3  ไดก้ าหนดพนัธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศภาคีในภาคผนวกท่ี  1  โดยรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ  5  จากระดบัการปล่อยโดยรวมของ
กลุ่มในปี  พ.ศ. 2533  ภายในช่วงพ .ศ. 2551-2555  โดยท่ีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  เช่น  ร้อยละ  8  ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นปี 
พ.ศ. 2533  ส าหรับกลุ่มประเทศประชาคมยโุรป  ร้อยละ 10  ส าหรับประเทศไอซ์แลนด ์  ร้อยละ  6 
ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น  เป็นตน้ 
 2.  มาตรา  3  ก าหนดชนิดของก๊าซเรือนกระจกท่ีควบคุมภายใตพ้ิธีสารเกียวโต  6  ชนิด  คือ 
คาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2)  มีเทน (CH4)  ไนตรัสออกไซด ์ (N2O)  ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs)  และซลัเฟอร์เฮกซะฟลูโอไรด ์(SF6)  โดยก าหนดการลดก๊าซเหล่าน้ีให้
คิดเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 equivalent) 

3.  ก าหนดพนัธกรณีเพิ่มเติมใหก้บัประเทศท่ีพฒันาแลว้  และไม่มีการเพิ่มพนัธกรณีใดๆใหก้บั
ประเทศก าลงัพฒันา 

4.  มาตรา  18  ของพิธีสารได้ก าหนดใหมี้ขั้นตอนและกลไกในการตดัสิน   และด าเนินการ
ลงโทษในกรณีท่ีประเทศภาคีไม่ด าเนินการตามพนัธกรณีท่ีก าหนด  

5.  เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   พิธีสารเกียวโต   ไดก้ าหนดกลไก
ยดืหยุน่ (Flexibility Mechanisms)  ข้ึน  3  กลไก  ดงัน้ี  

  -  กลไกการท าโครงการร่วม  (Joint Implementation, JI)  ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา   6  ซ่ึง
ก าหนดใหป้ระเทศพฒันาแลว้สามารถด าเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกนัเอง
ระหวา่งประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี   1  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้   เรียกวา่ ERUs (Emission 
Reduction Units) 
       -  กลไกการพฒันาท่ีสะอาด  (Clean Development Mechanism, CDM) ตามท่ีระบุไวใ้น
มาตรา  12  ซ่ึงก าหนดใหป้ระเทศในภาคผนวกท่ี   1  สามารถด าเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร่วมกบัประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศในกลุ่ม   Non-Annex I  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ลดไดจ้ะตอ้งผา่นการรับรอง  จึงเรียกวา่  CERs (Certified Emission Reduction) 
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       -  กลไกการซ้ือขายสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Emission Trading, ET) ตามท่ีระบุไว้
ในมาตรา   17  ซ่ึงก าหนดใหป้ระเทศในภาคผนวกท่ี   1  ท่ีไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศตามท่ีก าหนดไวไ้ด้   สามารถซ้ือสิทธ์ิการปล่อยจากประเทศในภาคผนวกท่ี   1  ดว้ยกนัเอง  ท่ีมี
สิทธ์ิการปล่อยเหลือ  (อาจเป็นเครดิตท่ีเหลือจากการท าโครงการ  JI และ CDM  หรือสิทธ์ิการปล่อยท่ี
เหลือเน่ืองจากระบบเศรษฐกิจท าใหป้ริมาณการปล่อยในปัจจุบนันอ้ยกวา่ปริมาณการปล่อยเ ม่ือปี  ค.ศ. 
1990  จึงมีสิทธ์ิการปล่อยเหลือพร้อมท่ีจะขายได)้  เรียกสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีจะซ้ือขายกนัน้ี
วา่  AAUs (Assigned Amount Units)  (International Cooperation Study Center , 2554) 

จึงเกิดเป็นตลาดซ้ือขายคาร์บอนข้ึนและเน่ืองจาก  พิธีสารเกียวโ ต  ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ และ
ประเทศไทยไม่มีพนัธกรณีในจ านวนปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงพนัธกรณีแรก  
แต่สามารถเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ ตามแต่ศกัยภาพของประเทศ   ประเทศไทย จึงไดจ้ดัท า
รายงานแห่งชาติตามเง่ือนไขของพนัธกรณี  นอกจากน้ีประเทศไทยก าลงัเตรียม การจดัตั้ง  NACDM 
(National Authority for CDM)  โดยมีส านกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยประสานงาน การเขา้ร่วมด าเนินการโครงการ  
CDM  ของประเทศไทย 

ตลาดคาร์บอน  หรือ  ตลาดซ้ือขายคาร์บอน   ( Carbon Market)  เร่ิมมาจากแนวคิดท่ีใชก้ลไก
ตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยก าหนดให ้  “คาร์บอนเครดิต”  เป็นสินคา้
ส าหรับการซ้ือขายได ้ จึงท าใหเ้กิดเป็น  “ ตลาดคาร์บอน ”  ข้ึนรวมทั้งยงัท าใหเ้กิดการก าหนดราคาของ
คาร์บอนเครดิตดว้ย  ซ่ึงตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ แลว้  กลไกการตลาดดงักล่าวจะเป็นการท าใหต้น้ทุน
ของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าท่ีสุด  (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2553ข) 
 ตลาดคาร์บอนสามารถแยกออกไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่  ตลาดทางการ  และตลาดแบบสมคัรใจ 

1.  ตลาดทางการ  (Mandatory market/ Compliance Market/ Regulated Market) 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้น  Kyoto Protocol  โดยใชต้น้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด  จึงมีการ

ก าหนดกลไกต่างๆ  ข้ึนมาในตลาดทางการ  ไดแ้ก่ 
- การด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกนั (Joint Implementation: JI) 
เป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือระ หวา่งประเทศในภาคผนวก  1  ท่ีมีพนัธกรณีตอ้งลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กบัประเทศในกลุ่มภาคผนวก B 12 ประเทศ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีตน้ทุนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนขา้งต ่า  ไดแ้ก่  ประเทศบูลกาเรีย  โครเอเทีย  สาธารณรัฐเชค  เอสโทเนีย  
ฮงัการี แลตเวยี  ลิทูเอเนีย  โปแลนด ์  รัสเซีย  สโลวาเกีย  สโลเวเนีย   และยเูครน   ปริมาณก๊าซเรือน
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กระจกท่ีลดลงของโครงการในกลไก  JI  จะเรียกวา่  Emission Reduction Units  (ERUs)  ซ่ึงมีค่าเท่ากบั   
1  ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 - กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)  
กลไก  CDM  มีลกัษณะเดียวกบัโครงการแบบ  JI  เพียงแต่ประเทศท่ีท าโครงการตอ้งเป็น

ประเทศนอกภาคผนวก  1/B  และเป็นผูเ้สนอวา่โครงการจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
เป็นจ านวนเท่าใด  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงของโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของกลไก 
CDM  เรียกวา่  Certified Emissions Reductions  (CERs)  

 - การซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกระหวา่งประเทศ (Emissions Trading: ET)  
เป็นกลไกท่ีมี การเอ้ือใหเ้กิดการซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บจดัสรรระหวา่งประเทศใน

กลุ่มภาคผนวก  1  เน่ืองจากประเทศต่างๆ  ท่ีเป็นภาคีในภาคผนวก  1  มีพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือน
กระจกภายในประเทศแตกต่างกนั ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีตอ้งควบคุมตามกลไกน้ี   เรียกวา่  ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการจดัสรรและอนุญาตใหป้ล่อย   (Assigned Amounts Units: AAUs)  โดยเร่ิมมี
ผลบงัคบัใชใ้นปี   2008  และส้ินสุดในปี 2012 ประเทศท่ีไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ตามพนัธกรณี สามารถเขา้สู่กลไก  ET  เพื่อซ้ือ  CERs  และ  ERUs  ได ้นอกจากน้ี  ประเทศหรือกลุ่ม
ของประเทศก็สามารถพฒันาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบัทอ้งถ่ินของตนเองได้
เพื่อใหก้ารปล่อย  CO2  เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศ   การซ้ือ CERs  และ  ERUs  ผา่นกลไก   ET  
สามารถซ้ือเพื่อครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซบางส่วนหรือทั้งหมดได ้ ตวัอยา่งเช่น ตลาด EU 
Emission Trading Scheme  (EU ETS)  ของสหภาพยโุรป  ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือเดือนมกราคม  2005  โดยการ
ผลกัดนัของประเทศเยอรมนี  และ สหราชอาณาจั กร เพื่อรองรับกลไกของพิธีสารเกียวโตในช่วงปี  
2008-2012  โดยท่ี  EU ETS  ก าหนดระบบการคา้คาร์บอนแบบ  “Cap and Trade”  กล่าวคือมีการ
ก าหนดเพดานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และจดัสรรสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(เฉพาะก๊าซ CO2)  ในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีอนุญาตใหป้ล่อยได ้  (Emission Allowance)  ใน
อุตสาหกรรมปลายน ้า  5  ประเภท   ไดแ้ก่  น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ  การผลิตพลงังานไฟฟ้า   กระดาษ
และเยือ่กระดาษ ซีเมนตแ์ละกระจก  และอุตสาหกรรมเหล็ก 

2.  ตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary Market) 
ตลาดแบบสมคัรใจเป็นตลาดท่ีมีการซ้ือ ขายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงซ่ึง

เรียกวา่  Verified Emission Reductions (VERs) ซ่ึงเกิดจากโครงการตามกลไก  CDM/JI  แต่ไม่ไดข้อ
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ใบรับรองจากหน่วยงานกลางของประเทศท่ีเป็นเจ้าของโครงการ  หรือไม่ได้ลงทะเบียนกับ

คณะกรรมการกลางของ  UNFCCC ดังนั้นจึงได้  VERs  ท่ีมีราคาต้นทุนท่ีต ่ากว่า CERs  

นอกจากนี้  ในตลาดทางการบางตลาด  ไม่นับรวมโครงการป่าไม้เป็นโครงการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถน าไปซื้อขายคาร์บอนได้  ดังนั้น  จึงมีผู้น าโครงการป่าไม้เหล่านี้ไปขายใน

ตลาดแบบสมัครใจได้ เน่ืองจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเห็นว่าชุมชนจะได้ประโยชน์ร่วมในการซื้อขาย

คาร์บอนเครดิตจากโครงการป่าไม้  

ตลาดแบบสมัครใจ  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2  ตลาด  คือ  

-  ตลาด  Chicago Climate Exchange (CCX) 

-  ตลาด  Over-the-Counter (OTC)  

ท่ีตั้งของตลาดคาร์บอน (เฉพาะ CERs) ส่วนมากท ากันแบบทวิภาคี (OTC) และมีส่วนหน่ึง

ประมาณร้อยละ  25  ท่ีซื้อขายในตลาดส าคัญ  ได้แก่  NordPool,  ECX,  Blue Next  และ  Climex 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับฉลากคาร์บอน 

 

2.2.1  ฉลากคาร์บอน  (Carbon Label)  

ฉลากคาร์บอน  (Carbon Label)  เป็นฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก

สู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  (Life Cycle Assessment : LCA) 

หรือสินค้าตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ  การผลิต  การใช้  และการจัดการหลังการใช้  โดย  LCA  ถูก

น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ  โดย

แสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (CO2 equivalent)  ก่อนน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ประกอบการออกฉลากคาร์บอน ซ่ึงฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ   

ฉลากแบบท่ี  1  พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

(Cradle to Grave)  ตั้งแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ  การขนส่ง  การผลิต  การบรรจุหีบห่อ  การใช้งาน  

จนกระทั่งการก าจัดของเสียท่ีเกิดขึ้น  ซ่ึงเรียกว่า  คาร์บอนฟุตพริ้นท์  (Carbon Footprint)  การ

ด าเนินงานจะใช้เวลาค่อนข้างมากเน่ืองจากมีกระบวนการประเมินซับซ้อน 

ฉลากแบบท่ี  2  พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยพิจารณาเฉพาะก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  (Production stages)  เท่านั้น  (Gate to gate)  ซ่ึงวิธีนี้จะใช้เวลาใน

การด าเนินงานน้อยกว่าแบบแรก  โดยในช่วงแรกของโครงการจะมุ่งเน้นการออกฉลากคาร์บอนแบบท่ี  
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2  ซ่ึงเรียกวา่  ฉลากลดคาร์บอน  (Carbon Reduction Label)  เพื่อใหก้ารด าเนินการออกฉลากกระท าได้
รวดเร็วเพื่อรองรับกระแสของผูบ้ริโภคในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลก ร้อน (องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2553ค) 

 
2.2.2  ฉลากคาร์บอนในประเทศไทย 
โครงการฉลากคาร์บอนของประเทศไทยริเร่ิมข้ึนโดย องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  

(องคก์ารมหาชน )  ร่วมกบั  สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย   เม่ือเดือนสิงหาคม  2551  เน่ืองจากขอ้มูล  LCA  
ในประเทศไทยยงัไม่สมบูรณ์   การด าเนินโครงการ ของไทยระยะแรกน้ี เป็น  “ ฉลากลดคาร์บอ น ”  
(Carbon Reduction Label)  ซ่ึงจะท าการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเท่านั้น   
กลุ่มเป้าหมายคือผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีจ าหน่ายในประเทศ  (Domestic Market)  เพื่อสร้างความ
ตระหนกัและทางเลือกแก่ประชาชนชาวไทยไดมี้ส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ
บรรเทาภาวะโลกร้อน  ในส่วนของผูป้ระกอบการไทย  ฉลากลดคาร์บอน  จะเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการพฒันาไปสู่ในการจดัท าฉลากคาร์บอนในระดบัสากลท่ีมีการวดัขนาด  คาร์บอนฟุตพร้ินท ์  
(Carbon Footprint)  หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฎัจกัรชีวติของผลิตภณัฑเ์ม่ือ
ประเทศไทยมีฐานขอ้มูล  LCA  ท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอ  รวมทั้งเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบ
มาตรฐานไอเอสโอ  14067 (ISO 14067) ท่ีมีการน าก๊าซเรือนกระจกเขา้มาพิจารณาร่วมเป็นคร้ังแรกอีก
ดว้ย  การด าเนินงานดงักล่าวจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทย ใน
ตลาดโลก (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2553ง)   

2.2.2.1  ฉลากลดคาร์บอน 
ฉลากลดคาร์บอน  หมายถึง  ฉลากท่ีแสดงระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต ่าต่อหน่วยสินคา้หรือบริการเพื่อเป็นขอ้มูลอยา่งง่ายส าหรับ
ผูบ้ริโภค   ประกอบการ ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้ า  ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริม าณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า   (CO2 equivalent)  ต่อหน่วยผลิตภณัฑ์   สินคา้ท่ีไดรั้บฉลากลดคาร์บอน 
หมายความวา่   สินคา้นั้นมาจากกระบวนการผลิตท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีความ  
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  ซ่ึงประเทศไทยไดอ้อกแบบสัญลกัษณ์ฉลากลดคาร์บอนดงัภาพท่ี 2.1   
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ภาพที่  2.1  สัญลักษณ์โครงการฉลากลดคาร์บอน 

แหล่งที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2553จ. 

 

คณะท างานส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอนได้พิจารณาอนุมัติให้ฉลากลดคาร์บอนแก่

ผู้ประกอบการ  โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ 2554) มีจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ

ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนทั้งสิ้น  110  ผลิตภัณฑ์  จาก  25  บริษัท  รายละเอียดดังตารางใน

ภาคผนวก  ก (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2554) 

 

ประโยชน์ของการมีฉลากลดคาร์บอน 

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ประการท่ีหน่ึง  เป็นทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการ ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิต

ปรับปรุงกระบวนการผลิต  การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ  และผลิตสินค้าท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ

น้อย 

ประการท่ีสอง  มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการบริโภคสินค้าและ

บริการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อย 

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต 

ประการท่ีหน่ึง  ลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดี

ขึ้น  ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน 

ประการท่ีสอง  เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและ สร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท 
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เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

เปรียบเทียบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ระหว่างปีฐาน (พ.ศ. 2545) กับปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) เพื่อประเมินว่าการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  10  โดยพิจารณาจาก  3  ปัจจัยหลัก  คือ  การลด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  การลดปริมาณเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต  และการลดลงของก๊าซเรือนกระจก

จากของเสีย (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2553ฉ)  ส าหรับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

มีแนวทางดังแผนภาพท่ี  2.2  

 

แนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  2.2  แผนผังแนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

แหล่งที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2553ช. 
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อายุของฉลากและค่าด าเนินการ 

1.  ฉลากลดคาร์บอนมีอายุ  3  ปี  ผู้ผลิตต้องยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนฉลากใหม่ 

ภายหลัง  3  ปี 

2.  ค่าด าเนินการในการขึ้นทะเบียนฉลาก  100,000  บาทต่อผลิตภัณฑ์ 

 

เกณฑ์การประเมินการผลิตสินค้าเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

1.  กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉล่ียตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป   

ระหว่างปี พ.ศ.2545  ถึงปีล่าสุดท่ีครบ  12  เดือน   

2.  กระบวนการผลิตมีระบบก าเนิดไฟฟ้าจากวัสดุชีวมวล  หรือจากของเสียเพ่ือใช้ภายใน 

โรงงาน  โดยอาจซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตภายนอกได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ  5  ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใช้

ในการผลิตสินค้า 

ทั้งนี้  จะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต  (ยกเว้นเพื่อการเริ่มต้นเดิน

ระบบก าเนิดไฟฟ้าและเพื่อการเคล่ือนย้ายสิ่งของภายในพื้นท่ีสถานประกอบการเท่านั้น)  และไม่มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย  (น ้าเสีย หรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย) หรือ 

3.  กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรม

ประเภทนั้นๆ  คณะท างานส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณีไป (องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก, 2553ซ) 

2.2.2.2  คาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์  หมายถึง  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่

ละหน่วย  ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ  การขนส่ง  การประกอบ

ชิ้นส่วนการใช้งาน  และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน  โดยค านวณออกมาในรูปของ 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554ก)  ซ่ึงประเทศไทยได้ 

ออกแบบสัญลักษณ์ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์  ดังภาพท่ี  2.3   
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ภาพที่  2.3  สัญลักษณ์โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

แหล่งที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554ข. 

 

เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์  ท่ีจะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดง

ข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า  ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่  ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ  การผลิต  การขนส่ง  การใช้งาน  และการ

ก าจัดเม่ือกลายเป็นของเสีย  ซ่ึงจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค  และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ

ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ยัง

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย  เน่ืองจากขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มมีการน า

คาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้กันแล้ว  ทั้งในอังกฤษ  ฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์  แคนาดา  ญ่ีปุ่น และเกาหลี  

เป็นต้น  ดังท่ีรายละเอียดข้างต้น  และมีการเรียกร้องให้สินค้าท่ีน าเข้าจากประ เทศไทยต้องติด

เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย  นอกจากนั้น  หากประเทศไทยมีการด าเนินโครงการและเก็บข้อมูล

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีชัดเจนจะช่วยให้เรามีอ านาจในการต่อรองมากขึ้นในการประชุม

ระดับโลกเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

ระดับการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์   

นอกจากจะสามารถใช้ได้กับการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  ยังสามารถท าการประเมินได้ 

ในลักษณะการให้บริการ  และระดับองค์กรอีกด้วย  ซ่ึงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้ง  3  ระดับนี้  มี

วัตถุประสงค์ต่างกัน (Business Connection Knowledge, 2554)  ดังนี้ 

1.  ระดับผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่ือสารโดยตรงกับผู้บริโภค  

โดยแสดงไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์  มีการใช้ในหลายประเทศ  เช่น  เกาหลี  ญ่ีปุ่น  อังกฤษ 

 



  
 

16 

2.  ระดับการให้บริการ  เช่น  ในบางสายการบินเร่ิมมีการประกาศคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
ตวัเองเพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดจากการเดินทางของตน 

3.  ระดับองค์กร   โดยองคก์รอาจค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ของตน  แลว้จดัพิมพล์งใน
รายงานประจ าปี  (Annual Report)  หรือรายงานส่ิงแวดล้ อมขององคก์ร   เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์รในการมีส่วนร่วมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

ประโยชน์ของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
ประการท่ีหน่ึง  เพื่อเป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภค  ตรวจสอบขอ้มูลวา่ผูผ้ลิตไดใ้ส่ใจในภาค

การผลิตต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มหรือต่อปัญหาโลกร้อนมากนอ้ยเพียงใด  
ประการท่ีสอง  มี ส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนัเป็นปัญหาท าใหเ้กิดภาวะ

โลกร้อน   
ประโยชน์ต่อผู้ผลติ 
ประการท่ีหน่ึง  คาร์บอนฟุตพร้ินท์ เป็นขอ้มูลท่ีน ามาใชก้บัการส่ือ สารขอ้มูลดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม   ระหวา่งองคก์รทางธุรกิจ  หรือเป็นการส่ือสารไปยงั ผูบ้ริโภคท าใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑน้ี์
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ประการท่ีสอง  ช่วยลดตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังาน  
ประการท่ีสาม  ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร  ช่วยสร้างความโดดเด่นใ หก้บัแบรนด์

สินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดจนท าใหไ้ดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 
 

การวเิคราะห์และค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
การวเิคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์   จะใช ้  “ การประเมินวฏัจกัรชีวติ  ” (Life Cycle 

Assessment : LCA) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินศกัยภาพการก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศอนัเน่ืองมาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด ์รวมทั้งก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ โดย
ตลอดวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑแ์ละบริการและแสดงผลในเชิงปริมาณ  คือ   เทียบเท่ากบัศกัยภาพการ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นกิโลกรัม  (kg CO2 equivalent) 
(engineering today, 2554) 
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การค านวณฉลากคาร์บอนฟุ ตพร้ินท์  จะเป็นการแสดงขอ้มูลวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ์
ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ  การขนส่ง  การประกอบช้ินส่วน  การใชง้าน  และการจดัการซากผลิตภณัฑ์
หลงัใชง้าน  โดยค านวณออกมาในรูปของ  “ คาร์บอนไดออกไซดร์วม  ”  (CO2 - eq)  ซ่ึงหมายถึง  
ผลรวมของก๊าซเรือนกระจกท่ี อยูใ่นรูปของคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า เป็นกิโลกรัม /ตนั   
ประกอบดว้ย  6  ก๊าซ  ตามพิธีสารเกียวโต  ไดแ้ก่  คาร์บอนไดออกไซด ์  (CO2)  มีเทน  (CH4)  ไนตรัส
ออกไซด ์ (N2O)  ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์ (SF6)  ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน  (HFC)  และเพอร์ฟลูออโร
คาร์บอน  (PFCs)  ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ  ดงัน้ี  (Biothai, 2554) 
 ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทร์วม  =  CO2 - eq จากกระบวนการสกดัวตัถุดิบ   +  CO2 - eq  จาก
การขนส่งตลอดวฏัจกัรชีวติ  + CO2 - eq  จากกระบวนการผลิต  + CO2 - eq ในช่วงการใชง้านผลิตภณัฑ์  
+ CO2 - eq  จากกระบวนการก าจดัหลงัใชง้าน (Biothai, 2554) 
  

ขั้นตอนการขอขึน้ทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
การขอข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท ์  หลงัจากท่ีบริษทัฯ   ท าการค านวณค่าคาร์บอน

ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑท่ี์จะขอข้ึนทะเบียนเสร็จแลว้  ขั้นตอนต่อไปคือ   การทวนสอบขอ้มูลค่า
คาร์บอนฟุต  พร้ินท ์  โดยใหบ้ริษทัฯ ประสานงานกบัผูท้วนสอบท่ีข้ึนทะเบียนกบั  อบก . (Registered 
Carbon Footprint Verifier) เพื่อทวนสอบและรับรองขอ้มูลปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท ์  จากนั้นใหผ้ล
การรับรองท่ีไดจ้ากผูท้วนสอบไปยงักบัส านกัพฒันาธุรกิจ  องคก์ารบริหา รจดัการก๊า ซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน)  ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ  น าเสนอต่อคณะท างานพื่อขออนุมติัต่อไป  (องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554ค) 

 
2.2.3  ฉลากคาร์บอนในต่างประเทศ       
สืบเน่ืองจากพิธีสารเกียวโตท่ีประเทศสมาชิกวางเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดห์รือก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกลงใหไ้ดร้้อยละ 
5.2  ภายในปี  พ.ศ. 2555  จากปริมาณท่ีปล่อยในปีฐาน  พ.ศ. 2533  ท าใหเ้กิดการคา้คาร์บอ นเครดิตข้ึน   
ซ่ึงประเทศ /บริษทั ท่ีไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไดต้ามเป้าหมาย  มีความจ าเป็นตอ้งซ้ือ
คาร์บอนเครดิตจากป ระเทศท่ีมีเครดิตเหลือ  ผลของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจึงเร่ิมกลายเป็นธุรกิจการ
ซ้ือขายคาร์บอนเครดิตระหวา่งประเทศและเช่ือวา่จะมีมูลค่ามหาศาลในระยะต่อไป 
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โดยธุรกิจชนิดน้ีจะแพร่กระจายเป็นวงกวา้งท าใหห้ลายประเทศสนใจการสร้างความตระหนกั
ต่อปัญหาการเกิดสภาวะโลกร้อนทั้งใ นหมู่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  จนมีหลายประเทศใหค้วามสนใจใน
การศึกษาคิดคน้ฉลาก  คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ (Carbon Footprint)  ข้ึน  เพื่อบอกจ านวนก๊าซเรือนกระจกท่ี
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ  ผลิตต่อหน่ึงหน่วยสินคา้โดยวธีิการคิด  คาร์บอนฟุตพร้ินท์   (Carbon Footprint)  จะเร่ิม
ตั้งแต่ก ารจดัหาวตัถุดิบแลว้น าไปแปรรูปผลิต  จนถึงการจดัจ าหน่ายและยอ่ยสลาย  ท าใหผู้บ้ริโภค
ทราบถึงความใส่ใจของผูผ้ลิตต่อปัญหาโลกร้อน  อีกทั้งยงัสามารถสร้างความต่ืนตวัในกลุ่มผูบ้ริโภคให้
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิตนอ้ยกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ ต่างตราสินคา้   
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2553ฌ) 

1.  ประเทศองักฤษ 
Carbon Footprint  และ  Carbon label program  แนะน าข้ึนคร้ังแรกในสหราชอาณาจกัร  ใน

เดือนมีนาคม  2550  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ  Carbon Trust  ซ่ึงฉลากคาร์บอนน้ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อเป็น
ทางเลื อกและขอ้มูลใหผู้บ้ริโภคตรวจสอบขอ้มูลวา่ผูผ้ลิตไดใ้ส่ใจในภาคการผลิตต่อก ารรักษา
ส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยแค่ไหนโดย  Carbon Trust  คาดหวงัวา่การด าเนินโครงการฉลากคาร์บอนน้ีจะเป็น
หน่ึงในกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต   การขนส่ง   และ
บรรจุภัณฑแ์ละไดรั้บความสนใจอยา่งม ากจากผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค /บริโภคโดย  Tesco Plc.  ซุปเปอร์
มาร์เก็ตรายใหญ่ไดเ้ร่ิมติด ฉลาก  Carbon Footprint  บอกจ านวนคาร์บอนท่ีผลิตบนภาชนะบรรจุสินคา้
ภายใตต้ราสินคา้  Tesco  ของตนเองประมาณ 20 รายการ วางขายใน  Tesco  ทัว่ประเทศ  ทั้งน้ีบริษทั 
ERM  (Emergent Ventures India Pvt. Ltd.)  เป็นผูพ้ฒันาโครงการ และเร่ิมติดในผลิตภณัฑจ์ าพวก   มนั
ฝร่ังทอดกรอบ  ชนิด  Walkers Crisps,  แชมพท่ีูมีส่วนผสมของพืชธรรมชา ติ  ฯลฯ โดยในปี พ .ศ. 2550 
บริษทั  ERM  ไดท้  าการศึกษาและร่วมงานกบัผู ้ ผลิตสินคา้  9 ชนิด  เพื่อค านวณหา   carbon footprint  
จากผลการศึกษาท าใหท้ราบวา่ฤดูต่าง ๆ  มีผลต่อการค านวณ  carbon footprint  ดงักล่าว   เน่ืองจาก
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัดว้ยกนัโดยมีผลมาจากสภาพอากาศท่ีแตกต่างกนั  บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้ง
มีสัญญาผกูพนัวา่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจ กลงใหไ้ดเ้ท่ากบัจ านวนท่ีไดต้กลงกนัในคร้ังแรกเป็ น
ระยะเวลา  2  ปี  หากไม่ท าตามพนัธกรณีดงักล่าวจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตของฉลากคาร์บอนคืน        

จากการศึกษาในประเทศองักฤษพบวา่ผูบ้ริโภค   จ านวนร้อยละ   66  ตอ้งการทราบจ านวน
คาร์บอนฟุ้ตพรินทท่ี์ปล่อยจากภาคการผลิตสินคา้   และปัจจุบนัไดมี้โปรแกรมการค านวณ  carbon 
footprint  วางขายแลว้ 
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ปัจจุบนัมีการจดัตั้งกลุ่ม  Student Climate Action Plan Committee  เพื่อรณรงคก์ารลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในหมู่นกัเรียน /นกัศึกษา  จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวติประจ าวนั เพื่อใหเ้กิด
ความตระหนกัในหมู่นกัเรียน/นกัศึกษา  ต่อการลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก   

2.  ประเทศญีปุ่่น 
ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงสนใจการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเดิมอยูแ่ลว้มีประกาศจากรั ฐบาลใหล้ดปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกลง   จากสาเหตุดงักล่าวสร้างความต่ืนตวัใหผู้ผ้ลิตหนัมาศึกษ าวจิยัการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกพร้อมๆ  กบัการสร้างความตระหนกัและต่ืนตวัใหผู้บ้ริโภค   จึงมีการจดัท าฉลาก  Carbon 
Footprint  ข้ึนเพื่อบอกปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  (Carbon Oxide Emission)  ท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตทั้งหมดวา่ในแต่ละขั้นตอนการผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกม า
จ านวนเท่าใด  ดงันั้นจึงไดมี้การจดัประชุมผูเ้ช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชนเพื่ อร่วมกนัยกร่างแนวทาง
ในการน าระบบ  Carbon Label  มาใชว้า่จะมีการก าหนดขั้นตอนการใชอ้ยา่งไร  โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จ
และเร่ิมรณรงคใ์หห้นัมาใชอ้ยา่งจริงจงัในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2552  ทั้งน้ีมีว ัตถุประสงคใ์หผู้บ้ริโภค
ทราบและเขา้ใจวา่สินคา้ทุกชนิดเป็นท่ีมาของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นภาคการผลิต   แต่จะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใดใหผู้บ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจจากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

การแนะน าฉลาก   Carbon Footprint  มาใชก้บัสินคา้ถือเป็นเร่ื องใหม่และทา้ทายส าหรับผูผ้ลิต
วา่ฉลาก  Carbon Footprint  จะไดรั้บความสนใจและส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมากนอ้ย
เพียงใด  บริษทัในประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดเ้ร่ิมปรับสินคา้ของตนเองแลว้  คือ  บริษทั  Sapporo Breweries 
Ltd. ใชเ้วลาเตรียมการ  4  ปี  ในการรวบรวมขอ้มูลการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลิต
ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการเปล่ียนรูปสัญลกัษณ์ของ   Black Label Beer  ใหม่โดยมีก าหนดวางตลาดใน
เดือนธนัวาคม  2551  ทั้งน้ีกระป๋องรูปโฉมใหม่จะเป็น  eco-friendly  เพราะนอกจากจะพิมพส์ลาก 
Carbon Footprint  บนกระป๋องแลว้   อลูมิเนียมท่ีใชใ้นการผลิตกระป๋องจะมีปริมาณลดลง เพราะจะ
สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นขบวนการผลิตลงไดอี้ก  2  กรัมจากเดิม  161  กรัม  (ประมาณ
การปี พ .ศ. 2548)  โดยกระป๋องแบบใหม่น้ีจะน ามาใชก้บัเบียร์ทุกรุ่นตั้งแต่เมษาย น 2552 เป็นตน้ไป 
ส่วนบริษทัอ่ืนๆ  เช่น  Ajinomoto Co.  และ  Kao Corp.  ก็ไดห้นัมาเนน้  Green products  มากข้ึน  เช่ือ
วา่การน าแนวคิด  Carbon Footprint  มาใชก้บับริษทัชั้นน าเหล่าน้ีจะน าไปสู่การปรับปรุงขบวนการผลิต
และระบบการจ าหน่ายสินคา้คร้ังใหญ่ในญ่ีปุ่นในระยะต่อไป 
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ผูผ้ลิตในประเทศญ่ีปุ่นมองวา่ในอนาคต อนัใกล้  Carbon Footprint  อาจกลายเป็นขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อ
มองหาและจ าเป็นตอ้งรับรู้ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้  โดยวธีิการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการผลิตสินคา้อาจเร่ิมตน้ไดห้ลายแนวทาง เช่น 

ลดจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้เพราะประเทศญ่ีปุ่นไดช่ื้อวา่ใชจ่้ายเงินจ า นวนมากเพื่อใหหี้บห่อดู
สวยงามและจูงใจใหช้วนซ้ือ  ดงันั้น   ในการจดังานแสดงสินคา้ Tokyo International Packaging 
Exhibition  2008  ในเดือนตุลาคม  2551  ท่ีผา่นมาผูจ้ดังานไดจ้ดัมุมแสดงสินคา้ท่ีติดสลาก  Carbon 
Footprint  เพื่อสร้างความคุ้นเคยและส ารวจความเห็นนกัธุ รกิจ  ซ่ึงภายในงานสลาก  Carbon Footprint 
ไดรั้บความสนใจอยา่งมาก  บริษทั Rengo Co.,  บริษทัผลิตกระดาษลูกฟูก ไดน้ าเสนอสินคา้ของตน
พร้อมแจง้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยในขบวนการผลิต  บริษทั  Dai Nippon Printing Co., 
ไดน้ าเสนอบรรจุภณัฑก์ลุ่ม  eco friendly  ชนิดใหม่  8 ชนิดพร้อมๆ  กนัท่ีน่าสนใจ  คือ  ถุงบรรจุอาหาร
ประเภท  retort pouch  ซ่ึงผลิตจากวสัดุชนิดใหม่ท่ีสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไดถึ้ง
ร้อยละ  30 

ลดจากกระบวนการผลิตสินคา้  เช่น  Nippon Meat Packer Inc.  ไดค้  านวณปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ ท่ีเกิดจากการผลิตเน้ือววัท่ีฟาร์มของบริษทัในประเทศออสเตรเลีย  ยีห่อ้ Whyalla 
Feedlot  ซ่ึงขายภายใต้   Eco-Beef   ใชว้ธีิการค านวณแบบ  Life Cycle Assessment Method  (LCA) 
พบวา่ เน้ือววั  1  กิโลกรัม ท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์   (CO2 Emission)  จ านวนมากถึง   16.4 
กรัม ในจ านวนน้ีเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดข้ึนในช่วงการเล้ียงววั   13  กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 
79  ดงันั้นหากปรั บเปล่ียนวธีิการเล้ียงสัตว์ จะสามารถตดัลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
อยา่งมาก  ขณะน้ีในประเทศญ่ีปุ่นมีองคก์ร  เรียกวา่   The Japan Environmental Management 
Association for Industry  ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางท าหนา้ท่ีออกเอกสารรับรอง  Ecoleaf Environmental 
Certificate  ใหแ้ก่บริษทัท่ีมีความคืบหนา้ในการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มบน
ฐานการค านวณแบบ  Life Cycle Assessment Method (LCA)  อยา่งชดัเจน 

ปัจจุบนับริษทัในญ่ีปุ่นประมาณ  30  บริษทั  ไดร้วมตวักนัด าเนินโครงการฉลากคาร์บอนเพื่อ
ลดก๊าซเรือนกระจก  ทั้งน้ีคาดวา่ประชาชนจะสามารถเร่ิมซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ติดฉลากคาร์บอนไดใ้นเดือน
เมษายน  2552  โดยบริษทัต่างๆ  จบัมือกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจา กภาคการบรรจุภณัฑใ์ช้
ในการบรรจุอาหาร  (ตามท่ีทราบกนัดีวา่บรรจุภณัฑใ์นประเทศญ่ีปุ่นสวยงานและมีหลายชั้น)   
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3.  ประเทศเกาหล ี
การติดป้ายบอกจ านวนคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยออกมาจากภ าคการผลิตไดแ้พร่หลายไป

ทัว่ยโุรป ท าใหป้ระเทศเกาหลี   สนใจและคาดวา่เร่ิมใชฉ้ลากคาร์บอน ในเดือนมกราคม  2552  โดย
รัฐบาลเกาหลีจะเร่ิมวางขายผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายฉลากคาร์บอนติดอยูบ่นตวัสินคา้   และจะแนะน า 
2  ฉลากพร้อมๆ  กนั  คือ  ฉลาก Carbon footprint label certificate  และฉลาก   Low carbon 
certification  ขณะน้ีมี  10   บริษทัสนใจน าผลิตภณัฑเ์ขา้ ร่วมโครงการ ดงัน้ี สายการบิน   Asiana 
Airlines, Gas Boiler, เคร่ืองซกัผา้  LG,  แชมพูตรา  Amore Pacific Corporation,  น ้าอดัลมโคก้ ,  TFT-
LCD Glass Substrates  ยีห่อ้ซมัซุง ,  เคร่ืองกรองน ้า   ตรา  Woongjin Coway,  ตูเ้ส้ือผา้ตรา  Llivart,  
เตา้หูต้รา  Pulmuone,  ขา้วหุงส าเร็จรูปตรา  CJ Cheil Jedang,  ขา้วหุงส าเร็จรูปตรา  CJ Cheil Jedang 

ทั้งน้ีขั้นตอนการด าเนินโครงการฉลากคาร์ บอนของประเทศเกาหลีจะเร่ิมจากการ แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมเป็นกลุ่มๆ  ก่อนหาวธีิค านวณ  carbon footprint  ของแต่ชนิดสินคา้  เม่ือไดฉ้ลากคาร์บอน
แล้วจะมีการจดัฝึกอบรมใหเ้จา้ของผลิตภณัฑรั์บทราบ  โดยจะมีการจดัเก็บฐานขอ้มูล  LCI  ของ
ประเทศเป็นระยะๆ  โดยในขณะน้ีสามารถจดัเก็บฐานขอ้มูล  LCI  (Life Cycle Inventory)  ไดแ้ลว้
จ านวน  400  ชนิด 

4.  ประเทศจีน  
 ด าเนินการร่วมระหวา่ง  The China Energy Conservation Investment Corporation  (CECIC)  
และ  Carbon Trust, UK  มุ่งเป้าวเิคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินทผ์ลิตภณัฑน์ าร่อง  10  ผลิตภณัฑ ์ โดยใช้
มาตรฐาน  PAS 2050 : 2008  ทั้งธุรกิจและผลิตภณัฑส่์งออก  เช่น  ผลิตภณัฑก์ระดาษ  Gold East Paper 
(Jiangsu)  เป็นบริษทัแรกท่ีผา่นการ รองรับมาตรฐาน  PAS 2050 : 2008  ในภาคธุรกิจ  เช่น  โรงแรม  
URBN  ภายใตส้โลแกนของจีน  China’s 1st Carbon Neutral Hotel  ท่ีปรับปรุงสภาพมาจากโรงงานเก่า  
มีทั้งหมด  26  หอ้ง  ภายใตแ้นวคิด Green Concept โดยใชว้สัดุ  recycle  และวสัดุพื้นเมืองในการ
ตกแต่งภายใน  เช่น  กอ้นอิฐของเซ่ียงไฮ ้

5.  ประเทศนิวซีแลนด์ 
ขณะน้ีมีการแนะน าการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเลือกซ้ือวสัดุสร้าง

บา้น  (carbon calculator for houses)  โดยเช่ือวา่วธีิน้ีจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงไดถึ้ง
ประมาณ  50  กรัม  ซ่ึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์  า นวน  50  ตนั  น้ีเองมีค่าเทียบเท่ากบัก๊าซคาร์บอนท่ี
ปล่อยจากท่อไอเสียรถยนตต์ลอดวงจรชีวติท่ีรถยนตค์นัหน่ึงสามารถใชง้านได ้หรือมีค่าเทียบเท่ากบั
การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการบินซ่ึงเทียบระยะทางการบินไดเ้ป็นระยะประมาณ  500,000  ไมล ์  
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ทั้งน้ีเปิดเผยโดยผูจ้ดัการระบ บโปรแกรมการคิดค านวณ  Mr. Geoff Henly  วา่การค านวณมี
ขั้นตอนธรรมดาแต่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่จากการเลือกวสัดุแต่ละชนิดจะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยตรงเน่ืองจากงานก่อสร้างมีหลายแบบ  โดยวธีิการค านวณจะแสดงใหเ้ห็นถึงวสัดุท่ีเลือกใชแ้ต่ละ
ชนิดวา่จะมีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากนอ้ยเพียงใด  เช่น วสัดุจ าพวกไม้ชนิด  Pinus radiate  สามารถ
ดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดถึ้ง  1.7 ตนั  ในกรณีท่ีในบา้นใชแ้ต่วสัดุจ าพวกไม้   Pinus radiate  ส่วนวสัดุ
จ าพวกอลูมิเนียมจะก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนประมาณ   9  ตนั ต่อหน่ึงผลิตภณัฑ ์  Mr. Geoff Henly  เสริม
วา่โปรแกรมการออกแบบน้ีเองเหมาะส าหรับค านวณบา้นแบบชั้นเดียว ดงันั้นจะเห็นไดว้า่หากผูบ้ริโภค
เลือกใชว้สัดุจ  าพวกไมแ้ทนอลูมิเนียมจะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดสู้งถึงประมาณ  20-25  ตนั  จาก
อากาศ โปรแกรมน้ีจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาโดยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดท้  าการออกฉลากคาร์บอน  จ านวน  3  ประเภท  ดงัน้ี  

ฉลาก  Low-Carbon Seal  ซ่ึงเป็นฉลากคาร์บอนประเภทท่ีไม่มีจ  านวนการปล่อย   Carbon Footprint 
ดงันั้นผูบ้ริโภคจะไม่สามารถทราบไดถึ้งจ านวนก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยในภาคการผลิตสินคา้ 

ฉลาก  Carbon Score  เป็นฉลากคาร์บอนประเภทท่ีมีจ านวน  Carbon Footprint  ติดไวบ้นตวั
ผลิตภณัฑ์   ดงันั้นผูบ้ริโภคจะสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิต
สินคา้ของระหวา่งสินคา้แต่ละชนิดหรือชนิดเดียวกนัแต่ต่ างตราสัญลกัษณ์กนัได ้เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริโภคใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตปริมาณนอ้ยท่ีสุด 

ฉลาก   Carbon Rating  ฉลากคาร์บอนประเภทน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยกบั  energy label  ใน
สหภาพยโุรป  โดยฉลากคาร์บอนประเภทน้ีจะแบ่งกลุ่มโ ดยใชส้ัญลกัษณ์เป็นรูปดาว  จาก 1  จนถึง  5 
ดาว  หากสินคา้ใดไดจ้  านวนดาวมากหมายถึงสินคา้ชนิดนั้น ๆ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไดใ้น
ปริมาณมากกวา่สินคา้ท่ีไดด้าวนอ้ยดวง 

7.  ประเทศฝร่ังเศส 
ส าหรับฝร่ังเศส  คาร์บอนฟุตพร้ินท์   ถูกริเร่ิมและพฒันาโดยหน่ วยงานของรัฐดา้น การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานท่ีช่ือ   “ADEME”  ส่วนฉลากคาร์บอน  มีการริเร่ิมและพฒันาเป็นโดยธุรกิจ
ผูค้า้ปลีก  Casino  ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท่ี์ติดฉลากคาร์บอนวางจ าหน่ายในฝร่ังเศสแลว้มากกวา่  300  
รายการ  โดยทางรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะก าหนดใหมี้กา รแสดงขอ้มูลคาร์บอนฟุ ตพร้ินทข์อง ผลิตภณัฑ์
เป็นขอ้บงัคบัทางกฎหมายส าหรับสินคา้ทุกประเภทภายในปี  2554 (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั, 2554) 
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2.2.4  ผลการเปรียบเทียบฉลากคาร์บอนในต่างประเทศและในประเทศไทย  

จากการศึกษาเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนในต่างประเทศและในประเทศไทย  รวมถึงการด าเนินงาน  

สัญลักษณ์ในแต่และประเทศ  สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี  2.1 

ตารางที่  2.1  ผลการเปรียบเทียบฉลากคาร์บอนในต่างประเทศและในประเทศไทย 

 

ประเทศ สัญลักษณ์ สรุปภาพรวม 

1.  ไทย 

 

 

 

 
(ฉลากคาร์บอนฟุต 

พริ้นท์) 

   ด าเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)  
พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์  มีบริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 

บริษัท (24 ผลิตภัณฑ์)  ซ่ึงในอนาคตมีแนวโน้มเข้าร่วมเพ่ือขอขึ้น
ทะเบียนมากขึ้น 

  

 
 
(ฉลากลดคาร์บอน) 

   พัฒนาเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลด คาร์บอนโดยองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)  ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย  พิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  และ

ปัจจุบันมี  110  ผลิตภัณฑ์จาก  25  บริษัท  ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน  ซ่ึง
แนวโน้มบริษัทท่ีเข้าร่วมเพ่ือขอขึ้นทะเบียนมากขึ้น 

2.  จีน - 

 

 

   ด าเนินการร่วมระหว่าง  The China Energy Conservation 

Investment Corporation  (CECIC)  และ  Carbon Trust, UK  มุ่ง
เป้าวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์น าร่อง  10  ผลิตภัณฑ์  โดยใช้

มาตรฐาน  PAS 2050 : 2008  ทั้งธุรกิจและผลิตภัณฑ์ส่งออก   

3.  ญ่ีปุ่น 

 

   เริ่มด าเนินการจริงจังในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2552  ซ่ึงบริษัทในประเทศ

ญ่ีปุ่นท่ีได้เริ่มปรับสินค้าของตนเองแล้ว   ซ่ึงปัจจุบันบริษัทในญ่ีปุ่น
ประมาณ  30  บริษัท  ได้รวมตัวกันด าเนินโครงการและในอนาคตคาดว่า

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

4.  เกาหลี 

  

   เริ่มใช้ฉลากคาร์บอนในเดือนมกราคม  2552  โดยรัฐบาลเกาหลีเริ่ม

วางขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายฉลากคาร์บอนติดอยู่บนตัวสินค้า  และ

แนะน า  2  ฉลากพร้อมๆ  กัน  คือ  ฉลาก Carbon footprint label 

certificate  และฉลาก  Low carbon certification  ขณะนี้มี  10  
บริษัทสนใจน าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ   ทั้งนี้ขั้นตอนการด าเนิน

โครงการฉลากคาร์บอนของประเทศเกาหลีจะเริ่มจากการแบ่งประเภท

อุตสาหกรรมเป็นกลุ่มๆ  ก่อนหาวิธีค านวณ  carbon footprint  ของแต่
ชนิดสินค้า   
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ตารางที ่ 2.1  (ต่อ) 
 

ประเทศ สัญลกัษณ์ สรุปภาพรวม 
4.  เกาหลี 
 
 

  

เม่ือไดฉ้ลากคาร์บอนแลว้จะมีการจดัฝึกอบรมให้เจา้ของผลิตภณัฑรั์บทราบ  

โดยจะมีการจดัเก็บฐานขอ้มูล  LCI  ของประเทศเป็นระยะๆ  โดยในขณะน้ี
สามารถจดัเก็บฐานขอ้มูล  LCI  (Life Cycle Inventory)  ไดแ้ลว้จ านวน  
400  ชนิด 

5.  องักฤษ 

 

   Carbon Footprint  และ  Carbon label program  แนะน าข้ึนคร้ังแรก
ในสหราชอาณาจกัร  ในเดือนมีนาคม  2550   ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ  
Carbon Trust  โดยเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตราย ใหญ่  โดย  Tesco Plc.  ได้
เร่ิมติดฉลาก  Carbon Footprint  บอกจ านวนคาร์บอนท่ีผลิตบนภาชนะ
บรรจุสินคา้ภายใตต้ราสินคา้  Tesco  ของตนเองประมาณ 20 รายการ 

วางขายใน  Tesco  ทัว่ประเทศ   พบวา่ผูบ้ริโภค  จ  านวนร้อยละ  66  
ตอ้งการทราบจ านวนคาร์บอนฟุ้ ตพรินทท่ี์ปล่อยจากภาคการผลิตสินคา้  และ

ปัจจุบนัไดมี้โปรแกรมการค านวณ  carbon footprint  วางขายแลว้ 
 

6.  สหรัฐอเมริกา 

 

   สหรัฐอเมริกาโดยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดท้  าการออกฉลากคาร์บอน  จ านวน  

3  ประเภท  มีเพียงฉลากเดียวท่ีมีการบอก จ านวน  Carbon Footprint  ติด
ไวบ้นตวัผลิตภณัฑ ์ คือ  ฉลาก  Carbon Score   

7.  นิวซีแลนด ์ - 
 
 

   ขณะน้ีมีการแนะน าการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการ

เลือกซ้ือวสัดุสร้างบา้น  (carbon calculator for houses)  เป็นโครงการน า
ร่อง  โดยเช่ือวา่วิธีน้ีจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงไดถึ้งประมาณ  50  
กรัม  ซ่ึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์  านวน  50  ตนั  น้ีเองมีค่าเทียบเท่ากบัก๊าซ
คาร์บอนท่ีปล่อยจากท่อไอเสียรถยนตต์ลอดวงจรชีวิตท่ีรถยนตค์นัหน่ึ ง
สามารถใชง้านได ้หรือมีค่าเทียบเท่ากบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการบินซ่ึง

เทียบระยะทางการบินไดเ้ป็นระยะประมาณ  500 ,000  ไมล ์  ซ่ึงแนวโนม้
ก าลงัขยายไปสู่ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  
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จากการศึกษาฉลากคาร์บอนในประเทศไทย  ใชเ้พื่อเป็นฉลาก ท่ีแสดงระดบัการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระ จกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์  โดยการประเมินวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์  (Life 
Cycle Assessment : LCA) หรือสินคา้ตั้งแต่การจดัเตรียมวตัถุดิบ  การผลิต  การใช้  และการจดัการหลงั
การใช ้ โดย  LCA  ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการไดม้ าซ่ึง
สินคา้หรือบริการ  โดยแสดงผลอยูใ่นรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  (CO2 equivalent)  ก่อน
น าขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระกอบการออกฉลากคาร์บอน ซ่ึงฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

ฉลากแบบท่ี  1  พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งวงจรชีวติของผลิตภณัฑ์  
(Cradle to Grave)  ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ  การขนส่ง  การผลิต  การบรรจุหีบห่อ  การใชง้าน   
จนกระทัง่การก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเรียกวา่  คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ (Carbon Footprint)  การ
ด าเนินงานจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากเน่ืองจากมีกระบวนการประเมินซบัซอ้น  และปัจจุบนัประเทศไทยได้
ใหค้วามส าคญัทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผดิชอบโครงการและหน่วยงานเอกชน  ซ่ึงปัจจุบนัมีบริษทั ท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 24 บริษทั (24 ผลิตภณัฑ)์   

ฉลากแบบท่ี  2  พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยพิจารณาเฉพาะก๊าซเรือน
กระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต  (Production stages)  เท่านั้น  (Gate to gate)  ซ่ึงวธีิน้ีจะใชเ้วลาใน
การด าเนินงานนอ้ยกวา่แบบแรก  โดยในช่วงแรกของโครงการจะมุ่งเนน้การออกฉลากคาร์บอนแบบท่ี  
2  ซ่ึงเรียกวา่  ฉลากลดคาร์บอน  (Carbon Reduction Label)  เพื่อใหก้ารด าเนินการออกฉลากกระท าได้
รวดเร็ว เพื่อรองรับกระแสของผูบ้ริโภคในการมีส่วน ร่วมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลก ร้อน   ซ่ึง
ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีผา่นการอนุมติัข้ึนทะเบียนทั้งหมด  110  ผลิตภณัฑ ์ 25  บริษทั 
 จากการด าเนินงานของฉลากคาร์บอนในประเทศไทยถือไดว้า่ได้ รับการตอบรับจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอยา่งดี  แต่หากพิจารณาขอ้ดีและขอ้เสียของฉลากทั้งสองแบบคือ  ฉลาก
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ และ  ฉลากลดคาร์บอน  พบวา่  ฉลากลดคาร์บอนมีขอ้เสียในกระบวนการขอข้ึน
ทะเบียนคือจะ พิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิ ตเท่านั้น   โดยไม่สนใจถึง
วตัถุดิบ  การขนส่ง  การผลิต  การบรรจุหีบห่อ  การใชง้าน  จนกระทัง่การก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึน   นัน่จึง
เป็นช่องโหวใ่หผู้ป้ระกอบการท่ีขอรับการพิจารณาข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนละเลยในกระบวนการ
ดงักล่าวท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณาการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งระยะเวลาการพิจารณาขอข้ึนทะเบียนใช้
ระยะเวลานอ้ยกวา่จึงท าใหปั้จจุบนัฉลากลดคาร์บอนมีจ านวนผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการอนุมติัข้ึนทะเบียนมี
จ านวนมากกวา่ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมฉ้ลากลดคาร์บอนจะไม่ไดพ้ิจารณาทุก
กระบวนการผลิต  แต่อยา่งนอ้ยท าใหผู้ ้ ประกอบการ  หรือผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการร่วมรับผดิชอบ
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ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอีกทางหน่ึง  ซ่ึงแนวโนม้ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีจ านวนมากข้ึน  
แต่ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงประชาชน  เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและหนัมาเลือกซ้ือซ่ึงท า
ใหผู้ว้จิยัมีควา มสนใจประเด็นน้ี  แต่ส าหรับฉลากคาร์บอนในต่างประเทศ  ดงัตารางท่ี  2.1  จาก
การศึกษาพบวา่   ประเทศท่ีไดรั้บความสนใจและการตอบรับจากประชาชนเป็นอยา่งดีและผลิตภณัฑมี์
ในทอ้งตลาดจ านวนมาก  คือ  ประเทศองักฤษ  ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงประชาชน  ซ่ึงการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งง่ายและไดผ้ลคือ  การติดป้ายบอกอยา่งชดัเจนบนชั้นวางสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้
วา่  สินคา้ประเภทน้ีมีฉลากคาร์บอนซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537: 5  อา้งถึงใน  ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549 : 12) กล่าว 
วา่  ผูบ้ริโภค  (Consumer)  หมายถึง  บุคคลหรือหลายคนท่ีแสดงออกซ่ึงสิทธิท่ีจะตอ้งการและบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายในตลาด 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537: 9  อา้งถึงใน  ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549 : 12) กล่าว 
วา่  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง  กิจกรรมท่ีบุคคลตอ้งเอาใจใส่ในเม่ือไดท้  าการ
เลือก  การซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สนองความพอใจและความตอ้งการ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2541: 124) กล่าววา่  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง  พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา  การซ้ือ  การใช ้ การประเมิน  การใชส้อยผลิตภณัฑ ์ และ
การบริการ  ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994: 5) หรือหมายถึง  
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

อดุลย ์ จาตุรงคก์ุล  (2543: 5  อา้งถึงใน  ทวศีกัด์ิ  ดินประภา , 2549: 12) กล่าววา่  พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  (Consumer Behavior)  หมายถึง  เป็นปฏิกิริยาของผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้
สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งกระบวนการต่างๆ  ของการตดัสินใจ  ซ่ึงเกิดก่อนและเป็น
ตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ  เหล่านั้น 
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2.3.1  การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2541: 125) ไดว้เิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior)  ไวว้า่  เป็นการคน้หาหรือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค
เพื่อทราบถึงลกัษณะความต้ องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค  ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วย
ใหน้กัการตลาดสา มารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค  คือ  6Ws  และ  1H  ซ่ึงประกอบดว้ ย  
2Who? What? Why? When? Where?  และ  How?  เพื่อคน้หาค าตอบ  7  ประการ  หรือ  7Os  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  Occupants  Objects Objectives Organizations Occasions Outlets  และ  Operation  ดงั
ตารางท่ี  2.2  แสดงการใช ้ 7  ค าถาม  เพื่อหาค าตอบ  7  ประการเก่ียวกบัพฤติก รรมผูบ้ริโภค  ค าถาม
เหล่าน้ีสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัการตลาดจนการใชก้ลยทุธ์ การตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
ตารางที ่ 2.2  ค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7  ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(7Os) 
 

ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is the target 
market?) 

ลกัษณะ กลุ่มเป้าหมาย (Occupation) 
ทางดา้น 
1.  ประชากร 
2.  ภูมิศาสตร์ 
3.  จิตวทิยา 
4.  พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด 4P’s ประกอบดว้ย  
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  การจดั
จ าหน่าย  การส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสม
และสามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้
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ตารางที่  2.2  (ต่อ) 
 

ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 

(What does the consumer 

buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็

คือต้องการคุณสมบัติ หรือ

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 

Component) และความแตกต่างท่ี

เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive 

Differentiation) 

กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product 

Strategies) ประกอบด้วย 

1.  ผลิตภัณฑ์หลัก 

2.  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์  

ตราสินค้า รูปแบบบริการคุณภาพและ

นวัตกรรม 

3.  ผลิตภัณฑ์ควบ (ได้มาพร้อมกับการซื้อ

สินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ได้มาพร้อมกับ

โปรแกรม เป็นต้น) 

4.  ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง 

 

  5.  ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง

ทางการแข่งขัน (Competitive 

Differentiation) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์

ความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์บริการ 

พนักงานและภาพลักษณ์ 

3.  ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 

(Why does the consumer 

buy?) 

วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objectives) 

ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ือสนองความ

ต้องการของเขาด้านร่างกายและด้าน

จิตวิทยา  ซ่ึงต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ  คือ 

1.  ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทาง

จิตวิทยา 

2.  ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

3.  ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ 

1.  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product 

strategies) 

2.  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion strategies)  ประกอบด้วย  กล

ยุทธ์การโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงาน

ขาย  การส่งเสริมการขาย  การให้ข่าว  การ

ประชาสัมพันธ์ 

3.  กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategies ) 

4.  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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ตารางที่  2.2  (ต่อ) 

 

ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซื้อ (Who 

participate in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) 

มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบด้วย 

1.  ผู้เริ่ม                2.  ผู้มีอิทธิพล 

3.  ผู้ตัดสินใจซื้อ  4.  ผู้ซื้อ     5.  ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก  คือ  กลยุทธ์การ

โฆษณาและ (หรือ) 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

(Advertising and promotion Strategies)  

โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

5.  ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด 

(When does the consumer 

buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่นช่วง

ฤดูกาลใดของปี  ช่วงใดของเดือน  

ช่วงเวลาใดของวัน  โอกาสพิเศษ  หรือ 

เทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

กลยุธ์ท่ีใช้มากคือ  กลยุทธ์การส่งเสริม

ทางการตลาด 

(Promotion Strategies)  เช่น  ท าการ

ส่งเสริมการตลาดเม่ือใด  จึงจะ

สอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

6.  ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

(Where does the consumer 

buy? ) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ทีผู้บริโภค

ท าการซื้อ  เช่นห้างสรรพสินค้า  

ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขายของช า  

ศูนย์การค้า  ตลาดฯฯลฯ 

กลยุธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(Distribution channel strategies) โดย

พิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7.  ผู้บริโภคซื้อย่างไร 

(How does the consumer 

buy?) 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Operation) 

ประกอบด้วย 

1.  การรับรู้ปัญหา 

2.  การหาข้อมูล 

3.  การประเมินผลทางเลือก 

4.  ตัดสินใจซื้อ 

5.  ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ  กลยุทธ์ทางการ

ส่งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies)  ประกอบด้วย  

การโฆษณา 

การขายโดยใช้พนักงาน  การส่งเสริม

การขาย  การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  

การตลาดทางตรง  เช่น  พนักงานขายจะ

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการขายให้

สอดคล้องกัน 

 

 

แหล่งที่มา:  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2541: 126.   
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  2.3.2  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์   และคณะ (2541: 128) กล่าววา่  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ ์ โดยมี จุดเร่ิมตน้จาก
การท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าใหเ้กิดความตอ้งการ  ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มา ในความรู้สึกนึกคิดของ
ผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า  ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ 
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ  แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Response) หรือ  การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) 

จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการ
ตอบสนอง (Response)  ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่  S-R  Theory  โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 

2.3.2.1  ส่ิงกระตุน้ (Stimulus)  ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside 
Stimulus)  และส่ิงกระตุน้จากภายนอก   (Outside Stimulus)  นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิง
กระตุน้ภายนอกเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจใหซ้ื้อดา้น
จิตวทิยา(อารมณ์)  ก็ได ้ ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย  2  ส่วนคือ 

1)  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เป็นส่ิงท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุม  และตอ้งจดัใหมี้ข้ึน  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  ประกอบดว้ย 

(1)  ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์  (Product)  เช่น  ออกแบบใหส้วยงามเพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการ 

(2)  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price)  เช่น  การก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสม
กบัผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 

(3)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) 
เช่น  จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ั่ วถึง  เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการ
ซ้ือ 

(4)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  เช่น  การโฆษณา
สม ่าเสมอ  การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย  การลด  แลก  แจก  แถม  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี  ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

2)  ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์รซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี  ไดแ้ก่ 
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(1)  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ  รายไดข้อง
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

(2)  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี (Technological)  เช่น  เทคโนโลยใีหม่  ดา้น
ฝากถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

(3)  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและ ทางการเมือง (Law and Political) เช่น 
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

(4)  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่างๆ  จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

2.3.2.2  กล่องด าหรือความรู้สึกนึก คิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ  และ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

1)  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buy Characteristics)  ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจาก 
ปัจจยัต่างๆ  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

2)  กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process)  ประกอบดว้ย
ขั้นตอน  คือ  การรับรู้  ความตอ้งการ (ปัญหา)  การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผลทางเลือก  การตดัสินใจ
ซ้ือ  และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2.3.2.3  การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค   
หรือผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่างๆ  ดงัน้ี 

1)  การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
2)  การเลือกซ้ือตราสินคา้ (Brand Choice) 
3)  การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) 
4)  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
5)  การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
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รูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ  (ผู้บริโภค)  และ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  

 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

 

สิ่งกระตุ้นทางการ

ตลาด 

สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ 

(Other 

Stimulus) 
ผลิตภัณฑ์ 

ราคา 

การจัดจ าหน่าย 

การส่งเสริม

การตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

กล่องด าหรือ 

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 

 
 
 

      
     การเลือกผลิตภัณฑ์ 

     การเลือกตรา 

     การเลือกผู้ขาย 

     เวลาในการซื้อ 

     ปริมาณในการซื้อ 

การตอบสนองของผู้

ซ้ือ 

 

 
 

     ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

     ปัจจัยด้านสังคม 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 

     ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ลักษณะของผู้ซ้ือ  
 

1.  ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน 

1.2  วัฒนธรรมย่อย 

1.3  ชั้นสังคม 

2.  ปัจจัยทางสังคม 

2.1  กลุ่มอ้างอิง 

2.2  ครอบครัว 

2.3  บทบาทและ

สถานภาพ 
 

3.  ปัจจัยส่วนบุคคล 

3.1  อายุ 

3.2  วงจรชีวิตครอบครัว 

3.3  อาชีพ 

3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ 

3.5  ค่าและรูปแบบการ

ด ารงชีวิต 

4.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

4.1  การจูงใจ 

4.2  การรับรู้ 

4.3  การเรียนรู้ 

4.4  ความเช่ือ 

4.5  ทัศนคติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

่่dfdfd 

 

     การรับรู้ปัญหา 

     การค้นหาข้อมูล 

     การประเมินผลทางเลือก 

     การตัดสินใจซื้อ 

     พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  

Buyer’s black box 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ภาพที่  2.4  รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ  (ผู้บริโภค)  และ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  

แหล่งที่มา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2541: 139.   
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ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เม่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของ 
ผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ  และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม  เ ม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ  ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึก คิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึงเปรียบเหมือนกล่องด าท่ี
ผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้   งานของผูข้ายและนกัการตลาดก็คือ  คน้หาวา่ลกัษณะของผูซ้ื้อและ
ความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง  การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมี
ประโยชนส์ าหรับนกัการตลาด  คือ  ทราบความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

2.3.2.4  ลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  
ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์ สร้าง
ข้ึนโดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง  โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุม พฤติกรรมของมนุษย์ ใน
สังคมหน่ึง (Stanton and Futrell, 1987 : 664  อา้งถึงใน  ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549: 19) ค่านิยมใน
วฒันธรรมจะก าหนดลกั ษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมหน่ึง  
วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความ
เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด 
   วฒันธรรมแบ่งออกเป็น วฒันธรรมพื้นฐาน  วฒันธรรมยอ่ย  และขั้นของ
สังคม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม  เช่น   
ลกัษณะนิสัยของคนไทย  ซ่ึงเกิดจากการหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ท าใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

- วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย  (Subculture) หมายถึง  วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั  ซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่ และสลบัซบัซอ้น   วฒันธรรมยอ่ยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย์   ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย  กลุ่ม
เช้ือชาติ  กลุ่มศาสนา  กลุ่มสีผวิ  พื้นท่ีภูมิศาสตร์  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ และกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 

- ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง  การแบ่งสมาชิกขอ งสังคมออกเป็น
ระดบัฐานะท่ีแตกต่างกนั  โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้ นสังคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนั  และสมาชิกในชั้น
สังคม ท่ีแตกต่างกนั จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  การแบ่งชั้นทางสังคม โดยทัว่ไปถือเกณฑร์ายได ้ 
ทรัพยสิ์นหรืออาชีพ  ชั้นทางสังคมเป็นอีก ปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่ละ
ชั้นสังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง 



  
 

34 

2.3.2.5  ปัจจยัดา้นสังคม  (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง  ครอบครัว  บทบาท  และ
สถานะของผูซ้ื้อ 

1)  กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย  กลุ่มน้ี
จะมีอิทธิพลต่อทศันคติ  ความคิดเห็น  และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง  กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น   2  
ระดบั  คือ 

(1)  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพื่อนสนิท  และ
เพื่อนบา้น   

(2)  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group)  ไดแ้ก่  กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม  
เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั  บุคคลกลุ่มต่างๆ  ในสังคม 

กลุ่มอา้งอิงจะมี อิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้น การเลือกพฤติกรรม  
และการด ารงชีวติ  รวมทั้งทศันคติและแนวความคิดของบุคคล  เน่ืองจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่ม  จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล 

2)  ครอบครัว  (Family) บุคคลในครอบครัวถื อวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ
ความคิดเห็น  และค่านิยมของบุคคล  ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว  การเสนอ
ขาย  สินคา้อุปโภค  ก็ตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย  จีน  ญ่ีปุ่น  หรือยโุรป  ซ่ึง
จะมีลกัษณะแตกต่างกนั 

3)  บทบาทและสถานะ (Role and Statuses) บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม  
เช่น  ครอบครัว  กลุ่มอา้งอิง  องคก์ร  และสถาบนัต่างๆ  บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละกลุ่ม 

2.3.2.6  ปัจจยัส่วนบุคคล  (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  อาย ุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวติครอบครัว  อาชีพ  โอกาส
ทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  รูปแบบการด ารงชีวติ  บุคลิกภาพ  และแนวความคิดส่วนบุคคล  ดงัน้ี 

1)  อาย ุ (Age)  อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
2)  วงจรชีวติครอบครัว   (Family Life Cycle Stage)  เป็นขั้นตอนการด ารงชีวติ

ของบุคคลในลกัษณะของการมี ครอบครัว   การด ารงชีวติในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
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ตอ้งการ  ทศันคติและค่านิยมของบุคคล  ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนั 

3)  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ 
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

4)  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได ้(Income) 
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือโอกาสเหล่าน้ี
ประกอบดว้ย  รายได ้ การออมทรัพย ์ อ านาจการซ้ือ  และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน   

5)  การศึกษา  (Education)  ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิ ตภณัฑมี์
คุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

6)  ค่านิยมหรือคุณค่า  (Value) และรูปแบบการด ารงชีวติ  (Lifestyle) ค่านิยม
หรือคุณค่า   (Value)  หมายถึง  ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือ
หมายถึง  อตั ราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้  ส่วนรูปแบบการด ารงชีวติ  (Lifestyle)  
หมายถึง  รูปแบบการด ารงชีวติในโลกมนุษย ์ โดยแสดงออกในรูปของ  (1) กิจกรรม  (Activities) (2) 
ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ  AIO’s   

2.3.2.7  ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factor)  การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัดา้นจิตวทิยา  ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายใน ตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้  ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย  (1) การจูงใจ  (2) การรับรู้  (3) การเรียนรู้  (4  ความเช่ือถือและ
ทศันคติ  (5) บุคลิกภาพ  (6) แนวความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดงัน้ี 

1)  การจูงใจ  (Motivation)  หมายถึง  พลงัส่ิงกระตุน้  (Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวั
บุคคล  ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้ คคลปฏิบติั  (Stanton and Futrell, 1987: 649  อา้งถึงใน ทวศีกัด์ิ  ดินประภา , 
2549: 21)  การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล  แต่อาจจะเกิด ผลกระทบจากปัจจยัภายนอก  เช่น  วฒันธรรม  
ชั้นทางสังคม  หรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาด  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 

  พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง  ความ 
ตอ้งการท่ีไดรั้บกา รกระตุน้จากภายในตวับุคคล  ท่ีตอ้งการแสวงหาคว ามพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมี
เป้าหมาย (อดุลย ์ จาตุรงคก์ุล, 2543: 35  อา้งถึงใน ทวศีกัด์ิ  ดินประภา , 2549: 21) นกัการตลาดตอ้งการ
ศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล   ซ่ึงถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษยอ์นัประกอบดว้ย  
ความตอ้งการทางร่างกาย  และความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยาต่างๆ  ความตอ้งการเหล่าน้ี  ท าใหเ้กิด
แรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
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2)  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดั
ระเบียบและตีความหมายขอ้มูล   เพื่อท่ีจะสร้าง ภาพท่ีมีความหมาย  หรือหมายถึง  กระบวนการความ
เขา้ใจ   การเปิดรับ ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่ จากความหมายน้ีจะเห็นวา่การรับรู้เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคล  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน  เช่น  ความเช่ือ  ประสบการณ์  ความตอ้งการ
และอารมณ์  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภาย นอกคือ  ส่ิงกระตุน้  การรับรู้  จะพิจารณาเป็นกระบวนการ
กลัน่กรองการรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง  5  ไดแ้ก่  การไดเ้ห็น  ไดก้ล่ิน  ได้
รสชาติ  และไดรู้้สึก 

3)  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม  หรือความ
โนม้เอียงของพฤติก รรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา  การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคล ไดรั้บส่ิง
กระตุน้  (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซ่ึงก็คือทฤษฎีส่ิงกระตุน้ การตอบสนอง 
[Stimulus-Response (SR) Theory] นกัการตลาดไดป้ระยกุตใ์ชท้ฤษฎี น้ีดว้ย  การโฆษณาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  
หรือการจดัการส่งเสริมก ารขาย (ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ ) เพื่อท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้เป็น
ประจ า  (เป็นการตอบสนอง )  การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง  เช่น  ทศันคติ  ความเช่ือถือ  และ
ประสบการณ์ในอดีต  อยา่งไรก็ตามส่ิงกระตุน้นั้น  จะมีอิทธิพลท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้อ้งมีคุณค่าใน
สายตาลูกคา้ 

4)  ความเช่ือถือ  (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  เช่น  เอสโซ่สร้างใหเ้กิดความเช่ือถือวา่   น ้ามนัเอสโซ่มีพลงัสูงโดย
ใชส้โลแกนวา่  จบัเสือใส่ถงัพลงัสูง  เป๊บซ่ีสร้างใหเ้กิดความเช่ือถือวา่เป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่  น ้ามนั
ไร้สารตะกัว่  ในช่วงแรกผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือวา่การใชน้ ้ามนัไร้สารตะกัว่มีปัญหากบัเคร่ืองยนต ์ 
ซ่ึงเป็นความเช่ือถือในดา้นลบท่ีนกัการตลาดตอ้งรณรงค ์ เพื่อแกไ้ขความเช่ือถือท่ีผดิพลาด 

5)  ทศันคติ  (Attitude) หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ของบุคคล  ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิด   หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
(Kotler, 1997: 188  อา้งถึงใน ทวศีกัด์ิ  ดินประภา , 2549: 22) หรือหมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือถือ  ในขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ  จากการศึกษาพบวา่  ทศันคติของผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กนั  
นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาวา่ทศันคติ นั้นเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและเปล่ียนแปลงอย่ างไร  การเกิดของ
ทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บ  กล่าวคือ  เกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบั
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สินคา้หรือความนึกคิดของบุคคล  และเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิง  เช่น  พอ่  แม่  เพื่อน  
บุคคลชั้นน าในสังคม  เป็นตน้ 

6)  บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด ์ (Freud Theory) หมายถึง  
ลกัษณะดา้นจิตวทิยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล  ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้
เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั  ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ์(Freud’s Theory of Motivation) มีสมมติฐาน
วา่  อิทธิพลดา้นจิ ตวทิยา  ซ่ึ งก าหนดพฤติกรรมมนุษย์  (แรงจูงใจและบุคลิกภาพ ) ส่วนใหญ่เป็นจิตใจ
ส านึก  (Subconscious) ซ่ึงเป็นส่วนก าหนดบุคลิกภาพของมนุษย ์

7)  แนวคิดของตนเอง  (Self Concept)  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเอง  หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน  (สังคม)  มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร  มี  4  กรณี  ดงัน้ี 

  (1)  แนวคิดของตนเองท่ีแทจ้ริง  (Real self)  หมายถึง  ความคิดท่ีบุคคลมอง
ตนเองท่ีแทจ้ริง 

  (2)  แนวความคิดของตนเองในอุดมคติ  (Ideal self)  หมายถึง  ความรู้สึกนึก
คิดท่ีบุคคลใผฝั่นอยากใหต้นเป็นเช่นนั้น 

  (3)  แนวความคิดของตนเองท่ีตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืน  (สังคม)  มองตนเองท่ี
แทจ้ริง  (Real other)  หมายความวา่  บุคคลนึกเห็นภาพลกัษณ์วา่บุคคลอ่ืน (สังคม)  มองตนเองท่ีแทจ้ริง
วา่เป็นอยา่งไร   

  (4)  แนวความคิดของตนเองท่ีตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืน  (สังคม)  คิดเก่ียวกบั 
ตนเองในอุดมคติ  (Ideal other)  หมายถึง  การท่ีบุคคลตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืน  (สังคม)  คิดถึงเขาในแง่ใด 
 

2.3.3  บทบาทของผู้บริโภคทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 บทบาทของผูบ้ริโภคท่ี เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ (Buying role) เป็นบทบาทของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี (ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549: 23) 

1.  ผูริ้เร่ิม  (Initiator)  เป็นผูเ้สนอความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก 
2.  ผูมี้อิทธิพล  (Influencer)  เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจะใหค้  าแนะน าวา่ควรซ้ือหรือไม่

ควรซ้ือ สินคา้ 
3.  ผูต้ดัสินใจ  (Decider)  เป็นผูท่ี้ตดัสินใจขั้นสุดทา้ยวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ 
4.  ผูซ้ื้อ  (Buyer)  เป็นผูท่ี้ไปซ้ือสินคา้ 
5.  ผูใ้ช ้ (User)  เป็นผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น 
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2.3.4  ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ  

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

ของผู้บริโภค  จากการส ารวจรายงานของผู้บริโภคจ านวนมากในกระบวนการซื้อพบว่าผู้บริโภคผ่าน

กระบวนการ  5  ขั้นตอน  คือ  การรับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล  การประเมินผลทางเลือก  

การตัดสินใจซื้อ  และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเริ่มต้นก่อนการซื้อ

จริงๆ  และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ  (ทวีศักดิ์  ดินประภา, 2549: 24)  

 

โมเดล  5  ข้ันตอน  ของกระบวนการซ้ือของผู้บริโภค  (Five-stage model of the consumer buying  

  process)   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.5  โมเดล  5  ขั้นตอน  ของกระบวนการซื้อของผู้บริโภค  (Five-stage model of the consumer  

buying process)   

แหล่งที่มา:  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2541: 146. 

 

2.3.4.1  การรับรู้ถึงความต้องการ  (Need recognition)  หรือการรับรู้ปัญหา (Problem  

recognition)  การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเอง  หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น  

เช่น  ความหิว  ความกระหาย  ความต้องการทางเพศ  ความเจ็บปวด  ฯลฯ  ซ่ึงรวมถึงความต้องการ

ทางด้านร่างกาย  (Physiological needs)  และความต้องการท่ีเป็นความปรารถนา  อันเป็นความต้องการ

ทางด้านจิตวิทยา  (Psychological needs)  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น  

บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่ง

กระตุ้นอย่างไร 
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2.3.4.2  การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ  และ
ส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความพอใจทนัที  
เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้าก  จะท าใหเ้กิดการปฏิบติัในภาวะอยา่งหน่ึง  คือ  ความตั้งใจ
ใหไ้ดรั้บ การสนองความตอ้งการ  เขาจ ะพยายามคน้หาขอ้มูล  เพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูก
กระตุน้  แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  4  กลุ่ม  คือ 

  1)  แหล่งบุคคล (Personal sources) ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนบา้น  คนรู้จกั   
ฯลฯ   

  2)  แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่  ส่ือการโฆษ ณา  พนกังานขาย  
ตวัแทนจ าหน่าย  การบรรจุภณัฑ ์ การจดัแสดงสินคา้  ฯลฯ   

  3)  แหล่งชุมชน (Public source) ไดแ้ก่  ส่ือมวลชน  องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ฯลฯ   

  4)  แหล่งประสบการณ์ (Experiential source)   
  5)  แหล่งทดลอง (Experimental source) ไดแ้ก่  หน่วยงานท่ี ส ารวจคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ หรือหน่วยงานวจิยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลอง
ใชผ้ลิตภณัฑ ์ ฯลฯ   

2.3.4.3  การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
มาแลว้จากขั้นท่ีสอง  ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมิ นผลทางเลือก  กระบวนการประเมินผล
ไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย  และไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคน  และไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคน
หน่ึงในทุกสถานการณ์ซ้ือ  กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

  1)  คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์(Product attributes) กรณีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑ์
วา่มีคุณสมบติัอะไรบา้ง  ผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหน่ึง  คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ในความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั  เช่น  รสกลมกล่อม  มีแอลกอฮอลสู์ง
หรือต ่า  ความขม  ปริมาณบรรจุ  และราคา  เป็นตน้ 

  2)  ผูบ้ริโภคจะใหน้ ้าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั  
นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 

  3)  ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้  เน่ืองจากความเช่ือถือ
ของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค  แ ละความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑจ์ะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
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  4)  ผู้บริโภคท่ีมีทัศนคติในการเลือกซื้อตราสินค้า  โดยผ่านกระบวนการ

ประเมินผลเริ่มต้นด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีเขาสนใจ 

2.3.4.4  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินพฤติกรรมในขั้นท่ีสามจะ

ช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่วๆไปผู้บริโภคจะ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด 

2.3.4.5  ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post purchase feeling) หลังจากซื้อ  และทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว  ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์  ซ่ึงนักการ

ตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผู้บริโภคภายหลังการซื้อ 

เราจะพบว่าประสบการณ์เกี่ยวกับการตราสินค้า  มีผลกระทบท่ีส าคัญเกี่ยวกับความชอบ

ตราสินค้า  ถ้าตราสินค้าท่ีซื้อไม่สร้างความพอใจให้แก่ผู้ซื้อ  ผู้ซื้ออาจจะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อตราสินค้า  

และอาจเลิกซื้อผลิตภัณฑ์  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าผู้ซื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซื้อสินค้า  จะท าให้

เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์อีก  (ทวีศักดิ์  ดินประภา, 2549 : 26) 

 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 

 

2.4.1  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ด้านราคา  กล

ยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย  และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน

ลักษณะภาพรวมอย่างกว้างๆ  ของกลยุทธ์ทั้งส่ีด้านนี้เท่านั้น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2546: 394) 

2.4.1.1  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategies)   

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง  สิ่งใดก็ตามท่ีธุรกิจเสนอขายเพ่ือตอบสนองความจ าเป็น

และความต้องการของบุคคลให้พึงพอใจ  ผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบตัวหน่ึงท่ีส าคัญในส่วนประสม

ทางการตลาด  ดังนั้น  ผู้ผลิตจึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและจูง

ใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและบริการนั้น  โดยการท าสินค้าและบริการของตนให้แตกต่างไปจากผู้ผลิต

และผู้ขายรายอ่ืนๆ  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค (Core Product) คุณภาพ (Quality) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) รูปร่างลักษณะ (Features) 

รูปแบบ (Styles) ตราสินค้า (Brand) ป้ายฉลาก (Label) ผลประโยชน์หรือบริการเพิ่มเติมท่ีจะให้กับ

ลูกค้า (Augmented Product) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (Expect Product) คุณสมบัติต่างๆ  เหล่านี้  
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นอกจากจะตอ้งค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม แลว้  ผูผ้ลิตยงั
จะตอ้งค านึงถึงความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย 

นอกจากน้ีผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมกัจะมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
1)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยประหยดัพลงังาน  หรือมีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขณะ

น าไปใชง้าน 
2)  เป็นผลิตภณัฑ์ซ่ึงใชว้สัดุในประเทศในการผลิตโดยไม่ท าให้ เกิดผลกระทบต่อสมดุล  

และการคงอยูข่องระบบนิเวศในทะเลและป่าไม ้
3)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากขบวนการผลิต ท่ีไม่สร้างมลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้ ม  นบัตั้งแต่การ

น าวตัถุดิบออกมาจากแหล่งธรรมชาติ  การขนส่ง  การแปรรูป  การผลิต  และการจดัจ าหน่าย 
4)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะขณะท่ีมีการใช ้ และภายหลงัการใชแ้ลว้ 
5)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชบ้รรจุภณัฑม์ากเกินความจ าเป็น  และใชบ้รรจุภณัฑช์นิดท่ี

สามารถหมุนเวยีนกลบัไปใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
6)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไดจ้ากการหมุนเวยีนทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่และไม่

ผา่นการฟอกยอ้ม 
7)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นการทดลองกบัสัตวทุ์กชนิด 
8)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นอนัตรายแก่ผูใ้ช ้ และส่ิงแวดลอ้มขณะท่ีมีการใชง้าน 
9)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบ  CFCs 
10)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านไดห้ลายคร้ัง  และมีอายกุารใชง้านยาวนาน 
11)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยในการประหยดัและลดการสูญเสียน ้า 
12)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญา  เช่น  หนงัสือ  เกมส์การศึกษา 
13)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ถูกจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
14)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการผลิตดว้ยวธีิธรรมชาติ  และไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย

ต่อผูบ้ริโภค 
15)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยลดมลพิษ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร 
16)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดใ์นบรรยากาศ 

ตวัอยา่งของ   Product  เช่น  น ้ามนัไร้สารตะกัว่  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัไฟ  และสุขภณัฑป์ระหยดัน ้า  
เป็นตน้ 
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2.4.1.2  กลยุทธ์ด้านราคา  (Price Strategies)   
ราคา  (Price)  หมายถึง  มูลค่าของผลิตภัณฑ ์(Product Value) ในรูปตวัเงิน  ในการซ้ือ

สินคา้  ผู ้ ซ้ือจะท าการเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาสินคา้  ถา้ผลิตภณัฑมี์มูลค่าใน
สายตาของผูซ้ื้อ  ผูซ้ื้อก็พร้อมท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นในราคาสูง  ดงันั้นราคาอาจจะสูงหรือต ่าก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่
ราคานั้นเป็นท่ียอมรับจากผูซ้ื้อไดห้รือไม่ 

การพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอาจมีผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึน
หรือลดลงของตน้ทุนได ้ เพราะโดยหลกัการแลว้  ผูผ้ลิตจะตอ้งใชว้ตัถุดิบแล ะปัจจยัการผลิต  ตลอดจน
กรรมวธีิการผลิตท่ีอนุรักษห์รือไม่สร้างมลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นถา้ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
มีราคาสูงข้ึน ราคาสินคา้อาจเพิ่มข้ึน   หรืออาจจะลดลงถา้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีราคาถูกลง  นัน่คือ  
การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตน้ทุนยอ่มส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาสินคา้
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

จากการศึกษาพบวา่  ผูผ้ลิตท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มจะมีกลยทุธ์การก าหนดราคา
ใน  3  ลกัษณะคือ   

1)  ก าหนดราคาสินคา้ประเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัท่ีต ่ากวา่ สินคา้
โดยทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อจูงใจผูบ้ริโภคใหห้นัมาสนใจและใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
บริษทั 

2)  ก าหนดราคาสินคา้ปร ะเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบั เดียวกบัราคาสินคา้
โดยทัว่ไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง  หลงัจากนั้นจึงปรับราคาใหสู้งข้ึนในอตัราเดียวกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน
หรือปรับราคาเพิ่มข้ึนในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 

3)  ก าหนดราคาสินคา้ประเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัท่ีสูงกวา่ราคาสินค้ า
ทัว่ไปทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนอยา่งมากนัน่เอง 

กลยทุธ์การก าหนดราคาทั้ง  3  ลกัษณะน้ี  กลยทุธ์แรกเป็นท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดในปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามถา้ผูผ้ลิตช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค  และสร้างภาพลกัษณ์ให้ ผูบ้ริโภคเห็นคุณค่าจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น  ผูผ้ลิตก็จะสามารถตั้ง
ราคาสูงได ้(ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549: 47-48) 
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2.4.1.3  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย  (Place of Distribution Strategies)   

การจดัจ าหน่าย (Place of Distribution) หมายถึง  โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด  งานท่ี
เก่ียวขอ้งจึงประกอบดว้ย  

1)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Channel of Distribution)  หมายถึง  เส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด  ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผา่นคน
กลางก็ได ้

2)  การกระจายตวัสินคา้  (Physical Distribution)  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้ หรืออาจหมายถึงการขนส่ง
และการเก็บรักษาตวัสินคา้ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง  และระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น  
การกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ย  กิจกรรมการขนส่ง  (Transportation)  การเก็บรักษาสินคา้  
(Storage)  การคลงัสินคา้  (Warehousing)  การบริหารสินคา้คงเหลือ  (Inventory Management)  และ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะเห็นว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  กล่าวคือการ
เลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายวา่สินคา้จะจดัจ าหน่ายโดยผา่นช่องทางใด  การผา่นช่องทางแต่ละช่องทาง
จะมีความหมายแตกต่างกนัท่ีการขนส่ง  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
การกระทบทางตรงคื อ  การบรรจุภณัฑก์็จะตอ้งใชบ้รรจุภณัฑท่ี์แขง็แรง  ท าใหต้อ้งใชว้ตัถุดิบจ านวน
มาก ขณะเดียวกนัก็ส้ินเปลืองพื้นท่ี  เน่ืองจากรูปทรงท่ียดืหยุน่ นอ้ยและหากมีการขายปลีกมาก  ก็ยอ่ม
จะตอ้งมีการบรรจุภณัฑเ์ป็นหลายขนาด  ท าใหเ้กิดการส้ินเปลืองวสัดุเพื่อการบรรจุภณัฑ์   ซ่ึงจะน าไปสู่
ปัญหาเร่ือง การท าลายวสัดุดงักล่าว  นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดการทิ้งขยะท่ีกระจดักระจาย   สร้างปัญหา
ความสกปรกและเป็นพิษต่อมนุษยอี์กทอดหน่ึง  ส่วนผลกระทบทางออ้มคือ  มลพิษท่ีเกิดจากการเผา
ผลาญน ้ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่ง  ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิตมกัใชร้ถยนตเ์ป็นยาน พาหนะในการขนส่ง  ซ่ึง
จะมีการเผาผลาญพลงังานน้ีแมจ้ะเป็นผลกระทบทางออ้ม  แต่ก็นบัเป็นผลกระทบท่ีเป็นภยัต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมหาศาล 

ผลการศึกษาพบวา่  ผูผ้ลิตท่ีท าการตลาดโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มจะมีการ
ออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้ มีขนาดเล็กลง  และมีบรรจุภณัฑแ์บบเติม  ซ่ึงจะท าใ หส้ามารถประหยดั
ทรัพยากรน ้ามนัในการขนส่ง  เน่ืองจากน ้าหนกัท่ีเบากวา่  ส่งผลใหน้ ้าหนกัในการขนส่งแต่ละเท่ียว
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ลดลง  แต่กลบัขนส่งไดใ้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าใหป้ระหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิงไดม้ากกวา่  นบัเป็นกล
ยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีถูกน ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 

2.4.1.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies)    
กลยทุธ์ดา้นการตลาด  (Promotion)  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและ

ผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพ  เพื่อสร้างใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  ทั้งน้ีการติดต่อส่ือสาร อาจใชบุ้คคล
ขาย  (Personal Selling)  หรือไม่ใชบุ้คคลขาย  (Nonperson Selling)  ก็ได ้ การส่งเสริมการตลาดถือเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดขององคก์ร  ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้  ประกอบดว้ย (ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549: 50-52) 

1)  การโฆษณา (Advertising) หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอโดยไม่ใช่บุคคล
และการส่งเสริมความคิด  สินคา้และบริการโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2)  การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) หมายถึง  การติดต่อส่ือสารกบักลุ่ม
ต่างๆ  ประกอบดว้ย  กลุ่มแรงงาน  กลุ่มชุมชนในทอ้งท่ี  ผูถื้อหุน้  และรัฐบาล  หรือหมายถึ งการ
ติดต่อส่ือสารของธุรกิจ  และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มชนต่างๆ   

3)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมท่ีเสนอส่ิงจูงใจใน
ระยะเวลาจ ากดั  เพื่อจูงใจใหเ้กิดการตอบสนองจาก กลุ่มเป้าหมาย  คนกลาง  และพนกัง านขายของ
บริษทั  จากความหมายน้ีการส่งเสริมการขายจะมี  3  รูปแบบ  คือ 

  (1)  การกระตุน้ผูบ้ริโภค  เรียกวา่  “การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค ” 
(Consumer Promotion) 

  (2)  การกระตุน้ คนกลาง  เรียกวา่   “การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง ” 
(Trade Promotion)   

  (3)  การกระตุน้พนกังานขาย  เรียกวา่  “การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน
ขาย”   

4)  การตลาดทางตรง (Direct Market) เป็นวธีิการต่างๆ  ท่ีผูผ้ลิตใชส่้งเสริม
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง  และสร้างใหเ้กิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด   ประกอบดว้ย  การขายทางโทรศพัท์   
จดหมายตรง  แคตตาล็อค  โทรทศัน์  วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ์   ท่ีจูงใจใหผู้บ้ริ โภคตอบกลบัเพื่อการซ้ือ  
เพื่อรับของตวัอยา่ง  หรือน าคูปองจากส่ือไปใช ้
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5)  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 
ผลการศึกษาพบวา่ 

  (1)  วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไปแลว้
จะมีอยู ่ 3  ประการ  คือ 

(1.1)  เพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
(1.2)  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัประชาชน 
(1.3)  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดกบับริษทั 

  (2)  การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีนบัไดว้า่
ส าคญัมากท่ีสุดโดยมีการใชม้ากเป็นอนัดบัสองรองจากการประชาสัมพนัธ์   และเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุน้
ใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดดี้ท่ีสุด 

  (3)  การโฆษณาเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Advertising) ส่วนใหญ่เป็นการ
โฆษณาท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  โดยใชส่ื้อซ่ึงสามารถ จดัล าดบัจากใชม้ากไปหานอ้ย  คือ  โทรทศัน์  วทิย ุ 
หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  ส่วนลกัษณะการโฆษณาเพื่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  ไป 

  (3.1)  การโฆษณาผลิตภณัฑแ์ละการโฆษณาสถาบนั  (Product and 
Institutional Advertising) การโฆษณาผลิตภณัฑเ์ป็นการโฆษณาเพื่อแจง้ข่าวสารหรือจูงใจ  ใหเ้กิด
ความตอ้งการในผลิตภณัฑ์  ส่วนการโฆษณาสถาบนัเป็นการแจง้ข่าวสารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร
หรือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์แวดลอ้ม 

  (3.2)  การโฆษณาเพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือพื้นฐาน แ ละกระตุน้
ความตอ้งการแบบเลือกสรร  (Primary Demand and Selective Demand) การโฆษณากระตุน้ความ
ตอ้งการซ้ือพื้นฐานเป็นการสร้างความตอ้งการในลกัษณะทัว่ไปของสินคา้  ถือว่ าเป็นการโฆษณาเพื่อ
บุกเบิกสินคา้ (Pioneering Advertising) ในขั้นแนะน าสินคา้ใหม่  ส่วนการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือแบบ
เลือกสรรนั้น  ถือเป็นการโฆษณาเพื่ อการแข่งขนั (Competitive Advertising) เป็นการกระตุน้ความ
ตอ้งการเพื่อการเลือกตราสินคา้มกัจะใชสิ้นคา้ขั้นเจริญเติบโต  และเจริญเติบโตเตม็ท่ี 

  (3.3)  การโฆษณาเพื่อการคา้และการโฆษณาท่ีไม่หวงัผลการคา้  
(Commercial and Noncommercial Advertising) การโฆษณาเพื่อการคา้มีวตัถุประสง คเ์พื่อขายสินคา้  
หรือบริการของธุรกิจ โดยมุ่งหวงัก าไร  ส่วนการโฆษณาท่ีไม่หวงัผลการคา้  เป็นการโฆษณาโดย
สถาบนัท่ีไม่หวงัผลก าไร  หรือหวงัผลก าไรทางออ้ม  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์หรือ
ความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดกบับริษทั 
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  (4)  การประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีนบั
ไดว้า่มีความส าคญัและใชม้ากเป็นอนัดบัหน่ึงโดยมีความส าคญัใกลเ้คียงกบัการโฆษณา  นอกจากน้ีแลว้
การประชาสัมพนัธ์ยงันิยมใชร่้วมกบัการโฆษณาเรียกวา่  “การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ”  (Public 
Relation Advertising) หรือการโฆษณาสถาบนั (Institutional Advertising)   

  (5)  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  เป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการน ามาใชม้ากเป็นอนัดบัสามรองจากการประชาสัมพนัธ์  และการโฆษณา 

  (6)  การตลาดทางตรงเป็นกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดท่ีมีการน าม าใชน้อ้ย
มากเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ 

 
2.4.2  แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ , 2541: 35)  

หมายถึง  ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั  เพื่อสนอ งความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย   อาจจะมีตวัตนหรือไม่มี ตวัตนก็ได้  ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย  
สินคา้  บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องคก์รหรือบุคคล  ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์  (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้  จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได้   การก าหนดกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

 - ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product differentiation) และ(หรือ) ความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation)   

 - พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั ) ของผลิตภณัฑ์  (Product component) เช่น  
ประโยชน์พื้นฐาน  รูปร่างลกัษณะ  คุณภาพ  การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้  ฯลฯ  

 - การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ของผลิตภณัฑเ์พื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

 - การพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Product development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่  และ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน  (New and improved)  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองคว ามตอ้งการ
ของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 - กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์  (Product mix) และสายผลิตภณัฑ์  (Product 
line)   

2.  ราคา (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์น รูปตวัเงิน  ราคาเป็น  P  ตวัท่ีสองท่ีเกิด
ข้ึนมาถดัจาก  Product  ราคาเป็นตน้ ทุน (Cost) ของลูกคา้  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  
(Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา  (Price) ผลิตภณัฑน์ั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสิน ใจซ้ือ  ดงันั้นผู ้
ก  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึง 

 - คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกคา้  ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับ
ของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้น 

 - ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - การแข่งขนั 
 - ปัจจยัอ่ืนๆ 

3.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ  เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดต่ อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท างาน  
(Personal selling) และการติด ต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น  (Nonperson selling) เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ  ซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ  ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใช้
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้  ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั  โดยจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญั  
มีดงัน้ี (ทวศีกัด์ิ  ดินประภา, 2549: 53-55) 

 - การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ  
(หรือ)  ผลิตภณัฑบ์ริการ  หรือความคิด  ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยอุปถมัป์รายงาน   กลยทุธ์ในการโฆษณา
จะเก่ียวขอ้งกบั  (1)  กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา  (Creative strategy)  

 - การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูง
ใจตลาดโดยใช้ บุคคล  งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั  (1) กลยทุธ์การขาย (Personal selling strategy) (2) 
การจดัการหน่วยงานขาย (Sale force manage)  

 - การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) หมายถึง  กิจกรรมการส่งเสริมท่ี
นอกเหนือ จากการโฆษณา  การขายโดยใชพ้นกังานขาย   การใหข้่าว  และการ ประชาสัมพนัธ์  ซ่ึง
สามารถกระตุน้ความสนใจ  ทดลองใช ้ หรือการซ้ือ  โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง  
การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  (Consumer promotion) (2) การกระตุน้คนกลาง  เรียกวา่  การ
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ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนกังานขาย  เรียกวา่  การส่งเสริม
การขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sale force promotion)   

 - การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์  (Publicity and public relation) การใหข้่าวเป็น
การเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้  หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน  ส่วนการประชาสัมพั นธ์  หมายถึง  
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึง  เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารใหเ้กิดกบั กลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง  การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

 - การตลาดทางตรง (Direct market  หรือ  Direct response marketing) และการตลาด
เช่ือมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย  เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง  
(Response) โดยตรง  หรือหมายถึง  วธีิการต่างๆ  ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อ
และท าใหเ้ กิดการตอบสนองในทนัทีประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท์  (2) การขายทางโดยใช้
จดหมายตรง (3) การขายโดยใชแ้คตตาล็อก (4) การขายทางโทรทศัน์  วทิยุ   หรือหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงจูงใจ
ใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง  เช่น  ใชคู้ปองแลกซ้ือ 

4.  การจดัจ าหน่าย (Place  หรือ  Distribution) หมายถึง  โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ย  สถาบนัและกิจกรรม  ใชเ้พื่อเค ล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด  
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย  ก็คือสถาบนัการตลาด  ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย
สินคา้  ประกอบดว้ย  การขนส่ง  การคลงัสินคา้  และการเก็บรักษา สินคา้คงคลงั  การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย  2  ส่วน  ดงัน้ี 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Channel of distribution)  หมายถึง  เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์ 
และ (หรือ )  กรรมสิทธ์ท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด  ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ยผูผ้ลิต  คนกลาง  ผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
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แหล่งที่มา: ทวีศักดิ์  ดินประภา, 2549: 54.  

 

- การสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาด  (Market logistic)  หมายถึง  กิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายตัวสินค้าจากผู้บริโภค  หรือผู้ใช้ทางอุตสาหรรม 

การกระจายตัวสินค้าจึงประกอบด้วยงานท่ีส าคัญต่อไปนี้  (1)  การขนส่ง  

(Transportation)  (2)  การเก็บรักษาสินค้า  (Storage)  และการคลังสินค้า  (Warehousing)  (3)  การ

บริหารสินค้าคงเหลือ  (Inventory management)     

 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติ 

   

2.5.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) กล่าวว่า  ความรู้  คือ  สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การ

ค้นคว้า  หรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ  ความเข้าใจหรือสารสนเทศท่ี

ได้รับมาจากประสบการณ์  สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน  ได้ฟัง  การคิด  หรือการปฏิบัติ  องค์วิชาในแต่

ละสาขา  เช่น  ความรู้เร่ืองเมืองไทย  ความรู้เร่ืองสุขภาพ 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2550: 10-11  อ้างถึงใน  นพศิริ  เดชารักษ์, 2539: 22) กล่าวว่า  ความรู้  

เป็นพฤติกรรมขั้นต้นซ่ึงผู้เรียนเพียงแต่จ าได้  อาจจะโดยการนึกได้  หรือโดยการมองเห็น  ได้ยิน  ก็จ า

ได้  ความรู้ในขั้นนี้  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ  ความหมาย  ข้อเท็จจริง  ทฤษฎี  กฎ  

โครงสร้าง  วิธีการแก้  ปัญหา  มาตรฐาน  เหล่านี้เป็นต้น   

ในทางสังคมศาสตร์  ได้อธิบายความหมายของความรู้ว่า  จากปรากฏการณ์ต่างๆ  ท่ีมนุษย์ต้อง

ประสบทั้งทางธรรมชาติและสังคม  ซ่ึงจะมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  มนุษย์จึงต้อง

เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสังคม  และรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้น  ทั้งท่ีมาจากสิ่งแวดล้อมและ

ผู้ผลิต คนกลาง 
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ 

ทางอุตสาหกรรม 
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สังคม  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือมนุษยจ์ะตอ้งหาความรู้ต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจสาเหตุและการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ  ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคม  ซ่ึงความรู้ของมนุษยไ์ดมี้การพฒันามากมายและ
มีหลายระดบัของความรู้ตามความสามารถและพื้นฐานของมนุษย ์ กล่าวคือ (ประภา  เพญ็สุวรรณ , 2520  
อา้งถึงใน  สมชาย  สีวะรมย,์ 2550: 9-10) 

1. ความรู้ในทศันะของบุคคลทัว่ไป  จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามพื้ นฐานและ  
ความสามารถของแต่ละบุคคล  บุคคลทัว่ไปในท่ีน้ีหมายถึง  ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพท่ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  เช่น  ชาวนา  ชาวไร่  พอ่คา้  นกัธุรกิจ  ชาวบา้นทัว่ไป  และอ่ืนๆ  บุคคล
ทัว่ไปเหล่าน้ีมีทศันะต่อความหมายของความรู้ท่ีเกิดจากความรู้ และความเขา้ใจการถ่ายทอด สืบต่อมา
จากประเพณี  แต่จะไม่รู้ถึงความหมายท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของบุคคล  ไม่สามารถท่ีจะเรียบเรียงเป็นความคิดรวบยอดได ้ 

2.  ความรู้ในทศันะของนกัวชิาการ  มีลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์  มีเหตุมี ผลและความคิดรวบ
ยอด  มีลกัษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก  ความรู้ของนกัวชิาการ จะตอ้งเป็นวทิยาศาสตร์  มีเหตุผล
และผลสามารถพิสูจน์ได ้ มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ นกัวชิาการมกัมีความสนใจท่ีจะคน้ควา้ หา
ความรู้อยา่งมีระบบตามแขนงวชิาของตน  เพื่อน าความรู้นั้นสร้างข้ึนเป็นหลกัทฤษฎีของตนต่อไป 

3.  ความรู้ในทศันะของนกัปฏิบติั  ความหมายของความรู้ในทศันะของนกัปฏิบติัจะเก่ียวขอ้ง
กบัความเขา้ใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ  ทั้งทางธรรมชาติและสังคม  ท่ีอธิบายไดใ้นลกัษณะ
ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้ เราอาจจะกล่าวไดว้า่นกัปฏิบติัเป็นบุคคล ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ของ
นกัวชิาการ  และบุคคลทัว่ไปเพื่อน าความรู้นั้นไปท าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม  ระดบัความนึกคิดความ
ลึกซ้ึงของความรู้อาจจะอยูร่ะหวา่งนามธรรมและรูปธรรมตามความเขา้ใจของทศันะบุคคลทัว่ไป 

ฉะนั้น  เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความรู้  ดงัท่ีไดก้ล่ าวมาแลว้ขา้งตน้จึงอาจกล่าวไดว้า่  
ความรู้  หมายถึง  การรับรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง  เหตุการณ์  รายละเอียดต่างๆ  ท่ีเกิดจาก การสังเกต  
การศึกษา  ประสบการณ์  ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม  ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงั
ของแต่ละบุคคล  ท่ีบุคคลไดจ้ดจ าหรื อรวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกต
หรือวดัได ้ โดยสามารถแบ่งระดบัความรู้ได ้  6  ระดบั  คือ  ความรู้  ความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ 
การวเิคราะห์  และการประเมินผลระดบัของความรู้ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ความรู้  หมายถึง  ความสามารถในการจ ารายละ เอียดขอ้เทจ็จริงของส่ิง
ต่างๆ  ท่ีไดรั้บรู้  รับทราบหรือประสบมาในอดีตและสามารถระลึกถึงใหม่ไดใ้นลกัษณะหรือใกลเ้คียง
กบัส่ิงท่ีเคยรับรู้  รับทราบ  หรือประสบมา 
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 2.5.2  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 
 สมชาย  สีวะรมย ์(2550: 10) กล่าววา่  ทศันคติ  เป็นศพัทท์างจิตวทิยาการศึกษา  เคร่ืองแสดงถึง
พฤติกรรมและความสัมพนัธ์บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 สุชาติ  ประสิทธ์ิ รัฐสินธ์ุ (2523  อา้งถึงใน  สมชาย  สีวะรมย์ , 2550: 10) กล่าววา่  ทศันคติ  
หมายถึง  สภาวะของความพร้อมหรือแนวโนม้ท่ีจะกระท าหรือปฏิบติัต่อส่ิงเร้า  ส่ิงหน่ึงส่ิงใด   ใน
ลกัษณะบางอยา่ง  ทศันคติจะแสดงออกในเห็นจากค าพดูหรือพฤติกรรม  หรือไดผ้ลส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคตินั้น  แต่ละคนจะมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากนอ้ยต่างกนั  แต่ลกัษณะท่ีส าคญั ของทศันคติคือ  
ความเป็นนามธรรม (Abstarctias) การศึกษาทศันคติ  จึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่ อจะท าการเปล่ี ยนแปลงโดย
กระบวนการต่างๆ  เช่น  การส่ือสาร  การศึกษา  เป็นตน้ 
 ศกัด์ิ  สุนทรเสณี  (2538  อา้งถึงใน  สมชาย  สีวะรมย,์ 2550: 11)  ทศันคติ  หมายความวา่   
 1.  ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึก  ความอยาก  ความกลวั  ความเช่ือมัน่  ความล าเอียง  หรือ
มีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้างความพร้อมท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลท่ีไดรั้บ
มา 
 2.  ความโนม้เอียงท่ีมีปฏิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือต่อตา้นสภาพแวดลอ้มท่ีจะมาถึง
ทางใดทางหน่ึง 
 ดงันั้น  โดยสรุป  ทศันคติ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดและความโนม้ เอียง  ความเช่ือ  ท่าทีของ
บุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บมา  ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ  ทศันคติมี
ผลใหมี้การแสดงพฤติกรรมออกมา 
 อลัลพ์อร์ท  (Allport, 1935  อา้งถึงใน  จ ารอง  เงินดี , 2552: 74)  ใหค้วามหมายของทศันคติไว้
วา่  หมายถึง  ส ภาพความพร้อมทางจิตใจและประสาท  ซ่ึงสร้างข้ึนจากประสบการณ์และมีอทิธิพล
โดยตรงหรืออยา่งมีพลวตัต่อการตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ  และทุกสสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ดูฟ  (Doof, 1967  อา้งถึงใน  จ ารอง  เงินดี , 2552: 74)  กล่าววา่  ทศันคติ  เป็นการตอบสนองท่ี
มีอยูภ่า ยในตวับุคคล  การตอบสนองน้ีเป็นการตอบสนองทางสังคมของแต่ละบุคคล  ซ่ึงเกิดข้ึน
เน่ืองจากมีพลงัผลกัดนั 
 ซิลเวอร์แมน (Silvermsn, 1971  อา้งถึงใน  จ ารอง  เงินดี, 2552: 74) กล่าววา่  ทศันคติ  หมายถึง  
ความโนม้นา้วท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ  เช่น  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  และสถานการณ์ต่างๆ  เป็นตน้ 
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 ฟิชไบน์  และเอเซน  (Fishbein & Ajzen, 1975  อา้งถึงใน  จ ารอง  เงินดี , 2552: 74)  กล่าววา่  
ทศันคติ  หมายถึง  ความโนม้เอียงท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทางชอบหรือไม่ชอบอยา่ง
คงเส้นคงวา 
 อารอนสัน  และคณะ (Aronson et al., 2004  อา้งถึงใน  จ ารอง  เงินดี , 2552: 74)  กล่าววา่  
ทศันคติ  เป็นการใหคุ้ณค่าหรือประเมินค่าต่อบุคคลและส่ิงต่างๆ  รวมทั้งความคิด  ทศันคติ  เป็นการให้
คุณค่าหรือประเมินค่าต่อส่ิงท่ีพบเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  บุคคลยอ่มจะไม่วางตวัเป็นกลาง  (ไม่
เป็นบวกหรือไม่เป็นลบ)  แต่จะใหคุ้ณค่าหรือประเมินค่าต่อส่ิงท่ีเขาพบเห็น 
 
 2.5.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรม (KAP) 
 ทฤษฎีน้ี เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัตวัแปร  3 ตวั  คือ  ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ 
(Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไปจากการรับ
สารนั้นๆ  การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง  กล่าวคือ  เม่ือผูรั้บสารไดรั้บ
สารก็จะท าใหเ้กิดความรู้   เม่ือเกิดความรู้ข้ึน   ก็จะไปมีผลท าใหเ้กิด   ทศันคติ  และขั้นสุดทา้ยก่อใหเ้กิด
การกระท า  ทฤษฎีน้ีอธิบายความรู้  ความเขา้ใจ  วา่เป็นตวัแปรตน้ท่ีสามารถเป็นตวัน าไปสู่พฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนซ่ึงเป็นตวัแปร ตาม  (สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร , 2533: 
118)   
 จะเห็นไดว้า่  ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัใน   การน าข่าวสารต่างๆ   ไปเผยแพร่เพื่ อให ้ 
ประชาชนในสังคมไดรั้บทราบวา่   ขณะน้ีในสังคมมีปัญหาอะไร   เม่ือประชาชนไดรั้บทราบข่าวสาร
นั้นๆ  ยอ่มก่อใหเ้กิด   ทศันคติ  และเกิดพฤติกรรมต่อไป   ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่   เป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่   การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการต่างๆ   ใหบ้รรลุ ผลส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้   การท่ีคนเดินเทา้มีพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรไดก้็ตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมืออนัส าคญัในการเพิ่มพนูความรู้  สร้างทศันคติท่ีดีและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ท่ีเหมาะสม  โดยผา่นส่ือชนิดต่างๆ  ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย 

ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ซ่ึงบุคคลส่วนมาก  จะไดรั้บผา่น ประสบการณ์   โดย
การเรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า  (S-R) แลว้จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสาน
ระหวา่งความจ า  (ขอ้มูล) กบัสภาพจิตวทิยา   ดว้ยเหตุน้ีความรู้จึ งเป็นความจ าท่ีเลือกสรร   ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสภาพจิตใจของตนเอง   ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน   อยา่งไรก็ตามความรู้ก็อาจส่งผลต่อ
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พฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยไ์ด้   และผลกระทบท่ีผูรั้บสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการส่ือสารนั้นอาจ
ปรากฏไดจ้ากสาเหตุ  5  ประการคือ  

1.  การตอบขอ้สงสัย (Ambiguity Resolution)   
การส่ือสารมกัจะสร้างความสับสนใหส้มาชิกท่ีอยูใ่นสังคมผูรั้บสารจึงมกัแสวงหา  สารสนเทศ  

โดยการอาศยัส่ือ ทั้งหลาย เพื่อตอบ ขอ้สงสัย และความสับสนของตน 
2.  การสร้างทศันะ (Attitude Formation)  
ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันะนั้น   โดยส่วนมากนิยมใชก้บัสารสนเทศท่ีเป็น

นวตักรรมเพื่อสร้างทศันคติใหค้นยอมรับการแพร่นวตักรรมนั้นๆ  (ในฐานะความรู้) 
3.  การก าหนดวาระ (Agenda Setting)  
เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไปเพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็น

วาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน  หากตรงกบัภูมิหลงัของปัจเจกชน  และค่านิยมของสังคมแลว้   ผูรั้บสารก็จะเลือก
สารสนเทศนั้น 

4.  การพอกพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System)  
การส่ือสารสังคมมกักระจายความเช่ือ  ค่านิยม และอุดมการณ์ดา้นต่างๆ   ไปสู่ประชาชนจึงท า

ให้  ผูรั้บสารรับทราบระบบความเช่ือถือ   หลากหลาย   และลึกซ้ึงไวใ้นความเช่ือของตนมากข้ึนไป
เร่ือยๆ  

5.  การรู้แจง้ต่อค่านิยม (Value Clarification)  
ความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์เป็นภาวะปกติของสังคม   ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอ

ขอ้เทจ็จริงในประเด็นเหล่าน้ี  ยอ่มท าใหป้ระชาชนผูรั้บสารเขา้ใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจง้ชดัข้ึน 
 คาร์เตอร์  ว ี กู๊ด  (1973: 325  อา้งถึงใน  โสภิตสุดา  มงคลเกษม , 2539: 42 )  กล่าววา่  ความรู้
เป็นขอ้เทจ็จริง (facts) ความจริง  (truth) เป็นขอ้มูลท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์
ต่างๆ  การท่ีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งมีเหตุผล  บุคคลควรจะตอ้งรู้เร่ืองเก่ียวกบัส่ิง
นั้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ  นัน่ก็คือ   บุคคลจะตอ้งมีขอ้เทจ็จริง   หรือขอ้มูลต่างๆ  ท่ีสนบัสนุนและ
ใหค้  าตอบขอ้สงสัยท่ีบุคคลมีอยู ่  ช้ีแจงใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจและ  ทศันคติ ท่ีดีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
รวมทั้งเกิดความตระหนกั  ความเช่ือ  และค่านิยมต่างๆ  ดว้ย 
 จ ารอง  เงินดี  (2552: 58)  ไดใ้หค้วามหมายของความรู้วา่  เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึง
เฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆไป  ระลึกถึงวธีิกระบวนการหรือสถานการณ์ต่างๆ  โดยเนน้ความจ า  ความรู้  
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ท าใหท้ราบถึงความสาม ารถในการจ า  และการระลึกถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแลว้  
แบ่งออกเป็น   

1.  ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาโดยเฉพาะ 
2  ความรู้เก่ียวกบัวธีิและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3  ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้างความเขา้ใจ  ท าใหท้ราบถึง 

ความสามารถในการใชส้ติปัญญาและทกัษะเบ้ืองตน้แบ่งออกเป็น 
- การแปลความ  คือ  การแปลจากแบบหน่ึงไปสู่อีกแบบหน่ึง  โดยการรักษาความหมายได้

ถูกตอ้ง 
- การน าไปใช ้
- การวเิคราะห์ 
- การสังเคราะห์ 
- การประเมินค่า 

 การเกิดความรู้ไม่วา่ ระดบัใดก็ตาม  ยอ่มมีความสัมพนัธ์ กบัความรู้สึกนึกคิด  ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
การเปิดรับข่าวสารของบุคคล นั้นเอง  รวมไปถึงประสบการณ์และลกัษณะทางประชากร  (การศึกษา  
เพศ  อาย ุ ฯลฯ)  ของแต่ละคนท่ีเป็นผูรั้บข่าวสาร  ถา้ประกอบกบัการท่ีบุคคลมีความพร้อมในดา้นต่างๆ  
เช่น  มีการศึกษา  มีการเปิดรับข่าวสาร เก่ียวกบักฎจราจร  ก็มีโอกาสท่ีจะมี ความรู้ในเร่ืองน้ี  และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้นั้นเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้  สามารถระลึกได ้  รวบรวมสาระส าคญั เก่ียวกบั  
กฎจราจร   รวมทั้งสามารถวเิคราะห์  สังเคราะห์  รวมทั้งประเมินผลไดต่้อไป  และเม่ือประชาชนเกิด
ความรู้เก่ียวกบั กฎจราจร  ไม่วา่จะในระดบัใดก็ตาม  ส่ิงท่ีเกิดตามมาก็คือ  ทศันคติ  ความคิดเห็นใน
ลกัษณะต่างๆ  (ดาราวรรณ  ศรีสุกใส, 2542 : 41) 
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2.6  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) ศึกษาการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  ในทศันะของนิสิต/ 
นกัศึกษา  ท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูต รบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  (Survey Research)  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั  คือ  
เพื่อศึกษาถึงการใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว  ผลการศึกษา
พบวา่ 
 1)  การใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อการน ามาใชส้ าหรับนกัการตลาด  
เพราะสามารถสร้างผลส าเร็จดา้นยอดขายและก าไร  สามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทัท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจากผูบ้ริโภคและสังคมใหค้วามสนใจและเห็นความส าคญัของปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 2)  คุณสมบติัผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑท่ี์ท า
ใหเ้กิดผลกระทบดา้นยอดขายและก าไรมากท่ีสุด  คือ  ประโยชน์ท่ีส าคญัของผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3)  การใชเ้คร่ืองมื อการส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มจะใหค้วามส าคญั ท่ีการใหข้่าวสาร
และการประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด  ส่วนการโฆษณาใหค้วามส าคญัรองลงมาในระดั บใกลเ้คียงกนั  โดย
ใชส่ื้อโฆษณา ทางโทรทศัน์มากท่ีสุด  ส าหรับโครงสร้างข่าวสารจะใหค้วามส าคญักบัการจูงใจดา้น
เหตุผลเพื่อแจง้ข่าวส ารเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ และการจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ 
ส่วนการจูงใจดา้นอารมณ์เป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และการสร้างภาพลกัษณ์วา่
เป็นบริษทัท่ีมีความรับผดิชอบในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 4)  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัต่อ การแกไ้ขปัญหา ส าหรับนกัการตลาดมากท่ีสุด  คือ  
ปัญหามล ภาวะทางอากาศ  ส่วนปัญหาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่   ปัญหาน ้าเน่าเสียและปัญหาการขาดแคลนน ้า  
ปัญหาขยะมูลฝอย  ปัญหาอาหารท่ีมีสารพิษเจือปน  และปัญหาพื้นท่ีป่าลดลง 
 

ทวศีกัด์ิ  ดินประภา  (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิ ทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑสี์เขียวของคนวยัท างาน   ในเขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ภายในส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑสี์เขียวและปัจจยัทางการตลาดทั้ง  4  
ดา้น  ไดแ้ก่  Product,  Price,  Place  และ  Promotion  โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการใช้
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แบบสอบถามกบัคนวยัท างาน  ในเขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  100  ตวัอยา่ง  ผลการศึกษา
พบวา่ 

ปัจจยัภายในส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางการตลาด   โดยท่ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัสู ง  และมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในส่วนบุคคล  เน่ืองจาก  แต่ละ
บุคคลใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ  ขนาด  รูปทรงและความหลากหลายของผลิตภณัฑสี์เขียว  เป็นส าคญั 

ปัจจยัดา้นราคา  มีความส าคญัระดบัสูงและมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในส่วนบุคคลกล่าวคือ  
กลุ่มตวัอยา่งจะค านึงถึง  ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและไม่สูงกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ๆ  ไปของผลิตภณัฑสี์
เขียวเป็นส าคญั   

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความส าคญัระดบัปานกลาง  โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความช่ืน
ชอบในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑต์ามร้านคา้สะดวกซ้ือและหา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย  มีความส าคญัระดบัสูงและมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในส่วน
บุคคลเป็นส่วนใหญ่   เน่ืองจากรายการส่งเสริมการขาย  เช่น  ของแถม  การลดราคาพิเศษ  บริการหลงั
การขายและการท าประโยชน์เพื่อสังคมของผูผ้ลิตเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ต่อผูบ้ริโภคสามารถกระตุน้ให้
เกิดความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑสี์เขียวได ้

 
กรพินธ์ุ  ศรีสายเช้ือ  (2539) ท าการศึกษาเร่ืองการตลาดสีเขียว  กลยทุธ์ใหม่เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดอนัประกอบดว้ย  กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
กลยทุธ์ดา้นราคา  กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย  และกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ขององคก์รธุรกิจ
ท่ีใชน้โยบายการตลาดสีเขียวเป็นแนวทางหลกัในการด าเนินธุรกิจ 

การศึกษาเป็นลกัษณะเชิงพรรณา  โดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพเป็นหลกัในการวเิคราะห์  ผล
การศึกษาพบวา่ 

1.  การพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อใหส้า มารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นกลยทุ ธ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีแนวทาง  คือ  การ รีไซเคิล  รียสู  
รีดิว  และรีฟิล   

2.  กลยทุธ์ดา้นราคาท่ีถูกน ามาใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั  คือ  การก าหนดราคาสินคา้ประเภท
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัท่ีต ่า กวา่ราคาสินคา้โดยทัว่ไป  ทั้งน้ีเพื่อจูงใจผูบ้ริโภคใหห้นัมาสนใจและ
ใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกนัมากข้ึน 
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3.  กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายพบวา่  ผูผ้ลิต ท่ีท าการตลาดโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มจะมีการ
ออกแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้ขนาดเล็ก  และมีบรรจุภณัฑช์นิดเติมซ่ึงจ ะท าใหส้ามารถประหยดัทรัพยากร
น ้ามนัในการขนส่งเน่ืองจากน ้าหนกัท่ีเบากวา่  ส่งผลใหน้ ้าหนกัในการขนส่งแต่ละเท่ียว ลดลง  แต่กลบั
ขนส่งไดใ้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  จึงท าใหป้ระหยดัเช้ือเพลิงไดม้ากกวา่นบัเป็นกลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย
ท่ีมีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั 

4. ในการส่งเสริมการตลาดวา่  วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยทัว่ไปจะมีอยู ่ 3  ประการ  คือ 

 - เพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 - เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัประชาชน 
 - เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดกบับริษทั 
 ทั้งน้ีการโฆษณานบัเป็น เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีถือไดว้า่มีความส าคญั

มากท่ีสุด  โดยมีการใชม้ากเป็นอนัดบัสองรองจากการประชาสัมพนัธ์  และเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุน้ให้
เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดดี้ท่ี สุด  ซ่ึงส่วนใหญ่พบวา่  เป็นการโฆษณา
ท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภคโดยใชส่ื้อโทรทศัน์มากท่ีสุด 

 
จารุวรรณ  ปราบพาล  (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรม การบริโภคสินคา้ของวยัรุ่นในเมือง

นครนายก : ศึกษาเฉพาะกรณี  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  วทิยาลยัเทคนิคนครนายก   
มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ บริโภคสินคา้ของวยัรุ่นในเขตเมืองนครนายก  และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของวยัรุ่นในเขตเมืองนครนายก  โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มูล  
จากนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงของวทิยาลยัเทคนิคนครนายก  จ านวน  
255  ตวัอยา่ง  ผลการศึกษาพบวา่ 

พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของวยัรุ่นในภาพ รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยดา้นราคา  ดา้น
การพิจารณาประโยชน์ใชส้อย   และดา้นการเลือกคุณภาพของสินคา้ ในระดบัท่ีมาก  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของวยัรุ่นในเมืองนครนายก  คือ  เพื่อน  ส่ือส่ิงพิมพ ์ และนิตยสารวยัรุ่น 

 
จิราพร  กมลบูรณ์ (2548) ไดศึ้กษากลยทุธ์การแข่งขนักบัพฤติกรรมผูบ้ริ โภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ธุรกิจคา้ปลีก   มีวตัถุประสงคท่ี์ จะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค กบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีมาใชบ้ริการในธุรกิจคา้ปลีกอยา่งไร   ตลอดจนศึกษากลุ่มประเภท
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ธุรกิจคา้ปลีกวา่มีการก าหนดกลยทุธ์อยา่งไรและการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจ คา้ปลีกแต่ละ
ประเภทซ่ึงจะน าไปสู่ปัจจยัการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภควา่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้
มาใชบ้ริการในธุรกิจคา้ปลีกหรือไม่   โดยเปรียบเทียบภายในกลุ่มประเภทธุรกิจคา้ปลีก ในแต่ละ
ประเภทวา่มีปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลในการเขา้ไปใชบ้ริการในธุรกิจคา้ปลีกแต่ละประเภทโดยศึกษากลุ่ม
ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่   โดยเลือกท าการศึกษาแบ่งเป็น  4  ประเภท  คือ   กลุ่มหา้งสรรพสินคา้  กลุ่มซุ
เปอร์มาร์เก็ต  กลุ่มดิสเคานทส์โตร์  กลุ่มคอนวเีน่ียนสโตร์  ผลการศึกษาพบวา่ 

ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการในธุรกิจคา้
ปลีก  และการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีก จะเป็นตวัก าหนดปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการในธุรกิจ คา้ปลีก  ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ ท่ีแตกต่างกนั  พฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการและความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการจะแตกต่างกนั   เน่ืองจากความชอบและรสนิยมท่ี แตกต่างกนั
ออกไป   

การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัของผูป้ร ะกอบ ธุรกิจ คา้ปลีกแต่ละประเภทมีความโด ดเด่น
แตกต่างกนัออกไป  โดยทุกกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกด าเนินกลยทุธ์ดา้นความแตกต่าง และพยายามสร้างความ
แตกต่างใหก้บัธุรกิจคา้ปลีกของตนเอง  โดยหา้งสรรพสินคา้จะมุ่งเนน้ดา้นความหรูหรา  ความทนัสมยั  
และเป็นผูน้ าแฟชัน่  ซูเปอร์มาร์เก็ตจะมุ่งเนน้ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์ ดิสเคานทส์โตร์มุ่งเนน้ความ
หลากหลายของสินคา้และความครบวงจร  คอนวเีน่ียนสโตร์ มุ่งเนน้ดา้นท าเลท่ีตั้งท่ีมี ความครอบคลุม
อยูทุ่กพื้นท่ี  และ มีความสะดวกมีบริการ  24  ชัว่โมง  ซ่ึงกลยทุธ์ต่างๆ  เหล่าน้ีจะมีความสอดคลอ้งกบั
ปัจจยัในการเขา้ใชบ้ริการในธุรกิจคา้ปลีกของผู ้ บริโภค  และถา้หากพิจาณาต่อไปจะพบวา่ดิสเคานท์
สโตร์มีการก าหนดกลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนโดยมีการควบคุมดา้นตน้ทุนอยา่งเขม้งวดเพื่อให้
ตน้ทุนลดลงต ่าท่ีสุดเพื่อจะน าไปสู่การขายสินคา้ราคาถูกกวา่คู่แข่ง  ซ่ึงถือไดว้า่กลุ่มดิสเคานทส์โต ร์มี
ความสามารถในการแข่งขนัสูงกวา่  เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจคา้ปลีกประเภทอ่ืน 

และในปัจจุบนักลุ่มดิสเคาน์สโตร์มีบทบาทส าคญัในชีวติประจ าวนัมากข้ึน  ซ่ึงแมว้า่ความชอบ
และความถ่ีในการใชบ้ริการของหา้งสรรพสินคา้  ซูเปอร์มาร์เก็ต  และดิสเคานทส์โตร์ยงัไม่มีความ
แตกต่างกนัมากนกัตลอดจนค่าใชจ่้ายใ นการใชบ้ริการต่อคร้ังโดยเฉล่ียยงันอ้ยกวา่การใชบ้ริการ
หา้งสรรพสินคา้  แต่ยงัพบวา่หากแยกตามกลุ่มโครงสร้างบุคคล  จะพบวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการดิสเคานทส์โตร์
มีระดบัคะแนนสูงมากในเกือบทุกๆ  ดา้น  โดยเฉพาะดา้นราคา  ท าเลท่ีตั้ง  และสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลาย 
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ณพสิทธ์ิ  ทว้มประเสริฐ  (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ชย้านพาหนะในการ ตดัสินใจ
ใชแ้ก๊สโซฮอล ์ : กรณีศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   วตัถุประสงคใ์นการศึกษา   คือ  ศึกษา
ลกัษณะการใชเ้หตุและผล ในการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชน้ ้ามนั
แก๊สโซฮอ ลข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจดว้ยตนเองและตดัสินใจโดยมีผู ้ อ่ืน
แนะน าใหใ้ช ้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  จ านวน  200  ตวัอยา่ง  ผลการศึกษาพบวา่ 

1.  ลกัษณะการใชแ้ละเหตุในการใชแ้ก๊ซโซฮอลข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา่
ประชาชนค านึงถึงปัจจยัทา งสังคมและปัจจยัความสะดวกคุน้เคยในระดบัท่ีสูง  ส่วนปัจจยัการตลาด
ผูใ้ชแ้ก๊สโซฮอลใ์หค้วามส าคญัระดบัปานกลาง 

2.  เม่ือพิจารณารูปแบบการตดัสินใจของผูใ้ชแ้ก๊สโซฮอลด์ว้ยตนเองและอิทธิพลจากผูอ่ื้น  จาก
การทดสอบสมมติฐานพบวา่  มีความแตกต่างเพียงปัจจยัเดียว  คือ  ปัจจยัค วามสะดวก  คุน้เคย  ในการ
บริการ  โดยผูต้ดัสินใจดว้ย ตนเอง  จะใหค้วามส าคญัดว้ยความคุน้เคยในการบริการมากกวา่การ
ตดัสินใจโดยอิทธิพลจากผูอ่ื้น 

 
วรรณา  รัตต มณี (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อ

ผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงมีวตัถุป ระสงคเ์พื่อ ศึกษาถึงระดบัการรับรู้ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครท่ีมี ต่อผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม  และศึกษาระดบัการรับรู้ปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เพื่อส่ิงแวดลอ้มของประชนในกรุงเทพมหานคร  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  จ  านวน  100  
ตวัอยา่ง  ผลการศึกษาพบวา่ 

การตั้ งใจรับขอ้มูลท่ีเลือกสรรมีระดบัความสนใจต่อเน้ือหาข่าวสารการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ  ดา้นในระดบัมาก 

การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีเลือกสรรนั้น  พบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลมีผลรวมเฉล่ียของระดบัความสนใจต่อ
เน้ือหาข่าวสารการโฆษณา  และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ  ดา้น ใน
ระดบัมาก 

ขั้นของความเขา้ใจในการเลือกสรร  พบวา่ระดบัความเขา้ใจต่อเน้ือหาข่าวสารการโฆษณาและ
การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ  ดา้นในระดบัมาก 

ขั้นตอนของการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเลือกสรร  พบวา่ระดบัการจดจ าข่าวสารการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หข้อ้มูลอยูใ่นระดบัมาก  โดยระดบัการจดจ าในสโลแกนและค าขวญัของการ
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก 
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ระดับการเรียนรู้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

พบว่า  ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก  ปัญหาทางด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าระดับการรับรู้ปัญหาของผู้ให้

ข้อมูลอยู่ในระดับมาก  ในเร่ืองของคุณสมบัติของผลิภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการ  และเร่ืองของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง  ปัญหาทางด้านราคา

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป  ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า

แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีค่อนข้างน้อย  ส่วนปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น  พบว่าระดับการ

รับรู้ปัญหาของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในระดับมาก  ในเร่ืองของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทยังไม่ชัดเจน

เพียงพอ  เร่ืองของการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้เกิดความร่วมมือช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ประสบความส าเร็จ  และการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมยังไม่

แพร่หลาย 

 

Kotler P. (2003) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการการตลาด  กล่าวว่า  การจัดการการตลาดต้องใช้ทั้ง

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า  เพื่อให้การท าตลาดเติบโตและรักษากลุ่ม

ลูกค้าไว้ได้  ซ่ึงจะต้องใช้องค์ประกอบ  ดังนี้  สินค้าหรือบริการ  ประสบการณ์  กิจกรรม  บุคลากร  

สถานท่ี  คุณสมบัติ  องค์กร  ข้อมูล  และความคิดสร้างสรรค์  นอกจากนี้การจัดการการตลาดยังต้อง

ประกอบด้วย  การพัฒนาและการวางแผนกลยุทธ์  ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด  การเช่ือมต่อกับลูกค้า  

การสร้างตราสินค้าให้ติดตลาด  การน าเสนอขายในตลาด  คุณค่าของสินค้า  การสร้างการเจริญเติบโต

ในระยะยาว  โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นสินค้าหรือบริการท่ีจะครองใจลูกค้า

ได้ต้องมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต  โดยอาศัยปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ  ได้แก่  เพศ  สถานภาพสมรส  

อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้  เป็นต้น  ซ่ึงอาศัยกฎ  10  ข้อในการท าตลาด  ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างตราสินค้าให้ติดตลาดกลุ่มลูกค้า 

2. อาศัยหลักส่วนประสมทางการตลาด 

3. สร้างความแตกต่างในกลุ่มสินค้าเดียวกัน 

4. สินค้ามีคุณภาพ 

5. มีข้อมูลใหม่ๆให้ลูกค้าเสมอ 

6. การส่ือสารภายในองค์กรต้องรวดเร็ว 

7. ต้องมีการส่ือสารสองทางกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเสมอ 

8. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ   



  
 

61 

9. ใช้กลุ่มลูกค้าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

10. มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นเสมอ 

 

สรุปการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า  ยังมีตัวแปรท่ีน่าศึกษา  คือ  การรณรงค์ให้ประชาชน

ในฐานะผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง  ความรู้ความเข้าใจ  และ

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของประเด็น

ดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษา  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

กรณีศึกษา  นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือน าข้อมูลท่ี

ได้มาเสนอแนะและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่  3 
 

วธีิการศึกษา 
 
 ในการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน:  
กรณีศึกษา   นกัศึกษาปริญญา โท  สถาบนั บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  มีกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   เคร่ืองมือในก ารเก็บรวบรวมขอ้มูล   การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  และการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

 
3.1  กรอบแนวความคดิในการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรในการศึกษา  ดงัน้ี  
3.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล 

3.1.1.1  เพศ 
3.1.1.2  อาย ุ
3.1.1.3  สถานภาพสมรส 
3.1.1.4  พื้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
3.1.1.5  สถานภาพการศึกษาปัจจุบนั 
3.1.1.6  คณะท่ีศึกษา 
3.1.1.7  อาชีพ 
3.1.1.8  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

3.1.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน 
3.1.3  ทศันคติต่อผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน 
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3.1.4  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

3.1.4.1  ผลิตภัณฑ์ 

3.1.4.2  ราคา 

3.1.4.3  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1.4.4  การส่งเสริมการตลาด  ได้แก่  การโฆษณา  การลดราคา  ผู้ขาย  การตลาด  และ

การประชาสัมพันธ์ 

3.1.5  การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้แสดงดังภาพท่ี  3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 

  -เพศ 

  -อายุ 

  -สถานภาพสมรส 

  -พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  -สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน 

  -คณะท่ีศึกษา 

  -อาชีพ 

  -รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

    -ผลิตภัณฑ์ 

    -ราคา 

    -ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

    -การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 
 

 
 

3. ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 
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3.2  สมมติฐาน 

  

3.2.1  สมมติฐาน 

3.2.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

   1)  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ต่างกัน 

   2)  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ต่างกัน  

   3)  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน  

   4)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

   5)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

   6)  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน  

   7)  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ต่างกัน 

8)  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลาก 

ลดคาร์บอนต่างกัน 

3.2.1.2  ปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด 

   1)  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน 

   2)  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  

   3)  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการ   

ตลาดต่างกัน  

   4)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน 

ประสมทางการตลาดต่างกัน 
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5)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน 

ประสมทางการตลาดต่างกัน  

  6)  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ต่างกัน  

  7)  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน 

  8)  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง 

การตลาดต่างกัน 

 

3.2.1.3  ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจ 

   1)  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ต่างกัน 

   2)  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ต่างกัน  

   3)  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก 

ลดคาร์บอนต่างกัน  

   4)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

   5)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

   6)  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน  

7)  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน 

 8)  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

3.2.1.4  ปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติ 

   1)  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

   2)  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  
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   3)  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน  

   4)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

   5)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับซื้อผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

   6)  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ต่างกัน  

  7)  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

  8)  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนต่างกัน 

3.2.1.5  ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

  1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

  2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

  3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

  4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

3.2.1.6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

3.2.1.7  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

3.2.1.8  ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประชากรท่ีศึกษา  คือ  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  7,255  คน  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2551)  โดยพิจารณาการ

หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ณ  ระดับความเช่ือมั่นท่ี  95  เปอร์เซ็นต์  เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือนของ

ค่าการประมาณค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ในระดับ  ± 5  เปอร์เซ็นต์  ตามสูตรของ  Yamane  (Yamane, 1973  

อ้างถึงใน  บุญธรรม  จิตต์อนันต์, 2540 : 70)  สามารถหาขนาดตัวอย่างส าหรับการประมาณค่าสัดส่วน

ของประชากรจากสูตรดังนี้ 

   n =         N 

       1 + Ne2 

แทนค่า   n =         7,255   

           1 + (7,255 )(0.05) 2 

n  =  379.09 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N = จ านวนประชากร 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือน  ร้อยละ  5  หรือ  0.05   

ดังนั้นจึงเลือกใช้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ  380  ตัวอย่าง  โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือก

ตัวอย่างแบบโควตาเป็นสัดส่วน  และในรายคณะท าการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ  ซ่ึงจากการค านวณ

ได้จ านวนตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาแต่ละคณะดังตารางท่ี  3.1 

 

ตารางที่  3.1  จ านวนนักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในแต่ละคณะท่ีต้องการ   

  ศึกษาจากการค านวณ 

 

ช่ือคณะ N (คน) * n (คน)  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 502 26 

คณะสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,354 71 

คณะบริหารธุรกิจ 1,868 99 
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ตารางที่  3.1  (ต่อ) 
 

ช่ือคณะ N (คน) * n (คน)  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1,520 80 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 1,054 55 

คณะภาษาและการส่ือสาร 425 22 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 532 27 

รวม 7,255 380 

หมายเหตุ : *  ข้อมูลจาก  กองบริการการศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ณ  วันท่ี  31   

         ธันวาคม  2552 

 

3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  ซ่ึงมี 

รายละเอียด  ดังนี้ 

3.4.1  แบบสอบถาม  การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  6  ส่วน  

ดังนี้   

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้น

การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี  2  เหตุผลด้านต่างๆ  ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ส่วนท่ี  3   ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

เป็นค าถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ประกอบด้วย 

ค าถาม  จ านวน  10  ข้อ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1.  ตอบค าถามถูก  ให้คะแนนข้อละ  1  คะแนน 

2.  ตอบค าถามผิด  ให้คะแนนข้อละ  0  คะแนน 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการวัดระดับความส าคัญ  ดังนี้ 

มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง   ค่าเฉล่ีย  0.68-1.00 
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มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  0.34-0.67 

มีความรู้ความเข้าใจในระดับต ่า   ค่าเฉล่ีย  0.00-0.33 

ส่วนท่ี  4  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

เป็นค าถามทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ประกอบด้วยค าถามจ านวน  10  

ข้อ  คะแนนเต็ม  50  คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   

1.  ค าถามเชิงบวก   

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 คะแนน 

เห็นด้วย   4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ  3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย  2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 

2.  ค าถามเชิงลบ   

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 คะแนน 

   เห็นด้วย   2 คะแนน 

   ไม่แน่ใจ  3 คะแนน 

   ไม่เห็นด้วย  4 คะแนน 

   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการวัดระดับความส าคัญ  ดังนี้ 

มีทัศนคติในระดับสูง   ค่าเฉล่ีย  3.68-5.00 

   มีทัศนคติในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  2.34-3.67 

มีทัศนคติในระดับต ่า   ค่าเฉล่ีย  1.00-2.33   

ส่วนท่ี  5  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

เป็นค าถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนตามระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์,  ราคา,  สถานท่ี  และ  

โปรโมชั่น  โดยลักษณะแบบวัด  จะประกอบด้วยค าถามท่ีต้องการค าตอบเป็น  5  ระดับ  ตั้งแต่  มาก

ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด  โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

   มากท่ีสุด  คะแนน  5 คะแนน 

   มาก   คะแนน  4 คะแนน 
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   ปานกลาง  คะแนน  3 คะแนน 

   น้อย   คะแนน  2 คะแนน 

   น้อยท่ีสุด  คะแนน  1 คะแนน 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการวัดระดับความส าคัญ  ดังนี้ 

   มีความส าคัญในระดับสูง   ค่าเฉล่ีย  3.68-500 

    มีความส าคัญในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  2.34-3.67 

     มีความส าคัญในระดับต ่า  ค่าเฉล่ีย  1.00-2.33 

ค าถามตัวแปรตาม   

เป็นค าถามชี้วัดว่าผู้บริโภคประสงค์จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

หรือไม่  โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

     ประสงค์ คะแนน  1 คะแนน 

ไม่ประสงค์ คะแนน  0 คะแนน 

ส่วนท่ี  6  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเพ่ือให้ผู้ตอบแสดง 

ความคิดเห็น     

3.4.2  แบบสัมภาษณ์  เพ่ือทราบถึงแนวทางการรณรงค์การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนของแต่ละภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  ว่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมอย่างไรให้ประชาชนใน

ฐานะผู้บริโภคหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน  โดยท าการสัมภาษณ์  1)  ผู้เช่ียวชาญในส่วนของ

ภาครัฐจ านวน  2  ท่าน  คือ  นักวิชาการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน)  

และนักวิชาการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  2)  ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน  5  ท่าน  โดยได้แบ่งหมวดของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  3  หมวด  ได้แก่  อุปโภค  

บริโภคและวัสดุอุปกรณ์  โดยมีประเด็นค าถาม  ได้แก่  เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ  แนวทางในการ

ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   ผลตอบรับผลิตภัณฑ์จาก

ประชาชน  ปัญหาและอุปสรรคในการท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  เป็นต้น  ซ่ึง

รายละเอียดข้อค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  ดังในภาคผนวก  ค 
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3.5  การทดสอบเคร่ืองมือในการศึกษา 

 

เม่ือได้แบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาแล้ว  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไป 

ทดสอบ  (Pre-test)  กับประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  60  ชุด  คิดเป็นร้อย

ละ  15  ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดขึ้นจากแบบสอบถามและหาความเท่ียง

และตรงตามเนื้อหาของข้อค าถาม  ดังนี้ 

 ความตรงตามเนื้อหา  เป็นความตรงท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาของข้อค าถามว่า

สามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหาของทฤษฎี  นิยามเชิงปฏิบัติการและโครงสร้างของข้อค าถาม โดยให้

ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง  ซ่ึงผลท่ีได้คือข้อค าถามมีความสอดคล้อง  และเม่ือได้รับการ

พิจารณาความถูกต้อง  ก็จะน ามาค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นท่ีต้องการ

ทราบ 

ความเท่ียง  คือ  ความคงท่ีของผลท่ีได้จากการวัดด้วยเคร่ืองมือชุดเดียวกันกับคนกลุ่มเดียวกัน

ในเวลาท่ีต่างกัน  ซ่ึงวิธีการหามีความแตกต่างกันหลายวิธี  เช่น  การวัดความคงท่ี  การวัดความสมมูล

กันและการวัดความสอดคล้องภายในซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติ  โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson-20  

(วิเชียร  เกตุสิงห์, 2529: 49)  ส าหรับค าตอบเกี่ยวกับ  ความรู้ความเข้าใจ  ท่ีใช้ระบบการให้คะแนน  0  

และ  1   

สูตร 
20KRr     


























2

1
1 S

pq

k

k
=    

 

เม่ือ
20KRr          คือ ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

   k   แทน จ านวนข้อทั้งหมดของแบบทดสอบ 

p    แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 

   q  แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ 

     s2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

จากการวัดค่าความเท่ียงของข้อค าถามผลท่ีได้คือ  มีค่าความเท่ียงเท่ากับ  0.63  ซ่ึงหมายความว่า

ความเท่ียงอยู่ในระดับปานกลาง  (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2529: 49)  ดังผลในภาคผนวก  ง 
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การทดสอบความเช่ือมั่น  โดยครั้งนี้ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  ส าหรับค าตอบเกี่ยวกับทัศนคติ

ซ่ึงมีค าตอบให้เลือกไม่ใช่ระบบคะแนน  0  และ  1  มีสูตรค านวณดังนี้  (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2529: 49) 

  

แอลฟา = n        1-si
2
 

        n-1            st
2 

 

โดยท่ี แอลฟา  คือ  สัมประสิทธิ์ความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

  n คือ  จ านวนข้อในเคร่ืองมือ 

  si
2 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

  st
2 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 จากการวัดค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามได้ผลทดสอบสัมประสิทธิ์แอลฟาคือ  0.77  ซ่ึง 

หมายความว่าเคร่ืองมือท่ีใช้มีค่าความเช่ือมั่นสูง (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2529: 49)  ดังผลในภาคผนวก  จ    

 

3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแหล่งท่ีมา  2  ส่วน  คือ 

3.6.1  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) 

โดยแบบสอบถาม  ให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง  โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท าการเลือก

ตัวอย่างแบบโควตาเป็นสัดส่วน  และในรายคณะท าการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ  และการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้เช่ียวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้บริหาร

บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน  5  บริษัทโดยแบ่งหมวดของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด  3  หมวด  ได้แก่  อุปโภค  บริโภค  และวัสดุอุปกรณ์ 

 

 3.6.2  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) 

ได้ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  รายงานวิชาการ  บทความ  วารสารวิชาการ  วิทยานิพนธ์  

เกี่ยวกับ  ตลาดคาร์บอน  ฉลากคาร์บอน  พฤติกรรมของผู้บริโภค  ส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์

ทางการตลาด  และทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและ  ทัศนคติ   
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3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.7.1  การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจากท่ีได้ท าการเก็บข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบ 

แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  380  ตัวอย่าง  มาลงรหัสและวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS: Statistical Packet for The Social Sciences) โดยแบ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

3.7.1.1  วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   

(Descriptive Statistics)  ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะกลุ่ม

ตัวอย่าง  และเปรียบเทียบข้อมูล 

3.7.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ีศึกษา  อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน  กับปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ประกอบด้วยปัจจัยด้าน  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ  ว่ามีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนหรือไม่  โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

ทดสอบ  คือ  t-test,  F-test  และ  Chi-square test  ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05   

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์  ภายหลังจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐท่ี

รับผิดชอบโครงการ  2  ท่าน  และบริษัทเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ  5  บริษัท  ซ่ึงแบ่งเป็นหมวดได้  3  

หมวด  ได้แก่  อุปโภค  บริโภค  และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้ครอบคลุมทุกบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ  ซ่ึง

สรุปผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมและประเด็นท่ีมีการเสนอแนะท่ีน่าสนใจ 



 
 

บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

กรุงเทพมหานคร  โดยการใช้แบบสอบถามจ านวน  380  ชุด  ผู้ศึกษาได้น าผลท่ีได้มาประมวลและ

วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  โดย

การวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าตามล าดับ  ดังนี้   

 4.1  ผลการสอบถามผู้บริโภค 

4.1.1  ข้อมูลทั่วไป 

4.1.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

4.1.3  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

4.1.4  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

4.1.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.1.6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

4.1.7  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

4.2  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

  4.3  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน   

 

4.1  ผลการสอบถามผู้บริโภค 

 

  4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อย

ละ  56.6  รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  43.4  โดยอายุเกินกว่าคร่ึงอยู่ระหว่าง  26-30 ปี  คิด

เป็นร้อยละ  51.1  รองลงมา  คือ  กลุ่มอายุ  20-25  ปี  คิดเป็นร้อยละ  25.0  และกลุ่มอายุท่ีมีจ านวน
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น้อยท่ีสุดคือช่วงอายุ  46-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  0.5  ส าหรับสถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด  คิด

เป็นร้อยละ  88.9  รองลงมาคือสมรส  คิดเป็นร้อยละ  11.1  ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงมีพื้นฐาน

การศึกษาระดับปริญญาตรีในแผนศิลปศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  58.4  รองลงมา  คือ  แผนวิทยาศาสตร์  

คิดเป็นร้อยละ  41.6  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันส่วนใหญ่คือภาคพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  72.4  และ

รองลงมาคือภาคปกติ  คิดเป็นร้อยละ  27.6  และคณะท่ีศึกษาในปัจจุบันคือคณะบริหารธุรกิจ  คิดเป็น

ร้อยละ  26.1  มากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  21.1  คณะสถิติ

ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คิดเป็นร้อยละ  18.7  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  คิดเป็นร้อยละ  

7.1  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คิดเป็นร้อยละ  7.1  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อย

ละ  6.8  และคณะภาษาและการส่ือสารมีจ านวนน้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  5.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  53.4  

รองลงมาคือไม่ได้ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  21.6  และอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้มี

จ านวนน้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  0.3  ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ  10,001-

20,000  บาท  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  30.0  รองลงมาคือประมาณ  20,001-30,000  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  29.7  และรายได้  40,001  บาทขึ้นไป  มีจ านวนน้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  7.4  ดังตารางท่ี  4.1 

 

ตารางที่  4.1  ข้อมูลทั่วไป   

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    

 หญิง 215 56.6 

 ชาย 165 43.4 

อายุ    

 20-25  ปี 95 25.0 

 26-30  ปี 194 51.1 

 31-35  ปี  66 17.4 

 36-40  ปี 16 4.2 

 41-45  ปี   4 1.1 

 46-50  ปี 2 0.5 

 51  ปีขึ้นไป 3 0.8 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)   
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ    

 โสด  338 88.9 

 สมรส 42 11.1 

พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี    158 41.6 

 แผนวิทยาศาสตร์   

 แผนศิลปศาสตร์ 222 58.4 

สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน    

 ภาคปกติ 105 27.6 

 ภาคพิเศษ 275 72.4 

คณะที่ศึกษา    

    

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  80 21.1 

 คณะบริหารธุรกิจ 99 26.1 

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 55 14.5 

 คณะสถิติประยุกต์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

71 18.7 

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 26 6.8 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 27 7.1 

 คณะภาษาและการส่ือสาร  22 5.8 

อาชีพ    

 รับราชการ  38 10.0 

 พนักงานบริษัทเอกชน 203 53.4 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 7.4 

 ประกอบธุรกิจอิสระ 28 7.4 

 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  82 21.6 

 อ่ืนๆ   1 0.3 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)   

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

 ต ่ากว่า  10,000  บาท 74 19.5 

 10,001-20,000  บาท 114 30.0 

 20,001-30,000  บาท 113 29.7 

 30,001-40,000  บาท 51 13.4 

 40,001  บาทขึ้นไป 28 7.4 

 

4.1.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 

4.1.2.1  การทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและเหตุผลด้านต่างๆ  ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

จ านวน  370  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.4  และผู้ท่ีทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  10  

คน  คิดเป็นร้อยละ  2.6  ดังตารางท่ี  4.2     

 

ตารางที่  4.2  การทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

 

การทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ทราบ 10 2.6 

     ไม่ทราบ 370 97.4 

 

4.1.2.2  สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  พบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าภาพใดเป็นสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  274  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  72.1  รองลงมาคือเลือกภาพท่ี  2  เป็นภาพสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน  (ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีผิด)  

จ านวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.6  ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกภาพท่ี  1  ซ่ึงเป็นภาพสัญลักษณ์ฉลาก

ลดคาร์บอนท่ีถูกต้อง  จ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.6  และเลือกภาพท่ี  3  น้อยท่ีสุด (ซ่ึงเป็น
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ค าตอบท่ีผิด)  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.7  โดยสรุปมีผู้ทราบสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน

เพียง  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.6  ดังตารางท่ี  4.3 

 

ตารางที่  4.3  สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน จ านวน (คน) ร้อยละ 

 

 

 

29 7.6 

 

 

 

63 16.6 

 

 

 

14 3.7 

 ไม่ทราบ 274 72.1 

 

4.1.2.3  การทราบเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการทราบเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่าหน่ึงค าตอบ  พบว่า  ส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ

ประเภทของใช้ส่วนบุคคล  จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00  ประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร  

จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.33  และไม่มีผู้ทราบผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  ดัง

ตารางท่ี  4.4 

ภาพท่ี  1   

 ภาพท่ี  2     

ภาพท่ี  3   
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ตารางที่  4.4  การทราบเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 10 66.67 

อุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร 2 13.33 

ของใช้ส่วนบุคคล 3 20.00 

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 0 0 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

4.1.2.4  ประเภทของส่ือที่ท าให้ทราบผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทของส่ือท่ีท าให้ทราบผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่าหน่ึงค าตอบ  พบว่า  ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนจากส่ือประเภทนิตยสาร/วารสารและส่ือจากท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้มากท่ีสุด  จ านวน  

4  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.36  รองลงมาคือโทรทัศน์  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.18  ประเภท

อินเตอร์เน็ต  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.10  และไม่มีผู้ทราบจากส่ือประเภทวิทยุและ

หนังสือพิมพ์  ดังตารางท่ี  4.5 

 

ตารางที่  4.5  ประเภทของส่ือท่ีท าให้ทราบผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

 

ประเภทส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โทรทัศน์ 2 18.18 

วิทยุ 0 0 

หนังสือพิมพ์  0 0 

นิตยสาร/วารสาร 4 36.36 

อินเตอร์เน็ต 1 9.10 

อ่ืนๆ 4 36.36 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ  

 

 

 



  
 

80 

 

4.1.2.5  การเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  พบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  10  คน  ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  คิดเป็นร้อยละ  60  และผู้ท่ีทราบและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

คิดเป็นร้อยละ  40  ดังตารางท่ี  4.6     

 

ตารางที่  4.6  การเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

 

การเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 4 40 

ไม่เคย 6 60 

 

4.1.2.6  ความประสงค์ที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความประสงค์ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีไม่ทราบเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนแต่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  370  คน  พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  313  คน  

คิดเป็นร้อยละ  84.6  และผู้ท่ีไม่ประสงค์จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  57  คน  

คิดเป็นร้อยละ  15.4  ดังตารางท่ี  4.7 

 

ตารางที่  4.7  ความประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

 

ความประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสงค์ 313 84.6 

ไม่ประสงค์ 57 15.4 

 

4.1.2.7  บุคคลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

การประเมินบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนพบว่ามีจ านวน  

317  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.42  พิจารณาจาก  บุคคลท่ีไม่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

จ านวน  370  คนแต่ประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์  จ านวน  313  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.37  และบุคคลท่ี
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ทราบและเคยใช้จ านวน  10  คนและจะใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่อ  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  1.05  ดังตารางท่ี  4.8 

 

ตารางที่  4.8  บุคคลท่ีตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

ความประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสงค์ท่ีจะใช้ 313 82.37 

เคยใช้และจะใช้ต่อ 4 1.05 

รวม 317 83.42 

 

4.1.2.8  เหตุผลในการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ในการศึกษานี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาเหตุผลในการใช้ผลิตภัณฑ์ ฉลากลด

คาร์บอนออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่    

1)  บุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  4  คน  

2)  บุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน  จ านวน  313  คน 

ซ่ึงเหตุผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนในแต่กลุ่มท่ีศึกษาได้แบ่งเป็น  5  ด้าน  

ได้แก่  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  เหตุผลด้านสถานท่ี  และด้านการส่งเสริมการขาย  

รายละเอียด  ดังนี้ 

 

1)  บุคคลที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผล

ด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  จ านวน  3  

คน  คิดเป็นร้อยละ  37.50  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือช่วยประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบ

ในกระบวนการผลิตและเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  

25  และให้เหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50  คือ  ดี

ต่อสุขภาพทางอ้อม  ดังตารางท่ี  4.9 
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ตารางที่  4.9  เหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

   

เหตุผลทางด้านส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 3 37.50 

ช่วยประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 2 25.00 

เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 25.00 

อ่ืนๆ 1 12.50 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผล

ทางด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ได้รับการแนะน าให้เลือกซื้อจากผู้อ่ืนจ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  

ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือคุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  ตรายี่ห้อท่ีมีความ

น่าเช่ือถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน  ความชอบส่วนบุคคลและเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้มี

จ านวนเท่ากันคือ  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.67  และเหตุผลท่ีไม่มีผู้ตอบคือขนาดและรูปทรงมีความ

สวยงามและใช้ง่าย  ดังตารางท่ี  4.10 

 

ตารางที่  4.10  เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

  

เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 1 16.67 

ตรายี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน 1 16.67 

ขนาดและรูปทรงมีความสวยงามและใช้ง่าย 0 0 

ได้รับการแนะน าให้เลือกซื้อจากผู้อ่ืน 2 33.33 

ความชอบส่วนบุคคล 1 16.67 

อ่ืนๆ 1 16.67 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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เหตุผลทางด้านราคา 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผล

ด้านราคา  ได้แก่  ประหยัดเร่ืองค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ในระยะยาว  จ านวน  4  คน  คิด

เป็นร้อยละ  50  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือราคาท่ีไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  และไม่ได้

น ามาเป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกซื้อมีจ านวนเท่ากันคือ  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  25  เหตุผลท่ีไม่มี

ผู้ตอบคือคุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน  ดังตารางท่ี  4.11 

 

ตารางที่  4.11  เหตุผลทางด้านราคาของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านราคา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ราคาท่ีไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 2 25.00 

คุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน 0 0 

ประหยัดเร่ืองค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ในระยะยาว 4 50.00 

ไม่ได้น ามาเป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกซื้อ 2 25.00 

อ่ืนๆ 0 0 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

เหตุผลทางด้านสถานที่ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผล

ด้านสถานท่ี  ได้แก่  หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ  และมีการวางสินค้าท่ีสะดวกแก่การ

เลือกซื้อและสะดุดตา  จ านวนเท่ากัน คือ  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  50  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  มี

บริการขนส่งถึงบ้านและเหตุผลอ่ืนๆ  นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ไม่มีผู้ตอบ  ดังตารางท่ี  4.12 

 

ตารางที่  4.12  เหตุผลทางด้านสถานท่ีของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านสถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ   3 50 

มีบริการขนส่งถึงบ้าน 0 0 

มีการวางสินค้าท่ีสะดวกแก่การเลือกซื้อและสะดุดตา 3 50 

อ่ืนๆ 0 0 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผล

ด้านการส่งเสริมการขาย  ได้แก่  มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ  จ านวน  4  ข้อ  คิดเป็น

ร้อยละ  57.14  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือมีบริการหลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและ

ซ่อมแซมฟรี  จ านวน  3  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  42.86  มีการ  ลด  แลก  แจก  แถม  และเหตุผลอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ไม่มีผู้ตอบ  ดังตารางท่ี  4.13 

 

ตารางที่  4.13  เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขายของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการ  ลด  แลก  แจก  แถม 0 0 

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ 4 57.14 

มีบริการหลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและซ่อมแซมฟรี 3 42.86 

อ่ืนๆ 0 0 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

2)  บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุ

ของภาวะโลกร้อน  จ านวน  288  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.68  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือ

เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  281  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.69  และเหตุผล

อ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.14  คือ  โลกจะได้น่าอยู่ขึ้น  

ดังตารางท่ี  4.14   
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ตารางที่  4.14  เหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมของบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือ  

   จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

   

เหตุผลทางด้านส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 288 40.68 

ช่วยประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 138 19.49 

เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 281 39.69 

อ่ืนๆ 1 0.14 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่  คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  จ านวน  

231  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.72  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือตรายี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถือ

มากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน  จ านวน  162  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.76  ความชอบส่วนบุคคลร้อยละ  13.67  

และเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  จ านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.27  ดังตารางท่ี  

4.15              

 

ตารางที่  4.15  เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ของบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะ 

 ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

  

เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 231 36.72 

ตรายี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน 162 25.76 

ขนาดและรูปทรงมีความสวยงามและใช้ง่าย 75 11.92 

ได้รับการแนะน าให้เลือกซื้อจากผู้อ่ืน 67 10.65 

ความชอบส่วนบุคคล 86 13.67 

อ่ืนๆ 8 1.27 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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เหตุผลทางด้านราคา  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผลทางด้านราคา  ได้แก่  คุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน  

จ านวน  259  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.91   ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ราคาท่ีไม่สูงกว่า

ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  จ านวน  221  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.05  และเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้

น้อยท่ีสุด  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.15  คือ  หากช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเร่ืองราคาไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจ  ดังตารางท่ี  4.16              

 

ตารางที่  4.16  เหตุผลทางด้านราคาของบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะ 

 ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านราคา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ราคาท่ีไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 221 34.05 

คุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน 259 39.91 

ประหยัดเร่ืองค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ในระยะยาว 153 23.58 

ไม่ได้น ามาเป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกซื้อ 15 2.31 

อ่ืนๆ 1 0.15 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

เหตุผลทางด้านสถานที่ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผลทางด้านสถานท่ี  ได้แก่  หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ  

จ านวน  303  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.11  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือมีการวางสินค้าท่ี

สะดวกแก่การเลือกซื้อและสะดุดตา  จ านวน  198  คน  คิดเป็นร้อยละ   35.36  เหตุผลอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.17  คือ  สถานท่ีวางจ าหน่ายยังไม่

เข้าถึงผู้บริโภคเท่าท่ีควร  ดังตารางท่ี  4.17           
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ตารางที่  4.17  เหตุผลทางด้านสถานท่ีของบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะ 

 ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านสถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ   303 54.11 

มีบริการขนส่งถึงบ้าน 58 10.36 

มีการวางสินค้าท่ีสะดวกแก่การเลือกซื้อและสะดุดตา 198 35.36 

อ่ืนๆ 1 0.17 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย  ได้แก่  มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ี

น่าสนใจ  จ านวน  250  คน  คิดเป็นร้อยละ   42.37  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือมีบริการ

หลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและซ่อมแซมฟรี  จ านวน  171  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.98  และเหตุผล

อ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.53  ดังตารางท่ี  4.18             

 

ตารางที่  4.18  เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขายของบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อ 

 หรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการ  ลด  แลก  แจก  แถม 160 27.12 

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ 250 42.37 

มีบริการหลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและซ่อมแซมฟรี 171 28.98 

อ่ืนๆ 9 1.53 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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4.1.2.9  เหตุผลของบุคคลที่ไม่ประสงค์ที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุผลของบุคคลท่ีไม่ประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่าหน่ึงค าตอบ  โดยเหตุผลท่ีไม่ประสงค์

ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเน่ืองจาก  ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน  จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.40  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือไม่ทราบ

ว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีมีฉลากลดคาร์บอน  จ านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.03  และเหตุผลอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.37  คือ  ไม่มั่นใจว่าจะช่วย

สิ่งแวดล้อมได้จริงและไม่มีความรู้เร่ืองนี้  ดังตารางท่ี  4.19                

 

ตารางที่  4.19  เหตุผลท่ีไม่ประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

 

เหตุผลที่ไม่ประสงค์ที่จะทดลองใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ทราบว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 19 13.01 

คิดว่าราคาน่าจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 13 8.90 

ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีมีฉลากลดคาร์บอน 38 26.03 

ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ท่ีไหน 34 23.29 

ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 40 27.40 

อ่ืนๆ 2 1.37 

* หมายเหตุ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

4.1.3   ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

ค าถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ประกอบด้วยค าถามจ านวน  

10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง   ค่าเฉล่ีย  0.68-1.00 

  มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  0.34-0.67 

มีความรู้ความเข้าใจในระดับต ่า   ค่าเฉล่ีย  0.00-0.33 

โดยได้แบ่งค าถามเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอน  ประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  และความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับต ่า  (ค่าเฉล่ีย  0.12)  

โดยข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากท่ีสุด  คือ  ฉลากลดคาร์บอนเป็นฉลากท่ีแสดงระดับการลด
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศ  (ค่าเฉล่ีย 0.54)  และข้อค าถามท่ี

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยท่ีสุด  คือ  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีเขียวและ  ความรู้

เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน  (ค่าเฉล่ีย  0.12)  ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 0.44)  โดยข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มาก

ท่ีสุด  คือ  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  (ค่าเฉล่ีย  0.62)  และข้อค าถาม

ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยท่ีสุด  คือ  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตได้  (ค่าเฉล่ีย  0.31)  ความรู้ด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  

0.40)  โดยข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากท่ีสุด  คือ  การซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากลดคาร์บอน

จะต้องไปซื้อร้านท่ีขายผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอนเฉพาะไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป  (ค าถามเชิงลบ)  

(ค่าเฉล่ีย  0.41)  และข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยท่ีสุด  คือ  โครงการฉลากลดคาร์บอนมีใน

ต่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย   (ค่าเฉล่ีย  0.38)  และในภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 0.37)  โดยข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้มากท่ีสุด  คือ  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น (ค่าเฉล่ีย 0.62)  และ

ข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยท่ีสุด  คือ  สัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน (ค่าเฉล่ีย 0.12)  ดัง

ตารางท่ี  4.20  

 

ตารางที่  4.20   ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอน   

1.  ฉลากลดคาร์บอนเป็นฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศ 

0.54 ปานกลาง 

2.* ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีเขียว 0.12 ต ่า 

หมายเหตุ : *  ข้อค าถามเชิงลบ 
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ตารางที่  4.20  (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 

 

 

 

3.* สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน 

0.12 ต ่า 

ค่าเฉลี่ยด้านความรู้เบื้องต้น 0.26 ต ่า 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

4.  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 0.62 ปานกลาง 

5.* ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนไม่สามารถลดพลังงานสิ้นเปลือง
ในกระบวนการผลิตได้ 

0.32 ต ่า 

6.  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถลดต้นทุนด้าน

สิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตได้  

0.31 ต ่า 

7.* ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเกิดประโยชน์เฉพาะ 
ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น  

0.57 ปานกลาง 

8.* ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและฉลากประหยัดไฟเบอร์  5   
เป็นฉลากเดียวกัน 

0.36 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยด้านประโยชน์ 0.44 ปานกลาง 

ความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง   

9.  โครงการฉลากลดคาร์บอนมีในต่างประเทศเช่นเดียวกับ

ประเทศไทย  

0.38 ปานกลาง 

10.* การซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากลดคาร์บอนจะต้องไปซื้อร้าน 
ท่ีขายผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอนเฉพาะ ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป 

0.41 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 0.40 ปานกลาง 

รวม 0.37 ปานกลาง 

หมายเหตุ : *  ข้อค าถามเชิงลบ 

 

4.1.4  ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

เป็นค าถามทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ประกอบด้วยค าถามจ านวน  10  ข้อ  

คะแนนเต็มในแต่ละข้อค าถามคือ  5  คะแนน โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับทัศนคติ  ดังนี้ 
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  มีทัศนคติในระดับสูง   ค่าเฉล่ีย  3.68-5.00 

  มีทัศนคติในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  2.34-3.67 

มีทัศนคติในระดับต ่า   ค่าเฉล่ีย  1.00-2.33 

  ผลการศึกษาพบว่า  ข้อค าถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในระดับสูง  ได้แก่  รู้สึกภูมิใจ

เม่ือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  รู้สึกช่วยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมเม่ือเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  คิดว่าผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นความรู้ใหม่ท่ีต้องส่งเสริมให้ 

ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  คิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และคิดว่าภาครัฐควรมีการรณรงค์

ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากกว่านี้  ข้อค าถามท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามมีทัศนคติในระดับปานกลาง  ได้แก่  จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทันทีเม่ือทราบว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  คิดว่าผลิตภัณฑ์จะมีฉลากลดคาร์บอนหรือไม่มีส่วนในการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ  (ค าถามเชิงลบ)  คิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นเร่ือง

ยุ่งยาก  เสียเวลา  หาซื้อได้ยาก  (ค าถามเชิงลบ)  และเช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  (ค าถามเชิงลบ)  โดยข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก

ท่ีสุด  คือ  คิดว่าภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนมากกว่านี้  (ค่าเฉล่ีย  4.35)  รองลงมาคือ  คิดว่าผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นความรู้ใหม่ท่ี

ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  (ค่าเฉล่ีย  4.21)  และข้อท่ี

กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนน้อยท่ีสุด  คือ  คิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นเร่ืองยุ่งยาก  

เสียเวลา  หาซื้อได้ยาก  (ค าถามเชิงลบ)  (ค่าเฉล่ีย  2.86)  ซ่ึงหากหาค่าเฉล่ียโดยรวมทัศนคติของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จะเห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในระดับสูง   

(ค่าเฉล่ีย 3.71)  ดังตารางท่ี  4.21   

 

ตารางที่  4.21  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 

1.  ท่านรู้สึกภูมิใจเม่ือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 3.84 สูง 

2.  ท่านรู้สึกช่วยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมเม่ือเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

4.05 สูง 

หมายเหตุ : * ข้อค าถามเชิงลบ 
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ตารางที่  4.21  (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 

3.* ท่านคิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นเร่ือง 

ยุ่งยาก  เสียเวลา  หาซื้อได้ยาก   

2.86 ปานกลาง 

4.  ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นความรู้ใหม่ท่ีต้อง 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

4.21 สูง 

5.  ท่านคิดว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนเป็นเร่ืองท่ีดี 

4.18 สูง 

6.* ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์จะมีฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ไม่มีส่วน 

ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

3.14 ปานกลาง 

7.* ท่านเช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนจะสามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

2.91 ปานกลาง 

8.  ท่านจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทันทีเม่ือทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอน  

3.41 ปานกลาง 

9.  ท่านคิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นอีกทาง 

เลือกหน่ึงของผู้บริโภคท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      

4.17 สูง 

10.  ท่านคิดว่าภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากกว่านี้ 

4.35 สูง 

รวม 3.71 สูง 

หมายเหตุ : * ข้อค าถามเชิงลบ 
 

4.1.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน   

 

4.1.5.1  ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีท าการวิเคราะห์  ได้แก่  

เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ี

ศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยใช้สถิติ  Chi-square test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ดังตารางท่ี  4.22  และมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1)  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน  เพศ ท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  เพศท่ีต่างกันไม่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05   

2)  อายุที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  อายุท่ีต่างกันไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

3)  สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  

จากการทดสอบสมมติฐาน  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  

สถานภาพสมรสท่ีต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

4)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   

แสดงว่า  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

5)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

จากการทดสอบสมมติฐาน  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  

สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ี

ต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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6)  คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  

จากการทดสอบสมมติฐาน  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  คณะท่ีศึกษา

ท่ีต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ  0.05   

7)  อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  อาชีพท่ีต่างกัน

ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ  0.05   

8)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  รายได้

เฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

 

ตารางที่  4.22  ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน Sig. 

เลือกซ้ือ ไม่เลือกซ้ือ 

เพศ     

 หญิง 188 27 0.13 

 ชาย 135 30  

อายุ     

 20-25  ปี 78 17 0.15 

 26-30  ปี 168 26  

หมายเหตุ: ระดับความส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 
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ตารางที่  4.22  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน Sig. 

เลือกซ้ือ ไม่เลือกซ้ือ 

อายุ     

 31-35  ปี  55 11  

 36-40  ปี 15 1  

 41-45  ปี   4 0  

 46-50  ปี 2 0  

 51  ปีขึ้นไป 1 2  

สถานภาพ     

 โสด  288 50 0.75 

 สมรส 35 7  

พื้นการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   

    

 แผนวิทยาศาสตร์ 129 29 0.12 

 แผนศิลปศาสตร์ 194 28  

สถานภาพ 

การศึกษาปัจจุบัน 

    

 ภาคปกติ 88 17 0.69 

 ภาคพิเศษ 235 40  

คณะที่ศึกษา     

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  72 8 0.63 

 คณะบริหารธุรกิจ 80 19  

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 46 9  

 คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

59 12  

 คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

24 2  

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 23 4  

 คณะภาษาและการส่ือสาร  19 3  

หมายเหตุ : ระดับความส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 
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ตารางที่  4.22  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน Sig. 

เลือกซ้ือ ไม่เลือกซ้ือ 

อาชีพ     

 รับราชการ  31 7 0.86 

 พนักงานบริษัทเอกชน 172 31  

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 2  

 ประกอบธุรกิจอิสระ 24 4  
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  69 13  
 อ่ืนๆ 1 0  

รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 

    

 ต ่ากว่า  10,000  บาท 61 13 0.63 

 10,001-20,000  บาท 101 13  

 20,001-30,000  บาท 93 20  

 30,001-40,000  บาท 43 8  

 40,001  บาทขึ้นไป 25 3  

หมายเหตุ : ระดับความส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 

 

4.1.5.2  ปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีสนใจใน

การศึกษานี้  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และ  การส่งเสริมการตลาด  โดยท า

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี   

สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   

1)  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  

พบว่า  ค่า  Significant  น้อยกว่า  0.05  แสดงว่า  เพศท่ีต่างกัน  มีผลต่อคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
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ทางการตลาดต่างกัน  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.23 

2)  สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  น้อยกว่า  0.05  แสดงว่า  สถานภาพสมรสท่ีต่างกัน  มีผลต่อความ

คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.23 

 

3)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี

ท่ีต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.23 

4)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน 

ประสมทางการตลาดต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  

พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันไม่มีผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.23   
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ตารางที่  4.23  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง 

 การตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่า  p-value 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 

เพศ 0.906 

-0.119(378)
1 

0.063 

-1.865(378)
1 

0.017* 

-2.399(378)
1 

0.006* 

-2.785(378)
1 

สถานภาพสมรส  0.551 

0.601(378)
1 

0.106 

1.648(378)
1 

0.031* 

2.159(378)
1 

0.234 

1.191(378)
1 

พื้นการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

0.586 

-0.530(378)
1 

0.924 

-0.096(378)
1 

0.154 

-1.429(378)
1 

0.551 

-0.598(378)
1 

สถานภาพ

การศึกษาปัจจุบัน 

0.012 

2.534(378)
1 

0.436 

0.779(378)
1 

0.534 

0.623(378)
1 

0.321 

0.993(378)
1 

หมายเหตุ : * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 

      1 คือ t (df) การทดสอบสมมติฐานแบบสองตัวแปรท่ีอิสระจากกัน (Independent Samples T- test) 

 

5)  อายุที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ต่างกัน  พบว่า  ค่า Significant  น้อยกว่า  0.05  จึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้  LSD  พบว่า  กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีอายุ  51  ปีขึ้นไป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  คือ  ปัจจัยด้านราคา  

ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย  และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  แตกต่างกันกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ช่วงอายุ  20-25  ปี  26-30  ปี  31-35  ปี  36-40  ปี  และ  41-45  ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05  ดังตารางท่ี  4.24 
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ตารางที่  4.24  ความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของผลการวิเคราะห์การทดสอบ 

สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคล  (อายุ) 

 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
อายุ (I) อายุ (J) 

ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)1 
P-Value 

ปัจจัยด้านราคา 20-25 26-30 0.365 0.377 

  31-35 0.533 0.313 

  36-40 0.497 0.577 

  41-45 2.684 0.111 

  46-50 4.184 0.076 

  51  ปีขึ้นไป 7.018* 0.000 

 26-30 31-35 0.168 0.720 

  36-40 0.132 0.877 

  41-45 2.320 0.163 

  46-50 3.820 0.103 

  51  ปีขึ้นไป 6.653* 0.001 

 31-35 41-45 2.152 0.205 

  46-50 3.651 0.123 

  51  ปีขึ้นไป 6.485* 0.001 

 36-40 31-35 0.360 0.969 

  41-45 2.188 0.235 

  46-50 3.688 0.136 

  51  ปีขึ้นไป 6.521* 0.002 

 41-45 46-50 1.500 0.599 

  51  ปีขึ้นไป 4.333* 0.085 

 46-50 51  ปีขึ้นไป 2.833 0.346 

หมายเหตุ : ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

     * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 
            1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 
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ตารางที่  4.24  (ต่อ) 

 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
อายุ (I) อายุ (J) 

ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)1 
P-Value 

ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจ าหน่าย 

20-25 26-30 0.037 0.906 

 31-35 0.376 0.349 

 41-45 3.300* 0.010 

 46-50 0.800 0.655 

  51  ปีขึ้นไป 4.467* 0.002 

 26-30 31-35 0.339 0.342 

  41-45 3.263* 0.010 

  46-50 0.763 0.668 

  51  ปีขึ้นไป 4.430* 0.002 

 31-35 41-45 2.924* 0.024 

  46-50 0.424 0.813 

  51  ปีขึ้นไป 4.091* 0.006 

 36-40 20-25 0.825 0.223 

  26-30 0.862 0.186 

  31-35 1.120 0.086 

  41-45 4.125* 0.003 

  46-50 1.625 0.387 

  51  ปีขึ้นไป 5.292* 0.001 

 41-45 51  ปีขึ้นไป 1.167 0.542 

 46-50 41-45 2.500 0.249 

  51  ปีขึ้นไป 3.667 0.109 

หมายเหตุ : ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

     * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 
           1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 
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ตารางที่  4.24  (ต่อ) 

 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
อายุ (I) อายุ (J) 

ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)2 
P-Value1 

ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 
 

20-25 41-45 3.116* 0.025 

 46-50 1.116 0.565 

 51  ปีขึ้นไป 4.783* 0.003 

26-30 20-25 0.322 0.343 

 31-35 0.317 0.413 

 41-45 3.438* 0.013 

 46-50 1.438 0.456 

 51  ปีขึ้นไป 5.105* 0.001 

31-35 20-25 0.005 0.990 

 

 

 41-45 3.121* 0.026 

 46-50 1.121 0.565 

 51  ปีขึ้นไป 4.788* 0.003 

 36-40 20-25 0.822 0.263 

  26-30 0.499 0.480 

  31-35 0.816 0.281 

  41-45 3.938* 0.010 

  46-50 1.838 0.341 

  51  ปีขึ้นไป 5.604* 0.001 

 41-45 51  ปีขึ้นไป 1.667 0.422 

 46-50 41-45 2.000 0.395 

  51  ปีขึ้นไป 3.667 0.139 

หมายเหตุ : ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

     * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 
            1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 
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6)  คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง 

การตลาดต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดต่างกัน  พบว่า  ค่า Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  คณะท่ีศึกษาไม่มีผลต่อความ

คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  

4.25  

7)  อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05   แสดงว่า  อาชีพท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีไม่มีผลต่อความ

คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  

4.25    

8)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  รายได้ท่ีต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันไม่มี

ผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

ดังตารางท่ี  4.25    
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ตารางที่  4.25  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง 

 การตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคล  (คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน)  

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่า  p-value 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 

คณะท่ีศึกษา   0.1441 

(1.607)2 

0.1431 

(1.612)2 

0.0861 

(1.865)2 

0.0951 

(1.817)2 

อาชีพ   0.0841 

(1.961)2 

0.6021 

(0.729)2 

0.6511 

(0.664)2 

0.6411 

(0.667)2 

รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

0.2281 

(1.415)2 

0.1571 

(1.665)2 

0.6001 

(0.690)2 

0.4751 

(0.881)2 

หมายเหตุ: 1  ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 

     2  คือ  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

 

4.1.5.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

เป็นการน าผลระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 

1)  ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  Chi-Square tests  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.26   

2)  ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  Chi-Square tests  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  ความคิดเห็น

เกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.26   
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3)  ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  Chi-Square tests  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน   พบว่า  ค่า  

Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีต่างกัน  ไม่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดัง

ตารางท่ี  4.26   

4)  ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  Chi-Square tests  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน   พบว่า  ค่า  

Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.26   

 

ตารางที่  4.26  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน 

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

ส่วนประสมทางการตลาด Chi-Square tests   Sig. 

ผลิตภัณฑ์ 1.279 0.527 

ราคา 3.917 0.141 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 1.175 0.556 

การส่งเสริมการตลาด 0.122 0.941 

หมายเหตุ: ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 

      

 

4.1.5.4  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอนและปัจจัยส่วนบุคคล 

เป็นการน าผลระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนและปัจจัยส่วนบุคคลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์   
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1)  เพศที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  เพศท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ต่างกัน  และเพศท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  

ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  เพศท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.27     

 

2)  อายุที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน   

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  อายุท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  และอายุท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  อายุท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตาราง

ท่ี  4.27     

3)  สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  และสถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  พบว่าค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  สถานภาพสมรสท่ีต่างกัน  ไม่มีผล

ต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.27     

4)  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่ างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  และพื้นการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  พื้นการศึกษา
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ระดับปริญญาตรีต่างกัน  ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.27     

5)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  และสถานภาพการศึกษาปัจจุบันท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่าค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  สถานภาพ

การศึกษาปัจจุบันต่างกัน  ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.27     

7)  อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  อาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน  ต่างกันและอาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  อาชีพท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ

และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดัง

ตารางท่ี  4.27   

8)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน 

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  มากกว่า  0.05  แสดงว่า  รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนท่ีต่างกัน  ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.27   
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ตารางที่  4.27  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและ 

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่า  p-value 

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 

เพศ 0.731 

-0.343(378)
2 

0.291 

-1.071(378)
2 

สถานภาพสมรส   0.851 

0.186(378)
2 

0.361 

0.917(378)
2 

พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี   0.221 

-1.225(378)
2 

0.991 

0.008(378)
2 

สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน 0.361 

0.915(378)
2 

0.491 

-0.685(378)
2 

หมายเหตุ:  1 ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 

     2  คือ t (df) การทดสอบสมมติฐานแบบสองตัวแปรท่ีอิสระจากกัน(Independent Samples T- test) 

 

ตารางที่  4.27  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่า  p-value 

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 

อายุ 0.871 

(0.407)2 

0.701 

(0.640)2 

อาชีพ   0.771 

(0.510)2 

0.531 

(0.832)2 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 0.551 

(0.762)2 

0.091 

(2.007)2 

หมายเหตุ: 1  มีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 

     2  คือ  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 
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6)  คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  

จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  (ANOVA)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อย

ละ  95  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  และคณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอนต่างกัน  พบว่า  ค่า  Significant  น้อยกว่า  0.05  จึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้  LSD  

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีความรู้ความเข้าใจแตกต่าง

กับ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และคณะภาษาและการส่ือสาร  อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังตารางท่ี  4.28  และตารางท่ี  4.29     
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ตารางที่  4.28  ความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของผลการวิเคราะห์การทดสอบ 

สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนและปัจจัยส่วนบุคคล  (คณะท่ีศึกษา) 

 

ตัวแปรตาม คณะที่ศึกษา (I) คณะที่ศึกษา (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)1 
P-Value 

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

คณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารธุรกิจ 1.526* 0.007 

คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
1.822* 0.002 

คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 
1.385* 0.023 

 คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 
1.748* 0.018 

 คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 
2.162* 0.002 

 
 

คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.202* 0.000 

 คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

0.296 0.440 

  คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 

0.222 0.712 

  คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

0.636 0.251 

  คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.676 0.089 

 คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

0.340 0.549 

  คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.379 0.362 

หมายเหตุ:  ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

     * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 
            1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 
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ตารางที่  4.28  (ต่อ) 

 

ตัวแปรตาม คณะที่ศึกษา (I) คณะที่ศึกษา (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)1 
P-Value 

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ 1.414 0.742 

 คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

0.438 0.328 

 คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 

0.364 0.572 

 คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

0.778 0.195 

  คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.817 0.075 

 คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 

คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

0.074 0.904 

  คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

0.414 0.572 

  คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.622 0.467 

 คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.039 0.946 

หมายเหตุ:  ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

    * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 
       1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 
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ตารางที่  4.29  ความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของผลการวิเคราะห์การทดสอบ 

สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและ

ปัจจัยส่วนบุคคล (คณะท่ีศึกษา)   
 

ตัวแปรตาม คณะที่ศึกษา (I) คณะที่ศึกษา (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)2 
P-Value1 

ทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน 

คณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

0.329 0.691 

 คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

1.189 0.162 

 
คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.978* 0.022 

คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสน 

ศาสตร์ 
0.860 0.129 

 คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 
2.438* 0.000 

 คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.649* 0.005 

คณะรัฐประศาสน 

ศาสตร์ 

คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 
1.578* 0.017 

 คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
0.789 0.199 

คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
1.469 0.179 

 คณะบริหารธุรกิจ 1.798* 0.043 

 คณะรัฐประศาสน 

ศาสตร์ 
2.658* 0.004 

 คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 
4.236* 0.000 

หมายเหตุ:  ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

   * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 
      1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 
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ตารางที่  4.29  (ต่อ) 

 

ตัวแปรตาม คณะที่ศึกษา (I) คณะที่ศึกษา (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J)2 
P-Value1 

ทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน 

คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 
0.583 0.590 

 
คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.447* 0.000 

คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
0.886 0.392 

 คณะบริหารธุรกิจ 1.216 0.138 

 คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 
2.076* 0.014 

 คณะสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.654* 0.000 

คณะสถิติประยุกต์

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 0.789 0.199 

หมายเหตุ:  ท าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

   * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05                                                         

      1 เลือกเฉพาะค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไม่มีผลติดลบมาน าเสนอเพ่ือไม่ให้ข้อมูลซ ้ากัน 

 

4.1.5.5  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน 

เป็นการน าผลระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ซ่ึงผลท่ีได้ดังตารางท่ี  4.30    

1)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร ะหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและทัศนคติ  โดยใช้สถิติ  Chi-Square tests  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  

95  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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ตารางที่  4.30  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและ 

 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

 

ทัศนคติ 
ความรู้ความเข้าใจ 

ระดับต ่า ระดับสูง 

ระดับต ่า 25 0 

ระดับสูง 251 104 

รวม 276 104 

หมายเหตุ : ระดับความส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 

 

4.1.5.6  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

เป็นการน าผลระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ซ่ึงผลท่ีได้ดังตารางท่ี  4.31    

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอนกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  โดยใช้สถิติ  Chi-Square tests  ท่ี

ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  พบว่า  ค่า  Significant  น้อยกว่า  0.05  แสดงว่า  ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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ตารางที่  4.31  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและ 

 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

 

ความรู้ความเข้าใจ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน Sig. 

เลือกซ้ือ ไม่เลือกซ้ือ 

ระดับต ่า 225 51 

0.002 ระดับสูง 98 6 

รวม 323 57 

หมายเหตุ : ระดับความส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 

 

4.1.5.7  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

เป็นการน าผลระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ซ่ึงผลท่ีได้ดังตารางท่ี  4.32  

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  โดยใช้สถิติ  Chi-Square tests  ท่ีระดับความ

เช่ือมั่นร้อยละ  95  พบว่า  ค่า  Significant  น้อยกว่า  0.05  แสดงว่า  ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ  0.05   
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ตารางที่  4.32  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ 

 ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

ทัศนคติ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน Sig. 

เลือกซ้ือ ไม่เลือกซ้ือ 

ระดับต ่า 17 8 

0.014 ระดับสูง 306 49 

รวม 323 57 

หมายเหตุ: ระดับความส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 

 

4.1.6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

 

ตารางที่  4.33  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ 

1. การตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

ปัจจัยส่วนบุคคล   
1.  เพศ  
2.  อายุ  
3.  สถานภาพสมรส  
4.  พื้นการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

5.  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  
6.  คณะท่ีศึกษา  
7.  อาชีพ  
8.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
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ตารางที่  4.33  (ต่อ) 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ 

2. ส่วนประสมทางการตลาด  

คือ 

- ผลิตภัณฑ์   

- ราคา   

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย   

- การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.  เพศ  
(ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริม

การตลาด ) 

2.  อายุ  
(ราคา  ช่องทางการจ าหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด) 

3.  สถานภาพสมรส  
(ช่องทางการจ าหน่าย) 

4.  พื้นการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

5.  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  
6.  คณะท่ีศึกษา  
7.  อาชีพ  
8.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

3. การตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ส่วนประสมทางการตลาด  
1.  ผลิตภัณฑ์    
2.  ราคา    
3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย    
4.  การส่งเสริมการตลาด  

3. ความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.  เพศ  
2.  อายุ  
3.  สถานภาพสมรส  
4.  พื้นการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

หมายเหตุ:    ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

       ปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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ตารางที่  4.33  (ต่อ) 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ 

3. ความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

 

5.  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  
6.  คณะท่ีศึกษา  
7.  อาชีพ  
8.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

4.ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1.  เพศ  
2.  อายุ  
3.  สถานภาพสมรส  
4.  พื้นการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 

5.  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  
6.  คณะท่ีศึกษา  
7.  อาชีพ  
8.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

5.ความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

 

ทัศนคติการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

 

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน 

 

หมายเหตุ:    ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

หมายเหตุ :       ปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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4.1.7  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  380  ตัวอย่าง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากถึงร้อยละ  97.4  และมีความรู้  ความเข้าใจในระดับ

ปานกลาง  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจากทางภาครัฐ  

และเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ  โดยการโฆษณาซ ้าๆ  ทางส่ือ  โทรทัศน์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต  การท า

ป้ายโฆษณาให้ความรู้  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม ่าเสมอและถูกต้อง  ซ่ึงหาก

ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและมากพอก็จะเกิดการบอกต่อ  หรือเรียกว่าการบอกต่อแบบปาก

ต่อปาก  ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีสนับสนุนให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงส่งผ่านข้อมูลด้านการตลาดไปให้คน

อ่ืน  ก่อให้เกิดการกระจายตัวเป็นทวีคูณ  สร้างอิทธิพลต่อความเช่ือและการรับ รู้ของกลุ่มเป้าหมาย

จ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว  (วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)   

 

4.2  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ  ในเร่ืองของการรับรู้และความรู้

ของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนพบว่า  ประชาชนมีการรับรู้น้อยเพราะเป็นเร่ือง

ใหม่และสินค้าส่วนใหญ่ท่ีมีฉลากลดคาร์บอนยังไม่หลากหลายและไม่ใช่สินค้าท่ีมีการบริโภคทุกวัน  

และในเร่ืองของการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ  เช่น  ทางส่ือโทรทัศน์โดยการท าละครสั้น  รายการเกมโชว์โดยผ่านทาง

ป้ายโฆษณา  คล่ืนวิทยุ  และการให้ความรู้ในโรงงานต่างๆ  การประชุมสัมมนา  เป็นต้น  นอกจากนี้

การสร้างแรงจูงใจหรือด าเนินการให้ภาคอุตสาหกรรมโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผ ลิตภัณฑ์ท่ีมี

ฉลากลดคาร์บอนก็ได้มีการเสนอแนะให้ทางภาคอุตสาหกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเกิด

ความเข้าใจในประโยชน์ของฉลากลดคาร์บอนมากยิ่งขึ้น  และนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชนทราบและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีการด าเนินการดังนี้ 

การด าเนินมาตรการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการฉลากลดคาร์บอนให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม  และภาคประชาชน  โดยการประชาสัมพันธ์จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  ซ่ึงมีการด าเนินงานดังนี้  

1.  ท าแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้แก่

ภาคธุรกิจและภาคบริการ ได้แก่ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การจัดท าส่ือสิ่งพิมพ์และแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์  
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2.  ท าแผนการประชาสัมพันธ์ฉลากลดคาร์บอน  เพ่ือสร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของ

การจัดท าฉลากลดคาร์บอนให้ภาคประชาชนได้รับทราบ  รวมถึงความหมายของฉลากลดคาร์บอน

และการอ่านฉลากลดคาร์บอน  เม่ือมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในแต่ละครั้ง  

ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ  จะท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางส่ือต่างๆ  ท่ี

เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรค  ในการท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ปัญหาส่วนหน่ึงคือเร่ืองของงบประมาณในการสนับสนุนจึงท าให้มีการประชาสัมพันธ์น้อยและการ

จะท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากขึ้น  ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง   

และเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีติดฉลากลดคาร์บอน  ทั้งนี้ควรท่ีจะได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือเพิ่มเติมจาก

หน่วยงานรัฐ 

 

4.3  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน   

   

 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน  5  บริษัท  ซ่ึงผู้

ศึกษาได้ท าการแบ่งหมวดของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  3  หมวด  ได้แก่  อุปโภค  บริโภค 

และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมทุกประเภทบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ  ซ่ึงผล

การสัมภาษณ์สรุปในภาพรวมพบว่า  ตัวแทนของ บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนให้

เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนเน่ืองจาก  ทั่วโลกให้ความส าคัญกับภาวะโลกร้อน  

ประกอบกับได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และมีการด าเนินกิจกรรม

ทั้งภายใน  และภายนอกองค์กรท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมเสมอ  มีการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ก่อมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  และเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์

ท่ีดีให้กับบริษัท  รวมถึงตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคเช่ือมั่นได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตสินค้านั้น  ใส่ใจใน

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและนอกจากนี้แต่ละบริษัทยังมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก

และหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนคือ  การเปิดตัวแถลงข่าวหลังจากท่ีผลิตภัณฑ์ได้รับ

ฉลากรวมถึงการออกร้านแสดงสินค้า  เป็นต้น  ซ่ึงผลตอบรับจากประชาชนหลังจากท่ีติดฉลากลด

คาร์บอนบนผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่มากเท่าท่ีควร  เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่  แต่มีแนวโน้มไปในทางท่ีดี

เพราะประชาชนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น  รวมทั้งสอบถามถึงการด าเนินงานของบริษัท  ท า

ให้ทุกบริษัทมีแนวโน้มในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆตามมา  ด้วยให้เหตุผลว่า  ฉลาก

ลดคาร์บอนจะช่วยสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์  แ ละสร้างจุดแข็งให้กับตัวสินค้าทั้งในด้าน
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ภาพลักษณ์ในตราสินค้า  และความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง

แน่นอน  นอกจากนี้บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการยังกล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนว่า  1)  กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน  

2)  เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กรรวมทั้งเป็นการแสดงเจตจ านงในการพัฒนาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม  3)  

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้ผู้บริโภคร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  4)  ระบบการบริหารและการควบคุม

กระบวนการผลิตภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคใน

การท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของตนคือ  การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเพ่ีอ

ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเน่ืองจากตัวผลิตภัณฑ์เองท่ียังไม่ใช้สินค้าท่ีมีการบริโภคทุกวัน  รวมถึงใน

ปัจจุบันฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมมีหลายชนิดท าให้ประชาชนไม่มีความเข้าใจและเกิดการสับสน  ซ่ึง

บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะคือ  ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่ง

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอย่างถูกต้อง  

เพ่ือให้ประชาชนตระหนักและหันมาสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆ  หันมาใส่ใจในการเข้าร่วมโครงการเพิ่ม

มากขึ้น 

นอกจากนี้หน่ึงในบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนประเภท  อุปโภค  และ  บริโภค

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ควรมีมาตรการด้านภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  เพื่อเป็นการ

กระตุ้นและดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้าร่วมมากขึ้น  และให้ผู้บริโภคได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าท่ีมี

ฉลากลดคาร์บอน  รวมทั้งห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าต่างๆ  ให้จัดมุมสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้นบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนประเภท  วัสดุ

อุปกรณ์  เสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  ควรมีข้อก าหนดคือ  นอกจากสินค้า

จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือได้รับรอง  มอก.  แล้วจะต้องเป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองฉลาก

ลดคาร์บอน 

 

 



 
 

บทท่ี  5 

 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน : 

กรณีศึกษา  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเสนอแนวทางการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหัน มาใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  โดยศึกษาจาก

สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ของผู้บริโภค  สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน : 

กรณีศึกษา  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  ผู้ศึกษาได้

สรุปผลตามวัตถุประสงค์  ดังนี้   

 
5.1.1  ผลการศึกษาสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของกลุ่มตัวอย่าง 

 

5.1.1.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล   

จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิงจ านวน  215  คน  

(ร้อยละ  56.6)  และเป็นเพศชายจ านวน  165  คน  (ร้อยละ  43.4)  อายุเกินกว่าคร่ึงหน่ึงอยู่ระหว่าง  26-

30 ปี  (ร้อยละ  51.1)  รองลงมา  คือ  กลุ่มอายุ  20-25  ปี  (ร้อยละ  25.0)  และกลุ่มอายุท่ีมีจ านวนน้อย

ท่ีสุด  คือ  ช่วงอายุ  46-50  ปี  (ร้อยละ  0.5)  ส าหรับสถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด  (ร้อยละ  88.9)  

รองลงมา  คือ  มีสภาพสมรส  (ร้อยละ  11.1)     

ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงมีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีในแผนศิลปศาสตร์  

(ร้อยละ  58.4)  รองลงมา  คือ  แผนวิทยาศาสตร์  (ร้อยละ  41.6)  สถานภาพการศึกษาปัจจุบันของผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในภาคพิเศษ  (ร้อยละ  72.4)  และรองลงมา  คือ  ศึกษาในภาคปกติ  (ร้อย

ละ  27.6)  และผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด  (ร้อยละ  26.1)  รองลงมา  

ได้แก่  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  (ร้อยละ  21.1)  คณะสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ร้อยละ  

18.7)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  (ร้อยละ  7.1)  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (ร้อยละ  7.1)  คณะพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม  (ร้อยละ  6.8)  และคณะภาษาและการส่ือสารมีจ านวนน้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  5.8) 

อาชีพผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  (ร้อยละ  53.4)  

รองลงมา  คือ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  (ร้อยละ  21.6)  และอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้มีจ านวน

น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  0.3)  ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดประมาณ  10,001-20,000  

บาท  (ร้อยละ  30.0)  รองลงมา  คือ  ประมาณ  20,001-30,000  บาท  (ร้อยละ  29.7)  และรายได้  40,001  

บาทขึ้นไปมีจ านวนน้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  7.4) 

5.1.1.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ   

97.4)  และไม่ทราบสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ  92.4)  ผู้ท่ีทราบส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  (ร้อยละ  66.67)  รองลงมา  คือ  ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนประเภทของใช้ส่วนบุคคล  (ร้อยละ  20.00)  ประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร  (ร้อยละ  

13.33)  และไม่มีผู้ทราบผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  และผู้ท่ีทราบส่วนใหญ่ได้รับจากส่ือ

ประเภทนิตยสาร/วารสารและส่ือจากท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้  เช่น  ในวิชาเรียนมากท่ีสุด  (ร้อยละ  

36.36)  รองลงมา  คือ  โทรทัศน์  (ร้อยละ  18.18)  อินเตอร์เน็ต  (ร้อยละ  9.10)  และไม่มีผู้ทราบจาก

วิทยุและหนังสือพิมพ์  และจากผู้ท่ีทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ  60)  ส่วนผู้ท่ีไม่ทราบและไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ส่วนใหญ่ประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ  84.6)  และไม่ประสงค์จะ

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ  15.4)  เหตุผลท่ีไม่ประสงค์จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนเน่ืองจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ  27.40)  

ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีมีฉลากลดคาร์บอน  (ร้อยละ  

26.03)  ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ท่ีไหน  (ร้อยละ  23.29)  ไม่ทราบว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  (ร้อย

ละ  13.01)  คิดว่าราคาน่าจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  (ร้อยละ 8.90)  และเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ี

ระบุไว้น้อยท่ีสุดเท่ากัน  (ร้อยละ  1.37)  คือไม่มั่นใจว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงและไม่มีความรู้เร่ืองนี้  

เหตุผลของบุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถสรุปได้ดังนี้  1) เหตุผล 

ด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  (ร้อยละ  

37.50)  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือช่วยประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
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และเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (ร้อยละ 25)  และให้เหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุ

ไว้น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  12.50)  2)  เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์  คือ  ได้รับการแนะน าให้เลือกซื้อจากผู้อ่ืน  

(ร้อยละ 33.33)  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  ตรายี่ห้อ

ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน  ความชอบส่วนบุคคลและเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้

มีจ านวนเท่ากัน  (ร้อยละ  16.67)  และเหตุผลท่ีไม่มีผู้ตอบคือ  ขนาดและรูปทรงมีความสวยงามและใช้

ง่าย  3) เหตุผลด้านราคา  คือ  ประหยัดเร่ืองค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ในระยะยาว  (ร้อยละ  50)  

ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ราคาท่ีไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  และไม่ได้น ามาเป็นส่วน

ตัดสินใจในการเลือกซื้อมีจ านวนเท่ากัน  (ร้อยละ  25)  เหตุผลท่ีไม่มีผู้ตอบ  คือ  คุณภาพและราคามี

ความสอดคล้องเหมาะสมกัน  4) เหตุผลด้านสถานท่ี  คือ  หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ  และ

มีการวางสินค้าท่ีสะดวกแก่การเลือกซื้อและสะดุดตา  (ร้อยละ  50)  ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  เหตุผล

เกี่ยวกับการบริการขนส่งถึงบ้านไม่มีผู้ตอบ  5) เหตุผลด้านการส่งเสริมการขาย  คือ  มีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ  (ร้อยละ  57.14)  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลเกินกว่าคร่ึง  รองลงมา  

คือ  มีบริการหลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและซ่อมแซมฟรี  (ร้อยละ  42.86)  ส่วนเหตุผลมีการ  ลด  

แลก  แจก  แถม  ไม่มีผู้ตอบ   

ส่วนบุคคลท่ีไม่เคยใช้และมีความประสงค์จะตัดสินใจเลือกซื้อหรือทดลองใช้ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ให้เหตุผลดังนี้  1) เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม  คือ  ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  (ร้อยละ  40.68)  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  เป็น

ส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (ร้อยละ  39.69)  ช่วยประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต  (ร้อยละ  19.49)  และเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  0.14)  2) 

เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่  คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  (ร้อยละ  36.72)  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ี

มากท่ีสุด รองลงมา  คือ  ตรายี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน  (ร้อยละ  25.76)  ความชอบ

ส่วนบุคคล  (ร้อยละ  13.67)ได้รับการแนะน าให้เลือกซื้อจากผู้อ่ืน (ร้อยละ  10.65)  และเหตุผลอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  1.27)  3)  เหตุผลทางด้านราคา  คือ  คุณภาพและราคามีความ

สอดคล้องเหมาะสมกัน  (ร้อยละ  39.97)   ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือราคาท่ีไม่สูงกว่า

ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป  (ร้อยละ  34.10)  ประหยัดเร่ืองค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ในระยะยาว  (ร้อย

ละ  23.61)  ไม่ได้น ามาเป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกซื้อ  (ร้อยละ  4.7)  และเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจาก

ท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  2.31)  4)  เหตุผลทางด้านสถานท่ี  คือ  หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อ

ต่างๆ  (ร้อยละ  54.11)  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  มีการวางสินค้าท่ีสะดวกแก่การเลือก

ซื้อและสะดุดตา  (ร้อยละ   35.36)  มีบริการขนส่งถึงบ้าน  (ร้อยละ  10.36)  และเหตุผลอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  0.17)  5) เหตุผลทางด้านการส่งเสริมการขาย  คือ  มีการ
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โฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ  (ร้อยละ   42.37)  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  มี

บริการหลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและซ่อมแซมฟรี  (ร้อยละ  28.98)  มีการ  ลด  แลก  แจก  แถม  

(ร้อยละ  27.12)  และเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้น้อยท่ีสุด  (ร้อยละ  1.53)    

โดยสรุปการประเมิน  บุคคลท่ีตัดสินใจจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนพบว่ามี 

จ านวน  317  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.42  พิจารณาจาก  บุคคลท่ีไม่ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนจ านวน  370  คนแต่ประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์  จ านวน  313  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.37  และ

บุคคลท่ีทราบและเคยใช้จ านวน  10  คนและจะใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่อ  จ านวน  4  คน  คิด

เป็นร้อยละ  1.05   

 

5.1.2  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

 

5.1.2.1  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

ได้แบ่งค าถามเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอน  ประโยชน์

ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  และความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับต ่า  ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่

ในระดับปานกลาง  ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆอยู่ในระดับปานกลาง  และความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มาก

ท่ีสุดคือ  ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  (ค่าเฉล่ีย 0.62)  และข้อท่ีมีความรู้

น้อยท่ีสุดคือ  สัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน  (ค่าเฉล่ีย 0.12) 

5.1.2.2  ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกภูมิใจเม่ือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน  รู้สึกช่วยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมเม่ือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  คิดว่า

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นความรู้ใหม่ท่ีต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์

ของผลิตภัณฑ์  คิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภค จะท่ี

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และคิดว่าภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากกว่านี้  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในระดับสูง  และจะเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ทันทีเม่ือทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  คิดว่าผลิตภัณฑ์จะมีฉลากลดคาร์บอน

หรือไม่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ  คิดว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

เป็นเร่ืองยุ่งยาก  เสียเวลา  หาซื้อได้ยาก  และเช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนจะ
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สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง  ซ่ึง

หากหาค่าเฉล่ียโดยรวมในด้านทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  จ ะเห็นว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในระดับสูง  (ค่าเฉล่ีย 3.71)   

 

5.1.3  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของ

ผู้บริโภค 

 5.1.3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับปริญญา 

ตรี  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

 5.1.3.2  ปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด  

 เพศท่ีต่างกัน  มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกัน  คือ   

ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05  โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกัน  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่ายและปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากกว่าเพศ

ชาย  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  เกศริน  โฉมตระการ  (2551: 118-119)  เร่ือง  ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์  OTOP  ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า  

ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน  อายุต่างกันและสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นด้านราคา  ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน  จากข้อค้นพบดังกล่าว  ผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้อง

กับลักษณะนิสัยส่วนตัวของเพศหญิง  คือ  มีความละเอียด  รอบคอบ  โดยเฉพาะในการเลือกซื้อสินค้า

หรือบริการ  ดังนั้นเม่ือทราบว่าสินค้านั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ  

และนอกจากนี้  Stewart  (2004)  เพศหญิงและเพศชายมีความคิดและความต้องการในด้านต่างๆ  ท่ี

ต่างกัน  โดยเฉพาะเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่าเพศชาย  

โดยเฉพาะความสนใจในเร่ืองใกล้ตัว  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสังคมและครอบครัว  ซ่ึงทั้ง  2  เร่ืองนี้เป็นปัจจัย

หน่ึงท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิง  โดยเฉพาะในเร่ืองของสังคมซ่ึงถือว่ามีอิทธิพล

ค่อนข้างสูงต่อการตัดสินใจซื้อ  หรือไม่ซื้อสินค้าและบริการ  (กฤษติกา  คงสมพงษ์, 2550) 

 อายุท่ีต่างกัน  มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกัน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ซ่ึงได้ท าการทดสอบรายคู่โดยใช้  LSD  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

อายุ  51  ปีขึ้นไป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  คือ  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจ าหน่าย  และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  แตกต่างกันกับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ  
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20-25  ปี  26-30  ปี  31-35  ปี  36-40  ปี  และ  41-45  ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

เน่ืองจากกลุ่มอายุ  51  ปีขึ้นไป  เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างานและการด าเนินชีวิต  ดังนั้น  

การคิด  วิเคราะห์  จึงแตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ  20-25  ปี  26-30  ปี  31-35  ปี  36-40  

ปี  และ  41-45  ปี  และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ  26-30  ปี  เป็นกลุ่มท่ีมีการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากท่ีสุด  ซ่ึงคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยท างาน  จึงมีก าลังทรัพย์ในการ

จับจ่ายซื้อสินค้า  ดังนั้น  จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่

อายุช่วงนี้มากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  เกศริน  โฉมตระการ  (2551: 118-119)  เร่ือง  ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์  OTOP  ของผู้บริโภค  จังหวัด

สมุทรปราการ  พบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน  อายุต่างกันและสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น

ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน  นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับทฤษฎี  S-R Theory  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2546: 448-451)  และ  (Kotler, 2003)  ในด้านปัจจัยส่วน

บุคคล  (Personal Factors)  พบว่า  การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ   

 สถานภาพสมรสท่ีต่างกัน  มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีต่างกัน  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีจ านวนมากกว่าสถานภาพสมรสในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเกศริน  โฉมตระการ  (2551: 119)  เร่ือง  ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์  OTOP  ของผู้บริโภค  จังหวัด

สมุทรปราการ  พบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน  อายุต่างกันและสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น

ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน  และสอดคล้องกับทฤษฎี  

S-R Theory  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2546: 448-451)  และ  (Kotler, 2003)  ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล  

(Personal Factors)  พบว่า  การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพ  

เน่ืองจากสถานภาพโสดไม่ได้มีปัจจัยเร่ืองค่าใช้จ่ายในครอบครัวเข้ามาในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

เหมือนกับสถานภาพสมรส  ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะสังคมไทยโดยส่วนใหญ่ท่ีบุคคลท่ีมีสถา นภาพ

สมรสหรือมีครอบครัวมีการจัดสรรเร่ืองค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากกว่าสถานภาพโสดหรือบุคคลท่ียังไม่

มีครอบครัว  จึงเป็นเหตุผลให้สถานภาพโสดมีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

มากกว่า  (กฤษติกา  คงสมพงษ์, 2550) 

 คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็น 

เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05    
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5.1.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด

ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
   

5.1.3.4  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนและปัจจัยส่วนบุคคล   

เป็นการน าผลระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนและปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับปริญญา

ตรี  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  คณะท่ีศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  มาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์  ผลการศึกษาพบว่า   

คณะท่ีศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ซ่ึงได้ท าการทดสอบรายคู่โดยใช้  

LSD  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   แตกต่างกันกับ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  คณะ

บริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  คณะสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  และคณะภาษาและการส่ือสาร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ซ่ึงสอดคล้อง

ทฤษฎีโมเดลของบุคคล  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2539 : 448-451)  ได้กล่าวถึงทัศนะในการตัดสินใจเลือก

ซื้อของผู้บริโภคปัจจัยหน่ึงว่า  บุคคลท่ีตัดสินใจซื้อด้วยความเข้าใจ (Cognitive man) หมายถึง  ผู้บริโภค

ท่ีมีการบริโภคสินค้าอย่างมีเหตุผล  โดยการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ  ของตัวสินค้าจากหลายๆ  แห่ง

และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบจนในท่ีสุดสามารถท าให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างเหมาะสม   

เช่นเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามคณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับข้อมูลจากรายวิชาท่ีเรียน  ดังนั้นจึงมีความรู้  ความเข้าใจมากกว่าคณะ

อ่ืน  จึงส่งผลต่อทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนตามไปด้วย  ดังนั้น  จึงเกิดการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีมากขึ้น   

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  พื้นการศึกษาระดับปริญญาตรี   

สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีต่างกัน  มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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5.1.3.5  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

ศึกษาจากการน าผลคะแนนเฉล่ียระหว่างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภค

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์  ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  แสดงว่าเม่ือผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีมาก  ย่อมส่งผลต่อทัศคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนตามไปด้วย  

ซ่ึงท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนในระดับท่ีมากตามไปด้วย  จากทฤษฎี  

KAP  (Knowledge, Attitude, Practice)  การมีความรู้  ส่งผลต่อทัศนคติท่ีดี  เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ

ส่งผลต่อพฤติกรรม  (สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2533)  ดังนั้นเม่ือผู้บริโภคมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ย่อมเกิดทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์  ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อตามมา 

 5.1.3.6  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

ศึกษาจากการน าผลระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ  0.05  แสดงว่าเม่ือผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคในการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดี

ขึ้น  ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนในระดับท่ีมากตามไปด้วย  ซ่ึง

สอดคล้องทฤษฎีโมเดลของบุคคล (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2539: 448-451)  ได้กล่าวถึงทัศนะในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคปัจจัยหน่ึงว่า  บุคคลท่ีตัดสินใจซื้อด้วยความเข้าใจ (Cognitive man) 

หมายถึง  ผู้บริโภคท่ีมีการบริโภคสินค้าอย่างมีเหตุผล  โดยการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ  ของตัวสินค้า

จากหลายๆ  แห่งและน าข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบจนในท่ีสุดสามารถท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

อย่างเหมาะสม  เช่นกันกับทฤษฎี  KAP  (Knowledge, Attitude, Practice)  การมีความรู้  ส่งผลต่อ

ทัศนคติท่ีดี  เกิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลต่อพฤติกรรม  (สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2533)   

5.1.3.7  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ศึกษาจากการน าผลคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์  พบว่า  ทัศนคติเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี  KAP (Knowledge, Attitude, Practice)  การมี

ความรู้  ส่งผลต่อทัศนคติท่ีดี  เกิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลต่อพฤติกรรม   (สุ 

รพงษ์  โสธนะเสถียร, 2533)  ดังนั้น  การท่ีผู้บริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่ใน

ระดับสูง  จึงส่งผลต่อพฤติกรรม  คือเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากตามไป

ด้วย    

5.1.3.8  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  380  ตัวอย่าง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากถึงร้อยละ  97.4  และมีความรู้  ความเข้าใจในระดับปาน

กลาง  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจากทางภาครัฐ  และ

เอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ  โดยการโฆษณาซ ้าๆ  ทางส่ือ  โทรทัศน์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต  การท าป้าย

โฆษณาให้ความรู้  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม ่าเสมอและถูกต้อง 

 

5.1.4  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

 ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  380  ตัวอย่าง  ผลการสัมภาษณ์จาก

หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบและบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ  สามารถเสนอเพื่อเป็นแนวทางการรณรงค์

ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนดังนี้   
 

5.1.4.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 

1)  เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ ให้มากขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีรับผิดชอบ  โดยเลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับ

งบประมาณในการด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและถูกต้อง  รวมทั้ง

ด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งนี้หากการประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเน่ืองก็เป็นการยากท่ีประชาชนจะ

ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง  ส่งผลต่อการท่ีประชาชนจะไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

2)  ก าหนดเป็นมาตรการทางภาษีให้กับบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลด

คาร์บอนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บริษัทท่ียังไม่มีฉลากลดคาร์บอนเข้าร่วมโครงการ 

3)  ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  ควรมีการก าหนดว่าต้องเป็นสินค้า

ท่ีมีฉลากลดคาร์บอน   
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5.1.4.2  ข้อเสนอด้านงบประมาณ 

ภาครัฐเองควรมีการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมโครงการอย่างต่อเน่ือง  เพราะจากการ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ  พบว่า  งบประมาณใน

การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์น้อยจึงท าให้การประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ  ถูกจ ากัด 

 

 5.1.5  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการรับรู้และความรู้ของ

ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนพบว่า  ประชาชนมีการรับรู้น้อยเพราะเป็นเร่ืองใหม่และ

สินค้าส่วนใหญ่ท่ีมีฉลากลดคาร์บอนยังไม่หลากหลายและไม่ใช่สินค้าท่ีมีการบริโภค ทุกวัน  และใน

เร่ืองของการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนได้มี การ

ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ  นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจหรือด าเนินการให้ภาคอุตสาหกรรมโน้มน้าว
ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากลดคาร์บอนก็ได้มีการเสนอแนะให้ทางภาคอุตสาหกรรมมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในประโยชน์ของฉลากลดคาร์บอนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงนโยบายใน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทราบและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมีการ

ด าเนินการดังนี้ 

  1.  ท าแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้แก่

ภาคธุรกิจและภาคบริการ 

2.  ท าแผนการประชาสัมพันธ์ฉลากลดคาร์บอน  เพ่ือสร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของ

การจัดท าฉลากลดคาร์บอนให้ภาคประชาชนได้รับทราบ  รวมถึงความหมายของฉลากลดคาร์บอนและ

การอ่านฉลากลดคาร์บอน 

ปัญหาและอุปสรรคส่วนหน่ึงในการท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนคือ  เร่ือง

ของงบประมาณในการสนับสนุนจึงท าให้มีการประชาสัมพันธ์น้อย 

5.1.6  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน   

 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน  5  บริษัท  ซ่ึงผู้ศึกษา

ได้ท าการแบ่งหมวดของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  3  หมวด  ได้แก่  อุปโภค  บริโภค 

และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมทุกประเภทบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ  สามารถ

สรุปในภาพรวม  ได้ดังนี้ 
เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนเน่ืองจาก  ทั่วโลกให้ความส าคัญกับภาวะโลก

ร้อน  ประกอบกับได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ซ่ึงผลตอบรับ

จากประชาชนหลังจากท่ีติดฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่มากเท่าท่ีควร  เน่ืองจากเป็น
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เร่ืองใหม่  แต่มีแนวโน้มไปในทางท่ีดีเพราะประชาชนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น  ท าให้ทุก

บริษัทมีแนวโน้มในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภท อ่ืนๆตามมา  นอกจากนี้บริษัทท่ีเข้าร่วม

โครงการยังกล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนว่า  1)  กระบวนการผลิต

มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน  2)  เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กรรวมทั้งเป็น

การแสดงเจตจ านงในการพัฒนาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม  3)  เป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้ผู้บริโภคร่วมกัน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  4)  ท าให้ระบบการบริหารและการควบคุมกระบวนการผลิตภายในองค์กรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนของตนคือ  การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเพี่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  บริษัทท่ีเข้าร่วม

โครงการมีข้อเสนอแนะคือ  ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนอย่างถูกต้อง   

นอกจากนี้หน่ึงในบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนประเภท  อุปโภค  และ  บริโภคมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ควรมีมาตรการด้านภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  เพื่อเป็นการกระตุ้น

และดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้าร่วมมากขึ้น  และให้ผู้บริโภคได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าท่ีมีฉลากลด

คาร์บอน  รวมทั้งห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าต่างๆ  ให้จัดมุมสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น  บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนประเภท  วัสดุอุปกรณ์  

เสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  ควรมีข้อก าหนดคือ  สินค้าจะต้องเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมหรือได้รับรอง  มอก.  แล้วจะต้องเป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

  

5.2.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.  เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักและไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนดังนั้นจึงควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากขึ้น  โดยเฉพาะสัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอน

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ในระดับต ่า  ซ่ึงในความเป็นจริงหากผู้บริโภคไม่รู้จักฉลากลดคาร์บอน

แล้ว  ก็เป็นเร่ืองยากในการเลือกซื้อ  ดังนั้น  การโฆษณาซ ้าๆ   ตามส่ือประเภท  โทรทัศน์  วิทยุ  

อินเตอร์เน็ต  การท าป้ายโฆษณาให้ความรู้  โดยเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงและอยู่

ในช่วงอายุระหว่าง  26-30  ปี  สถานภาพโสด  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือประเภทอินเตอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์เป็น

ส่ือท่ีน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค  ซ่ึงส่ือดังกล่าวเป็นส่ือท่ีประชาชนมีการใช้ในการหาข้อมูลเป็นอันดับ

หน่ึง  (วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)  โดยเฉพาะสินค้าและบริการ  ซ่ึงข้อมูลท่ีค้นหา  5  
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อันดับแรกคือ  1)  หาว่าสิ่งใดคุ้มค่ามากท่ีสุด  2)  หาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  3) หาความเห็นจากผู้ใช้

คนอ่ืน  4)  ศึกษาว่ามีอะไรดีท่ีสุด  5)  หาความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ  ซ่ึงจากการหาข้อมูลท าให้เกิดการ

ตัดสินใจซื้อถึงร้อยละ  60  และอีกทางเลือกหน่ึงในการประชาสัมพันธ์หากมีงบประมาณในการ

ด าเนินการน้อย  คือ  เฟสบุ๊ค  (facebook)  และ  ทวิทเตอร์  (twitter)  เน่ืองจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้

งาน  สามารถตรวจสอบได้ว่าปลายทางได้รับข้อมูลท่ีส่งให้แล้ว  และประเทศไทยมีผู้ใช้ เฟสบุ๊ค  

(facebook)  6.73  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  10.14  ของประชากรไทย  เป็นอันดับท่ี  3  ของเอเชีย  และ

เป็นอันดับท่ี  21  ของโลก  กลุ่มท่ีใช้มากท่ีสุดคืออายุระหว่าง  18-34  ปี  (วิทยาลัยการจัดการ  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)  ส่วนการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือประเภทโทรทัศน์  วิทยุ  งบประมาณในการ

เผยแพร่ผ่านส่ือสองประเภทนี้ค่อนข้างสูงและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนได้รับข้อมูลในช่วง

ท่ีประชาสัมพันธ์หรือไม่  และจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานภาครัฐพบว่า  

ช่วงเวลาท่ีมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์  และวิทยุ  เป็นช่วงเวลาท างานของประชาชน  ดังนั้น

ประชาชนท่ีได้รับข้อมูลผ่านส่ือสองประเภทนี้มีจ านวนน้อย  และหากเป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนรับ

ข้อมูลจากส่ือสองประเภทนี้หนาแน่นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน  

เฟสบุ๊ค  (facebook)  และ  ทวิทเตอร์  (twitter)  จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการประชาสัมพันธ์หาก

งบประมาณในการด าเนินงานมีน้อย  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างแร่หลาย  

สม ่าเสมอและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนจึงเป็นหน้าท่ีของทางภาครัฐและหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบท่ีต้องรีบด าเนินการ 

2.  ควรมีการส่งเสริมให้สถานท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลาดลดคาร์บอนมีการจัดวางสินค้าอย่าง

เป็นหมวดหมู่เฉพาะและสะดุดตารวมถึงมีป้ายการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลาดลด

คาร์บอนด้วย  หากผู้บริโภคมีความรู้ในเร่ืองนี้แล้ว  ผู้ท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดการใช้ซ ้ารวมถึงการ

แนะน าบุคคลอ่ืนท่ียังไม่เคยใช้ให้ใช้ด้วย 

  

5.2.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

1.  ควรศึกษาส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมาก 

ท่ีสุด     

2.  ศึกษาจุดอ่อน  จุดแข็ง  การด าเนินงานโครงการฉลากลดคาร์บอนระหว่างประเทศไทยกับ

ต่างประเทศ 

3.  ศึกษามาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 
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5.3  แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 

     

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน : กรณีศึกษานักศึกษา

ปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

วัตถุประสงค์ 

ความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนของผู้บริโภค 

 

วัตถุประสงค์ 

เสนอแนวทางการรณรงค์ให้

ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

ผลการศึกษา 

บุคคลท่ีไม่ทราบเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

จ านวน  370  คนและ

ประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์  

จ านวน  313  คน  และบุคคล

ท่ีทราบและเคยใช้และจะใช้

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

จ านวน  4  คน  ดังนั้น  บุคคล

ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนจ านวน  

317  คน   

ผลการศึกษา 

- ความรู้ความเข้าใจ 

  ระดับปานกลาง   

- ทัศนคติ 

  ระดับสูง 

ผลการศึกษา 

- เพศ มีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาด  คือ  ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจ าหน่ายและ

ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 

- อายุ มีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีต่างกัน  คือ 

ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจ าหน่ายและ

ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด   

- สถานภาพสมรส  

มีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด คือ  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจ าหน่าย   

 

ผลการศึกษา 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์

จากหน่วยงานท่ีรับผิด-ชอบ 

จากทางภาครัฐ  และเอกชนท่ี

เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น 

-ภาครัฐควรจัดสรรงบ-

ประมาณส่งเสริมโครงการ

อย่างต่อเน่ือง 

- ก าหนดเป็นมาตรการทาง

ภาษีให้กับบริษัทท่ีเข้าร่วม

โครงการฉลากลดคาร์บอน

เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจให้บริษัทเข้าร่วม

มากขึ้น   

- การจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานภาครัฐควรมีการ

ก าหนดว่าต้องเป็นสินค้าท่ีมี

ฉลากลดคาร์บอน   

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1.  ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ  เช่น  ส่ือโฆษณาประเภทใดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนมากท่ีสุด     

2.  วิเคราะห์  SWOT  การด าเนินงานโครงการฉลากลดคาร์บอนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

3.  ศึกษามาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 
ภาพที่  5.3  แผนภูมิสรุปผลการศึกษา   
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ล าดับท่ี บริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 

1 บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 1. สตรอเบอร์ร่ีอบแห้ง 

2 บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

1. น้ ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวด ตรา หยก 

2. น้ ามันปาล์มโอเลอีนชนิดถุงเติม  ตรา 

หยก 
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1. ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลาย

ชัยพฤกษ์)  

2. ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลาย

สัก)  

3. ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นท าสี (ลายสัก) 

4. ไม้ฝาสเปลนดิด ตรา เฌอร่า รุ่นท าสี 

5. ไม้เชิงชาย ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ 

6.ไม้เชิงชาย ตรา เฌอร่า รุ่นท าสี 

7. ไม้ระแนง ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ 
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4 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตรา 

ทีพีไอ แดง 

2. ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ เขียว  

3. ปูนฉาบส าเร็จรูป ตรา ทีพีไอ M200 

4. ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ตรา ทีพีไอ M210 

5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตรา 

ทีพีไอ 229 

6. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ตรา 

ทีพีไอ (ด า) 

7. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ตรา 

ทีพีไอ (ฟ้า) 

8. ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ 199 

9. ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ 197 

10. ปูนซีเมนต์เขียว ซูเปอร์ ตรา ทีพีไอ  

11. ปูนซีเมนต์ส าหรับงานขุดเจาะบ่อน้ ามัน 

ตรา ทีพีไอ (น้ าเงิน)  
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ล าดับท่ี บริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 

5 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด

(มหาชน) 

1. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีเพชร 

2. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีแดง 

3. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีด า 

4. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีฟ้า 

5. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีเพชร 

6 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตร้ี 

จ ากัด 

1. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่น 50.5  

2. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นแฮปปี้ 

3. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นมิกซ์ 3  

4. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นแม็กซ์ดอท 

5. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นกล่ินสตรอ

เบอร่ี 

6. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นโซลูช่ัน 

7. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นสวีททีน 

8. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่น ออย พลัส 

9. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่น 50.5  

10. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นแฮปปี้ 

11. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นมิกซ์ 3  

12. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นแม็กซ์

ดอท 

13. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นกล่ินสต

รอเบอร่ี 

7 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จ ากัด 1. บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม ตรา Tetra Pak 

8 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสท

รีส์ จ ากัด 

1. กระเบื้องปูพ้ืน ตรา SGI TILES 

2. กระเบื้องปูผนัง ตรา SGI TILES  

9 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี 

จ ากัด (มหาชน) 

1. กระเบื้องปูพ้ืน ตรา คัมพานา 

(CAMPANA)  

2. กระเบื้องปูพ้ืน ตรา คาซา (CASA) 

3. กระเบื้องปูพ้ืนเจียร์ขอบ ตรา คัมพานา 

(CAMPANA) 

10 บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 1. น้ าตาลแร่ธรรมชาติ ตรามิตรผลโกลด์ 

  2. น้ าตาลทรายขาว  
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ล าดับท่ี บริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 

10 บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 3. น้ าตาลกรวด 

11 บริษัท เอสซีจี  ซิเมนต์ จ ากัด 1. ปูนซีเมนต์ ตรา เสือ 

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง (เกณฑ์

3) 

12 บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี จ ากัด 1. เซรามิค ประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะ

อาหาร  ตรา ลีลา บาราลี  รุ่น ไม่มีลวดลาย 

2. เซรามิค ประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะ

อาหาร ตรา ลีลา บาราลี   รุ่น ตกแต่งพิเศษ 

13 บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ ากัด 1. กระเบื้องเซรามิค ชนิดปูพ้ืน ตรา คอต

โต้ รุ่นเอ็กตร้า  

2. กระเบื้องเซรามิค ชนิดปูพ้ืน ตรา คอตโต้ 

รุ่นเอ็มเพอเรอร์  

14 บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ไทย

แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

พรมปูพ้ืนและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วย

เคร่ืองจักร  ประเภท  Machine tuft–wall-

to-wall                                                       

1. PP BCF – Machine tuft – walltowall   

2. Nylon BCF – Machine tuft walltowall 

3. Nylon SDN – Machine tuft –walltowall 

พรมปูพ้ืนและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วย

เคร่ืองจักร ประเภท  Machine tuft – PVC 

tile                                                             

1. PP BCF – Machine tuft – PVC tile      

2. Nylon BCF – Machine tuft – PVC tile 

3. Nylon SDN – Machine tuft – PVC tile 

  พรมปูพ้ืนและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วย

เคร่ืองจักร  ประเภท  Axminster – wall- 

to-wall 

1. Nylon spun – Axminster – wall-to-wall 

2. Nylon BCF – Axminster – wall-to-wall 

3. Nylon SDN – Axminster – wall-to-wall 

4. Wool/Nylon – Axminster – wall-to-

wall 
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(ต่อ) 

 

ล าดับท่ี บริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 

14 บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ไทย

แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

พรมปูพ้ืนและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วย

เคร่ืองจักร ประเภท Axminster – PVC tile 

1. Nylon spun – Axminster – PVC tile 

2. Nylon BCF – Axminster – PVC tile     

3. Nylon SDN – Axminster – PVC tile 

4. Wool/Nylon –  Axminster – PVC tile

พรมทอจักร Ecosoft รุ่น Nylon SDN – 

Machine Tuft - Ecosoft 

15 บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

สีท่ีใช้น้ ามันหรือทินเนอร์เป็นตัวท าละลาย 

(Solvent-base paints) ตรา ไอซีไอ 

1. Dulux 

2. Supercote 

3. Cuprinol 

16 บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 1. นมถ่ัวเหลืองบรรจุกล่อง UHT ตรา ไว

ตาม้ิลค์ 

2. สูตรไวตามิลค์น้ านมถ่ัวเหลือง ยู เอช ที 

พลัส (เพ่ิมวิตามิน) (น้ าตาล 8%) 

3. สูตรหวานน้อย (น้ าตาล 3.5 )  

4. สูตรเจ (น้ าตาล 5%) 

17 บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 1. ผงพลาสติกพีวีซี กลุ่ม E-PVC ตรา 

สยามวิก 

  2. ผงพลาสติกพีวีซี กลุ่ม S-PVC ตรา สยาม

วิก 

  3. โซดาไฟเหลว วีนิไทย 

18 บริษัท น้ าตาลวังขนาย จ ากัด 1. น้ าตาลทรายขาว ตรา วังขนาย  

  2. น้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ตรา วังขนาย  

  3. น้ าตาล DC Raw Sugar (Very High 

Polarization) ตรา วังขนาย  

  4. น้ าตาลธรรมชาติ (Natural Sugar) ตรา 

วังขนาย  

  5. น้ าตาลธรรมชาติ (Organic Sugar) ตรา 

วังขนาย  
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ล าดับท่ี บริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 

19 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 1. เม็ดพลาสติก HIGH DENSITY 

POLYETHYLENE (HDPE) : K1 Process 

ตรา POLENE 

2. เม็ดพลาสติก HIGH DENSITY 

POLYETHYLENE (HDPE) : K2 Process 

ตรา POLENE 

3. เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด 

Homo Polymer ตรา POLENE 

4. เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด 

Random Copolymer ตรา POLENE 

5. เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด 

Block Copolymer ตรา POLENE 

20 บริษัท สยามซานิทาร่ีฟิตต้ิงส์ จ ากัด 1. ก๊อกน้ า (Faucet) ตรา COTTO 

2. ก๊อกน้ าส าหรับอ่างล้างชาม (Sink faucet) 

ตรา COTTO 

3. วาล์วเปิด-ปิดน้ า (Stop Valve) ตรา 

COTTO 

4. วาล์วขับล้าง (Flush Valve) ตรา COTTO 

  5. ก๊อกน้ า (Faucet) ตรา TOTO 

  6. ก๊อกน้ าส าหรับอ่างล้างชาม (Sink faucet) 

ตรา TOTO 

  7. วาล์วเปิด-ปิดน้ า (Stop Valve) ตรา 

TOTO 

  8. วาล์วขับล้าง (Flush Valve) ตรา TOTO  

21 บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ต้ิง จ ากัด 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดหลอดตรง – 

ส้ัน (T8) ขนาด 18W; Model FL 18W/T8 

  2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดหลอดตรง – 

ยาว (T8) ขนาด 36W; Model FL 36W/T8 

  3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดหลอดกลม 

(FCL) ขนาด 32W; Model FCL32W 

 



  
 

143 

(ต่อ) 

 

ล าดับท่ี บริษัท ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 

22 บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด 1. เม็ดพลาสติก EPS (Expandable 

Polystyrene) ชนิด STD TYPE 

(STANDARD TYPE) ตรา PENTFOAM 

  2. เม็ดพลาสติก EPS (Expandable 

Polystyrene) ชนิด SELF TYPE (SELF 

EXTINGUISHING) ตรา PENTFOAM 

  3. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene; 

PS) ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS) 

ตรา PORENE 

  4. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene; 

PS) ชนิด General Purpose Polystyrene 

(GPPS) ตรา PORENE 

23 บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซ่ิง จ ากัด 1. ผลิตภัณฑ์น้ ากะทิ UHT ตรา ชาวเกาะ 

24 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จ ากัด  2. เม็ดพลาสติก E-PVC ตรา ทีพีซี เพสต์  

เรซิน 

25 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอ็น.บราเดอร์ 1. สีน้ าเบเยอร์ชิลด์ รุ่น โททัล อินวัน 

  2. สีน้ าเบเยอร์ชิลด์ รุ่น เวทเทอร์การ์ด 

  3. สีน้ าเบเยอร์ชิลด์ รุ่น ไพรเมอร์ 

  4 สีน้ าเบเยอร์คูล รุ่น ยูวี ชิลด์ 

  5. สีน้ าเบเยอร์คูล รุ่น ซุปเปอร์เซรามิก 

ชิลด์ 

  6. สีน้ าเบเยอร์คูล รุ่น ออลซีซ่ัน 

  7. สีน้ าเบเยอร์คูล รุ่น ไพรเมอร์ 

  8. สีน้ าเบเยอร์คูล รุ่น ซุปเปอร์การ์ด 

  9. สีน้ าเบเยอร์คูล รุ่น สีทาหลังคา 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 

 
แบบสอบถามส าหรับการศึกษาวิจัย 



  
 

144 

หมายเลขแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

แนวทางการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

……………………………………………………………………… 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภครวมท้ังปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนเพ่ือเสนอเป็นแนวทางการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนให้มากข้ึน  จึงขอ

ความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  

ค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรการจัดการ

สิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามแต่อย่างใด 

 
แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น  6  ส่วนจ านวน  10  หน้าคือ   

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล   

ส่วนท่ี  2  การรับรู้ข้อมูลและเหตุผลด้านต่างๆ  ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ส่วนท่ี  3   ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ส่วนท่ี  4  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ส่วนท่ี  5  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน 

ส่วนท่ี  6  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ลดฉลากคาร์บอน 

 

       ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

น.ส.  ขนิษฐา  ยาวะโนภาส 

หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่องว่าง    และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง  

 

ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามท่ัวไปด้านปัจจัยภายในส่วนบุคคล   

 

1.  เพศ    1.  ชาย      2.  หญิง 

 

2.  อายุ    1.  20-25  ปี      2.  26-30  ปี 

    3.  31-35  ปี      4.  36-40  ปี 

    5.  41-45  ปี       6.  46-50  ปี 

    7.  51  ปีข้ึนไป 

 

3.  สถานภาพ 

    1.  โสด      2.  สมรส   

    3.  อ่ืนๆ(ระบุ)……………… 

 

4.  พ้ืนการศึกษาระดับปริญญาตรี   

คณะ...................................................................................................................... 

 

5.  สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน 

  1.  ภาคปกติ      2.  ภาคพิเศษ 

 

6.  คณะ    1.  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   2.  คณะบริหารธุรกิจ 

    3.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์    4.  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

    5.  คณะภาษาและการสื่อสาร    6.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

    7.  คณะสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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7.  อาชีพ 

    1.  ประกอบธุรกิจอิสระ    2.  พนักงานบริษัทเอกชน 

    3.  รับราชการ     4.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    5. ไม่ได้ประกอบอาชีพ    6.  อ่ืนๆ  (ระบุ)………………. 

 

8.  รายได้เฉล่ียต่อดือน 

    1.  ต่ ากว่า  10,000  บาท    2.  10,001-20,000  บาท 

    3.  20,001-30,000  บาท    4.  30,001-40,000  บาท 

    5.  40,001  บาทขึ้นไป 

 

ส่วนท่ี  2  การรับรู้ข้อมูลและเหตุผลด้านต่างๆ  ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 

1.  สัญลักษณ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

   

  1.      2.   

 

 

   3.       4.  ไม่ทราบ 

 

2  ท่านทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากลดคาร์บอนหรือไม่  

   1.  ทราบ  (ตอบข้อ  3)      2.  ไม่ทราบ  (ข้ามไปตอบข้อ  6) 

 

3.  ท่านทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากลดคาร์บอนประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1.  อาหารและเคร่ืองด่ืม (ระบุ).................................... 

  2.  อุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร(ระบุ)................................   

   3. อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน(ระบุ)...................................... 

  4.  ของใช้ส่วนบุคคล(ระบุ)........................................   
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   5. อ่ืนๆ(ระบุ) ............................................................... 

 

4.  ท่านทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากลดคาร์บอนจากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1.  โทรทัศน์     2.  วิทยุ 

   3.  หนังสือพิมพ์    4.  นิตยสาร/วารสาร 

   5.  อินเตอร์เน็ต    6.  อ่ืนๆ(ระบุ)......................................  

 

5.  ท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ 

  1.  เคย  (ข้ามไปตอบข้อ  8)  2.  ไม่เคย  (ตอบข้อ  6) 

 

6.  ท่านมีความประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ 

   1.  ประสงค์ (ข้ามไปตอบข้อ  8)   2.  ไม่ประสงค์  (ตอบข้อ 7) 

 

7.  เหตุผลท่ีท่านไม่ประสงค์ท่ีจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

    (ข้ามไปส่วนท่ี  3) 

   1.  ไม่ทราบว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

   2.   คิดว่าราคาน่าจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 

   3.  ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีมีฉลากลดคาร์บอน 

   4.  ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ท่ีไหน 

   5.  ไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

  6.  อ่ืนๆ…………………………………………………. 
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8.  เหตุผลทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีท่านตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

     (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

   1.  ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

   2.  ช่วยประหยัดทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 

   3.  เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   4.  อ่ืนๆ  (ระบุ)……………………………………………. 

 

9.  เหตุผลทางด้านผลิตภัณฑ์ท่ีท่านตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

     (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

   1.  คุณภาพต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 

   2.  ตรายี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน 

   3.  ขนาดและรูปทรงมีความสวยงามและใช้ง่าย 

   4.  ได้รับการแนะน าให้เลือกซื้อจากผู้อ่ืน 

   5.  ความชอบส่วนบุคคล 

   6.  อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………………………… 

 

10.  เหตุผลทางด้านราคาท่ีท่านตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

       (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

   1.  ราคาที่ไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป 

   2.  คุณภาพและราคามีความสอดคล้องเหมาะสมกัน 

   3.  ประหยัดเร่ืองค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ในระยะยาว 

   4.  ไม่ได้น ามาเป็นส่วนตัดสินใจในการเลือกซื้อ 

   5.  อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………………………… 
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11.  เหตุผลทางด้านสถานท่ีซื้อท่ีท่านตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

       (ตอบได้มากกว่า  1ข้อ) 

   1.  หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ  เช่น  ห้างสรรพสินค้า   

           ซุปเปอร์มาร์เก็ต  เป็นต้น 

   2.  มีบริการขนส่งถึงบ้าน 

   3.  มีการวางสินค้าท่ีสะดวกแก่การเลือกซื้อและสะดุดตา 

   4.  อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………………………….. 

 

12.  เหตุผลด้านการส่งเสริมการขายท่ีท่านตัดสินใจเลือกซื้อหรือจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลด  

        คาร์บอน(ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

   1.  มีการ  ลด  แลก  แจก  แถม 

   2.  มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ 

   3.  มีบริการหลังการขาย  เช่น  ตรวจ  เช็คและซ่อมแซมฟรี 

   4.  อ่ืนๆ  (ระบุ)…………………………………………………… 
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ส่วนท่ี  3  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีท่านได้รับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ในแต่

ละข้อค าถามเพียงช่องเดียว 

 

 

 

 

ล าดับท่ี ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1 ฉลากลดคาร์บอนเป็นฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศ 

   

2. ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถท าให้ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น    

3. ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนไม่สามารถลดพลังงานส้ินเปลืองใน

กระบวนการผลิตได้ 

   

4. ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนสามารถลดต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมใน

กระบวนการผลิตได้  

   

5. ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเกิดประโยชน์เฉพาะภาคอุตสาหกรรม

เท่าน้ัน  

   

6. ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  เป็น

ฉลากเดียวกัน 

   

7. ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีเขียว    

8. โครงการฉลากลดคาร์บอนมีในต่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศ

ไทย  

   

9. การซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากลดคาร์บอนจะต้องไปซ้ือร้านที่ขาย

ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอนเฉพาะ ไม่สามารถหาซ้ือได้ท่ัวไป 

   

10.  

 
สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน 
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ส่วนท่ี  4  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับทัศนคติท่ีตรงกับความรู้สึกของท่านมาก

ท่ีสุดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ในแต่ละข้อค าถามเพียงช่องเดียว 

ข้อความ 
เห็นด้วย

อย่างย่ิง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

อย่างย่ิง 

1. ท่านรู้สึกภูมิใจเม่ือเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

     

2. ท่านรู้สึกช่วยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดล้อม

เม่ือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

     

3. ท่านจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทันทีเม่ือทราบว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

     

4. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์จะมีฉลากลดคาร์บอน

หรือไม่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

     

5. ท่านคิดว่าการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนเป็นเรื่องยุ่งยาก  เสียเวลา  หาซ้ือได้ยาก   

     

6. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็น

ความรู้ใหม่ท่ีต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

และเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

     

7. ท่านเช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้ 

     

8. ท่านคิดว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนเป็นเรื่องท่ีดี 

     

 

9. ท่านคิดว่าการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคท่ี

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

     

10. ท่านคิดว่าภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้

ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนมากกว่าน้ี 
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ส่วนท่ี  5  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนตามระดับความส าคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาด 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มากท่ีสุด 
มาก 

 

ปาน 

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ท่ีสุด 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  

1.  เคร่ืองหมายการค้า(ย่ีห้อ)/ความมีช่ือเสียงของ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

     

2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

ในท้องตลาด 

     

3.  ผลิตภัณฑ์สามารถก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

และทรัพยากรในกระบวนการผลิต 

     

4.  ตัวผลิตภัณฑ์บ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากลด

คาร์บอนอย่างโดดเด่นและน่าสนใจเม่ือเทียบกับขนาด

ของตัวผลิตภัณฑ์ 

     

5.  มีการให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน

บนตัวผลิตภัณฑ์ 

     

ปัจจัยด้านราคา  (Price)  

1.  ราคาต่อช้ินที่เหมาะสมกับคุณภาพ      

2.  ราคาต่อช้ินที่เหมาะสมกับปริมาณ      

3.  ราคาต่อช้ินที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์      

4.  ราคาท่ีไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ัวๆไป      

5.  การปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นหลังจากติดฉลาก

คาร์บอน 

     

6.  ราคาคงที่ไม่ปรับข้ึน-ลง ตามเศรษฐกิจ, คู่แข่ง ฯลฯ       
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ส่วนท่ี  5  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนตามระดับความส าคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาด  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มากท่ีสุด 
มาก 

 

ปาน 

กลาง 

น้อย 

 

น้อยท่ีสุด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย  (Place)      

1.  ผลิตภัณฑ์มีวางจ าหน่ายในร้านค้าสะดวกซ้ือ 

ห้างสรรพสินค้า  และซุปเปอร์มาร์เก็ต  เป็นต้น 
    

 

2.  มีบริการขนส่งถึงที่      

3.  ผลิตภัณฑ์จัดวางอยู่ในท่ีซ่ึงสะดวกแก่การซ้ือ      

4.  มีร้านจ าหน่ายสินค้าอยู่ใกล้ผู้บริโภคอย่าง

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
    

 

5.  ผลิตภัณฑ์มีการจัดวางเป็นท่ีเฉพาะอย่างโดดเด่น

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากลดคาร์บอน 
    

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  

1.  มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ      

2.  มีรายการส่งเสริมการขาย  เช่น  ของแถม  การ

ลดราคาพิเศษ  และบริการหลังการขาย 
    

 

3.  มีการท าประโยชน์เพ่ือสังคมของผู้ผลิตเพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ต่อผู้บริโภค 
    

 

4.  มีการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนแก่ผู้บริโภคที่ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ 
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ส่วนท่ี  6  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………….....…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...

.………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

 
แบบสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน 
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แนวค าถามสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประกอบการศึกษาวิจัยในหัวข้อ  แนวทางการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน 

     กรณีศึกษา  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………........... 

 ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………............ 

 วันและเวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………………………………………………… 

 ผู้ท าการสัมภาษณ์………………………………………………………………………………. 

 

 ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

  

1. ท่านคิดว่าประชาชนมีการรับรู้และมีความรู้มากน้อยเพียงใดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.  ท่านคิดว่าควรมีการส่งเสริมอย่างไรให้ประชาชนรู้จักและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด

คาร์บอน 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ท่านคิดว่าควรสร้างแรงจูงใจหรือด าเนินการอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรมโน้มน้าวให้

ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากลดคาร์บอน 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..  

 

4.  ท่านคิดว่าภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทราบและหันมา

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนหรือไม่อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..   

 

5.  ท่านคิดว่ามีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่  อย่างไร ในการท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………..…   

…………………………………………………………………………………………………..   
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6.  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
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แนวค าถามสัมภาษณ์บริษัท 

ประกอบการศึกษาวิจัยในหัวข้อ  แนวทางการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

กรณีศึกษา  นักศึกษาปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………... 

 ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………... 

 วันและเวลาท่ีสัมภาษณ์……………………………………………………………………….... 

 ผู้ท าการสัมภาษณ์………………………………………………………………………............. 

 

 ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

  

1. ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีฉลากลดคาร์บอนคือผลิตภัณฑ์ประเภทใด  และท่านมีเหตุผลอย่างไรจึง

เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน 

………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ท่านมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลด 

คาร์บอนหรือไม่  อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3.  ผลตอบรับผลิตภัณฑ์จากประชาชนมีความแตกต่างหรือไม่  อย่างไร  หลังจากมีการติดฉลาก

ลดคาร์บอน 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.  ท่านคิดว่าจะมีการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนในบริษัท

หรือไม่  อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

 5.  ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 
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6. ท่านคิดว่ามีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่  อย่างไร ในการท าให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ฉลาก

ลดคาร์บอน 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7.  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 

 
ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  20 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาค่าความเที่ยง  โดยใช้สูตร   

คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20 
 

 การหาค่าความเท่ียง  โดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20  ของแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  60  คนคิดเป็นร้อย

ละ  15  ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  380  คน  ของข้อค าถามในส่วนท่ี  3  ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  

จ านวน  10  ข้อค าถาม   

 
 ข้อท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนท่ี 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7 

 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

  3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

 4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 

 8 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 

 9 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 

 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  
 

163 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาค่าความเที่ยง  โดยใช้สูตร   

คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20  (ต่อ) 
 

 ข้อท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนท่ี 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 12 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 

 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 16 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

 17 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 

 18 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 

 19 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

 20 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

 21 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 

 22 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

 23 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 

 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 26 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาค่าความเที่ยง  โดยใช้สูตร   

คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20  (ต่อ) 
 

 ข้อท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนท่ี 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

 28 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

 29 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

 30 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 

 31 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 

 32 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 

 33 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 37 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

 38 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 

 39 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 

 40 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาค่าความเที่ยง  โดยใช้สูตร 

คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20  (ต่อ) 
 

 ข้อท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนท่ี 41 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

 42 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

 43 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 6 

 44 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 

 45 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 

 46 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

 47 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 

 48 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

 49 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

 50 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 

 51 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

 52 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

 53 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

 54 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาค่าความเที่ยง  โดยใช้สูตร   

คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20  (ต่อ) 
 

 ข้อท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนท่ี 55 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 

 56 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

 57 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 

 58 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 

 59 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

 60 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 

 รวม 33 43 22 25 31 27 10 28 29 0 2.189858 

 P 0.55 0.716667 0.366667 0.416667 0.516667 0.45 0.166667 0.466667 0.483333 0  

 q 0.45 0.283333 0.633333 0.583333 0.483333 0.55 0.833333 0.533333 0.516667 1  

 p*q 0.2475 0.2031 0.2322 0.2431 0.2497 0.2475 0.1389 0.2489 0.2497 0  

 ค่าความเบ่ียงเบน    2.189858          

 ค่าความแปรปรวน   4.7955          

                           n = 60          

              รวม p*q = 2.06056          

                           r = 0.633681          

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

 
ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  โดยวิธีหาสัมประสิทธ์แอลฟา 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาค่าความเช่ือม่ันด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

ของครอนบาร์ค 

 
 จากการน าแบบสอบถามทดสอบกับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  60  คน  

คิดเป็นร้อยละ  15  ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  380  คน  ของข้อค าถามในส่วนท่ี  4  ด้านทัศนคติของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน  ด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  โดยใช้โปรแกรม  

SPSS  ได้ผลการทดสอบดังน้ี   

 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

 Mean Std Dev Cass 

1. P4.1 4.2333 .6475 60.0 

2. P4.2 4.3167 .7009 60.0 

3. P4.3 3.7833 .7612 60.0 

4. P4.4 3.0833 .8087 60.0 

5. P4.5 3.1500 .8402 60.0 

6. P4.6 4.2333 .9632 60.0 

7. P4.7 3.1667 .9051 60.0 

8. P4.8 4.2833 .7831 60.0 

9. P4.9 4.2500 .7507 60.0 

10. P4.10 4.4167 .7431 60.0 

 

 

N of 

Statistic for Mean Variance Std Dev Variables 

SCALE 38.9167 20.8234 4.5633 10 
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Item – total Statistics 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

P4.1 34..6833 17.1014 .6168 .7364 

P4.2 34.6000 16.7864 .6174 .7340 

P4.3 35.1333 18.4904 .2679 .7754 

P4.4 35.8333 18.9548 .1725 .7884 

P4.5 35.7667 17.8768 .3154 .7713 

P4.6 34.6833 16.2879 .4641 .7522 

P4.7 35.7500 17.8856 .2767 .7786 

P4.8 34.6333 17.0836 .4830 .7488 

P4.9 34.6667 15.9548 .7179 .7187 

P4.10 34.5000 16.4915 .6262 .7312 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 60.0  

N of Item = 10 

 
Alpha = .7736 



 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล        นางสาวขนิษฐา  ยาวะโนภาส 

 
ประวัติการศึกษา       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  พ.ศ.  2550 
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