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  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศไทย รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ท าการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อีกทั้งเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 2 
หน่วยงาน และใช้การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ านวน 6 บริษัท และการใช้แบบสอบถามกับโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทย จ านวน 400 โรงงาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจงนับ
ความถี่, ค่าสถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ไคสแควร์, F-test 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศไทย คือ ขนาดอุตสาหกรรมและรูปแบบการขายสินค้า 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเร่ืองของ
ฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไปทราบ รวมถึงขั้นตอนกระบวนการเก็บ
ข้อมูลที่ค่อนข้างยุ่งยากและล่าช้า และการไม่ให้ความส าคัญในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนในภาค
ธุรกิจเล็กๆ รวมถึงการไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นกล
ยุทธ์การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดยก าหนดเป็นประเด็นหลักดังนี้ 1) กลยุทธ์ด้านการ



 (4) 

ส่งเสริมสนับสนุน 2) กลยุทธ์ด้านการรณรงค์ 3) กลยุทธ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 4) กลยุทธ์
ด้านกระบวนการผลิต 
  ส าหรับข้อเสนอแนะในการขอขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก 2) ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนในสินค้าที่มีฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 3) 
ควรเร่งการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอน 4) ควรปรับปรุงกระบวนการ/ กฎเกณฑ์ใน
การขอขึ้นทะเบียนให้เหมาะสมกับลักษณะของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5) 
ควรมีการคิดค่าใช้จ่ายตามกระบวนหรือขั้นตอนของการขอขึ้นทะเบียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อลด
ปัญหาการสิ้นเปลืองงบประมาณในกรณีที่บริษัทที่มาขอขึ้นทะเบียนขอยกเลิกกลางคันในระหว่าง
การขอขึ้นทะเบียน 
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  The aims of this research were: to study factors affecting the request for carbon 
reduction label registration among industrial sectors or manufacturers in Thailand; to study about 
its problems and obstacles; to create strategies for the registration of carbon reduction label, 
particularly for manufacturers or industrial sectors which have not registered yet; and to promote, 
develop and improve the applying process for the carbon reduction label registration. This 
research employed both quantitative and qualitative methods. For the qualitative method, key 
informants, who gave interview, were from two responsible public organizations, and six 
companies which have completely registered for the carbon reduction label.  Referring to the 
quantitative method adopted with this research, the targeted group was 400 industrial factories in 
Thailand.  Statistics used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, F-test, Chi-square, and content analysis. 
  The research found that major factors affecting the request for the registration of 
carbon reduction label among industrial sectors or manufacturers in Thailand were their industrial 
sizes and trading styles.  Problems and obstacles for the registration consisted of the weak public 
relation and inadequate dissemination of information on carbon reduction label to entrepreneurs 
and consumers.  In addition, the data collection process for the registration was likely to be 
complicated and consequently a delay in the process.  In the meantime, many small entrepreneurs 
were not interested in the registration, and they were unlikely to cooperate with other 
entrepreneurs.  From these founding, four strategies for the registration of carbon reduction label 



(6) 
 
in Thailand were made.  These are: 1) the strategy to encourage and support the registration; 2) 
the campaigning strategy; 3) the public relation strategy; and 4) the strategy to improve the 
production process.  
  The recommendations for the registration are as followings: 1) an adequate 
support of budget for the registration, particularly for the small firms; 2) the promote of products 
with carbon reduction label, including the green purchasing; 3) a stronger public relations of the 
issue; 4) the improvement of process and rules for the registration to be in line with the new 
technology and the present situation; 5) cost for the registration to be based on the registration 
phase in order to reduce the waste of budget -- in the case that some companies decided to give up 
before the registration process has been completed. 
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 ในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากการได้รับความช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
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และผู้ประกอบการทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมา 
รวมทั้งพี่ภาคพิเศษคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งในการตอบแบบสอบถาม จึงท าให้การเก็บข้อมูลนั้นสมบูรณ์
ครบถ้วน 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และค าแนะน าในการเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการท าวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งที่
ได้ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าปรึกษาและคอยกระตุ้นเตือนให้ท าส าเร็จอย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมพร แสงชัย และ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ที่กรุณาช่วยพิจารณาและ
แก้ไขงานให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในคณะฯ ทุกคนที่
คอยอ านวยความสะดวกในการเรียนมาตลอด และที่ส าคัญต้องขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองทุนสนับสนุนการเรียนจนจบหลักสูตร 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ รวมทั้งพี่สาวพี่ชาย ตลอดจนมิตรสหาย
ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ กระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจแรงใจในการท าวิทยานิพนธ์
นี ้จึงท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิอากาศท่ัวโลก ท าให้ผู้คนจ านวนมากหันมาสนใจและ

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงน้ีมากข้ึน ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ

เฉลี่ยของอากาศใกล้พ้ืนผิวโลกและน้ าในมหาสมุทร โดยสาเหตุหลักของปัญหาน้ีมาจากก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse Gases) ท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นก๊าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับและแผ่รังสีความร้อน

จากผิวโลก ช้ันบรรยากาศ และกลุ่มเมฆ ก๊าซเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิใน

บรรยากาศของโลกให้คงท่ี ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศดังเช่นดาว

เคราะห์ดวงอ่ืนๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะท าให้อุณหภูมิในตอนกลางวันน้ันร้อนจัดและตอนกลางคืน

น้ันหนาวจัด ส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถมีพัฒนาการของชีวิตเกิดข้ึนบนโลก

ได้เลย อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะอยู่ที่ -18 องศาเซลเซียส แทนท่ีจะอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส (Dow and 

Downing, 2551: 30) เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีจะดูดคล่ืนรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆ แผ่

รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท าให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง

ฉับพลัน ซึ่งก๊าซเรือนกระจกมีท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ ตัวอย่าง

ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ โอโซน ไอน้ า สารประกอบ

ฮาโลคาร์บอน (HC) สารคลอโรฟลูอโรคาร์บอน (CFCs) และก๊าซท่ีมีองค์ประกอบของคลอรีนและ

โบรมีนท่ีถูกระบุอยู่ในบัญชีช่ือก๊าซของพิธีสารมอนทรีออล (Dow and Downing, 2551: 15) แต่

เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการพัฒนาอย่างก้าวหน้าในประเทศต่างๆ ท่ัวโลกโดยเฉพาะ

การพัฒนาทางอุตสาหกรรม ท าให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากข้ึน ซึ่งการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการกระท า

ใดๆท่ีเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ขีดความสามารถของช้ันบรรยากาศในการดูดซับความร้อนและ

ปล่อยกลับมายังผิวโลกเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ผลท่ีตามมาคืออุณหภูมิเฉลี่ยของช้ันบรรยากาศ 

เพ่ิมข้ึนด้วย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ท่ัวโลกได้เล็งเห็นถึงเร่ืองปัญหาโลกร้อนน้ี และคาดว่าอีกไม่เกิน 3 ปี
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีปริมาณเกิน 400 ส่วนในล้านส่วน และเม่ือใดท่ีมีปริมาณเกิน 450 

ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 2 องศาเซลเซียส ซึ่งในปี 2550 มีปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 383 ส่วนในล้านส่วน (จิรพล สินธุนาวา, 2550: 5 อ้างถึงใน เจตน์ 

เจริญโท, 2550: 5) การเปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิอากาศน้ีส่งผลให้เกิดอุณหภูมิสูงข้ึน ธารน้ าแข็ง

ละลาย มหาสมุทรร้อนข้ึน ระดับน้ าทะเลสูงข้ึน เกิดไฟป่าบ่อยข้ึน ความแปรปรวนของฤดูกาล

อย่างเช่นเกิดช่วงแห้งแล้งท่ียาวนาน ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูใบไม้ผลิมาถึงเร็วข้ึน ฤดูใบไม้ร่วง

มาถึงช้าลง ช่วงเวลาอพยพเปลี่ยนแปลง โรคภัยท่ีเกิดข้ึนใหม่ อีกท้ังยังเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างเช่น

เกิดพายุ ภัยจากน้ าท่วมท่ีสร้างความเสียหายให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบน้ันๆ ด้วย 

ปัญหาโลกร้อนน้ีท าให้ประเทศต่างๆ เร่ิมให้ความสนใจและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังจะเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโตท่ีประเทศญ่ีปุ่น ท่ีให้ประเทศ

สมาชิกท าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายท่ี

วางไว้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีความพยายามในการคิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีท่ีลดการ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหน่ึงในวิธีน้ันคือ การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon 

Footprint) ของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการประเมินวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิต การแปรรูป การขนส่ง การใช้งาน และการก าจัดข้ันสุดท้าย และจากการพัฒนาคาร์บอน       

ฟุตพร้ินท์น้ัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะน าไปสู่การ

กระตุ้นให้มีการจัดการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิต นอกจากน้ี ยังมี

การสนับสนุนให้มีการแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือสื่อสารไปยังผู้

ซื้อและผู้บริโภคด้วยฉลากคาร์บอน (Carbon Labeling) อันเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคใน

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคาร์บอนฟุตพร้ินท์ต่ ากว่า เพ่ือลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในภาคบริโภค  (รัตติกาล ทองบุญ, 2552: 55) ในปี 2552 มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีมี

การด าเนินงานด้านฉลากคาร์บอน ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น เกาหลี และจีน 

ในประเทศไทยฉลากคาร์บอนน้ันมี 2 แบบ คือ ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) และ

ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ซึ่งประเทศแรกท่ีมีการใช้ฉลากลดคาร์บอน คือ 

ประเทศไต้หวัน 

ฉลากคาร์บอนเป็นฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ซึ่งแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (CO2 equivalent ) แต่ข้อมูล LCA ในประเทศไทยน้ันยังไม่สมบูรณ์

ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับฉลากคาร์บอนได้ ดังน้ัน ในระยะแรกน้ีฉลากคาร์บอนจึงเป็นผลจากการ
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ประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเท่าน้ัน ซึ่งจะเป็นฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) ท่ีแสดงให้ผู้บริโภครับทราบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงหลังจากท่ี

ผู้ประกอบการได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผลิตภัณฑ์และ

บริการท่ีจ าหน่ายในประเทศ (Domestic Market) เพ่ือสร้างความตระหนักและทางเลือกแก่

ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือบรรเทาภาวะโลกร้อน 

รวมท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ในการจัดท าฉลากคาร์บอนในระดับสากลท่ีมี

การวัดขนาดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เม่ือประเทศไทยมีฐานข้อมูล LCA ท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอ 

รวมท้ังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานไอเอสโอ 14067 (ISO 14067) ท่ีมีการน าก๊าซเรือน

กระจกเข้ามาพิจารณาร่วมเป็นคร้ังแรกอีกด้วย (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2552)  

ส าหรับหน่วยงานท่ีออกฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก(องค์การมหาชน) ซึ่งมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นท่ีปรึกษาเพียงแห่งเดียวท่ีท าหน้าท่ีเชิง

ปฏิบัติ และในปัจจุบันมี 16 บริษัทได้รับการออกใบอนุญาตฉลากลดคาร์บอนไปแล้ว โดยมีสินค้า

จ านวน 72 รายการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2553 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)  

ดังน้ัน ผู้วิจัยต้องการท่ีจะศึกษาเก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ใน

ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน และแนวทางการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในประเทศไทย รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีพบจากบริษัทท่ีผ่านการข้ึน

ทะเบียนแล้ว เพ่ือเสนอกลยุทธ์ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับภาครัฐหรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตอ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้ท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

รวมไปถึงการสนับสนุนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตใน

ประเทศไทยในอนาคตด้วย 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

 

1.2.1 ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) 

1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) 

1.2.3 กลยุทธ์ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ท่ี

เหมาะสมของในประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) ของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศไทย  

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

(Carbon Reduction Label) 

1.3.3 เพ่ือเสนอกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) 

ในประเทศไทย 

 

1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) ของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับทางผู้ผลิตท่ี

ยังไม่ได้ขอรับรอง 

1.4.2 ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) และข้อเสนอแนะในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction 

Label) 

1.4.3 ได้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ในประเทศไทย 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

 ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน กระบวนการและข้ันตอนในการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนใน

ประเทศไทย รวมไปถึงศึกษาปัจจัยท่ัวไปของประเภทธุรกิจ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ฉลากลดคาร์บอน ปัจจัยด้านความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน และแนวโน้มในการขอข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนในประเทศไทย  
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 ด้านประชากรและพ้ืนท่ี โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาจ าแนกกลุ่มประชากรออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กลุ่มท่ี

สองคือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มสุดท้ายคือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยท่ียังไม่ได้ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) คือ การประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกใน

กระบวนการผลิตเท่าน้ัน ซึ่งจะทราบว่าในกระบวนการผลิตสินค้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นปริมาณเท่าใดหลังจากท่ีผู้ประกอบการได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล้วโดย

เทียบกับปีฐาน ซึ่งจะต่างกับฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) คือ จะเป็นฉลากท่ีแสดง

ระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค้าต้ังแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การ

ใช้ และการจัดการหลังการใช้  

 



บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย ผ๎ูศึกษา

ได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข๎องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวคิดทางการศึกษา โดย

จ าแนกออกเป็นหัวข๎อดังน้ี 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์ 

 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความร๎ูความเข๎าใจและความคิดเห็น 

 2.3  ความเป็นมาของฉลากคาร์บอนในตํางประเทศ 

 2.4  ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย 

 2.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข๎อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์ 

   

2.1.1 ความหมายของกลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ เป็นค าท่ีมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งเป็นค าท่ีใช๎ในความหมายของศิลป์

และศาสตร์เก่ียวกับยุทธการทางทหารซึ่งค าศัพท์ “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” น้ันมาจากค าสองค า

รวมกันคือ “Stratos” ซึ่งหมายถึง “ กองทัพ” และ “ Legei” ซึ่งหมายถึง “ การน าหรือผ๎ูน า” (พวง

รัตน์ เกษรแพทย์, 2543: 11) กลําวอีกนัยหน่ึง กลยุทธ์ หมายถึง เร่ืองของการวางแผนยุทธศาสตร์

บัญชาการรบเพ่ือน ากองทัพเข๎ารุกศัตรูเพ่ือชัยชนะ โดยการใช๎สรรพก าลังและเทคนิควิธีอันชาญ

ฉลาดให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน่ันเอง  ตํอมาน้ีได๎ถูกน ามาใช๎ในการวางแผนบริหาร

องค์การ โดยหมายถึงวิธีการท่ีจะท าให๎เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (เลิศชาย ปานมุข, 2552) 

 Fitts and Lei (2000: 6) กลําววํา กลยุทธ์เป็นความคิด แผนงานและการกระท าท่ีองค์การ

น ามาใช๎กํอให๎เกิดผลส าเร็จและได๎เปรียบคํูแขํงขัน 
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 Schermerhorn (2002: 203) กลําววํา กลยุทธ์ หมายถึง แผนแมํบทหรือแผนปฏิบัติการท่ีมี

ความส าคัญส าหรับองค์การเพ่ือใช๎ในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให๎บรรลุเปาาหมายและ

เกิดประโยชน์ในการแขํงขัน 

 Mintzberg (1994 อ๎างถึงใน ปกรณ์ ปรียากรณ์, ม.ป.ป.) กลําววํา กลยุทธ์ คือ แผน (Plan), 

แบบแผนหรือรูปแบบ (Pattern), การก าหนดมาตรฐานหรือต าแหนํง (Position), ทัศนภาพ 

(Perspective) และกลวิธีในการเดินหมาก (Ploy) ดังน้ี 

 1) กลยุทธ์คือแผน (Strategy is plan) ท่ีเป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

(Guidelines) หรือก าหนดวิถีปฏิบัติท่ีชัดเจน (Courses of action) โดยค านึงถึงสถานการณ์แวดล๎อม 

ท่ีวิเคราะห์แล๎วอยํางแยบยล 

 2) กลยุทธ์คือแบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern) ท่ีเป็นการก าหนด

แบบแผนในเชิงพฤติกรรมของผ๎ูปฏิบัติงาน (Pattern of behavior) โดยค านึงถึงความสอดคล๎องกับ

การปฏิบัติท่ีได๎ผลในอดีต และเน๎นความยืดหยํุนท่ีผ๎ูปฏิบัติสามารถปรับแผนให๎สอดรับกับ

สถานการณ์  

 3) กลยุทธ์คือการก าหนดมาตรฐานหรือต าแหนํง (Strategy is position) ซึ่งเป็น

การก าหนดสถานะหรือต าแหนํงของสินค๎าหรือบริการให๎สอดคล๎องกับลักษณะของตลาด หรือ

ความต๎องการของผ๎ูรับบริการ 

 4) กลยุทธ์คือทัศนภาพ (Strategy is a perspective) ท่ีเป็นการก าหนดแนวคิด 

หรือคํานิยมรํวมขององค์การ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 5) กลยุทธ์คือกลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a ploy) ซึ่งเป็นการก าหนด

วิธีการในการปฏิบัติเป็นอุบาย หรือช้ันเชิงในการท างาน ท่ีใช๎ท้ังสิ่งจูงใจ (เชิงบวก) และการสร๎าง

ภาวะกดดัน (เชิงลบ) 

 กลยุทธ์ หมายถึง เปาาหมายตํางๆ และวัตถุประสงค์พ้ืนฐานท้ังหลายขององค์การรวมท้ัง

แผนงานหลักตํางๆ ท่ีซึ่งได๎มีการจัดท าข้ึนมา เพ่ือจะน ามาปฏิบัติให๎บรรลุเปาาหมายและ

วัตถุประสงค์ตํางๆ ดังกลําว ตลอดจนแบบวิธีการท่ีส าคัญเก่ียวกับการแบํงทรัพยากรท้ังหลายท่ี

น ามาใช๎ เพ่ือท าให๎องค์การปรับตัวสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม (ธงชัย สันติวงษ์, 2539: 73) 

 ดังน้ันจากท่ีกลําวมาอาจสรุปได๎วํา กลยุทธ์  หมายถึง  แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีแบบ

แผนท่ีก าหนดข้ึนอยํางรอบคอบ  และมีลักษณะเป็นข้ันเป็นตอน  มีความยืดหยํุนสามารถปรับแผน

ให๎สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถหลบหลีกอุปสรรคตําง ๆ จนบรรลุเปาาหมายท่ีต๎องการ

ได๎ หรืออีกความหมายหน่ึงคือเป็นแนวทางหรือวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให๎บรรลุผลตาม

เปาาประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งกลยุทธ์ในท่ีน้ีหมายถึง แนวทางในการ
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ด าเนินงานท่ีท าให๎หนํวยงานท่ีท าการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและบริษัทหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมในกระบวนการขอข้ึนทะเบียนบรรลุเปาาหมาย โดยไมํมีปัญหาอุปสรรค รวมท้ัง

สํงเสริมและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของ

อุตสาหกรรมในประเทศไทยให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือมีแบบแผนตรงตามความ

ต๎องการ 

 

2.1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง แบบแผนหรือการก าหนดวิธีการอยํางเป็นระบบ โดย

ก าหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตไว๎ ซึ่งต๎องอาศัยการวางแผนอยํางเป็นข้ันตอน ท้ังน้ีต๎อง

วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกด๎วย ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน เป็นการหา

จุดแข็งและจุดอํอนในองค์กร และวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคท่ีจะ

มีผลกระทบตํอองค์กร แล๎วมาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให๎สามารถน ากลยุทธ์น้ีไปด าเนินการให๎บรรลุ

เปาาหมายหรือทิศทางตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ เพ่ือไปสูํผลส าเร็จได๎ตามท่ีองค์กรต๎องการ 

 

2.1.3 กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีวิธีในการก าหนดกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ดังตํอไปน้ี 

  1)  การวางแผน (Strategic Planning) 

  2)  การน าแผนไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

  3)  การติดตามและประเมินผล (Evaluation Control)  

 

2.1.3.1 การวางแผน (Strategic Planning) 

กลยุทธ์เป็นแนวทางหรือวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให๎บรรลุผลตามเปาาประสงค์ 

พันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว๎ ดังน้ันการก าหนดกลยุทธ์จึงมีความส าคัญมากตํอจุดหมาย

ปลายทางในอนาคต การประมวลข๎อมูลท้ังหมดจากการวิเคราะห์สํวนประกอบ (Portfolio 

approach) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT ท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับองค์กรโดยรวม 

(Corporate-level Strategy) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) ท่ีผ๎ูบริหารระดับสูงจะเป็นผ๎ู

ตัดสินใจวําควรน ากลยุทธ์ใดไปด าเนินการ ซึ่งต๎องมีแนวทางหรือบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือก

กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ต๎องตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมภายนอกและค านึงถึงการรักษาสถานภาพ รวมถึง

ความได๎เปรียบในการแขํงขัน ซึ่งกลยุทธ์แตํละด๎านต๎องมีความสอดคล๎องกันและยืดหยํุนได๎ อีกท้ัง
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ยังต๎องมีความสอดคล๎องกับพันธกิจและเปาาประสงค์ และท่ีส าคัญต๎องมีความเป็นไปได๎ในการ

ด าเนินงาน ท้ังน้ีองค์กรควรต๎องมีพิจารณาเง่ือนไขอ่ืนๆ ประกอบด๎วย อาทิเชํน ความเพียงพอของ

ทรัพยากร การเผชิญหน๎ากับความเส่ียง สมรรถนะขององค์กรโดยรวม ความสัมพันธ์กับหนํวยงานท่ี

ท าหน๎าท่ีในการจัดหาวัตถุดิบและการติดตํอผ๎ูรับบริการ และความวํองไวในการปรับตัวตํอ

สถานการณ์ท่ีนอกเหนือความคาดหมาย ฯลฯ ดังน้ันในข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์จึงประกอบไป

ด๎วย การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม การก าหนดทิศทางขององค์กร และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม 

     การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมเป็นวิธีในล าดับแรกของการวางแผน ซึ่งเป็น

การคาดคะเนแนวโน๎มของสถานการณ์ตํางๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือประเมินความยาก

งํายในการด าเนินการขององค์กรภายใต๎สภาวะการแขํงขันท่ีหลีกเลี่ยงไมํได๎ เพ่ือเป็นแนวทาง

ปรับปรุงกลไกขององค์กรหรือกระบวนการพัฒนาเร่ืองน้ันๆ โดยมีตัวแปรท่ีควรพิจารณา ดังน้ี 

   (1)  สภาพแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) 

      การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอํอน ซึ่งเป็น

ปัจจัยท่ีอยํูภายในองค์กรมีผลหรืออิทธิพลตํอการด าเนินกิจกรรมองค์กร สามารถควบคุมปัจจัย

เหลําน้ีได๎ อิทธิพลดังกลําวเป็นผลกระทบตํอองค์กรโดยอาจท าให๎องค์กรล๎มเหลวหรือเจริญก๎าวหน๎า

ได๎ ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายใน เชํน บุคลากร งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยี กฎระเบียบ 

ความสามารถด๎านการตลาด การผลิต  สารสนเทศ  การจัดการ และสภาพแวดล๎อมในการท างาน 

ฯลฯ 

   (2)  สภาพแวดล๎อมภายนอก (External Environment) 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคาม ซึ่ง

เป็นปัจจัยท่ีอยํูเหนือการควบคุมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยํูตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปไมํได๎ท่ีจะ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมได๎ทุกอยําง โดยการพิจารณาในแงํตํางๆ เชํน การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การตํางประเทศ ตลาด ลูกค๎า คํูแขํง ผ๎ูสนับสนุน วัตถุดิบ และ

ตลาดแรงงาน ฯลฯ 

2)  การก าหนดทิศทางขององค์กร 

     เม่ือได๎มีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในแล๎ว ต๎องมีการก าหนด

ทิศทางขององค์กรโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปาาประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นหน๎าท่ีของ

ผ๎ูบริหารในการก าหนดทิศทางขององค์กรให๎ชัดเจน มีเปาาหมายในอนาคตอยํางไร เพ่ือเป็นจุดรวมท่ี

ให๎บุคลากรในองค์กรได๎ปฏิบัติงานให๎มํุงสูํจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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   (1)  วิสัยทัศน์ (Vision)  

         วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรท่ีต๎องการจะ

เป็น (โดยมิได๎ก าหนดวิธีการไว๎) เป็นข๎อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอยํางใด

อยํางหน่ึง ท่ีองค์กรมํุงหมาย มํุงหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต 

   (2)  พันธกิจ (Mission) 

         พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน๎าท่ีท่ี

องค์กรต๎องท าในลักษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมาย ซึ่งควรก าหนดเป็นทิศทางปฏิบัติหลัก

เพียงอยํางเดียว ให๎มีความหมายทางด๎านการช้ีน าปฏิบัติอยํางมีบูรณาการ และเป็นแนวทางที่กระชับ

และชัดเจน ต๎องครอบคลุมเง่ือนไขหลักท่ีองค์กรต๎องท า เพ่ือให๎องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว๎ 

หรือเป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ 

   (3)  เปาาประสงค์ (Goal) 

          เปาาประสงค์ หมายถึง การก าหนดสิ่งท่ีต๎องการในอนาคตซึ่งองค์กร

จะต๎องพยายามให๎เกิดข้ึน หรือผลลัพธ์/ผลส าเร็จท่ีองค์กรต๎องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข๎อความ

ท่ีกลําวอยํางกว๎างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการอันเน่ืองมาจากหน๎าท่ีหลักขององค์กร โดยจะต๎อง

สอดคล๎องกับพันธกิจท่ีก าหนดไว๎ และหนํวยงานยํอยภายในองค์กรควรมีเปาาประสงค์ของตนเองท่ี

ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

3)  การก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

     เม่ือได๎ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจอันเป็นเปาาหมายในการด าเนินงานของ

องค์กรแล๎วข้ันตอนตํอมาก็คือการก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึงแนวทาง หรือวิธีการตํางๆ ท่ีจะน า

องค์กรไปสูํการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ท่ีได๎ก าหนดไว๎ ท้ังน้ีต๎องมีความสอดคล๎องกับแนวโน๎มท่ี

ส าคัญท่ีระบุไว๎ในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กรด๎วย โดยอาจพิจารณา

ก าหนดกลยุทธ์ได๎ดังน้ี  

   (1)  พิจารณาโอกาสส าคัญท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดล๎อม แล๎วมองหาวิธีการ

ท่ีจะใช๎จุดแข็งขององค์กรให๎ได๎ประโยชน์ในการคว๎าโอกาสน้ันมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอองค์กร 

โดยควรพิจารณาจุดอํอนขององค์กรประกอบด๎วย เพราะอาจมีจุดอํอนท่ีเป็นอุปสรรคท าให๎ไมํ

สามารถน าเอาจุดแข็งท่ีมีอยํูมาใช๎ในการคว๎าโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาได๎ 

      (2)  พิจารณาถึงภัยคุกคามท่ีส าคัญ โดยพยายามหากลยุทธ์ท่ีเป็นการน าเอา

จุดแข็งท่ีมีอยํูมาใช๎ในการปาองกันตัว หรือไมํก็น าจุดแข็งน าไปใช๎คว๎าโอกาสอ่ืนท่ีเกิดข้ึน 
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  องค์กรโดยท่ัวไปมีการจ าแนกกลยุทธ์เป็น 3 ระดับ ได๎แกํ กลยุทธ์ระดับองค์กร   

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน๎าท่ี โดยองค์กรจะให๎ความส าคัญกับกลยุทธ์ท้ัง 3 ระดับ

โดยอาจรวมกลยุทธ์หน่ึงเข๎าไปอยํูภายในกลยุทธ์อ่ืนๆด๎วยก็ได๎ อยํางไรก็ตาม กลยุทธ์แตํละระดับ

จะต๎องสนับสนุนซ่ึงกันและกันตามล าดับ เพ่ือน าพาองค์กรไปสูํการบรรลุผลส าเร็จ โดยกลยุทธ์ท้ัง 3 

มีดังน้ี (อนิวัช แก๎วจ านงค์, 2551: 7) 

 (1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) หรือกลยุทธ์ระดับบริษัท

เป็นการมองภาพรวมขององค์กร วําองค์กรมีความเข๎มแข็งหรือมีอ านาจ และมีความเติบโตมากน๎อย

แคํไหน และเป็นกลยุทธ์ท่ีก าหนดและตัดสินใจโดยผ๎ูบริหารระดับสูงขององค์กรเพ่ือก าหนดทิศทาง

องค์กรและมํุงเน๎นการพัฒนากลุํมธุรกิจขององค์กรควรด าเนินธุรกิจอะไร ควรมีการจัดสรร

ทรัพยากรไปยังธุรกิจแตํละประเภทอยํางไร โดยภาพรวมองค์การควรด าเนินงานไปในทิศทางใด 

กลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีก าหนดโดยท่ัวไปเพ่ือการด ารงอยํูได๎อยํางย่ังยืนไมํวําจะเป็นกลยุทธ์การ

เจริญเติบโต กลยุทธ์การคงตัว กลยุทธ์การหดตัว การซื้อกิจการ การควบคุมกิจการ การสร๎าง

พันธมิตรทางธุรกิจ และกลยุทธ์การผสมผสาน เป็นต๎น 

 (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือ

ใช๎ในการสร๎างความได๎เปรียบเม่ือเทียบกับคํูแขํงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือตํางอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจมํุงการปรับปรุงฐานะการแขํงขันของผลิตภัณฑ์องค์การให๎อยํูในระดับท่ีสูงข้ึน 

โดยหากองค์การธุรกิจต๎องการขยายตัวเข๎าสูํธุรกิจใหมํๆ ก็อาจท าได๎แตํต๎องน ากลยุทธ์ระดับธุรกิจท่ี

เหมาะสมและสอดคล๎องมาใช๎เทําน้ันจึงจะท าให๎องค์การบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได๎ 

 (3) กลยุทธ์ระดับหน๎าท่ีหรือกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional or 

Operational Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีมํุงเน๎นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหนํวยงาน

ระดับแผนกซึ่งเป็นหนํวยงานปฏิบัติการในองค์กร โดยมํุงเน๎นปรับปรุงเพ่ือให๎การปฏิบัติงานของ

แผนกงานตํางๆ บรรลุถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ สร๎างนวัตกรรม สามารถสนองตอบความต๎องการ

ของลูกค๎าได๎เหนือกวําความคาดหมายและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรได๎ กลยุทธ์

ระดับหน๎าท่ีจะให๎การสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์กร 

  นอกเหนือจากระดับกลยุทธ์ท้ัง 3 แล๎วท่ีกลําวมาแล๎ว ยังมีอีกหน่ึงวีธีการปฏิบัติคือ 

กลวิธีในการปฏิบัติ (Implementation Strategy) เพ่ือให๎ยุทธวิธีประสบผลส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์น้ัน การศึกษาบางสํวนจะเน๎นการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างขององค์การ วัฒนธรรม

องค์การ และการด าเนินงานของแตํละบุคคลท่ีรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์,  

2546: 184 อ๎างถึงใน สมพร แสงชัย, 2548: 203) บางสํวนเน๎นในรายละเอียดของ 7-S Framework 

หรือการวางแผนปฏิบัติงาน แม๎กระท่ังการได๎มาซึ่งผลลัพธ์และผลประโยชน์ของกลยุทธ์ด๎วย
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แผนงานและโครงการท่ีได๎รับการสนับสนุนตํางๆ จากงบประมาณอยํางเพียงพอ ท้ังน้ีในการ

ด าเนินงานตาม กลยุทธ์ใดๆ ก็ตามต๎องมีแนวทางอยํางชัดเจน ซึ่งในการปฏิบัติตามกลยุทธ์อาจเป็น

การด าเนินงานโดยตรงหรือถ๎าเป็นไปไมํได๎ ก็อาจเป็นการด าเนินงานอยํางเป็นข้ันตอน เพ่ือให๎เกิด

ความเคยชิน  หรือเห็นชอบกับกลยุทธ์ดังกลําว อาจจะมีการสาธิตหรือท าเป็นโครงการน ารํองเพ่ือ

น าไปสูํกลยุทธ์ท่ีต๎องการ (สมพร แสงชัย, 2548: 203-204) 

  ประเด็นกลยุทธ์อาจจะถูกก าหนดจากกระบวนการพิจารณาวางแผนเชิงกลยุทธ์

เบ้ืองต๎น โดยมีแนวทางการก าหนดอยํู 3 แนวทางด๎วยกัน (Bryson and Einsweiler, 1988: 9 อ๎างถึง

ใน สมพร แสงชัย, 2548: 154-155) คือ 

     (1)  Direct approach คือ เป็นการพิจารณาจากอาณัติ ภารกิจ เปาาหมาย 

และคํานิยมขององค์กร และ SWOT หรือสํวนท่ีได๎ถูกพิจารณาจากเหตุและผล โดยไมํมีสํวน

เก่ียวข๎องกับวิสัยทัศน์ นโยบายท่ีก าหนดจากเบ้ืองบน หรือเปาาหมายท่ีก าหนดจากเบ้ืองบน หรือมี

อิทธิพลบีบบังคับจากเบ้ืองบน หรือจากผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องอ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ก็ต๎องไมํ

สลับซับซ๎อนหรือยํุงเหยิงจนเกินไปด๎วย บางคร้ัง Direct approach อาจจะถูกเรียกวํา Strategic issue 

approach เพราะจะไมํน าข๎อตกลงตํางๆ ค าสั่งตํางๆ หรือเร่ืองการเมืองตํางๆ เข๎ามาเก่ียวข๎อง แตํจะ

น าเฉพาะข๎อเท็จจริงมาพิจารณาเทําน้ัน ท้ังน้ีสถานการณ์แวดล๎อมจะต๎องมีความแนํนอนและไมํมี

ประเด็นทางการเมืองรุนแรงจนเกินไป แนวทางการก าหนดประเด็นกลยุทธ์น้ีสามารถแก๎ไขปัญหา

เฉพาะหน๎าได๎ดี และสามารถตอบและจัดการกับผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ความมี

เหตุผลน้ีจะท าให๎แนวทางน้ีใช๎ได๎ดีในสถานการณ์พหุนิยม มีการแตกแยกทางความคิด และมีการ

แบํงพวกและเลํนการเมืองภายในองค์กรหรือชุมชน 

      (2)  Goal approach คือ ในการวางแผนท่ัวๆ ไป ผ๎ูวางแผนจะพยายามหา

วัตถุประสงค์และเปาาหมายที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ หลังจากน้ันจะพยายามก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให๎สามารถ

บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเปาาหมายน้ัน ในบางกรณีวัตถุประสงค์และเปาาหมายน้ันอาจจะถูก “สั่ง” 

ลงมาจากเบ้ืองบน หรืออาจเป็นนโยบายของรัฐก็ได๎ ประเด็นกลยุทธ์แนวน้ีจึงขัดกับการพิจารณา

เบ้ืองต๎นของการวางแผนกลยุทธ์ท่ีได๎กลําวมาแล๎ว และอาจไมํจ าเป็นต๎องใช๎กระบวนการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ในการก าหนดประเด็นกลยุทธ์เลยก็ได๎ 

      (3)  Vision of success approach คือ การสร๎างวิสัยทัศน์ข้ึนเป็นอุดมคติ 

หากวิสัยทัศน์ไกลเกินไป ภาพพจน์อาจจะไมํชัดเจน วิสัยทัศน์ระยะสั้นจึงชัดเจนมากกวํา อยํางไรก็ดี 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎เป็นเปาาหมายส าหรับการเดินไปอยํางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ท าให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นข้ันตอนเม่ือได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะสั้น



 13 

ภายในวิสัยทัศน์ระยะยาว และสามารถแก๎ไขปรับปรุงการด าเนินงานทุกข้ันตอนเพ่ือให๎บรรลุ

วิสัยทัศน์ระยะยาว 

   แนวทางการก าหนดประเด็นกลยุทธ์ท้ัง 3 แนวทางเหมาะส าหรับสถานการณ์ท่ี

ตํางกัน อยํางไรก็ดี แนวทางท้ัง 3 น้ีอาจจะไมํสามารถแยกจากกันโดยเด็ดขาด และในทางปฏิบัติแล๎ว 

ผ๎ูวางแผนอาจจะนิยมผสมผสานท้ัง 3 แนวทางเข๎าด๎วยกัน คือ เป็น Eclectic approach มากกวํา โดย

จะน าทุกสํวนของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เบ้ืองต๎นมาพิจารณาและก าหนดประเด็นกลยุทธ์

ข้ึนมาอยํางระมัดระวัง 

2.1.3.2 การน าแผนไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการท่ีผ๎ูบริหารแปลงกลยุทธ์ และนโยบายไปสูํ

แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด๎านตํางๆ เชํน ด๎านงบประมาณหรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่ง

กระบวนการน้ีอาจจะเก่ียวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด๎านวัฒนธรรม โครงสร๎าง หรือระบบการ

บริหาร เพ่ือให๎สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม อยํางไรก็ตามการน ากลยุทธ์ไป

ปฏิบัติเป็นงานของบุคคลทุกระดับในองค์กรโดยมีผ๎ูบริหารแตํละหนํวยงานประยุกต์และสร๎างความ

เข๎าใจ ในข้ันการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงต๎องท าการสื่อสารให๎บุคคลในองค์กรได๎เข๎าใจและปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์ท่ีก าหนด และอาจแก๎ไขเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ตามความเหมาะสมเพ่ือให๎สามารถ

ด าเนินงานได๎ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังน้ีองค์กรอาจน ากลยุทธ์ท่ีก าหนดไว๎แล๎วน าไป

ปฏิบัติพร๎อมๆ กันหรืออาจจะเร่ิมทีละระดับก็ได๎ข้ึนอยํูกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจแตํละปัจจัยท่ีเข๎า

มาเก่ียวข๎อง ผ๎ูบริหารจึงต๎องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ 

เน่ืองจากการตัดสินใจน ากลยุทธ์แตํละระดับไปปฏิบัติอาจมีผลกระทบระหวํางกันได๎จึงต๎อง

ตัดสินใจผสมผสานกลยุทธ์ได๎อยํางสอดคล๎อง 

2.1.3.3 การติดตามและประเมินผล (Evaluation Control)  

ในระหวํางท่ีน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาควรต๎องจัดท ารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และจะต๎องมีการควบคุม ก ากับ ติดตามความก๎าวหน๎าของงาน หากพบปัญหา/อุปสรรค

ตํางๆ จะได๎แก๎ไขได๎ทันทํวงที ตลอดจนมีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ด๎วย 

อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพ่ือเป็นข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) ไปยังข้ันการวางแผนกลยุทธ์และการน ากล

ยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ท่ีดีมิใชํการประเมินผลด๎วยความร๎ูสึก 

(Subjective) แตํจะต๎องประเมินผลด๎วยการวัดท่ีเช่ือถือได๎ (Objective) โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน (KPI)  

   ส าหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด๎วย 3 

องค์ประกอบท่ีส าคัญได๎แกํ 
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 1) การติดตามผลการด าเนินงาน (Track Status) 

          การติดตามผลการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผ๎ูบริหารท่ีจะสร๎างความ

ม่ันใจได๎วําการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต๎องและสามารถสร๎างผลงานท่ี

สอดคล๎องตามเปาาประสงค์และเปาาหมายท่ีก าหนดไว๎ และการติดตามผลการด าเนินงานน้ี 

หมายความรวมไปถึง การรวบรวมข๎อมูลผลการด าเนินงานในแตํละชํวงเวลาของกิจกรรม งาน 

โครงการตํางๆ ท่ีสอดคล๎องตามตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแตํละระดับท่ีได๎ก าหนดไว๎

ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งการติดตามผลการด าเนินงานจะชํวยให๎ผ๎ูบริหารทราบข๎อมูลท่ีเป็นตัว

บํงช้ีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งจะเป็นข๎อมูลแกํผ๎ูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให๎สอดรับกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2) การรายงานความก๎าวหน๎า (Communicate Progress) 

          การรายงานความก๎าวหน๎า เป็นกระบวนการหลังจากท่ีได๎มีการรวบรวมข๎อมูล

เก่ียวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต๎กรอบของตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานใน

แตํละชํวงเวลาแล๎ว ผ๎ูมีหน๎าท่ีในการก ากับและติดตามผลจะต๎องจัดท ารายงานสรุปเสนอตํอผ๎ูบริหาร

ให๎ได๎รับทราบความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมท้ังจ าเป็นต๎องสํงข๎อมูลย๎อนกลับให๎แกํ

ผ๎ูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข๎อง เพ่ือจะชํวยให๎ผ๎ูรับผิดชอบแตํละระดับด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขการ

ปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

 3) การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

          การวัดและประเมินผลจะประกอบด๎วยกระบวนงานยํอย 3 ข้ันตอน ได๎แกํ การ

เก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข๎อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและ

ประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตํละรอบเวลาท่ีก าหนด ซึ่ง

ผลท่ีได๎จากการประเมินจะเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาตํอไปขององค์กร 

 

2.1.4 ชนิดของกลยุทธ์ 

 สามารถแบํงเป็นกลยุทธ์ใหญํๆได๎ 3 ประเภทคือ Intensive Growth, Integrative Growth 

และ Diversification Growth โดยมีรายละเอียดดังน้ี (David, 2550: 133 - 135) 

2.1.4.1 Intensive Strategies คือกลยุทธ์เรํงรัด เป็นกลยุทธ์ท่ีมํุงเน๎นการเพ่ิมยอดขาย

ของผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งสามารถกระท าได๎ด๎วยวิธีการดังตํอไปน้ี 

1) Market Penetration คือ กลยุทธ์การเจาะตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง

การตลาด เป็นการเพ่ิมสํวนแบํงตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิมด๎วยวิธีการทางการตลาด เชํน 

การเพ่ิมจ านวนพนักงานขาย การเพ่ิมกิจกรรมด๎านโฆษณาการเพ่ิมการสํงเสริมการขาย เป็นต๎น  
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2) Market Development คือ กลยุทธ์การพัฒนาตลาด เป็นการขยายตลาด

ของสินค๎าเดิมในพ้ืนท่ีใหมํ นอกเหนือจากพื้นท่ีเดิม  

3) Product Development คือ กลยุทธ์การพัฒนาสินค๎าใหมํ โดยการเพ่ิม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิมด๎วยวิธีการปรับปรุง หรือผลิตสินค๎าหรือบริการใหมํ เชํน การเพ่ิม

คุณสมบัติการฟอกอากาศของเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต๎น นอกจากน้ี การท า Product Development 

ยังสามารถท าได๎ด๎วยการแนะน าอรรถประโยชน์ (Utility) ใหมํของผลิตภัณฑ์เดิม เชํน น้ ายาอุทัย

ทิพย์ปกติใช๎ผสมน้ าด่ืมเพ่ือเพ่ิมความร๎ูสึกสดช่ืน และสามารถใช๎ทาแก๎มให๎เป็นสีชมพูแทน Brush 

On ได๎ เป็นต๎น 

2.1.4.2 Integrative Strategies คือ กลยุทธ์การรวมตัวแบบบูรณาการ เป็นกลยุทธ์

การขยายธุรกิจด๎วยการซื้อหรือควบ รวมธุรกิจกับซัพพลายเออร์ คํูแขํงหรือผ๎ูจัดจ าหนําย/ลูกค๎า 

(Distributor/Buyer) นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการขยายธุรกิจเพ่ือแขํงกับธุรกิจของซัพพลายเออร์และ

ผ๎ูจัดจ าหนําย/ลูกค๎า วัตถุประสงค์ของการท า Integrative Growth คือการท าให๎องค์กรมีอ านาจทาง

การตลาด อ านาจในการควบคุมวัตถุดิบ หรือชํองทางการจัดจ าหนํายเพ่ิมข้ึน Integrative Strategies 

สามารถกระท าได๎ด๎วยวิธีการดังตํอไปน้ี 

   1)  Forward Integration คือ กลยุทธ์การรวมตัวไปข๎างหน๎า เป็นการเพ่ิม

ความเป็นเจ๎าของหรือเพ่ิมอ านาจควบคุมผ๎ูจัดจ าหนําย หรือร๎านค๎าปลีก นอกจากน้ี Forward 

Integration ยังรวมไปถึงการท าธุรกิจแขํงกับผ๎ูจัดจ าหนําย/ลูกค๎าของตน 

   2)  Backward Integration คือ กลยุทธ์การรวมตัวไปข๎างหลัง เป็นการเพ่ิม

ความเป็นเจ๎าของ หรือเพ่ิมอ านาจควบคุมซัพพลายเออร์ อยํางเชํนการซื้อกิจการของซัพพลายเออร์ 

คือการท่ีบริษัทผลิตรถยนต์ซ้ือกิจการของผ๎ูขายช้ินสํวนอะไหลํให๎กับตน เป็นต๎น นอกจากน้ี การท า

ธุรกิจแขํงกับซัพพลายเออร์ก็ถือเป็นการท า Backward Integration เชํนกัน  

   3)  Horizontal Integration คือ กลยุทธ์การรวมตัวตามแนวนอน เป็นการ

เพ่ิมความเป็นเจ๎าของ หรือเพ่ิมอ านาจควบคุมคํูแขํง อยํางเชํน การซื้อกิจการของคํูแขํง เป็นต๎น 

2.1.4.3 Diversification Strategies คือ กลยุทธ์เพ่ิมประเภทสินค๎า เป็นกลยุทธ์การ

ขยายธุรกิจไปสูํธุรกิจใหมํท่ีเก่ียวข๎องกับผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํ ดังน้ัน การท่ีองค์กรตัดสินใจวําจะ

ด าเนินกลยุทธ์ Diversification Growth หรือไมํ จึงเป็นการตอบค าถามข๎อ 2 ข๎างต๎นท่ีวํา “จะมํุงเน๎น

กิจกรรมตํางๆ ในอุตสาหกรรมเดิม (Current Industry) หรือจะขยายธุรกิจไปสูํอุตสาหกรรมอ่ืน 

(Diversify into other industries)” กลยุทธ์ Diversification Growth สามารถกระท าได๎ 3 วิธีเชํนกัน 

คือ 
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 1) Concentric Diversification คือ กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบรวม

ศูนย์ เป็นการเพ่ิมประเภทสินค๎าที่เก่ียวข๎องกับสินค๎าหรือบริการเดิม การท าธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ชนิดใหมํท่ีอาศัยเทคโนโลยีหรือองค์ความร๎ูของผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม ตัวอยํางเชํน การท่ีผ๎ูผลิตเบียร์

ช๎างผลิตน้ าด่ืมช๎างออกวางจ าหนําย เป็นต๎น เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตและชํองทางการจัด

จ าหนํายของผลิตภัณฑ์ท้ังสองชนิดเหมือนกัน 

 2) Horizontal Diversification คือ กลยุทธ์การกระจายธุรกิจตาม

แนวนอน เป็นการเพ่ิมประเภทสินค๎าหรือบริการใหมํท่ีไมํเก่ียวข๎องกับสินค๎าหรือบริการเดิมให๎กับ

ลูกค๎าเดิม การท าธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํท่ีมํุงจ าหนํายให๎แกํลูกค๎ากลุํมเดิมของตน 

ตัวอยํางเชํน การท่ีซี.พี. เซเวํนอีเลฟเวํน ให๎บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร๎านสะดวกซื้อของตน เป็น

ต๎น 

 3) Conglomerate Diversification คือ กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบ

เพ่ิมพูน เป็นการเพ่ิมประเภทสินค๎าท่ีไมํเก่ียวข๎องกับสินค๎าหรือบริการเดิม การท าธุรกิจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํท่ีไมํมีความเก่ียวข๎องกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมของตน 

2.1.4.4 Defensive Strategies คือ กลยุทธ์ถดถอย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีมํุงลดขนาดหรือ

การลงทุนของธุรกิจ เพ่ือแก๎ปัญหาท่ีองค์กรก าลังเผชิญ สามารถกระท าได๎ ดังน้ี 

   1)  Retrenchment คือ กลยุทธ์ตัดทอน เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือการอยํูรอด 

คือการจัดกลุํมใหมํโดยการลดต๎นทุนและสินทรัพย์ เพ่ือเปลี่ยนทิศทางของยอดขายและก าไรท่ีตก 

การขายสินทรัพย์บางสํวนขององค์กรเพ่ือน าเงินสดท่ีได๎ไปใช๎ในการด าเนินกิจการ 

   2)  Divestiture คือ กลยุทธ์การไมํลงทุน เป็นการขายกิจการบางกิจการ

ขององค์กรท่ีประกอบธุรกิจหลายอยํางโดยเฉพาะอยํางย่ิงกิจการท่ีไมํสามารถแขํงขันกับผ๎ูอ่ืนได๎ 

เพ่ือน าเงินมาใช๎ในการด าเนินธุรกิจ 

   3)  Liquidation คือ กลยุทธ์การล๎มละลาย เป็นการขายสินทรัพย์ของ

องค์กรบางสํวนเพ่ือเปลี่ยนเป็นคุณคําท่ีจับต๎องได๎ การเลิกกิจการท้ังหมดขององค์กร เม่ือองค์กร

ประสบกับปัญหาท่ีรุนแรงจนเกินความสามารถในการแก๎ไขเพ่ือให๎กิจการด าเนินตํอไปได๎  

 

2.1.5 ตัวแบบท่ีใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์น้ันมีตัวแบบท่ีใช๎เป็นแนวในการคิดกลยุทธ์ 5 วิธีด๎วยกันคือ 

1) SWOT Matrix 

2) SPACE Matrix  

3) BCG Growth-Share Matrix  
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4) IE Matrix 

5) Grand Strategy Matrix 

2.1.5.1 SWOT Matrix  

การวิเคราะห์ SWOT ใช๎ส าหรับวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกองค์กร 

เป็นการประเมิน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นข้ันตอนแรกของการจัดการเชิง      

กลยุทธ์ และเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให๎บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของ

องค์กร ประกอบด๎วย 

   S = Strength (จุดแข็ง) หมายถึง การด าเนินงานภายในองค์กรท่ีสามารถ

กระท าได๎ดี องค์กรจะต๎องวิเคราะห์ การด าเนินงานภายใน เชํน การบริหาร การเงิน การตลาด การ

ผลิต และการวิจัยพัฒนา เพ่ือพิจาณาเป็นระยะ องค์กรท่ีบรรลุความส าเร็จจะก าหนดกลยุทธ์ของ

องค์กร โดยใช๎ประโยชน์จาก จุดแข็ง ของการด าเนินงานภายในเสมอ 

   W= Weakness (จุดอ่อน) หมายถึง การด าเนินงานภายในองค์กรท่ีท าได๎

ไมํดี อาจเป็นเพราะการขาดแคลนทรัพยากรในองค์กรท่ีจะสํงเสริมให๎การด าเนินงานลุลํวงด๎วยดี 

ได๎แกํ การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต การวิจัยพัฒนา ซึ่งเป็นข๎อด๎อยขององค์กร ท่ีท าให๎ไมํ

ประสบความส าเร็จ องค์กรจะต๎องก าหนดกลยุทธ์ท่ีสามารถลบล๎างหรือปรับปรุงจุดอํอนการ

ด าเนินงานภายในเหลําน้ีให๎ดีข้ึน 

   O = Opportunity (โอกาส) หมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอก ท่ีเป็น

ประโยชน์ตํอการด าเนินงานขององค์กร องค์กรต๎องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม 

เชํน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และ การแขํงขัน อยํูเป็นระยะ เพ่ือการแสวงหาประโยชน์

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก ซึ่งความเปลี่ยนแปลงอาจสํงผลถึงความต๎องการ

ของผ๎ูบริโภค ทัศนคติของพนักงาน ท าให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามความเปลี่ยนแปลง

ด๎วย 

   T = Threats (อุปสรรค) หมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีคุกคามตํอ

การด าเนินงานขององค์กร สภาพแวดล๎อมภายนอกเหลําน้ีได๎แกํ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

เทคโนโลยี และการแขํงขัน เป็นต๎น ซึ่งสํงผลลบตํอการด าเนินงานขององค์กร เชํน ท าให๎ความ

ต๎องการของผ๎ูบริโภคลดลง ทัศนคติของพนักงานแยํลง ท าให๎ต๎องมีการปรับกลยุทธ์เพ่ือขจัด 

หลีกเล่ียง สภาพแวดล๎อมท่ีสํงผลลบตํอองค์กร 

  ประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได๎ใช๎กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 

(McKinsey 7 s Framework) เป็นกรอบการพิจารณาและวางแผน หรือเป็นแนวทางเพ่ือการก าหนด      

กลยุทธ์ ซึ่งแตํละประเด็นในกรอบแนวคิดน้ีได๎ครอบคลุมการด าเนินการหรือกระบวนการข้ันตอน
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ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดยประสานองค์ประกอบท่ีมีประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในท้ัง 7 ตัวให๎สอดคล๎องประสานกัน (ดังภาพท่ี 2.1) และตัวแปรแตํละตัวจะมีความส าคัญตํอ

การบริหารองค์การ ซึ่งแนวคิดน้ีได๎รับการเผยแพรํเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1980 โดย Robert 

Waterman, Tom Peter and Julien Phillips และแนวคิดน้ีต๎องการน าเสนอวําประสิทธิภาพของ

องค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ ของปัจจัยตํางๆ 7 ประการ ของธุรกิจวํามีลักษณะและมีสภาพ

อยํางไร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ, 2550) ดังน้ี 

 1) กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล๎อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอํอน ของกิจการ ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์

จะชํวยให๎องค์กร ก าหนดและพัฒนาข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันข้ึนมาได๎และเป็นแนวทางท่ีบุคคล

ภายในองค์กรร๎ูวําจะใช๎ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 

 2) โครงสร๎างองค์การ (Structure) เป็นโครงสร๎างขององค์การท่ีแสดง

ความสัมพันธ์ระหวํางอ านาจหน๎าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรให๎เข๎ามาท างานรํวมกันในฝ่าย

ตํางๆ เพ่ือให๎บรรลุเปาาประสงค์ท่ีต้ังไว๎ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจาย

อ านาจของผ๎ูบริหาร การแบํงโครงสร๎างงานตามหน๎าท่ี ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค๎า ตามภูมิภาค ได๎

อยํางเหมาะสม 

 3) ระบบองค์การ (System) หมายถึง กระบวนการและล าดับข้ันการปฎิบัติงาน

ทุกอยํางท่ีเป็นระบบท่ีตํอเน่ืองสอดคล๎องประสานกันทุกระดับ 

 4) รูปแบบการน าองค์การ (Style) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

การจัดการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะองค์การ เชํน การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ 

สะท๎อนถึงวัฒนธรรมองค์การ 

 5) บุคลากร (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ การพัฒนา

บุคลากรอยํางตํอเน่ือง องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไมํสํวนหน่ึงจะข้ึนอยํูกับการจัดการ

ทรัพยากร มนุษย์ (Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการ

วิเคราะห์ความต๎องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  

 6) ทักษะ ความร๎ู ความสามารถ (Skill) หมายถึง ความโดดเดํน ความเช่ียวชาญใน

การผลิต และทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 

ด๎านหลัก คือ ทักษะด๎านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะท่ีจะท าให๎บุคลากรสามารถ

ปฎิบัติงานในต าแหนํงหน๎าท่ีได๎ตามหน๎าท่ีและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งคงต๎องอยํูบนพ้ืนฐาน

การศึกษาหรือได๎รับการอบรมเพ่ิมเติม สํวนทักษะด๎านความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ 
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(Aptitudes and special talents) น้ันอาจเป็นความสามารถท่ีท าให๎พนักงานน้ันๆโดดเดํนกวําคนอ่ืน 

สํงผลให๎มีผลงานท่ีดีกวําและเจริญก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงานได๎รวดเร็วกวํา  

 7) คํานิยมรํวม (Shared value) หมายถึง คํานิยมรํวมกันระหวํางคนในองค์การ 

ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมีบรรทัดฐานท่ียึดถือรํวมกัน ซึ่งรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ 

ความเช่ือคํานิยมท่ีสร๎างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กร  

 

          
 

ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) 

แหล่งท่ีมา:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ, 2550. 

 

  ประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช๎หลักการวิเคราะห์ท่ีเรียกวํา C-PEST 

(ดัดแปลงมาจาก PEST Analysis) ซึ่งชํวยบํงช้ีตัวแปรท่ีส าคัญ และคัดเอาตัวหรือประเด็นเร่ืองท่ีไมํ

สนใจออก โดยมี 5 ประเด็นท่ีควรพิจารณา ดังน้ี (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, 2549) 

 1) C – Customer, Competitors คือ ลูกค๎าหรือผ๎ูรับบริการ (Customer) คํูแขํง 

(Competitors) เป็นอยํางไร สํงผลกระทบตํอองค์กรอยํางไรบ๎าง 

 2) P – Politics คือ สถานการณ์ทางการเมือง (Politics) นโยบายตํางๆ ของ

องค์การหรือหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง ท้ังน้ีนโยบายของรัฐยังถือวําเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลกระทบตํอ

องค์กรไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม เพราะนโยบายของรัฐอาจจะสํงผลกระทบในการด าเนินงาน ฯลฯ 
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 3) E – Environment, Economics คือ สภาพแวดล๎อม (Environment) หรือสภาพ

เศรษฐกิจ (Economics) ขององค์การ หนํวยงาน หรือภาคธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

เศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตํอองค์กร หากชํวงใดสภาวะเศรษฐกิจดี ไมํมีเหตุการณ์ร๎ายเกิดข้ึน ก็

จะท าให๎องค์กรมีความม่ันใจในการด าเนินงาน รวมถึงลูกค๎าท่ีมีความม่ันใจในเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศท าให๎การสั่งซื้อมากข้ึนตามไปด๎วย แตํหากชํวงใดเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบตํอ

เศรษฐกิจของประเทศก็จะท าให๎ลูกค๎าเกิดความไมํม่ันใจในการด าเนินงานของบริษัทวําเหตุการณ์

น้ันจะมีผลกระทบกับองค์กรอยํางไร ท าให๎ความต๎องการของลูกค๎าลดลง เน่ืองจากความเช่ือม่ัน

ลดลงท าให๎เกิดความหว่ันไหวตําง ๆ ตามมา 

 4) S – Society คือ สภาพสังคม (Society) วัฒนธรรม (Culture) คํานิยม (Value) 

ซึ่งมีผลกระทบตํอองค์กรไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม ท่ีอาจจะได๎รับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว

หรืออยํางช๎าๆ ท าให๎องค์กรน้ันเปลี่ยนไปได๎ 

 5) T – Technology คือ เทคโนโลยี (Technology), ระบบสารสนเทศ 

(Information Technology), เทคโนโลยีทางการบริหาร (Management Technology), อินเตอร์เน็ต 

(Internet) ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นสํวนหน่ึงของการด ารงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการ

ด าเนินการขององค์กร ซึ่งเทคโนโลยีที่จะน ามาใช๎ในองค์กรน้ันมีผลกระทบท้ังดีและเสียคํูกันไป แตํ

องค์กรพยายามท่ีจะน าเอาข๎อดีของเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

                       
 

ภาพท่ี 2.2 ตาราง SWOT MATRIX 

แหล่งท่ีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2552. 
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  การน าเทคนิคท่ีเรียกวํา SWOT Matrix มาใช๎ในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จะมีข้ันตอนการด าเนินการท่ีส าคัญ 2 ข้ันตอน ดังน้ี  

  1)  หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดล๎อมโดยการวิเคราะห์ให๎เห็นถึงจุดแข็ง 

จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ก็จะน าข๎อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ      

แมตริกซ์โดยใช๎ตารางท่ีเรียกวํา SWOT Matrix  

  2)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ อุปสรรค ซึ่ง

ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ให๎เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 

ประเภท ดังภาพท่ี 2.2 คือ  

   (1)  SO ได๎มาจากการน าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นจุดแข็ง

และโอกาสมาพิจารณารํวมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงรุก คือจะต๎อง

แสวงหาประโยชน์จากท้ังจุดแข็งและโอกาสให๎มากที่สุด 

   (2)  ST ได๎มาจากการน าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นจุดแข็ง

และอุปสรรคมาพิจารณารํวมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงปาองกัน คือ

การใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งให๎มากท่ีสุด และท าให๎อุปสรรคมีน๎อยท่ีสุด 

   (3)  WO ได๎มาจากการน าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นจุดอํอน

และโอกาสมาพิจารณารํวมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงแก๎ไข คือการ

ท าให๎ท้ังจุดอํอนมีน๎อยที่สุดและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสให๎มากที่สุด 

   (4)  WT ได๎มาจากการน าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นจุดอํอน

และอุปสรรคมาพิจารณารํวมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงรับ คือการท า

ให๎ท้ังจุดอํอนและอุปสรรคมีน๎อยท่ีสุด 

2.1.5.2 SPACE Matrix 

SPACE Matrix คือ ตารางวิเคราะห์ต าแหนํงกลยุทธ์และการประเมินการปฏิบัติการ : 

The Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix ซึ่งเป็นตัวแบบท่ีแสดงให๎เห็นถึง

กลยุทธ์ ท่ีแบํงโครงรํางออกเป็น 4 สํวนคือ แบบก๎าวหน๎า (aggressive) อนุรักษ์ (conservative) 

ปาองกัน (defensive) และแขํงขัน (competitive) ซึ่งแกนของ SPACE Matrix ประกอบด๎วย 2 มิติ คือ 

มิติภายใน 2 มิติ ได๎แกํ ความเข๎มแข็งทางการเงิน (Financial Strength : FS), ความได๎เปรียบเชิง

แขํงขัน (Competitive Advantage : CA) และมิติภายนอก 2 มิติ ได๎แกํ ความมีเสถียรภาพของ

สภาพแวดล๎อม (Environment Stability : ES), ความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรม (Industry Strength : 

IS) ดังภาพท่ี 2.3 ดังน้ี (David, 2550: 173-174) 
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ภาพท่ี 2.3  SPACE Matrix 

แหล่งท่ีมา: David, 2550: 174. 

 

2.1.5.3 BCG Growth-Share Matrix  

Boston Model เรียกเต็มๆ วํา Boston Consulting Group Growth – Share Market 

Matrix Model เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ตลาดประเภทตํางๆ เพ่ือการลงทุนและการจัดสรร

งบประมาณวําตลาดมีสภาพการเติบโตมากหรือน๎อย และองค์การมีสํวนแบํงของตลาดมากหรือน๎อย

เพียงใดในแตํละผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวแบบ BCG ได๎แบํงการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ออกเป็นยุทธศาสตร์ใหญํๆ 4 ชนิด คือ Stars, Question Marks, Cash Cow และ Dogs ดังภาพท่ี 2.4

ดังน้ี (สมพร แสงชัย, 2548: 172-173) 

1) Stars หรืออาจเรียกได๎วําเป็นธุรกิจ ดาวรํุง มีการเติบโตในตลาดสูง (ท าเงิน

ได๎มาก) และองค์การอาจจะมีสํวนแบํงในตลาดสูง (คํูแขํงยังน๎อย) การลงทุนจะได๎ก าไรมาก ถ๎ามี

การลงทุนเพ่ือสร๎างโรงงาน จัดหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใหมํหรือเพ่ิมเติม หรือพัฒนาสินค๎าหรือการ

บริการใหมํข้ึนมา ธุรกิจของกลุํมน้ี แรงด๎วยโปรโมช่ันอยํางเข๎มข๎น มีการขยายตัวของธุรกิจมากมาย 

ผลิตสินค๎าและบริการหลายตัว นอกจากการลงทุนด๎วยงบประมาณท่ีสูงแล๎ว ยังใช๎การวิจัยและ
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พัฒนาเป็นทุนอยํางหน่ึงในการท างาน เป็นธุรกิจท่ีดึงดูดใจท้ังผ๎ูบริโภคและผ๎ูลงทุน  อยํางไรก็ดี 

สํวนแบํงของการตลาดอาจจะไมํได๎หมายความวําองค์การมีก าไรสูงอยํูแล๎วก็ได๎ และอัตราการ

เติบโตแตํอยํางเดียวอาจจะไมํพอเพียงส าหรับการพิจารณาก็เชํนเดียวกัน การดูสํวนแบํงการตลาด

อยํางเดียวโดยไมํดูคํูแขํงขันจะท าให๎การคาดการณ์ผิดพลาดอยํางแนํนอน องค์การอาจจะต๎อง

เปรียบเทียบผลงานขององค์การกับคํูแขํงขันท้ังใหญํและเล็ก 

2) Question Marks คือ อัตราการเติบโตถูกคาดคะเนวําจะสูงแตํสํวนแบํงการตลาด

ขององค์การต่ า การลงทุนในสถานการณ์เชํนน้ีจะเป็นการเสี่ยงโชคส าหรับสิ่งท่ีไมํคํอยจะแนํนอน 

ถึงแม๎วําสถานการณ์ดูจะนําสนใจมากก็ตาม แตํองค์การจะไมํสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎เลย 

เสมือนพํอแมํท่ีไมํสามารถควบคุมลูกหรือเด็กท่ีมีปัญหา การลงทุนในสถานการณ์เชํนน้ีเป็นการ

เส่ียงโชคมากเกินไปน่ันเองคือโชคดีก็ได๎ โชคร๎ายก็เสีย 

3) Cash Cow คือ อุตสาหกรรมท่ีองค์การมีสํวนแบํงการตลาดสูงแตํตลาดจะไมํคํอย

เติบโตเทําใดนัก องค์การจะมีรายได๎สม่ าเสมอจากผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ัน แตํรายได๎จะไมํคํอยสูง

มากนักก็ได๎ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการน้ันจะเป็นท่ีพ่ึงขององค์การได๎เสมอเพราะเป็นน้ าบํอทราย 

องค์การจึงควรรีดนมวัวให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะท าได๎ โดยไมํต๎องลงทุนเพ่ิมและน าทุนไปลงใน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภท Stars ท่ีจะท าก าไรได๎มากๆลักษณะเดํนของธุรกิจประเภทน้ีคือ ท า

ก าไรตํอเน่ืองไปเร่ือยๆ พอเลี้ยงตัว และยังเป็นตัวหลํอเลี้ยงธุรกิจอ่ืนๆ ให๎คงอยํูได๎ เป็นตัวชํวยคอย

หนุนหลังพวกใจกล๎าท้ังหลาย เจ๎าของธุรกิจต๎องคอยปกปาองระวังภัยให๎เหมือนเลี้ยงแมํวัว ต๎อง

ประคบประหงมพอสมควร ถ๎าทอดท้ิงหรือ ท าให๎ตกใจ ทุนอาจหายก าไรอาจจะหดไปเลย จึงต๎อง

ดูแลทนุถนอมไว๎ เป็นธุรกิจท่ียังพ่ึงได๎ในระยะยาว 

4) Dogs คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีดูเสมือนจะไมํมีอนาคต เพราะการเติบโตของ

ตลาดน๎อยและองค์การมีสํวนแบํงตลาดต่ า คํูแขํงมากหน๎าหลายตา ซ่ึงมองไมํเห็นอนาคตอันยาวไกล 

ถ๎าจะท าธุรกิจประเภทน้ีก็ต๎องท าระยะสั้นๆ เพราะเป็นงานท่ีคํอนข๎างเสี่ยง ธุรกิจประเภทน้ีอาจจะ

เคยดีมากํอนก็ได๎ จึงต๎องดูวําท่ีสุดแล๎วต๎องก าจัดออกไปหรือแปรสภาพให๎มันกระชํุมกระชวยข้ึนมา

ใหมํ ดังน้ันการลงทุนจึงไมํควรเกิดข้ึนส าหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการประเภทน้ี บางคร้ังองค์การ

อาจไมํจ าเป็นต๎องปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรเลย ยกเว๎นแตํจะเห็นอนาคตท่ีสดใสข้ึนมาบ๎างเทําน้ัน 
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ภาพท่ี 2.4 BCG Matrix 

แหล่งท่ีมา: Bubinator, 2008. 

 

2.1.5.4 IE Matrix  

IE Matrix อยํูบนพ้ืนฐานของ 2 มิติ คือ IFE และ EFE โดย Internal Factor 

Evaluation (IFE) Matrix คือตารางประเมินปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการสร๎างกลยุทธ์โดย

ประเมินจุดแข็งและจุดอํอนหลักในหนํวยหน๎าท่ีของธุรกิจและจะให๎พ้ืนฐานในการระบุและ

ประเมินความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยหน๎าท่ีตํางๆ ซึ่งการพัฒนา IFE Matrix มี 5 ข้ันตอน คือ 1) แจก

แจงรายการปัจจัยภายในท่ีระบุไว๎ในกระบวนการตรวจสอบภายใน 2) ก าหนดน้ าหนักให๎ปัจจัยแตํ

ละตัว 3) ก าหนดการให๎คะแนน 4) คูณน้ าหนักของปัจจัยแตํละตัวด๎วยระดับคะแนนเพ่ือให๎ได๎ระดับ

คะแนนท่ีมีการถํวงน้ าหนักส าหรับตัวแปรแตํละตัว และ5) รวมระดับคะแนนท่ีมีการถํวงน้ าหนัก

ส าหรับตัวแปรแตํละตัวเพ่ือดูถึงระดับคะแนนท่ีมีการถํวงน้ าหนักรวมส าหรับองค์กร ส าหรับ 

External Factor Evaluation (EFE) Matrix น้ันคือ ตารางประเมินปัจจัยภายนอก โดยการประเมิน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม การเมือง รัฐบาล กฏหมาย เทคโนโลยี 

และสารสนเทศการแขํงขัน ซึ่งสามารถพัฒนาได๎ใน 5 ข้ันตอนซึ่งจะคล๎ายคลึงกับ IFE Matrix คือ 1) 

จัดท ารายการปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ ประมาณ 10-25 ปัจจัย 2) ถํวงน้ าหนัก (weight) 3) ให๎คะแนน

(rate) แตํละปัจจัยแหํงความส าเร็จ 4) ท าการคูณแตํละปัจจัยท่ีถํวงน้ าหนักด๎วยคะแนนท่ีให๎ (rating) 

และ 5) รวมคะแนนการถํวงน้ าหนักของแตํละปัจจัย ดังน้ันเม่ือมีการจัดท า IFE Matrix และ EFE 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bubinator
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Matrix คะแนนถํวงน้ าหนักรวมท้ังหมดท่ีได๎รับมาจากการจัดท า IFE และ EFE Matrices ท าให๎

สามารถจัดสร๎าง IE Matrix ระดับบริษัทได๎ (David, 2550: 83 - 123) ดังภาพท่ี 2.5   

IE Matrix สามารถแบํงออกได๎เป็น 3 เขต ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช๎กลยุทธ์ท่ี

แตกตํางกันได๎คือ 1) ดิวิช่ันท่ีตกอยํูในชํองท่ี I, II หรือ IV สามารถอธิบายได๎วําก าลังเติบโต และ

สร๎าง (Grow and Build) 2) ดิวิช่ันท่ีตกอยํูในชํองท่ี III, V หรือ VII สามารถจัดการด๎วยใช๎กลยุทธ์ 

ดูแล และรักษา (Hold and Maintain) 3) และกลยุทธ์ท่ีใช๎ในดิวิช่ันท่ีตกอยํูในชํอง VI, VII หรือ XI 

เรียกวําเก็บเก่ียว หรือ ไมํลงทุน (Harvest or Divest) ซึ่งองค์กรท่ีประสบความส าเร็จจะตกอยํูใน

ต าแหนํงชํองท่ี I ของ IE Matrix  

อยํางไรก็ตามเทคนิค Internal – External (IE) Matrix เหมือนกับเทคนิค BCG Matrix 

แตํก็มีจุดท่ีแตกตํางกันบางประการอยํางเชํน แกนแตกตํางกัน IE Matrix ต๎องการสารสนเทศ

เก่ียวกับแตํละดิวิช่ันมากกวํา BCG Matrix นอกจากน้ี การน าไปประยุกต์ใช๎ในทางกลยุทธ์ท่ีแตกตําง

กัน ดังน้ันนักกลยุทธ์จึงต๎องมีการพัฒนา BCG และ IE Matrix ในการจัดสร๎างทางเลือกกลยุทธ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 IE Matrix 

แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก Maxi-Pedia, 2010. 
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2.1.5.5 Grand Strategy Matrix  

นอกเหนือจาก SWOT Analysis, SPACE Matrix, BCG Matrix และ IE Matrix แล๎ว 

Grand Strategy Matrix ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมส าหรับการจัดสร๎างกลยุทธ์ ทุกองค์กรสามารถจัด

ต าแหนํงลง 1 ใน 4 ของควอทแรนท์ของ Grand Strategy Matrix ได๎ดังภาพท่ี 2.6 โดยจะมีการ

พิจารณาใน 2 มิติ ได๎แกํ มิติต าแหนํงการแขํงขัน (Competitive Position) และมิติการเติบโตของ

ตลาด (Market Growth) ซึ่งกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กรได๎ระบุไว๎ให๎ตามล าดับของความ

ดึงดูดในแตํละควอทแรนท์ 

 
 

ภาพท่ี 2.6 The Grand Strategy Matrix 

แหล่งท่ีมา: David, 2550: 187. 

     

บริษัทท่ีอยํูในควอทแรนท์ 1 เป็นบริษัทท่ีอยํูในต าแหนํงทางกลยุทธ์ท่ีเป็นเลิศ บริษัท

ควรใช๎กลยุทธ์ Concentration ในตลาดปัจจุบันโดยใช๎กลยุทธ์ Market development/Penetration 

และผลิตภัณฑ์ปัจจุบันโดยใช๎ Product development เม่ือบริษัทมีทรัพยากรมากเกินพอ ควรหันมาใช๎

กลยุทธ์ Backward, Forward, Horizontal integration และ อาจลดความเสี่ยงจากการเน๎นตลาดเดียว 
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หันมาใช๎ Concentric Diversification อยํางไรก็ตาม บริษัทมีทรัพยากรท่ีสามารถฉวยประโยชน์ 

ความได๎เปรียบจากโอกาสภายนอกได๎ นอกจากน้ี สามารถเส่ียงได๎ ถ๎าจ าเป็น 

บริษัทท่ีอยํูในควอทแรนท์  2 จ าเป็นต๎องประเมินแนวทางการตลาดของตนใหมํ 

อยํางจริงจัง แม๎วําอุตสาหกรรมจะเติบโต บริษัทไมํสามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิผล กลยุทธ์ 

Intensive Strategies มีความเหมาะสม อยํางไรก็ตาม ถ๎าบริษัทขาดก าลังความสามารถท่ีโดดเดํนหรือ

ความได๎เปรียบเชิงแขํงขัน กลยุทธ์ Horizontal integration เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกวํา ท๎ายสุด 

Divestiture/Liquidation ควรได๎รับการพิจารณา กลยุทธ์ Divestiture สามารถให๎เงินทุนเพ่ือซื้อธุรกิจ

อ่ืน หรือซื้อห๎ุนบริษัทคืนได๎ 

บริษัทท่ีอยํูในควอทแรนท์ 3 บริษัทแขํงขันในอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตช๎า และ

บริษัทมีต าแหนํงทางการแขํงขันท่ีอํอนแอ ดังน้ันบริษัทจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงขนานใหญํอยําง

รวดเร็ว เพ่ือหลีกเล่ียงผลร๎ายในอนาคต หรือความเป็นไปได๎ท่ีจะล๎มละลาย การใช๎กลยุทธ์หดตัว ลด

สินทรัพย์ หรือลดต๎นทุน อาจจะด าเนินกลยุทธ์อ่ืนได๎โดยให๎ไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ 

(Diversification) ถ๎าประสบความล๎มเหลวในทุกกลยุทธ์ทางเลือกสุดท๎ายคือ Divestiture/ 

Liquidation 

บริษัทท่ีอยํูในควอทแรนท์ 4 บริษัทท่ีมีต าแหนํงทางการแขํงขันท่ีเข๎มแข็ง แตํอยํูใน

อุตสาหกรรมท่ีเติบโตช๎า บริษัทมีความแข็งแกรํงท่ีจะกระจายธุรกิจไปสูํธุรกิจอ่ืนท่ีมีอัตราการ

เติบโตท่ีสูงและรวดเร็วกวํา บริษัทท่ีอยํูในควอทแรนท์น้ี มีระดับกระแสเงินสดท่ีสูง และมีความ

ต๎องการท่ีจะเติบโตภายในอยํางจ ากัด บํอยคร้ังสามารถใช๎กลยุทธ์ Concentric, Horizontal หรือ 

Conglomerate diversification ได๎อยํางประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีบริษัทยังอาจใช๎กลยุทธ์ Joint 

venture ได๎อีกด๎วย  

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น 

 

2.2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 

การศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับความร๎ู(Knowledge) ความเข๎าใจ (Comprehension) 

น้ัน ได๎มีผ๎ูเช่ียวชาญหลายคนให๎ความหมายไว๎ดังน้ี 

2.2.1.1 ความหมายของความร๎ู 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได๎ให๎ความหมายของ “ความร๎ู” ไว๎

วํา หมายถึง สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเลําเรียน การค๎นคว๎า หรือประสบการณ์ รวมท้ัง

ความสามารถเชิงปฏิบัติการและทักษะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 232) 



 28 

ทิตยา สุวรรณะชฎ (2527: 1-2) ให๎ความหมายของความร๎ูในทางสังคมวํา “ความร๎ู” 

หมายถึง การได๎รับขําวสารแนวความคิด และวิธีการตํางๆ ในอันท่ีจะได๎มาซึ่งขําวสาร ซึ่งหมาย

รวมถึง ความเช่ือทางศาสนา ศีลธรรมจรรยา นิทานพ้ืนบ๎าน และความร๎ูทางวิทยาศาสตร์สาขาตํางๆ 

ด๎วย 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 96) ได๎ให๎ความหมายของ “ความร๎ู” ไว๎วํา หมายถึง บรรดา

ข๎อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเร่ืองราวอันเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งสะสมและถํายทอดสืบ

ตํอกันไป 

วิชัย วงศ์ใหญํ (2523: 130) ได๎ให๎ความหมายของ “ความร๎ู” ไว๎วํา หมายถึง พฤติกรรม

เบ้ืองต๎น ท่ีผ๎ูเรียนสามารถจ าได๎ หรือระลึกได๎ด๎วยการมองเห็น ได๎ยิน ความร๎ูในข้ันน้ีคือ ข๎อเท็จจริง 

กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความ เป็นต๎น 

Good (1973: 325) ซึ่งปรากฏในพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of 

Education) ได๎ให๎ความหมายของ “ความร๎ู” ไว๎วํา “ความร๎ูเป็นข๎อเท็จจริง (Facts) ความจริง 

กฎเกณฑ์ และข๎อมูลตํางๆ ที่มนุษย์ได๎รับและรวบรวมสะสมไว๎จากมวลประสบการณ์ตํางๆ 

Bloom (1971: 271) ให๎ความหมายของความร๎ู หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกับการระลึกถึง

สิ่งเฉพาะ ระลึกถึงวิธีและกระบวนการตํางๆ หรือระลึกถึงแบบกระสวนโครงการ วัตถุประสงค์ใน

ด๎านความร๎ู เน๎นในเร่ืองขบวนการทางจิตวิทยาของความจ าเป็นขบวนการเช่ือมโยงเก่ียวกับการจัด

ระเบียบใหมํ 

2.2.1.2 ความหมายของความเข๎าใจ 

วุฒิพันธ์ ชุมแก๎ว (2543: 15) ได๎ให๎ความหมายของ “ความเข๎าใจ” ไว๎วํา หมายถึง 

ความสามารถในการน าความร๎ูความเข๎าใจไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให๎สามารถจับใจความ อธิบาย 

แยกแยะ จัดล าดับหรือเปรียบเทียบข๎อเท็จจริงตํางๆ ได๎ 

สุนันท์ ศัลโกสุม (2524: 15) ได๎ให๎ความหมายของ “ความเข๎าใจ” ไว๎วํา หมายถึง 

ความสามารถในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และขยายความร๎ู ความจ าน้ัน ให๎ไกลออกไปจากเดิมอยําง

สมเหตุสมผล 

อุทุมพร ทองอุไทย (2323: 68) ได๎ให๎ความหมายของ “ความเข๎าใจ” ไว๎วํา หมายถึง 

ข้ันตอนส าคัญของการส่ือความหมาย โดยอาศัยความสามารถทางสมองและทัศนะ ซึ่งอาจกระท าได๎

โดยใช๎ปากเปลําข๎อเขียน ภาษาหรือสัญลักษณ์ตํางๆ โดยท าความเข๎าใจ ซึ่งประกอบด๎วยการแปล 

การตีความ และสรุปอ๎างอิง 

ดังน้ันพอสรุปได๎วํา “ความร๎ูความเข๎าใจ” หมายถึง กระบวนการได๎รับข๎อมูล ขําวสาร 

ข๎อเท็จจริง (Facts) ความจริง หรือกฎเกณฑ์ จากวิธีการตํางๆ ไมํวําจะเป็นการศึกษาเลําเรียน การ
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ค๎นคว๎า หรือประสบการณ์อันเป็นเร่ืองราวท่ีสะสมไว๎และถํายทอดสืบตํอกันไป แล๎วน าความร๎ูท่ีเก็บ

รวบรวมมาได๎ น ามาประมวลผล ตีความ หรือจับใจความ เพ่ืออธิบายและแยกแยะข๎อเท็จจริง ท่ีน ามา

ซึ่งข๎อสรุปอยํางสมเหตุสมผล ซึ่งความร๎ูความเข๎าใจในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการรับร๎ูข๎อมูล

ขําวสารเก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน ไมํวําจะเป็นความร๎ูความเข๎าใจหรือข้ันตอนกระบวนการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น 

จากการศึกษาเอกสารได๎มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของความคิดเห็น ไว๎

ตํางๆกัน ดังน้ี 

เสกสรร วัฒนพงษ์ (2542: 8) ได๎ให๎ความหมายของ “ความคิดเห็น” ไว๎วํา หมายถึง 

การแสดงออกถึงความเช่ือ ทัศนะ การวินิจฉัย การพิจารณาหรือการประเมินผลอยํางมีรูปแบบ โดย

ได๎รับอิทธิพลมาจากทัศนคติและข๎อเท็จจริง ความร๎ูท่ีมีอยํูของผ๎ูแสดงความคิดเห็นตํอเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง ซ่ึงข้ึนอยํูกับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมตํางๆ การแสดงความคิดเห็นอาจจะแสดงออกโดย

การพูดหรือการเขียนก็ได๎ 

จิรายุ ทรัพย์สิน (2540: 16) ได๎ให๎ความหมายของ “ความคิดเห็น” ไว๎วํา หมายถึง 

ความร๎ูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีแสดงออกมา เพ่ือให๎ผ๎ูอ่ืนได๎สามารถท่ีจะรับร๎ูตลอดจนสามารถท่ีจะ

ประเมินคําในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง การลงความคิดเห็นอาจจะเป็นไป

ภายนอก การเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมตํางๆ และการพบปะสังสรรค์ประจ าวัน 

โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน (2529: 36) กลําวถึงความหมายของความ

คิดเห็นวําเป็นการแสดงออกทางถ๎อยค า เก่ียวกับ ความเช่ือ หรือคํานิยม ความคิดเห็นไมํใชํเป็นสิ่ง

เดียวกับทัศนคติ เพราะในตัวของมันเองไมํจ าเป็นต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือ

องค์ประกอบทางพฤติกรรม 

กมลรัตน์ หล๎าสุวงษ์ (2527: 25) กลําวถึงความคิดเห็นวําไมํเหมือนเจตคติท่ีไมํ

จ าเป็นต๎องแสดงความร๎ูสึก อารมณ์ หรือแม๎กระท่ังการแสดงพฤติกรรมท่ีจะตอบสนอง หรือไมํ

ตอบสนองตํอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นเพียงค าพูดพร๎อมเหตุผลท่ีบุคคลคิดข้ึนมา และถ๎ามีคนไมํเห็นด๎วย 

บุคคลน้ันก็จะเปลี่ยนค าพูดดังกลําวได๎ เชํน บุคคลหน่ึงมีความคิดเห็นโดยการยกเหตุผลมาคัดค๎าน

มากมาย ในท่ีสุดบุคคลน้ันยํอมเปลี่ยนความคิดเห็นได๎ 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2527: 64) กลําววํา ความคิดเห็นมีความเก่ียวข๎องกับ

เจตคติอยํูมาก ความคิดเห็นหรือการแสดงออกซึ่งวิจารณญาณท่ีมีตํอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

ความคิดเห็นมีความหมายแคบกวําเจตคติ เพราะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตาม
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ข๎อเท็จจริง และเจตคติของบุคคล ในขณะท่ีเจตคติแสดงสภาพความร๎ูสึกท่ัวๆไปเก่ียวกับสิ่งหน่ึงสิ่ง

ใด ความคิดเห็นจะเป็นสิ่งอธิบายเหตุผลท่ีมีตํอสิ่งใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 3) กลําววํา ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด๎านทัศนคติ

อยํางหน่ึง แตํการแสดงความคิดเห็นน้ัน มักจะมีอารมณ์เป็นสํวนประกอบ และเป็นสํวนท่ีพร๎อมท่ี

จะมีปฏิกิริยาตํอสถานการณ์ภายนอก 

สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2520: 104) กลําววํา ความคิดเห็นเป็นสํวน

หน่ึงของทัศนคติ เราไมํสามารถแยกความคิดเห็นและทัศนคติออกจากกันได๎ เพราะความคิดเห็นมี

ลักษณะคล๎ายทัศนคติ แตํความคิดเห็นแตกตํางจากทัศนคติตรงท่ีทัศนคติน้ันเป็นความพร๎อม

ทางด๎านจิตใจท่ีมีตํอสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีแสดงออกมาท้ังค าพูดและการกระท า ทัศนคติไมํเหมือนกับ

ความคิดเห็นตรงท่ีไมํใชํสิ่งเร๎าท่ีจะแสดงออกมาได๎อยํางเปิดเผยหรือตอบสนองอยํางตรงๆ และ

ลักษณะของความคิดเห็นไมํลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ 

Kolaza (1969: 386) ให๎ความหมายวํา ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแตํละ

บุคคลท่ีจะพิจารณาถึงข๎อเท็จจริงอยํางใดอยํางหน่ึง หรือเป็นการประเมินผล (Evaluation) สิ่งใดสิ่ง

หน่ึงจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ สํวนทัศนคติน้ันเป็นความโน๎มเอียงในการแสดงออกของบุคคลอ่ืนๆ 

สถานท่ีหรือสภาพแวดล๎อม ไมํวําจะเป็นทางบวกหรือลบก็ตาม 

Nunnally (1959: 285) กลําววํา ความคิดเห็นน้ันจะใช๎ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความเห็น 

(Judgment) และความร๎ู (Knowledge) ขณะท่ีทัศนคติมักจะใช๎กันมากในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความร๎ูสึก 

(Feeling) ความชอบ (Preference) และเรามักใช๎ค าวํา “ความคิดเห็น” มากกวํา “ทัศนคติ” 

ดังน้ันสามารถสรุปได๎วํา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความร๎ูสึกนึกคิด

ของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากความเช่ือหรือคํานิยม ท่ีประเมินผล(Evaluation) สิ่งใดสิ่งหน่ึงจาก

สภาพแวดล๎อมโดยได๎รับอิทธิพลมาจากทัศนะคติและข๎อเท็จจริงอยํางใดอยํางหน่ึง ท่ีพร๎อมจะแสดง

ออกมาได๎อยํางเปิดเผยหรือตอบสนองอยํางตรงๆ หรือเป็นการแสดงออกซึ่งวิจารณญาณท่ีมีตํอเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งความคิดเห็นในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการแสดงออกด๎านทัศนคติเก่ียวกับฉลากลด

คาร์บอน รวมถึงกระบวนการหรือข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนด๎วย 

 

2.3 ความเป็นมาของฉลากคาร์บอนในต่างประเทศ 

 

 องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (2552) อธิบายวํา เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตท่ี

ประเทศสมาชิกวางเปาาหมายท่ีจะลดปริมาณการปลํอย ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๏าซเรือน

กระจกท่ีเป็นสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของ อุณหภูมิโลกลงให๎ได๎ร๎อยละ 5.2 ภายในปี พ.ศ. 2555 จาก
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ปริมาณท่ีปลํอยในปีฐาน พ.ศ. 2533 ท าให๎เกิดการค๎าคาร์บอนเครดิตข้ึน ซึ่งประเทศ/บริษัท ท่ีไมํ

สามารถลดปริมาณก๏าซเรือนกระจกได๎ตามเปาาหมาย มีความจ าเป็นต๎องซื้อคาร์บอนเครดิตจาก

ประเทศท่ีมีเครดิตเหลือ ผลของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมจึงเร่ิมกลายเป็นธุรกิจการซื้อขายคาร์บอน

เครดิต ระหวํางประเทศและเช่ือวําจะมีมูลคํามหาศาลในระยะตํอไป 

 โดยธุรกิจชนิดน้ีจะแพรํกระจายเป็นวงกว๎างท าให๎หลายประเทศสนใจการสร๎างความ

ตระหนักตํอปัญหาการเกิด สภาวะโลกร๎อนท้ังในหมํูผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภค จนมีหลายประเทศให๎

ความสนใจในการศึกษาคิดค๎นฉลาก Carbon Footprint ข้ึน เพ่ือบอกจ านวนก๏าซเรือนกระจกท่ี

ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ผลิตตํอหน่ึงหนํวยสินค๎าโดยวิธีการคิด Carbon Footprint จะเร่ิมต้ังแตํการจัดหา

วัตถุดิบแล๎วน าไปแปรรูปผลิต จนถึงการจัดจ าหนํายและยํอยสลาย ท าให๎ผ๎ูบริโภคทราบถึงความใสํ

ใจของผ๎ูผลิตตํอปัญหาโลกร๎อน อีกท้ังยังสามารถสร๎างความต่ืนตัวในกลุํมผ๎ูบริโภคให๎เลือกซื้อ

สินค๎าท่ีปลํอยก๏าซเรือนกระจกในข้ันตอนการผลิตน๎อยกวําสินค๎าชนิดเดียวกันแตํตํางตราสินค๎า 

 

2.3.1 ประเทศอังกฤษ 

  Carbon Footprint และ Carbon label program แนะน าข้ึนคร้ังแรกใน สหราชอาณาจักร ใน

เดือนมีนาคม 2550 ภายใต๎การก ากับดูแลของ Carbon Trust ซึ่งฉลากคาร์บอนน้ีถูกก าหนดข้ึนเพ่ือ

เป็นทางเลือกและข๎อมูลให๎ผ๎ูบริโภคตรวจสอบข๎อมูลวําผ๎ูผลิตได๎ใสํใจในภาคการผลิตตํอการรักษา

สิ่งแวดล๎อมมากน๎อยแคํไหน โดย Carbon Trust คาดหวังวําการด าเนินโครงการฉลากคาร์บอนน้ีจะ

เป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนสํง 

และบรรจุภัณฑ์และได๎รับความสนใจอยํางมากจากผ๎ูผลิตสินค๎าอุปโภค/บริโภค โดย Tesco Plc. 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญํได๎เร่ิมติดฉลาก Carbon Footprint บอกจ านวนคาร์บอนท่ีผลิตบนภาชนะ

บรรจุสินค๎าภายใต๎ตราสินค๎า Tesco ของตนเองประมาณ 20 รายการ วางขายใน Tesco ท่ัวประเทศ 

ท้ังน้ีบริษัท ERM (Emergent Ventures India Pvt. Ltd.) เป็นผ๎ูพัฒนาโครงการ และเร่ิมติดใน

ผลิตภัณฑ์จ าพวกมันฝร่ังทอดกรอบ ชนิด Walkers Crisps, แชมพูท่ีมีสํวนผสมของพืชธรรมชาติ 

ฯลฯ โดยในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ERM ได๎ท าการศึกษาและรํวมงานกับผ๎ูผลิตสินค๎า 9 ชนิด เพ่ือ

ค านวณหา Carbon Footprint จากผลการศึกษาท าให๎ทราบวําฤดูตําง ๆ มีผลตํอการค านวณ Carbon 

Footprint ดังกลําว เน่ืองจากข้ึนอยํูกับหลายปัจจัยด๎วยกันโดยมีผลมาจากสภาพอากาศท่ีแตกตํางกัน 

บริษัทท่ีเข๎ารํวมโครงการจะต๎องมีสัญญาผูกพันวําจะลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงให๎ได๎เทํากับ

จ านวนท่ีได๎ตกลงกันในคร้ังแรกเป็นระยะเวลา 2 ปี หากไมํท าตามพันธะกรณีดังกลําวจะถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตของฉลากคาร์บอนคืน 
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 จากการศึกษาในประเทศอังกฤษพบวําผ๎ูบริโภค จ านวนร๎อยละ 66 ต๎องการทราบจ านวน

คาร์บอนฟุาตพรินท์ท่ีปลํอยจากภาคการผลิตสินค๎า และปัจจุบันได๎มีโปรแกรมการค านวณ Carbon 

Footprint วางขายแล๎ว ปัจจุบันมีการจัดต้ังกลุํม Student Climate Action Plan Committee เพ่ือ

รณรงค์การลดปริมาณก๏าซเรือนกระจกในหมํูนักเรียน/นักศึกษา จากการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให๎เกิดความตระหนักในหมํูนักเรียน/นักศึกษา ตํอการลดการปลํอยปริมาณก๏าซ

เรือนกระจก 

 

2.3.2 ประเทศญ่ีปุ่น 

 ประเทศญ่ีปุ่นซึ่งสนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเดิมอยํูแล๎วมีประกาศจากรัฐบาลให๎ลด

ปริมาณก๏าซเรือนกระจกลง จากสาเหตุดังกลําวสร๎างความต่ืนตัวให๎ผ๎ูผลิตหันมาศึกษาวิจัยการลด

ปริมาณก๏าซเรือนกระจก พร๎อมๆ กับการสร๎างความตระหนักและต่ืนตัวให๎ผ๎ูบริโภค จึงมีการจัดท า

ฉลาก Carbon Footprint ข้ึน เพ่ือบอกปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Oxide Emission) ท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท้ังหมดวําในแตํละข้ันตอนการผลิตมีการปลํอยก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจ านวนเทําใด ดังน้ันจึงได๎มีการจัดประชุมผ๎ูเช่ียวชาญจากภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือรํวมกันยกรํางแนวทางในการน าระบบ Carbon Label มาใช๎วําจะมีการก าหนดข้ันตอน

การใช๎อยํางไร โดยคาดวําจะแล๎วเสร็จและเร่ิมรณรงค์ให๎หันมาใช๎อยํางจริงจังในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2552 ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ให๎ผ๎ูบริโภคทราบและเข๎าใจวําสินค๎าทุกชนิดเป็นท่ีมาของการเกิดก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขบวนการผลิต แตํจะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมมากน๎อยเพียงใดให๎

ผ๎ูบริโภคเป็นผ๎ูตัดสินใจ จากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

 การแนะน าฉลาก Carbon Footprint มาใช๎กับสินค๎าถือเป็นเร่ืองใหมํและท๎าทายส าหรับ

ผ๎ูผลิตวําฉลาก Carbon Footprint จะได๎รับความสนใจและสํงผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าของผ๎ูบริโภค

มากน๎อยเพียงใด บริษัทในประเทศญ่ีปุ่นท่ีได๎เร่ิมปรับสินค๎าของตนเองแล๎ว คือ บริษัท Sapporo 

Breweries Ltd. ใช๎เวลาเตรียมการ 4 ปี ในการรวบรวมข๎อมูลการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์จาก

กระบวนการผลิต ขณะน้ีอยํูในระหวํางการเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์ของ Black Label Beer ใหมํโดยมี

ก าหนดวางตลาดในเดือนธันวาคม 2551 ท้ังน้ีกระป๋องรูปโฉมใหมํจะเป็น Eco-friendly เพราะ

นอกจากจะพิมพ์ฉลาก Carbon Footprint บนกระป๋องแล๎วอลูมิเนียมท่ีใช๎ในการผลิตกระป๋องจะมี

ปริมาณลดลง เพราะจะสามารถลดก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขบวนการผลิตลงได๎อีก 2 กรัมจาก

เดิม 161 กรัม (ประมาณการปี พ.ศ. 2548) โดยกระป๋องแบบใหมํน้ีจะน ามาใช๎กับเบียร์ทุกรํุนต้ังแตํ

เมษายน 2552 เป็นต๎นไป สํวนบริษัทอ่ืน ๆ เชํน Ajinomoto Co. และ Kao Corp. ก็ได๎หันมาเน๎น 
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Green products มากข้ึน เช่ือวําการน าแนวคิด Carbon Footprint มาใช๎กับบริษัทช้ันน าเหลําน้ีจะ

น าไปสูํการปรับปรุงขบวนการผลิตและระบบการจ าหนํายสินค๎าคร้ังใหญํในญ่ีปุ่นในระยะตํอไป 

 ผ๎ูผลิตในประเทศญ่ีปุ่นมองวําในอนาคตอันใกล๎ Carbon Footprint อาจกลายเป็นข๎อมูลท่ีผ๎ู

ซื้อมองหาและจ าเป็นต๎องรับร๎ูกํอนตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า โดยวิธีการลดปริมาณก๏าซคาร์บอนจาก

การผลิตสินค๎าอาจเร่ิมต๎นได๎หลายแนวทาง เชํน 

    1)  ลดจากบรรจุภัณฑ์ของสินค๎าเพราะประเทศญ่ีปุ่นได๎ช่ือวําใช๎จํายเงินจ านวนมาก

เพ่ือให๎หีบหํอดูสวยงามและจูงใจให๎ชวนซื้อ ดังน้ันในการจัดงานแสดงสินค๎า Tokyo International 

Packaging Exhibition 2008 ในเดือนตุลาคม 2551 ท่ีผํานมา ผ๎ูจัดงานได๎จัดมุมแสดงสินค๎าท่ีติด

ฉลาก Carbon Footprint เพ่ือสร๎างความค๎ุนเคยและส ารวจความเห็นนักธุรกิจ ซึ่งภายในงานฉลาก 

Carbon Footprint ได๎รับความสนใจอยํางมาก บริษัท Rengo Co., บริษัทผลิตกระดาษลูกฟูก ได๎

น าเสนอสินค๎าของตนพร๎อมแจ๎งปริมาณก๏าซคาร์บอนท่ีปลํอยในขบวนการผลิต บริษัท Dai Nippon 

Printing Co., ได๎น าเสนอบรรจุภัณฑ์กลุํม eco friendly ชนิดใหมํ 8 ชนิดพร๎อมๆ กัน ท่ีนําสนใจ คือ 

ถุงบรรจุอาหารประเภท retort pouch ซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดใหมํที่สามารถลดปริมาณก๏าซคาร์บอนลง

ได๎ถึงร๎อยละ 30 

    2)  ลดจากกระบวนการผลิตสินค๎า เชํน Nippon Meat Packer Inc. ได๎ค านวณ

ปริมาณก๏าซคาร์บอนท่ีเกิดจากการผลิตเน้ือวัวท่ีฟาร์มของบริษัทในประเทศออสเตรเลีย ย่ีห๎อ 

Whyalla Feedlot ซึ่งขายภายใต๎ Eco-Beef ใช๎วิธีการค านวณแบบ Life Cycle Assessment Method 

(LCA) พบวํา เน้ือวัว 1 กิโลกรัม ท าให๎เกิดก๏าซคาร์บอน (CO2 Emission) จ านวนมากถึง 16.4 กรัม 

ในจ านวนน้ีเป็นก๏าซคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนในชํวงการเลี้ยงวัว 13 กิโลกรัม คิดเป็นร๎อยละ 79 ดังน้ันหาก

ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสัตว์ จะสามารถตัดลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงได๎อยํางมาก 

ขณะน้ีในประเทศญ่ีปุ่นมีองค์กร เรียกวํา The Japan Environmental Management Association for 

Industry ซึ่งเป็นหนํวยงานกลางท าหน๎าท่ีออกเอกสารรับรอง Ecoleaf Environmental Certificate 

ให๎แกํบริษัทท่ีมีความคืบหน๎าในการพัฒนาการผลิตสินค๎าท่ีลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมบนฐานการ

ค านวณแบบ Life Cycle Assessment Method (LCA) อยํางชัดเจน 

 ปัจจุบันบริษัทในญ่ีปุ่นประมาณ 30 บริษัท ได๎รวมตัวกันด าเนินโครงการฉลากคาร์บอนเพ่ือ

ลดก๏าซเรือนกระจก ท้ังน้ี คาดวําประชาชนจะสามารถเร่ิมซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีติดฉลากคาร์บอนได๎ใน

เดือนเมษายน 2552 โดยบริษัทตําง ๆ จับมือกันลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงจากภาคการบรรจุ

ภัณฑ์ใช๎ในการบรรจุอาหาร (ตามท่ีทราบกันดีวําบรรจุภัณฑ์ในประเทศญ่ีปุ่นสวยงามและมีหลาย

ช้ัน) 
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2.3.3 ประเทศเกาหลี 

 การติดปาายบอกจ านวนคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลํอยออกมาจากภาคการผลิตได๎แพรํหลาย

ไปทั่วยุโรป ท าให๎ประเทศเกาหลีสนใจและคาดวําเร่ิมใช๎ฉลากคาร์บอนในเดือนมกราคม 2552 โดย

รัฐบาลเกาหลีจะเร่ิมวางขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายฉลากคาร์บอนติดอยํูบนตัวสินค๎า และจะ

แนะน า 2 ฉลากพร๎อมๆ กัน คือ 

    1)  Carbon Footprint Label Certificate 

    2)  Low Carbon Certification 

 ขณะน้ีมี 10 บริษัทสนใจน าผลิตภัณฑ์เข๎ารํวมโครงการ ดังน้ี สายการบิน Asiana Airlines, 

Gas boiler, เคร่ืองซักผ๎า LG, แชมพู ตรา Amore Pacific Corporation, น้ าอัดลมโค๎ก, TFT-LCD 

Glass substrates ย่ีห๎อซัมซุง, เคร่ืองกรองน้ า ตรา Woongjin Coway, ต๎ูเสื้อผ๎า ตรา Llivart, เต๎าห๎ู ตรา 

Pulmuone, ข๎าวหุงส าเร็จรูป ตรา CJ Cheil Jedang, ข๎าวหุงส าเร็จรูป ตรา CJ Cheil Jedang 

 ท้ังน้ีข้ันตอนการด าเนินโครงการฉลากคาร์บอนของประเทศเกาหลีจะเร่ิมจากการแบํง

ประเภทอุตสาหกรรมเป็นกลุํมๆ กํอนหาวิธีค านวณ Carbon Footprint ของแตํชนิดสินค๎า เม่ือได๎

ฉลากคาร์บอนแล๎วจะมีการจัดฝึกอบรมให๎เจ๎าของผลิตภัณฑ์รับทราบ โดยจะมีการจัดเก็บฐานข๎อมูล 

LCI ของประเทศเป็นระยะๆ โดยในขณะน้ีสามารถจัดเก็บฐานข๎อมูล LCI (Life Cycle Inventory) 

ได๎แล๎วจ านวน 400 ชนิด 

 

2.3.4 ประเทศจีน 

 ได๎แนะน าโรงแรม URBN ภายใต๎สโลแกน China’s 1st Carbon Neutral Hotel ท่ีปรับปรุง

สภาพมาจากโรงงานเกํา มีท้ังหมด 26 ห๎อง ภายใต๎แนวคิด Green Concept โดยใช๎วัสดุ recycle และ

วัสดุพื้นเมืองในการตกแตํงภายใน เชํน ก๎อนอิฐของเซ่ียงไฮ๎ 

 

2.3.5 ประเทศนิวซีแลนด์ 

 ขณะน้ีมีการแนะน าการค านวณปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลือกซื้อวัสดุสร๎าง

บ๎าน (Carbon calculator for houses) โดยเช่ือวําวิธีน้ีจะสามารถลดปริมาณก๏าซคาร์บอนลงได๎ถึง

ประมาณ 50 กรัม ซึ่งก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวน 50 ตัน น้ีเองมีคําเทียบเทํากับก๏าซคาร์บอนท่ี

ปลํอยจากทํอไอเสียรถยนต์ตลอดวงจรชีวิตท่ีรถยนต์คันหน่ึงสามารถใช๎งานได๎ หรือมีคําเทียบเทํา

กับการปลํอยก๏าซคาร์บอนจากการบินซึ่งเทียบระยะทางการบิน ได๎เป็นระยะประมาณ 500,000 ไมล์ 

 ท้ังน้ีเปิดเผยโดยผ๎ูจัดการระบบโปรแกรมการคิดค านวณ Mr. Geoff Henly วําการค านวณมี

ข้ันตอนธรรมดาแตํสามารถแสดงให๎เห็นได๎วําจากการเลือกวัสดุแตํละชนิดจะมีผลตํอสิ่งแวดล๎อม
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โดยตรงเน่ืองจากงานกํอสร๎างมีหลายแบบ โดยวิธีการค านวณจะแสดงให๎เห็นถึงวัสดุท่ีเลือกใช๎แตํ

ละชนิดวําจะมีคําการปลํอยก๏าซคาร์บอนมากน๎อยเพียงใด เชํน วัสดุจ าพวกไม๎ ชนิด Pinus radiate 

สามารถดูดซึมก๏าซคาร์บอนได๎ถึง 1.7 ตัน ในกรณีท่ีในบ๎านใช๎แตํวัสดุจ าพวกไม๎ Pinus radiate สํวน

วัสดุจ าพวกอลูมิเนียมจะกํอให๎เกิดก๏าซคาร์บอนประมาณ 9 ตัน ตํอหน่ึงผลิตภัณฑ์ Mr. Geoff Henly 

เสริมวําโปรแกรมการออกแบบน้ีเองเหมาะส าหรับค านวณบ๎านแบบช้ันเดียว ดังน้ันจะเห็นได๎วําหาก

ผ๎ูบริโภคเลือกใช๎วัสดุจ าพวกไม๎แทนอลูมิเนียมจะสามารถลดก๏าซคาร์บอนได๎สูงถึงประมาณ 20-25 

ตัน จากอากาศโปรแกรมน้ีจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผ๎ูบริโภคท่ีสามารถเลือกซื้อสินค๎าท่ีเป็นมิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อม 

 

2.3.6 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกาโดยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได๎ท าการออกฉลากคาร์บอน จ านวน 3 ประเภท ดังน้ี  

    1)  ฉลาก Low-Carbon Seal ซึ่งเป็นฉลากคาร์บอนประเภทท่ีไมํมีจ านวนการปลํอย 

Carbon Footprint  ดังน้ันผ๎ูบริโภคจะไมํสามารถทราบได๎ถึงจ านวนก๏าซเรือนกระจกท่ีถูกปลํอยใน

ภาคการผลิตสินค๎า 

    2)  ฉลาก Carbon Score เป็นฉลากคาร์บอนประเภทท่ีมีจ านวน Carbon Footprint 

ติดไว๎บนตัวผลิตภัณฑ์ ดังน้ันผ๎ูบริโภคจะสามารถเปรียบเทียบข๎อมูลการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจาก

ภาคการผลิตสินค๎าของระหวํางสินค๎าแตํละชนิดหรือชนิดเดียวกันแตํตํางตราสัญลักษณ์กันได๎ เพ่ือ

เปิดโอกาสให๎ผ๎ูบริโภคใช๎เป็นข๎อมูลในการเลือกซื้อสินค๎าท่ีปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคการผลิต

ปริมาณน๎อยที่สุด 

    3)  ฉลาก Carbon Rating ฉลากคาร์บอนประเภทน้ีจะมีลักษณะคล๎ายกับ Energy 

label ในสหภาพยุโรป โดยฉลากคาร์บอนประเภทน้ีจะแบํงกลุํมโดยใช๎สัญลักษณ์เป็นรูปดาว จาก 1 

จนถึง 5 ดาว หากสินค๎าใดได๎จ านวนดาวมากหมายถึงสินค๎าชนิดน้ัน ๆ ลดการปลํอยก๏าซเรือน

กระจกลงได๎ในปริมาณมากกวําสินค๎าท่ีได๎ดาวน๎อยดวง 

 

2.4 ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย 

 

2.4.1 ความเป็นมาของฉลากส่ิงแวดล้อม 

 องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (2552) อธิบายวํา ในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อมของผ๎ูบริโภค ท าให๎เกิดมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการโฆษณาวําไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม

หรือลดปัญหาโลกร๎อน ISO จึงได๎จัดท ามาตรฐานเก่ียวกับฉลากและประกาศข้ึนด๎วย เพ่ือไมํให๎เป็น
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การหลอกลวงและให๎เป็นมาตรฐานสากลท่ียอมรับได๎ท่ัวโลก ซึ่งฉลากและประกาศสิ่งแวดล๎อมเป็น

สํวนหน่ึงในมาตรฐาน ISO 14000 (Environmental Management Standards) คือ ISO 14020 

(Environmental labels and declarations - General principles) ISO 14021 (Environmental labels 

and declarations – Self-declaration Environmental claims) ISO 14024 (Environmental labels and 

declarations – Environmental labeling Type I – Guiding principles and procedures) และ ISO 

14025 (Environmental labels and declarations – Environmental labeling Type II – Guiding 

principles and procedures)  

 ฉลากสิ่งแวดล๎อมหรือค าประกาศหมายถึง ประโยค เคร่ืองหมาย หรือรูปภาพบนผลิตภัณฑ์ 

หรือหีบหํอเอกสารของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เก่ียวกับการใช๎ทรัพยากร การผลิต การจัดสํง การใช๎ 

หรือการท้ิง (ปราณี พันธุมสินชัย, 2548: 113) ซึ่งประเภทของฉลากและประกาศสิ่งแวดล๎อมตาม

มาตรฐาน ISO 14000 ในปัจจุบันถูกแบํงออกเป็น 3 ประเภท  

  ประเภทท่ี 1 (Type I) ได๎แกํ ฉลากสิ่งแวดล๎อมท่ีมอบให๎โดยบุคคลท่ีสาม โดยใช๎

ข๎อก าหนดหลายๆอยําง เชํน ประหยัดพลังงาน สามารถน ากลับมาใช๎ได๎ใหมํ ไมํกํอให๎เกิดสารพิษ 

เป็นต๎น เพ่ือแสดงวําผลิตภัณฑ์น้ันได๎ผํานการพิจารณาโดยหนํวยงานท่ีเป็นอิสระแล๎ววํา มีคุณสมบัติ

ท่ีเน๎นคุณคําทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเปรียบเทียบให๎ผ๎ูบริโภคเลือกใช๎เม่ือมีสินค๎าประเภทเดียวกัน

จ าหนํายเป็นจ านวนมาก โครงการฉลากเขียวของประเทศตํางๆ รวมท้ังประเทศไทยก็จัดวําเป็น

ฉลากประเภทท่ี 1 

   ประเภทท่ี 2 (Type II) ได๎แกํ ฉลากสิ่งแวดล๎อมท่ีผ๎ูผลิตเป็นผ๎ูคิดใช๎ข้ึนเอง (Self-

declaration) เพ่ือเป็นการโฆษณาหรือประกาศวําผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 

คือบอกวําตัวเองดีตํอสิ่งแวดล๎อมอยํางไร เชํนถุงของห๎างสรรพสินค๎าท่ีจะประทับตรา (เอง) วําถุงน้ี

สามารถรีไซเคิลได๎ หรือผงซักฟอกบางย่ีห๎อท่ีเขียนวําคืนน้ าใสให๎โลกสวย มีตราโลโก๎ท่ีออกแบบ

เอง เป็นการบอกวําผลิตภัณฑ์ของตนเองดีตํอสิ่งแวดล๎อม 

  ประเภทท่ี 3 (Type III) ได๎แกํ ฉลากท่ีแสดงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในเชิง

ทรัพยากรท่ีใช๎และผลกระทบ ซึ่งได๎มีการทดสอบโดยบุคคลท่ีสาม หรือหนํวยงานท่ีเป็นอิสระแล๎ว 

เป็นฉลากท่ีใช๎วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวค านวนหรือท่ีเรียกวํา LCA (Life Cycle 

Assessment) ฉลากประเภทน้ีเชํน ฉลากคาร์บอน ฉลากท่ีรับรองสินค๎าเกษตรอินทรีย์ และคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ 
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2.4.2 ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) คืออะไร 

 ฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกออกสูํบรรยากาศตํอหนํวยผลิตภัณฑ์ 

โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค๎าต้ังแตํการจัดเตรียม

วัตถุดิบ การผลิต การใช๎ และการจัดการหลังการใช๎ โดย LCA ถูกน ามาใช๎เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมิน

การปลํอยก๏าซเรือนกระจกของการได๎มาซึ่งสินค๎าหรือบริการ โดยแสดงผลอยํูในรูปของก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา (CO2 equivalent) ในการออกฉลากคาร์บอน อยํางไรก็ตาม ข๎อมูล 

LCA ในประเทศไทยยังไมํสมบูรณ์ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช๎กับฉลากคาร์บอนได๎ ดังน้ัน ในระยะแรก 

ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) จึงเป็นผลจากการประเมินการลดก๏าซเรือนกระจกใน

กระบวนการผลิตเทําน้ัน โดยฉลากลดคาร์บอนจะแสดงให๎ผ๎ูบริโภคได๎รับทราบวําในกระบวนการ

ผลิตสินค๎าสามารถลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก เป็นปริมาณเทําใดหลังจากท่ีผ๎ูประกอบการได๎มี

การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล๎ว 

 

                                      
 

ภาพท่ี 2.7 ฉลากลดคาร์บอน 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก, 2553. 

 

 ฉลากคาร์บอนของประเทศไทยระยะแรกน้ี จึงเป็นฉลากลดคาร์บอน "Carbon Reduction 

Label" โดยสัญลักษณ์จะเป็นหัวลูกศรช้ีลง แสดงให๎เห็นวํามีระดับการปลํอยก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ตํอหนํวยสินค๎าและบริการในระดับท่ีลดลง (ดังภาพท่ี 2.7) โดยกลุํมเปาาหมาย

คือ ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีจ าหนํายในประเทศ (Domestic Market) เพ่ือสร๎างความตระหนักและ

ทางเลือกแกํประชาชนชาวไทยได๎มีสํวนรํวมในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกหรือบรรเทาภาวะ

โลกร๎อน ในสํวนของผ๎ูประกอบการไทย ฉลากลดคาร์บอนจะเป็นการเตรียมความพร๎อมในการ
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พัฒนาไปสูํในการจัดท าฉลากคาร์บอนในระดับสากลท่ีมีการวัดขนาดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon 

Footprint) หรือปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เม่ือประเทศไทย

มีฐานข๎อมูล LCA ท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอ รวมท้ังเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํระบบมาตรฐาน

ไอเอสโอ 14067 (ISO 14067) ท่ีมีการน าก๏าซเรือนกระจกเข๎ามาพิจารณารํวมเป็นคร้ังแรกอีกด๎วย 

การด าเนินงานดังกลําวจะเป็นการชํวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของสินค๎าไทยใน

ตลาดโลก 

  ฉลากคาร์บอน แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ฉลากแบบท่ี 1 พิจารณาการประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

(Cradle to Grave) ต้ังแตํการได๎มาซึ่งวัตถุดิบ การขนสํง การผลิต การบรรจุหีบหํอ 

การใช๎งานจนกระทั่งการก าจัดของเสียท่ีเกิดข้ึน 

ฉลากแบบท่ี 2 พิจารณาเฉพาะก๏าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต (Production 

stages) เทําน้ัน ซึ่งวิธีน้ีจะใช๎เวลาในการด าเนินงานน๎อยกวําแบบแรก ซึ่งใน

ชํวงแรกของโครงการจะมํุงเน๎นการออกฉลากลดคาร์บอนแบบท่ี 2 เพ่ือให๎การ

ด าเนินการออกฉลากกระท าได๎รวดเร็วรองรับกระแสของผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภค 

 

2.4.3 เกณฑ์การประเมินการผลิตสินค้าเพ่ือข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 เกณฑ์การประเมินการผลิตสินค๎าเพ่ือข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนน้ัน โดยเปรียบเทียบ

ปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําท่ีเกิดข้ึนตํอหนํวยผลิตภัณฑ์ระหวํางปีฐาน (พ.ศ. 2545) 

กับปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) เพ่ือประเมินวําการปลดปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมากกวําหรือ

เทํากับร๎อยละ 10 โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ การลดปริมาณการใช๎ไฟฟาา การลดปริมาณ

เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต และการลดลงของก๏าซเรือนกระจกจากของเสีย 

 1) กระบวนการผลิตมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยต้ังแตํร๎อยละ 10 ข้ึน

ไป ระหวํางปี พ.ศ.2545 ถึงปีลําสุดท่ีครบ 12 เดือน 

 2) กระบวนการผลิตมีระบบก าเนิดไฟฟาาจากวัสดุชีวมวล หรือจากของเสียเพ่ือใช๎

ภายในโรงงาน โดยอาจซื้อไฟฟาาจากผ๎ูผลิตภายนอกได๎แตํต๎องไมํเกินร๎อยละ 5 ของปริมาณไฟฟาา

ท้ังหมดท่ีใช๎ในการผลิตสินค๎า ท้ังน้ีจะไมํมีการใช๎เช้ือเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต (ยกเว๎นเพ่ือ

การเร่ิมต๎นเดินระบบก าเนิดไฟฟาาและเพ่ือการเคลื่อนย๎ายสิ่งของภายในพ้ืนท่ีสถานประกอบการ

เทําน้ัน) และไมํมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากของเสีย (น้ าเสีย หรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย)  
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 3) กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใช๎เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน

ภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ คณะท างานสํงเสริมการใช๎ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณี

ไป 

 

2.4.4 แนวทางการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 การด าเนินการตามแนวทางการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (ดังภาพท่ี 2.8) โดยเร่ิม

พิจารณาจากการใช๎ไฟฟาา เช้ือเพลิงฟอสซิล วัตถุดิบ และการจัดการของเสีย และแสดงผลในรูปของ

ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา (CO2 equivalent) ผลการประเมินจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์กลางท่ีองค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 

ก าหนดไว๎ เม่ือตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล๎ว สินค๎าและบริการน้ันจะได๎รับการอนุมัติเพ่ือข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน  

 

                            
 

ภาพท่ี 2.8 แนวทางการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก, 2553. 

 

2.4.5 อายุของฉลากและค่าด าเนินการ 

2.4.5.1 ฉลากลดคาร์บอนมีอายุ 3 ปี ผ๎ูผลิตต๎องย่ืนเอกสารเพ่ือขอข้ึนทะเบียน

ฉลากใหมํภายหลัง 3 ปี 

2.4.5.2 คําด าเนินการในการข้ึนทะเบียนฉลาก 100,000 บาทตํอผลิตภัณฑ์ 
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2.4.6 ข้อดีของการมีฉลากลดคาร์บอน 

   ผ๎ูบริโภคได๎อะไร 

1) ทางเลือกใหมํในการซื้อสินค๎าและบริการ เป็นตัวกระต๎ุนให๎ผ๎ูผลิตปรับปรุง

กระบวนการผลิต การได๎มาซึ่งวัตถุดิบ และผลิตสินค๎าท่ีปลํอยก๏าซเรือนกระจกน๎อย 

2) มีสํวนรํวมในการชํวยลดปัญหาภาวะโลกร๎อน 

   ผ๎ูผลิตได๎อะไร 

1) ลดต๎นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให๎มีประสิทธิภาพดีข้ึน ลด

การใช๎พลังงานฟอสซิล เพ่ิมการใช๎พลังงานหมุนเวียน 

2) แสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบตํอสังคมและสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎แกํ

บริษัท 

 

2.4.7 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 คณะท างานสํงเสริมการใช๎ฉลากลดคาร์บอนได๎พิจารณาอนุมัติให๎ฉลากลดคาร์บอนแกํ 

ผ๎ูประกอบการ โดยปัจจุบันมีจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได๎รับการอนุมัติข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ท้ังสิ้น 72 ผลิตภัณฑ์ จาก 16 บริษัท ตัวอยํางผลิตภัณฑ์ ได๎แกํ สตรอเบอร์ร่ีอบแห๎ง ปูนซีเมนต์ ไม๎ฝา 

ถุงยางอนามัย น้ ามันปาล์ม กระเบ้ืองปูพ้ืน บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม น้ าตาลทราย กระเบ้ืองเซรามิค และ

พรมชนิดทอด๎วยเคร่ืองจักร โดยรายละเอียดปรากฏดังตารางในภาคผนวก ข (ข๎อมูล ณ วันท่ี 13 

กรกฎาคม 2553) 

 

2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ทวีศักด์ิ ดินประภา (2549: 3-4) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์สีเขียวของคนวัยท างาน ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ 

ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการขาย น้ันมีความส าคัญระดับสูงและมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายใน

สํวนบุคคล เน่ืองจากแตํละบุคคลให๎ความส าคัญกับคุณภาพ ขนาด รูปทรง และความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์สีเขียว อีกท้ังยังค านึงถึงราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและไมํสูงกวําผลิตภัณฑ์ท่ัวๆไป 

รวมท้ังรายการสํงเสริมการขาย เชํน ของแถม การลดราคาพิเศษ บริการหลังการขายและการท า

ประโยชน์เพ่ือสังคมของผ๎ูผลิตเพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ตํอผ๎ูบริโภคและสามารถกระต๎ุนให๎เกิดความ

ต๎องการการใช๎ผลิตภัณฑ์สีเขียวได๎ สํวนในเร่ืองของปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายน้ันอยํูใน
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ระดับความส าคัญปานกลางเพราะกลุํมตัวอยํางมีความช่ืนชอบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามร๎านค๎า

สะดวกซื้อและห๎างสรรพสินค๎าเป็นสํวนใหญํ 

 มนตรี ปาปาอง (2545) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาผลประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจของโครงการ

ฉลากเขียวในประเทศไทยพบวํา กระแสความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล๎อมจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป็นแรงผลักดันให๎ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ NGOs ต๎องเข๎ามามี

สํวนรํวมในการจัดการแก๎ไข ซึ่งฉลากเขียวถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงในนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมท่ีใช๎

ตลาดเป็นเคร่ืองมือตัวหน่ึงท่ีใช๎แนวคิดในการบรรเทาวิกฤตการณ์ทางด๎านสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน 

โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได๎รับฉลากเขียวก็เป็นหลักประกันวําสินค๎าหรือบริการชนิดน้ันๆ มีกระบวนการ

ผลิต การใช๎ และการจัดการหลังการใช๎ท่ีไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม หรือกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ

สิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีเน๎นคุณคําทางด๎านสิ่งแวดล๎อมและตรงตามความ

ต๎องการของผ๎ูบริโภค ในสํวนของผ๎ูผลิตจะได๎ผลประโยชน์ในแงํของก าไร เน่ืองจากในปัจจุบันมี

การอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน ผลักดันให๎เกิดการแขํงขันเพ่ิมมากข้ึน สํงผล

กระทบท าให๎ผ๎ูผลิตในรายอ่ืนๆ ต๎องปรับปรุงสินค๎าหรือบริการของตนเอง โดยให๎ความส าคัญกับ

ผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นส าคัญ 

 จิตรลดา โกสินทรานนท์ (2549: 68-69) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการเลือกซื้อสินค๎า

อุปโภคท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเร่ิมต๎นจากการเลือกขนาดและรูปแบบของสินค๎าให๎เหมาะสม

กับการใช๎งานและตรงตามความต๎องการของผ๎ูซื้อ จากน้ันให๎พิจารณาสินค๎าท่ีได๎ฉลากเขียว ในกรณี

ท่ีสินค๎าไมํได๎รับฉลากเขียวให๎ยึดหลักพิจารณาตามมาตรฐานการใช๎งาน (เคร่ืองหมาย มอก.) และ

มาตรฐานส่ิงแวดล๎อม จากการส ารวจสินค๎าอุปโภคท่ีใช๎เป็นกรณีศึกษาในท๎องตลาด พบวํา สินค๎าท่ี

ได๎ฉลากเขียวมีจ านวนน๎อยมากในตลาดท าให๎ผ๎ูบริโภคมีทางเลือกน๎อย และขาดแรงจูงใจในการ

เลือกซื้อ อีกท้ังสินค๎าน้ันยังมีราคาแพงกวําสินค๎าท่ัวไป ผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องจึงควรรํวมมือกันสํงเสริม

สินค๎าท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมตามบทบาทของตนเพ่ือให๎ได๎รับความนิยมมากข้ึน โดยเร่ิมจาก

ภาครัฐท่ีให๎การสํงเสริมและสนับสนุนผ๎ูผลิต และผ๎ูบริโภคในทุกๆ ด๎าน เพ่ือให๎เกิดความร๎ูความ

เข๎าใจเก่ียวกับสินค๎าท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากย่ิงข้ึน  

 สราวุธ เดชารัตน์ (2541) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมของผ๎ูบริโภคตํอสินค๎าฉลากเขียว ของ

ผ๎ูท่ีอยํูอาศัยอยํูในบ๎านใหมํ กรณีศึกษาในต าบลช๎างเผือก เขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ผลการศึกษา

พบวํา กลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวในระดับสูง และปัจจัยด๎าน

การศึกษาของผ๎ูบริโภคไมํมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สํวนปัจจัยทางด๎าน

ความร๎ูความเข๎าใจในผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ราคาของผลิตภัณฑ์ และ

การได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆ มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ทางด๎าน
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ปัญหาและอุปสรรคพบวําการประชาสัมพันธ์ให๎ความร๎ูแกํประชาชนเพ่ือรับทราบข๎อมูลเท็จจริงยังมี

ไมํพอ ผลิตภัณฑ์มีราคาแพงถ๎าเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทธรรมดาในชนิดเดียวกัน 

 สุชนนี  เมธิโยธิน (2553) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ

ธุรกิจโรงพิมพ์ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวํา ท้ังโรงพิมพ์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ 

ได๎ผลการวิจัยเหมือนกันคือ กลยุทธ์การโฆษณาท าให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎านการรับร๎ูมากท่ีสุด กลยุทธ์

การโฆษณาท าให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎านภาพลักษณ์ท่ีดีมากท่ีสุด กลยุทธ์การสํงเสริมการขายท าให๎

เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎านพฤติกรรมการซื้อซ้ า และกลยุทธ์การตลาดโดยตรงท าให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎าน

ยอดขายที่เติบโตข้ึนมากท่ีสุด 

 พิศุทธิ์ จ าเริญรวย (2553) ได๎ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของ นายชู

วิทย์ กมลวิศิษฎ์: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังผ๎ูวําราชการกรุงเทพมหานคร วันท่ี 5 ตุลาคม 

2551 เพ่ือศึกษาบริบททางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลตํอการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังผ๎ูวํา

ราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช๎แนวคิดด๎านการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดด๎านการตลาดทาง

การเมือง ผนวกกับแนวคิดการก าหนดวาระขําวสาร โดยเก็บข๎อมูลด๎วยการสังเกตการณ์แบบไมํมี

สํวนรํวม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบวํา กลยุทธ์การรณรงค์และการส่ือสารการเมืองในฐานะ

ผ๎ูสมัครอิสระไมํสังกัดพรรค และไมํมีฐานเสียงของพรรคการเมืองอยํูเลย ก็สามารถสร๎างสีสันและ

ดึงดูดความสนใจได๎เป็นอยํางดี และได๎รับคะแนนเสียงในระดับที่นําพอใจ 

 ชนาทิป อํอนหวาน (2553) ได๎ท าการศึกษาเร่ืองความร๎ูความเข๎าใจและทัศนคติท่ีมีผลตํอ

แนวโน๎มพฤติกรรมการซื้อสินค๎าท่ีมีฉลากคาร์บอนของผ๎ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรมเก่ียวกับการลดภาวะโลกร๎อน มีการปฏิบัติ

กิจกรรมเก่ียวกับการลดภาวะโลกร๎อนโดยรวมอยํูในระดับปฏิบัติคํอนข๎างบํอย และความสนใจ

เก่ียวกับภาวะโลกร๎อนโดยรวมอยํูในระดับสนใจมาก สํวนความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะโลกร๎อน

โดยรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยอยํางย่ิง ส าหรับเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือการอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม พบวํา ผ๎ูบริโภคให๎ความส าคัญกับเหตุผลท่ีใช๎ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือการอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยํูในระดับมาก ซึ่งความถี่ในการใช๎ผลิตภัณฑ์เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม

โดยรวมอยํูในระดับใช๎บางคร้ัง และพบวําผ๎ูบริโภคสํวนใหญํมีความร๎ูความเข๎าใจในระดับปานกลาง 

ด๎านทัศนคติเก่ียวกับสินค๎าฉลากคาร์บอนด๎านผลิตภัณฑ์โดยรวมซึ่งประกอบด๎วย ด๎านประโยชน์

หลัก ด๎านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด๎านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และด๎านศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์อยํูในระดับดี สํวนด๎านการรับร๎ูขําวสารท่ีเก่ียวข๎องกับฉลากคาร์บอนผํานการสื่อสารทาง

การตลาดโดยรวมอยํูในระดับน๎อย  และแนวโน๎มพฤติกรรมการซื้อสินค๎าท่ีมีฉลากคาร์บอน พบวํา 

ผ๎ูบริโภคมีแนวโน๎มการซ้ือสินค๎าฉลากคาร์บอนในอนาคตระดับปานกลาง มีแนวโน๎มแนะน าให๎ผ๎ูท่ี
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ร๎ูจักซื้อสินค๎าท่ีมีฉลากคาร์บอนอยํูในระดับปานกลาง และมีแนวโน๎มเลือกซื้อสินค๎าท่ีมีสินค๎าฉลาก

คาร์บอนถึงแม๎มีสินค๎าประเภทเดียวกันวางจ าหนํายอยํูในระดับปานกลาง ด๎านเหตุผลท่ีจะซื้อสินค๎า

ฉลากคาร์บอน พบวํา มีความถี่มากท่ีสุดในข๎อ อยากมีสํวนรํวมในการลดภาวะโลกร๎อน และมี

ความถี่น๎อยที่สุดในข๎อ ราคาของสินค๎าฉลากคาร์บอนไมํแพงเกินไป 

 ปิยะวดี ทองบุ (2551) ได๎ท าการศึกษาเร่ืองการเปิดรับสื่อ ความร๎ูความเข๎าใจ ทัศนคติและ

การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับปัญหาโลกร๎อนอยํูใน

ระดับปานกลาง ในสํวนของทัศนคติเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร๎อนและการแก๎ไขปัญหาโดยรวมวํา

เป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญ และจ าเป็นต๎องแก๎ไข เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวเราโดยตรง โดยทุก

คนต๎องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเพ่ือแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน ส าหรับการมีสํวนรํวมในการ

แก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํจะมีสํวนรํวมอยํางมากในเร่ืองท่ีสามารถ

กระท าได๎โดยงํายหรือกระท ามาอยํูกํอนแล๎ว สํวนผลการทดสอบสมมติฐานน้ัน พบวํา ลักษณะทาง

ประชากรณ์ศาสตร์ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร๎อน แตํอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได๎และกลุํมพ้ืนท่ี ยกเว๎น เพศ มีผลตํอความร๎ูความเข๎าใจเก่ียวกับปัญหาภาวะ

โลกร๎อน นอกจากน้ี อายุ ระดับการศึกษา กลุํมพ้ืนท่ีมีผลตํอทัศนคติเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร๎อน 

และระดับทัศนคติเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร๎อนมีควาสัมพันธ์กับระดับการมีสํวนรํวมในการแก๎ไข

ปัญหาภาวะโลกร๎อนในทางบวก 

 วิสาขา ภํูจินดา (2554) ได๎ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม

อุตสาหกรรมโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวํา ความส าเร็จของการ

ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 9 บริษัทหรือโรงงาน 

ข้ึนอยํูกับปัจจัยดังตํอไปน้ี ได๎แกํ การท าประโยชน์เพ่ือสังคม การมีวิสัยทัศน์และนโยบายของ

ผ๎ูบริหาร ความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความร๎ูความเข๎าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารท่ีดีในองค์กร การสืบทอดวัฒนธรรมจากรํุนสูํรํุน การใช๎ทรัพยากร

อยํางมีประสิทธิภาพและค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม การมีสํวนรํวมของพนักงาน การมีต๎นแบบ และการ

เป็นตัวช้ีวัดระดับบุคคล ตามล าดับ และพบวําปัจจัยที่มีผลตํอการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล๎อมส าหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีได๎จากการสอบถามกลุํมตัวอยําง

โรงงานอุตสาหกรรม 400 โรงงาน ได๎แกํ ขนาดของอุตสาหกรรม นโยบายด๎านการจัดการ

สิ่งแวดล๎อม การได๎รับข๎อมูลขําวสาร ความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล๎อม และการเข๎ารํวมกิจกรรม ท่ีมีการประยุกต์หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และพบวํากลุํมตัวอยํางโรงงานอุตสาหกรรม เห็นวําปัจจัยท่ีมีผลตํอความส าเร็จ
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ในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎แกํ วิสัยทัศน์และนโยบายของผ๎ูบริหาร  

รองลงมา คือ ความร๎ูความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีสํวนรํวมของ

พนักงาน และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

สิ่งแวดล๎อม พบวําผ๎ูบริหารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ซึ่งต๎องมีความต้ังใจและมีการถํายทอดมาสูํผ๎ู

ปฏิบัติในรูปแบบของต๎นแบบและการน ามาเป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของพนักงาน

ก็มีความส าคัญอยํางยิ่งเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน และท่ีส าคัญความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและความร๎ูความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีความส าคัญในการ

ประยุกต์ใช๎ในการจัดการสิ่งแวดล๎อม และควรมีการสนับสนุนจากหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง เชํน ด๎าน

ความร๎ูความเข๎าใจ ด๎านตัวอยําง 

  Edwards-Jones, Plassmann, York, Hounsome, Jones and Canals (2008) ได๎ท าการศึกษา

เร่ืองความอํอนไหวของการสํงออกกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอนในสหราชอาณาจักร 

การศึกษาคร้ังน้ีได๎ท าการศึกษาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) ของ 3 ผลิตภัณฑ์พืชสวน 

ท่ีมาจากแหลํงผลิตท่ีแตกตํางกันในตลาดของสหราชอาณาจักร อันประกอบด๎วย ผักกาดหอม บล็อก

โคลี่และถั่วเขียว การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) ท าให๎สามารถทราบ

คุณลักษณะท่ีมีผลตํอความอํอนไหวของการสํงออก ซึ่งมี 3 ระดับ ข้ึนอยํูกับการขนสํง เศรษฐกิจ

ของประเทศ และลักษณะเฉพาะของหํวงโซํอุปทาน พบวําความสัมพันธ์ไมํเป็นไปอยํางงํายประเทศ

ท่ีสํงออกกับความอํอนไหวในการน าเอาฉลากคาร์บอนมาใช๎ ประเทศก าลังพัฒนาท่ีอยํูหํางจาก 

สหราชอาณาจักรและอยํูในระดับท่ีสามารถมีสินค๎าทดแทนได๎เป็นประเทศท่ีมีความอํอนไหวมาก

ท่ีสุด อยํางไรก็ตามประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศมีความอํอนไหวต่ าเน่ืองจากสินค๎าสํงออกเป็น

สินค๎าเขตร๎อนซึ่งเป็นการยากท่ีจะสามารถหาสินค๎าอ่ืนในท๎องถิ่นมาทดแทนได๎ และในระยะสั้น

ผ๎ูบริโภคจะไมํตอบสนองตํอผลกระทบของฉลากคาร์บอนกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แตํฉลาก

คาร์บอนจะสํงผลกระทบระยะสั้นอยํางมากกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญญาหรือข๎อตกลงในการลดการ

ปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

  Upham, Dendler and Bleda (2009) ได๎ท าการศึกษาเร่ืองผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอนของ

สินค๎าเกษตร: การรับร๎ูของประชาชนและความสามารถในการลดการปลดปลํอย ผลการศึกษาการ

รับร๎ูของประชาชนเก่ียวกับการติดฉลากคาร์บอนของสหราชอาณาจักร ท าการศึกษาโดยการประชุม

กลุํมยํอย 3 กลุํม พบวําเป็นการยากมากท่ีจะท าฉลากคาร์บอนโดยให๎เกิดการรับร๎ูคําของการปลํอย

มลพิษโดยท่ีไมํต๎องระบุข๎อมูลเพ่ิมเติม นอกจากน้ี พบวําความเต็มใจท่ีจะเลือกใช๎ฉลากคาร์บอน

ส าหรับเป็นการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ของประชาชนมีเพียงเล็กน๎อย  
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 การทบทวนวรรณกรรมในแนวคิดทฤษฎีตํางๆ ท่ีเก่ียวข๎อง ท าให๎ทราบแนวทางรูปแบบใน

การจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน โดยการพิจารณาปัจจัยในสภาพแวดล๎อมท่ีจะเข๎ามามีผลตํอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการ

ทบทวนวรรณกรรมน้ียังชํวยให๎ทราบในวิธีการหรือข้ันตอนในการก าหนดกลยุทธ์ รวมท้ัง

สถานการณ์ของฉลากคาร์บอนในตํางประเทศ เพ่ือน ามาเป็นสํวนหน่ึงของการจัดท ากลยุทธ์ในการ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนอีกด๎วย และสามารถน าผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข๎องท่ีได๎มาอภิปรายผล

การศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือสรุปผลตํอไป 

 



บทท่ี 3 

 

วิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย” 

เป็นการศึกษาท่ีใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) และใช้แนวทาง

เชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ควบคู่กัน โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาและวิธี

การศึกษาดังต่อไปน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ัน ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาบริบทด้านกลไกการค้าระหว่างประเทศและนโยบายภาครัฐ เก็บรวบรวมข้อมูลโรงงาน

อุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ส าหรับในกลุ่ม

ตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ ขนาดอุตสาหกรรม และลักษณะการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม การ

ดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความรู้ความเข้าใจเร่ืองฉลากลดคาร์บอนและ

ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีต่อการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน รวมท้ังกระบวนการ

หรือข้ันตอนการด าเนินการในการขอข้ึนทะเบียนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม และท าการศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนน้ันได้ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ความพร้อมของ

หน่วยงาน กระบวนการหรือข้ันตอนการด าเนินการในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในฐานะ

เป็นผู้อนุมัติ รวมท้ังการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานน้ันๆ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา

และอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนและหาข้อเสนอแนะ  

เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ

สะดวกส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและ
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โรงงานอุตสาหกรรมท่ียังไม่ได้มีการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน ดังน้ัน

จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดเชิงคุณภาพในการศึกษา (ดังภาพที่ 3.1) ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) ตามกรอบแนวคิดเชิงปริมาณในการศึกษา (ดังภาพที่ 3.2) ต่อไปน้ี 

กลยุทธ์ในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

(Carbon Reduction Label) 

บริบท 

- กลไกการค้าระหว่างประเทศ 

- นโยบายภาครัฐ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

- รูปแบบของธุรกิจ (ภาคส่งออกและภายในประเทศ) 

- ขนาดและลักษณะการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม 

- การดูแลส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ความรู้ความเข้าใจเร่ืองฉลากลดคาร์บอนของโรงงานฯ 

- ความคิดเห็นเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

- กระบวนการและขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการขอขึ้น

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction 

Label) 

- สถานการณ์ปัจจุบันของการขอขึ้นทะเบียน 

- กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าการขอข้ึน

ทะเบียน 

- ความพร้อมของหน่วยงาน  

- การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

แนวทางส าหรับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)  

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยภายในของโรงงานอุตสาหกรรม 

ได้แก่ ขนาดของอุตสาหกรรม, รูปแบบการขายสินค้า และลักษณะของการลงทุน 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน คือ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอน และความคิดเห็นใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

  
  

  

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงปริมาณ 

 

3.2 สมมติฐานการวิจัย 

 

1) ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลด

คาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

2) รูปแบบการขายสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลด

คาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

3) ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

4) รูปแบบการขายสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

5) ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในการ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

6) ขนาดของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

7) รูปแบบการขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

ขนาดของอุตสาหกรรม 

รูปแบบการขายสินค้า 

ลักษณะของการลงทุน 
 

ความรู้ความเข้าใจ 

ความคิดเห็น 

การขอข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 
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8) ลักษณะของการลงทุนมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

9) ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

 

3.3 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 

3.3.1 ประชากรเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction 

Label) ในประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยมีประชากรและผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informant) ท่ีใช้ในการศึกษาจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

3.3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง คือ หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กลุ่ม

ท่ีสอง คือ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

3.3.1.2 ประชากรเป้าหมาย 

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย จ านวน 457,968 โรงงาน 

 

3.3.2 การเลือกตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

3.3.2.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา คือ โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ท่ียังไม่ได้

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน โดยเจาะจงเลือกอุตสาหกรรมประเภท D (การผลิต) จากการแบ่ง

ประเภทอุตสาหกรรมตามส านักงานสถิติแห่งชาติ ในรายช่ืออุตสาหกรรมตามกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ต้ังแต่หมวดท่ี 15 – 37 จ านวนท้ังสิ้น 457,968 แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) 

การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณได้จากเกณฑ์ก าหนดตามแนวคิดของ Yamane 

(1973: 727 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2548: 115) ก าหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้

ท่ีร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดังน้ี  
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  n = 2Ne1
N


  

    n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

    N  = ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

    e  = ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน (หรือก าหนดความเช่ือม่ัน) 

 

จากสูตร  n = 20.05)(457,968)(1
457,968


  

  n  = 399.65 

 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

หมวดอุตสาหกรรม 10 หมวด จากหมวดอุตสาหกรรมท้ังหมด 23 หมวด ดังน้ี หมวดท่ี 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 24, 25 และ 26 เน่ืองจากหมวดอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทไม่สามารถติด

ฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ได้ และประเภทอุตสาหกรรมท่ีผู้วิจัยได้ท าการเลือกมาน้ันใกล้เคียง

กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรืออุตสาหกรรมท่ีได้ท าการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว และผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรืออุตสาหกรรมท่ีมาขอข้ึนทะเบียนจัดอยู่ในจ าพวกสินค้า

อุปโภค บริโภคและวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้ 400 ตัวอย่าง จากน้ัน

ท าการเลือกตัวอย่างแบบโควต้าไม่เป็นสัดส่วนอุตสาหกรรมจ านวน 10 ประเภท ประเภทละ 40 

แห่ง 

3.3.2.2 การเลือกผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง คือ หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอน ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย โดยเจาะจงเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 2 คน 

(หน่วยงานละ 1 คน) และกลุ่มท่ีสอง คือ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจ านวน 14 บริษัท (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2553 จาก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) ท้ังน้ีเพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการ

แบ่งประเภทอุตสาหกรรมเป็น อุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

อุตสาหกรรมท่ีได้ท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหมวดละ 2 บริษัท แบบ

สะดวกในบริษัทที่สามารถให้ข้อมูลได้ รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 6 บริษัท 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร หนังสือ และการค้นคว้างานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง โดยท าการค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลเก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) และปัจจัยด้านอ่ืนๆ รวมถึงทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการอภิปรายผลการศึกษา 

3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และโรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ซึ่งใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยน้ี ได้แก่ 

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

 

3.5 เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.5.1 แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ประกอบด้วย

ค าถามปลายเปิด (Open-ended questionnaire) และค าถามปลายปิด (Closed-ended questionnaire) 

โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเภทธุรกิจ 

   ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

   ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียน 

                  ฉลากลดคาร์บอน 

   ส่วนท่ี 4  แนวโน้มในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

   ส่วนท่ี 5  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ท้ังน้ี ในส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีมีการวัดความรู้ความเข้าใจ โดยแบ่งเป็น 1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่ 

ส าหรับค าถามเชิงบวก และ 0 = ใช่, 1 = ไม่ใช่ ส าหรับค าถามเชิงลบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบ่งระดับ

ความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ ดังน้ี 
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 หากตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังน้ี 

   ความรู้ความเข้าใจน้อย  มีคะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.33  คะแนน 

   ความรู้ความเข้าใจปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 0.34 – 0.67 คะแนน 

   ความรู้ความเข้าใจมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 0.68 – 1.00 คะแนน 

 และในส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีมีการวัดระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 = มากท่ีสุด, 4 = 

มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด ในการตอบค าถามเชิงบวก ให้คะแนน 5 ถึง 1 

ตามล าดับ และค าถามเชิงลบให้คะแนนกลับกันกับค าถามเชิงบวก 1 ถึง 5 คะแนน และได้มีเกณฑ์

ในการแบ่งระดับความคิดเห็นเฉล่ียรายข้อเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ดังน้ี 

  มากท่ีสุด หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.24 - 5.00   คะแนน 

  มาก  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.43 - 4.23   คะแนน 

  ปานกลาง หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.62 - 3.42   คะแนน 

  น้อย  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.61   คะแนน 

  น้อยที่สุด หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80   คะแนน 

 

3.5.2 แบบสัมภาษณ์ 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์โดยอิงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

โดยมีการต้ังประเด็นค าถามส าหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าท่ีขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับเจ้าหน้าท่ีของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้ว 

แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีตัวอย่างประเด็นค าถามดังน้ี (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 

 1.  สถานการณ์ปัจจุบันของการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 2.  กระบวนการและข้ันตอนการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  

 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการจัดท าและปรับปรุงข้อก าหนดในการพิจารณาข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

แล้ว (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 

 1.  ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 

 2.  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

 3.  ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
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 4.  ความคิดเห็นเชิงลึกของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 5.  กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 6.  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 7.  ข้อเสนอแนะ 

  ท้ังน้ี ในส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีมีการวัดความรู้ความเข้าใจ โดยแบ่งเป็น 1 = ใช่, 0 = ไม่ใช่ 

ส าหรับค าถามเชิงบวก 0 = ใช่ และ 1 = ไม่ใช่ ส าหรับค าถามเชิงลบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบ่งระดับ

ความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ดังน้ี 

 หากตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังน้ี 

 - ความรู้ความเข้าใจน้อย  มีคะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.33 คะแนน 

 - ความรู้ความเข้าใจปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 0.34 – 0.67 คะแนน 

 - ความรู้ความเข้าใจมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 0.68 – 1.00 คะแนน 

 ส าหรับในส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีมีการวัดระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 = มากท่ีสุด, 4 

= มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด ในการตอบค าถามเชิงบวก ส าหรับค าถามเชิงลบให้ 

1 ถึง 5 ตามล าดับ มีเกณฑ์ในการแบ่งระดับความคิดเห็นเฉล่ียเป็นรายข้อ 5 ระดับ ดังน้ี 

 มากท่ีสุด หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.24 - 5.00   คะแนน 

 มาก  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.43 - 4.23   คะแนน 

 ปานกลาง หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.62 - 3.42   คะแนน 

 น้อย  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.61   คะแนน 

 น้อยที่สุด หมายถึง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80   คะแนน 

 และในส่วนท่ี 4, 5 และ 6 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองความคิดเห็น กระบวนการและ

ข้ันตอน ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.6.1 การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลต้องมีความเท่ียงและความตรง รวมท้ังต้องมี

คุณภาพโดยต้องผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนน าไปใช้ เพ่ือให้มีความ

ถูกต้อง ความตรงและความเท่ียงตามเน้ือหาของตัวแปรท่ีต้องการวัด และถ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีวัด

ความรู้ ต้องมีความยากและง่ายอย่างเหมาะสม การตรวจสอบเคร่ืองมือมีวิธีการโดยใช้การ

ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม ภาษาท่ีใช้เขียนหรือภาษาท่ีพูด การตรวจสอบความ
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ครอบคลุมของเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาความเข้าใจของผู้ตอบ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาใช้วิธีโดยการให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแล้วน าผล

การตรวจสอบมาค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (IOC: 

Item Objective Conguence Index)  

 การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อค าถาม ประกอบด้วย

ผู้เช่ียวชาญ ด้านเน้ือหา ด้านวัดผลและประเมินผลหรือด้านวิจัย และใช้ด้านภาษาด้วย เพ่ือพิจารณา

ด้านภาษาท่ีใช้ในข้อค าถาม จ านวนผู้เช่ียวชาญ 3 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ประสานกับผู้เช่ียวชาญก่อนเพ่ือให้

ผู้เช่ียวชาญยินดีช่วยรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีให้ตรวจ จะต้องให้นิยามหรือวัตถุประสงค์ท่ีจะให้

เปรียบเทียบ การพิจารณาผู้เช่ียวชาญต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และ

ไม่สอดคล้อง โดยพิจารณาข้อค าถามน้ันๆ วัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับนิยามและวัตถุประสงค์

หรือไม่ ใช้วิธีการก าหนดเป็นคะแนน ถ้าเห็นด้วยว่าสอดคล้อง ให้ค่า = 1 คะแนน ไม่เห็นด้วย ให้ค่า 

= -1 คะแนน และไม่แน่ใจ ให้ค่า = 0 คะแนน (สุวิมล ติรกานันท์, 2549: 148) 

   

   

  

 พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ถึง 1.00 ถ้าผลของข้อค าถามมีค่า IOC 

มากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อค าถามน้ันสามารถน ามาใช้ได้ และถ้าข้อใดได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.50 ต้อง

น าไปปรับปรุงแก้ไข  

 

3.6.2 การหาความเช่ือมั่นหรือความเท่ียง (Reliability) 

 ความเช่ือม่ันโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) เป็นความเช่ือม่ันของ

ข้อค าถามท่ีมีการตรวจให้คะแนนแต่ละข้อเป็นแบบ 0 หรือ 1 และต้องวัดในเร่ืองเดียวกัน ผู้ท่ีตอบ

ถูกจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ด าเนินการโดยน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างเพียงคร้ังเดียว น าข้อมูลท่ีได้มาหาคะแนนเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากน้ันน าไปเข้า

สูตรของ Kuder - Richardson ก็จะได้ค่าความเช่ือม่ันแบบทดสอบ (พิตร ทองช้ัน, 2544: 223) และ

ได้น าค่าความยากง่ายของข้อค าถามแต่ละข้อมาพิจารณาด้วย 

    r
















2
tS

pq
1

1 -n 

n
tt  =  

  rtt = ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

    n  = จ านวนข้อ 

IOC = 
ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญ 

จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
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    p = สัดส่วนของผู้ท่ีตอบถูก  

    q = สัดส่วนของผู้ท่ีตอบผิด 
2
tS    = ความแปรปรวนของคะแนนของผู้ตอบท้ังหมด 

 

 ส าหรับการหาความเช่ือม่ันของการทดสอบแบบอัตนัย ท่ีให้คะแนนไม่เป็น 1 กับ 0 แต่

อาจจะให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน หรือการวัดท่ีมีให้คะแนนแบบ 4,3,2,1 และ0 หรืออาจเป็นอย่าง

อ่ืน ใช้สูตรของคอร์นบัค (Cronbach) หรือ สัมประสิทธิ์แอลฟา (a- Coefficient) ดังน้ี (Ebel and 

Frisbie, 1986:77 – 78 อ้างถึงใน ปาริวัตร์ ควรแก้ว, 2548) 
 

  ∞ =
1K
K
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2
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SΣ

  

  ∞ = ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

   K = จ านวนข้อสอบท้ังหมด 
2
iS    = ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ 
2
tS   = ความแปรปรวนของของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

   

 ท้ังน้ีเพ่ือให้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และกรอบแนวคิดน้ัน ผู้วิจัยจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง โดยการ

ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย ด้วยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีความใกล้เคียง

กับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด คือ กลุ่มประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จากน้ันผู้วิจัยจึงท าการ Pre-test 

แบบสอบถามจ านวน 20 ชุด กับกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งไม่น ามาเลือกเป็นตัวอย่าง 

จากการน าเคร่ืองมือไป Pre-test ได้ค่าคูเดอร์ ริชาร์ดสัน-20 (KR-20) ส าหรับข้อค าถามความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนท่ีมีคะแนนเป็นแบบ 0 หรือ 1  เท่ากับ 0.85 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ

ได้ และได้ค่า Reliability ส าหรับข้อค าถามทัศนคติและความคิดเห็นท่ีไม่ใช่คะแนนเป็นแบบ 0 หรือ 

1 เท่ากับ 0.785 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงสูง โดยท่ัวไปถือว่าเคร่ืองมือมีความเท่ียงในระดับท่ี

พอใจเม่ือค่าความเท่ียงสูงกว่า 0.70 (Polit & Beck, 2004: 418 อ้างถึงใน สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, 

2547: 279) อีกท้ังเม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อพบว่า มีค่า Reliability รายข้อมากกว่า 0.5 จึงน า

แบบสอบถามไปใช้เก็บจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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3.6.3 การทดสอบสามเส้าส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Triangulation) 

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแสดงว่าข้อมูลท่ีได้

เก็บรวบรวมมาน้ันมีความถูกต้อง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ของการวิจัยน้ีได้มีการตรวจสอบสามเส้าด้าน

ข้อมูลและด้านผู้วิจัย โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลน้ันจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มา

จากแหล่งต่างๆ น้ันว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล

ปฐมภูมิในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท้ังในช่วงเวลา สถานท่ี และบุคคล ส่วนการตรวจสอบ

สามเส้าด้านผู้วิจัย จะเป็นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ค้นพบท่ี

เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบท่ีได้มามีความ

เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง จากน้ันจึงน าแบบสัมภาษณ์มาใช้ในการเก็บ

ข้อมูลได้  

 

3.7 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทยน้ี 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 

3.7.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง ในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์ เพ่ือน ามาก าหนด

กรอบแนวคิดและออกแบบเคร่ืองมือในการวิจัย รวมถึงการอภิปรายผลศึกษา 

 

3.7.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 

 โดยการสัมภาษณ์ ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญและ

เก่ียวข้องกับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดยตรง ในข้ันต้นผู้วิจัยได้วางแผนประสานงานกับ

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักในการท่ีจะสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพ่ือขอนัดสัมภาษณ์โดยการท าจดหมาย

ขออนุญาตเพ่ือเข้าไปสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก การใช้แบบสอบถาม ในเบ้ืองต้นผู้วิจัย

ท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเจาะจงเลือกลักษณะกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกับบริษัทหรือ

อุตสาหกรรมท่ีได้ท าการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพราะจากการศึกษา

เอกสารข้อมูลต่างๆ และสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเบ้ืองต้น พบว่าบริษัทหรืออุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ท่ีมาขอข้ึนทะเบียนจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถติดฉลากได้ และจัดอยู่ใน



 57 

จ าพวกสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกอุตสาหกรรมการผลิตท่ีตรงกับ

เกณฑ์ที่ต้ังไว้ จากน้ันจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

หลังจากน้ันจึงท าการเก็บข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์ไปตามท่ีอยู่ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ัว

ประเทศ โดยการเลือกตัวอย่างแบบโค้วต้าไม่เป็นสัดส่วน 

 

3.8 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาความ ซึ่งได้มาจาก

การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กร

มหาชน) เจ้าหน้าท่ีของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ

ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือความถูกต้องก่อน จากน้ันจัด

หมวดหมู่ให้เห็นความหมายท่ีแสดงความสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ แล้วน าข้อมูลน้ันมาวิเคราะห์

ข้อมูลเช่ือมโยงตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และใช้การวิเคราะห์ Logical Analysis เพ่ือ

ก าหนดกลยุทธ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้มาจาก

การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้น ามา

ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วน าลงรหัสคอมพิวเตอร์และจดบันทึกลงตารางรหัส จากน้ันน าข้อมูล

ไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS ส าหรับสถิติท่ีใช้ ได้แก่ สถิติพรรนา 

(Descriptive statistics) ส าหรับจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือบรรยายลักษณะท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ของข้อค าถามความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นเก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน และแนวโน้ม

ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส าหรับ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้ไคสแควร์ (Chi-square) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-

test) โดยทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant Level - α) 0.05  

 

 



บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย” 

น้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสอบถาม โดยท าการแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 

3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

หน่วยงานละ 1 ท่าน ส่วนท่ี 2 คือ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจ านวน 6 บริษัท ซึ่งการ

สัมภาษณ์ในท่ีน้ีผู้วิจัยขอสงวนช่ือและนามสกุลจริง รวมท้ังต าแหน่งในการศึกษาน้ี และส่วนท่ี  3 

คือ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดย

ประเด็นค าถามครอบคลุมถึง ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน ความคิดเห็นของโรงงาน

อุตสาหกรรมในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน กระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

รวมท้ังแนวโน้มในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ซึ่งผลการศึกษาท้ัง 3 ส่วน ดังน้ี 

 

4.1 ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

 ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ

เจ้าหน้าท่ีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและมีส่วนเก่ียวข้องกับการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนโดยตรง หน่วยงานละ 1 ท่าน ดังน้ี 

 

4.1.1 สถานการณ์ปัจจุบันของการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 ในปัจจุบันบริษัทท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีท้ังหมดจ านวน 25 บริษัท และ

มีผลิตภัณฑ์จ านวน 110 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2554) บริษัทท่ีขอข้ึนทะเบียนส่วน

ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทผลิตเพ่ือส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ ครอบคลุมท้ัง

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค ซึ่งบริษัทที่มาขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจ านวน
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มากท่ีสุดเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนทางด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลาก

ลดคาร์บอนของผู้ประกอบการท่ีมาขอข้ึนทะเบียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลด

คาร์บอนอยู่บ้าง แต่ในเทคนิคบางเร่ืองอย่างเช่นการเก็บข้อมูลในกระบวนการขอข้ึนทะเบียนต้องมี

การสอบถามเพ่ิมเติมจากทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป็นผู้ให้รายละเอียดท่ีลึกลงไป 

 นโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนน้ัน ปัจจุบันภาครัฐเห็นถึงความส าคัญทางสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เน่ืองจากสังคมโลกท่ีก าลัง

ต่ืนตัวในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ได้มีการเซ็นสัญญา/การลงนามในเร่ืองสิ่งแวดล้อม การให้สัตยาบัณหรือ

การท าสนธิสัญญาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ประเทศต่างๆท่ัวโลกตระหนักและให้ความร่วมมือ

กับเร่ืองน้ี แต่ส าหรับโครงการฉลากลดคาร์บอน การด าเนินโครงการในปัจจุบันเป็นการสมัครใจ

ร่วมโครงการจากผู้ประกอบการ ยังไม่มีนโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนท่ี

จะสนับสนุนให้การติดฉลากลดคาร์บอนเป็นข้อบังคับหรือกฎหมาย เพราะบริษัทส่วนใหญ่ท่ีมาขอ

ข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ท่ีให้ความส าคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วซึ่งทางบริษัทเห็นว่าการมีโครงการน้ีเข้ามาจะเป็นการช่วยเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร ทางบริษัทก็จะสมัครใจท า อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็จะสนับสนุนในเร่ือง

ของบุคลากรในส่วนของคณะกรรมการในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน และงบประมาณใน

การประชาสัมพันธ์ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน (2-3 ล้านบาท/ปี) ซึ่งไม่เท่าฉลากเบอร์ 5 และในงบประมาณน้ี 

ไม่ได้ใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์เฉพาะฉลากลดคาร์บอนเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง Foot Print และ Cool 

mode ด้วย 

 ส่วนทางด้านกลไกการค้าระหว่างประเทศน้ัน ยังไม่มีผลกระทบต่อการขอข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนมากนักในขณะน้ี แต่คาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้น้ี เพราะว่า

ต่างประเทศโดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และสิงคโปร์ ท่ีเห็นความส าคัญและ

ใส่ใจในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว สินค้าบางประเภทท่ีวางจ าหน่ายในต่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็น

ท้ังเจ้าของแบรนด์หรือรับจ้างผลิต ต่างประเทศก็จะมีการร้องขอสินค้าท่ีมีฉลากลดคาร์บอนมากกว่า

สินค้าท่ีไม่มีฉลากฯ และในกรณีท่ีประเทศไทยเป็นผู้รับจ้างผลิตทางเจ้าของ(ต่างประเทศ) ก็จะร้อง

ขอให้ท าฉลากฯ 

 

4.1.2 การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 ทางด้านโครงสร้างองค์กรและการก ากับดูแลงานด้านการบริหารงานในการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน เน่ืองจากบุคลากรปฏิบัติงานการข้ึนทะเบียนมีจ านวนน้อยมากและไม่มีเวลาท่ีจะ
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ประเมินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ทางองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) จึงท าการ

ว่าจ้างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นท่ีปรึกษาและท าหน้าท่ีในเชิงปฏิบัติ ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมินลักษณะน้ีอยู่แล้ว และเป็นหน่วยงานเดียวท่ีเป็นท่ี

ปรึกษาให้กับองค์การฯ (TGO)  

 ดังน้ัน องค์การฯ (TGO) จึงท าหน้าท่ีเชิงนโยบาย ซึ่งดูแลงานด้านการบริหารงาน การรับค า

ขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ หรือการรับสมัครในเบ้ืองต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนไปสมัครท่ีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพราะแบบฟอร์มเป็นเชิงลึกและต้องใช้ข้อมูลมาก 

และองค์การฯ (TGO) ก็ยังผลักดันในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ แต่ไม่มากเท่าท่ีควร 

รวมท้ังต้องติดตามและประเมินผลเพ่ือแก้ไขข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับผลิตภัณฑ์ที่มาขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ  

 ส่วนทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยน้ัน ท าหน้าท่ีเชิงปฏิบัติการและการประชาสัมพันธ์ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

1) ประสานงานและด าเนินโครงการเพ่ืออนุมัติการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  

2) จัดท าร่างเกณฑ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับสินค้าและบริการ  

3) รับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท่ีใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนจากโรงงานอุตสาหกรรม 

4) จัดประชุมคณะท างานด้านเทคนิคการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นต่อการข้ึนทะเบียนฉลากของผลิตภัณฑ์น้ันๆ  

5) เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฉลากลดคาร์บอน  

(1) รวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของ

สินค้าทุกประเภทท่ีได้รับรองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  

(2) รวบรวมข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์เพ่ือประมวล

เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการขอข้ึนทะเบียนของฉลากลดคาร์บอน  

 6) ประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  

(1) ท าแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการข้ึนทะเบียบฉลากลด

คาร์บอนให้แก่ภาคธุรกิจและภาคบริการ ได้แก่ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

(2) ท าแผนการประชาสัมพันธ์ฉลากลดคาร์บอน เพ่ือสร้างความเข้าใจของ

วัตถุประสงค์ของการจัดท าฉลากลดคาร์บอนให้ภาคประชาชนได้รับทราบ รวมถึงความหมายของ

ฉลากลดคาร์บอน และการอ่านฉลากลดคาร์บอน เม่ือมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลด
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คาร์บอนในแต่ละคร้ัง ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จะท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ทราบผ่านทางสื่อต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 ส าหรับทางด้านมาตรการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์โครงการฉลากลดคาร์บอนน้ัน มี

การด าเนินมาตรการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์โครงการฉลากลดคาร์บอนให้กับภาคธุรกิจ 

และภาคประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่ยังไม่มาก

เท่าท่ีควร เพราะงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มีจ านวนน้อย การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

โดยภาพรวมมีดังน้ี 

1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) จ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางโทรทัศน์ ยิง 

Spot โฆษณา ออกรายการวิทยุ คลื่นวิทยุต่างๆ (FM 96.5 Green Wave), ออกหนังสือต่างๆ ซึ่งการ

ประชาสัมพันธ์น้ี ทางองค์การฯ (TGO) เลือกบริษัททีวี ทันเดอร์ เพราะรายการน้ีส่งเสริมในเร่ือง

ของการรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงใช้รายการของทีวีทันเดอร์ในเร่ืองของการโฆษณาและละครสั้น อีกท้ัง

ทีวีทันเดอร์ยังร่วมมือกับองค์การฯ (TGO) ไปให้ความรู้เก่ียวกับฉลากฯ โดยการเข้าไปในโรงงาน

และออฟฟิศใหญ่ๆ ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกลงไปให้ความรู้มีท้ังบริษัทท่ีสนใจและแสดงความจ านงท่ี

จะท า แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร หรือโรงงานขนาดใหญ่ท่ีเห็นว่าควรจะท า หรือเป็นเครือข่ายกัน 

2) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ประชาสัมพันธ์เอง โดยมีการจัด

ประชุมสัมมนา และเชิญนักข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

3) นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์โดยตรง โดยเชิญ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ออกรายการทีวี

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

 ส่วนทางด้านการด าเนินการจัดการและประสานงานในโครงการเพ่ืออนุมัติการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนน้ัน ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทยมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา เพราะเป็นสองหน่วยงานหลักท่ีร่วมมือ

และช่วยเหลือกันในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอยู่แล้ว ซึ่งการท างานในแต่ละ

ข้ันตอนของการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท่ีใช้

ประกอบการข้ึนทะเบียนจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ท่ีรับผิดชอบด้านการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้อธิบาย

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ด้านคือ  

1) ด้านข้อมูลประกอบการประเมิน  

(1) การได้มาซึ่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินค่อนข้างยาก เน่ืองจากโรงงานบางแห่งยัง

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ พลังงาน อย่างเป็นระบบ  
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(2) การได้มาซึ่งข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการน้ าเสียและของเสีย

ค่อนข้างล าบาก เน่ืองจากโรงงานยังไม่ได้เก็บข้อมูล อีกท้ังข้อมูลบางส่วนท่ีต้องการใช้ประกอบการ

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นข้อมูลท่ีไม่ได้ถูกบังคับให้จัดเก็บตามกฎหมาย เช่น ปริมาณ

ของเสียท่ีย่อยสลายทางชีวภาพได้ ค่าความสกปรกของน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด และ

ประสิทธิภาพการก าจัดส่ิงสกปรกในแต่ละบ่อบ าบัด  

(3) การได้มาซึ่งข้อมูลในส่วนระบบสนับสนุนภายในโรงงาน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้า 

ระบบผลิตไอน้ า ค่อนข้างยาก เน่ืองจากโรงงานบางแห่งไม่ได้จัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรแยกใน

แต่ละระบบสนับสนุนไว้ หรือโรงงานบางแห่งมีการซื้อไฟฟ้าและไอน้ าจากผู้ผลิตภายนอก ท าให้

ต้องตามขอข้อมูลไปยังบริษัทผลิตไฟฟ้าและไอน้ า  

(4) การจัดเก็บข้อมูลของโรงงานส่วนใหญ่จะไม่ได้เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ

เช้ือเพลิงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือแยกตามข้ันตอนการผลิต ซึ่งหากโรงงานมีการผลิต

ผลิตภัณฑ์หลายชนิดและมีการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ จะท าให้การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  

(5) ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงท่ีแตกต่างกันในปีฐานและปี

ปัจจุบัน เช่น โรงงานบางแห่งซึ่งมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการติดมิเตอร์หรือมาตร

วัดในแต่ละข้ันตอนการผลิตเพ่ิมข้ึนหรือท าการค านวณการไหลของวัสดุ (Material Flow) ในแต่ละ

ข้ันตอนการผลิตท่ีละเอียดย่ิงข้ึน ท าให้ผู้ประเมินต้อง พยายามเลือกใช้ปีฐานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล

คล้ายคลึงกับปีปัจจุบันมากท่ีสุดจึงจะท าให้ผลการประเมินจากข้อมูลท้ังสองปีสามารถเปรียบเทียบ

กันได้  

(6) โรงงานส่วนใหญ่มักไม่ได้มีการมอบหมายผู้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง และการ

ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่ายในโรงงาน เช่น ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความยากล าบากและล่าช้าในการประสานงาน

เพ่ือขอข้อมูล  

(7) การพิจารณาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความประสงค์จะข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดยใช้

เกณฑ์ข้อท่ี 3 คือ กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน

ภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ คณะท างานส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณี

ไป ซึ่งมีความยากและเกิดความล่าช้าในการประเมิน เน่ืองจากต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนจ านวนมาก

เพ่ือประกอบการประเมินในแต่ละเทคโนโลยีการผลิต และไม่มีมาตรฐานประเภทเทคโนโลยีท่ีควร

เลือกใช้ของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมถึงไม่มีค่ามาตรฐานหรือค่ากลางของการใช้
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พลังงานหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทคโนโลยีน้ันๆ ท่ีแน่นอน ประกอบกับบางโรงงานไม่

สามารถแสดงผลการใช้พลังงานหรือผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากเทคโนโลยีน้ันๆ ได้ 

เน่ืองจากไม่ได้มีการวิเคราะห์การใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนเทคโนโลยีท่ีมี

การเพ่ิมเติม/ปรับปรุง หรือได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวต้ังแต่เร่ิมการผลิตแล้ว  

(8) การออกฉลากฯ จะออกในนามของบริษัท ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าบางโรงงานมี

จ านวนสาขาท่ัวประเทศมาก และบริษัทแม่เห็นด้วย แต่บริษัทลูก (สาขา) ไม่เห็นด้วย ก็จะย่ิงท าให้

การเก็บข้อมูลล่าช้าออกไปอีก ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากข้ึนด้วย ดังน้ันต้องอาศัยความ

ร่วมมือของทุกฝ่าย 

2) ด้านการตลาด  

(1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นบริษัทขนาดใหญ่

และมีความพร้อมของข้อมูลประกอบการประเมิน แต่ผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจขนาดเล็ก เช่น 

SMEs หรือ ผู้ผลิตสินค้า OTOP มีอุปสรรคในเร่ืองระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน เน่ืองจากฉลากลดคาร์บอนเป็นการประเมินการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาคธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร การ

จัดการน้ าเสียและของเสีย อีกท้ังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลแยกตามผลิตภัณฑ์หรือในแต่ละ

ข้ันตอนการผลิตไว้  

(2) ผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิตและประชาชนในฐานะผู้บริโภคบางส่วนยังไม่รู้จัก

โครงการและยังไม่ทราบความส าคัญของฉลากลดคาร์บอน  

 ในภาพรวมน้ันการประเมินผลโครงการการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดยรวมน้ัน คือมี

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการติดฉลากมีมากกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ ในการด าเนินโครงการในช่วงแรก 

ถือว่าประสบผลส าเร็จตามท่ีวางแผนไว้เบ้ืองต้นในการเร่ิมด าเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายของแต่ละ

บริษัทในการขอข้ึนทะเบียนเป็นปัญหาหน่ึงส าหรับผู้ประกอบการในการขอติดฉลากลดคาร์บอน  

 ส าหรับในอนาคตแนวโน้มของการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน คาดว่าจ านวน

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะได้รับฉลากลดคาร์บอนจะมีมากข้ึน รวมท้ังผู้ประกอบการจะเข้าร่วมโครงการมาก

ข้ึนด้วย ซึ่งมีมาตรการในการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังควรจะมีการพัฒนาบุคลากร

และการสนับสนุนจากทางภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหาโลกร้อน อีกท้ังถ้าผู้ผลิตเป็นผู้เสนอเอง ในการเผยแพร่ข้อมูลว่าบริษัทตนมีผลิตภัณฑ์

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะท าให้ผู้บริโภคสนใจมากข้ึน และเป็นแรงผลักดันให้กับบริษัทอ่ืนๆ ท่ี

ยังไม่มีฉลากลดคาร์บอน อีกท้ังสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ หรือมาตรฐาน ISO 14067 

(Carbon Footprint คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์) ก็เป็น
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มาตรการบังคับให้บริษัทเร่ิมท าฉลากลดคาร์บอน ถึงแม้จะยังไม่ได้คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon 

Footprint) ซึ่งการท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) บริษัทต้องมีความพร้อมของข้อมูลมาก 

บางบริษัทท่ียังไม่พร้อมท่ีจะเก็บข้อมูลท้ัง Supply Chain ก็ควรเร่ิมท่ีการท าฉลากลดคาร์บอนก่อน

เน่ืองจากฉลากลดคาร์บอนเป็นการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเท่าน้ัน ซึ่ง

จะมีระยะเวลาสั้นและข้ันตอนท่ีง่ายกว่าท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) และถือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) อีกทางหน่ึงด้วย ท่ีส าคัญสินค้า

ส่งออก กรณีท่ียังไม่สามารถท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) ก็เร่ิมท าท่ีฉลากลดคาร์บอน

ก่อน แล้วค่อยใช้ข้อมูลน้ีเป็นฐานในการท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) ซึ่งการท า

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) น้ันจะต้องมีการคิดค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย

ออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การ

ขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยค านวณ

ออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมากกว่าการพิจารณาการท าฉลากลดคาร์บอน 

(Carbon Reduction Label) 

 

4.1.3 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะในเร่ืองข้อดี ข้อเสีย โอกาส และอุปสรรคของการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พอจะสรุปได้ดังน้ี  

1) ข้อดีท่ีท าให้การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนประสบความส าเร็จ 

  - บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และพิสูจน์ตัวเองว่ามีการ

ปฏิบัติหรือประสบความส าเร็จทางสิ่งแวดล้อมระดับไหน 

  - เป็นหนทางช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

2) ปัจจัยท่ีมีผลท าให้การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนไม่ประสบความส าเร็จ 

คือ 

 - การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมท้ังความไม่เข้าใจโครงการอย่าง

แท้จริงของผู้ประกอบการ  

 - การเก็บข้อมูลที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ต้องใช้เวลายาวนาน 

 - การบันทึกข้อมูลของบางบริษัทยังไม่พร้อมและสมบูรณ์พอ 

 - งบประมาณของบริษัทเล็กๆ ยังเป็นอุปสรรคอยู่ 

3) สภาพแวดล้อมภายนอก (เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การแข่งขัน ฯลฯ) ท่ีส่งเสริมต่อ

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
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 - สภาพการแข่งขันของบริษัทคู่แข่ง 

 - เง่ือนไขกลไกการค้าระหว่างประเทศ อิงตามสนธิสัญญา 

4) ปัญหาและอุปสรรคในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 - การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมท้ังความไม่เข้าใจโครงการอย่าง

แท้จริงของผู้ประกอบการ  

 - งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังในการด าเนินการและการประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงานภาครัฐ 

 - ระบบการจัดเก็บข้อมูล บางบริษัทมีการท ามาก่อนแล้วต้ังแต่ต้นและดีมา

ตลอด กับบริษัทท่ียังไม่ได้ท าเลย แต่ใช้เกณฑ์ในการประเมินเดียวกันมาเปรียบเทียบ ก็ท าให้เป็น

การประเมินท่ีไม่ยุติธรรมส าหรับบางบริษัท 

 - ความผันผวนของเศรษฐกิจ ถ้าอยู่ในช่วงดีก็จะมีการท า แต่ถ้าไม่ดีก็จะไม่ท า

เพราะต้องพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆท่ีส าคัญกับบริษัทก่อน 

 - บริษัทท่ีมาขอข้ึนทะเบียนมีมาก แต่บุคลากรของทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

น้อยและมีการเปลี่ยนพนักงาน รวมท้ังการย้ายเข้า-ออก และทางองค์การฯ จะไม่รับนักศึกษาท่ีจบ

ใหม่ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ ซึ่งงานลักษณะน้ีต้องใช้ผู้เช่ียวชาญและช านาญการในการ

ปฏิบัติงาน 

 ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีเหมาะสมควรมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้

เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์และประโยชน์ของฉลากลดคาร์บอนมากย่ิงข้ึน ท้ังในส่วนผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากย่ิงข้ึนผ่านกลไกทางการตลาด และให้ผู้บริโภคสนใจซื้อสินค้าท่ี

ได้รับฉลากลดคาร์บอนมากย่ิงข้ึน  

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการจัดท าและปรับปรุงข้อก าหนดในการพิจารณาข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอน รวมท้ังนโยบายหรือมาตรการของหน่วยงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน

การสนับสนุนภาคธุรกิจให้มาขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นดังกล่าวได้ ดังน้ี 

1) ภาครัฐฯ ควรผลักดันให้ฉลากลดคาร์บอนเป็นมาตรการเชิงบังคับมากย่ิงข้ึน เช่น 

ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นสินค้าท่ีอยู่ในรายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว  

2) ข้อก าหนดเกณฑ์เฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของ

เทคโนโลยี ซึ่งบางบริษัทมีเทคโนโลยีท่ีดีก่อนแล้ว แต่มาใช้เกณฑ์ข้อท่ี1 (กระบวนการผลิตมีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปีล่าสุดท่ีครบ 12 
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เดือน) ก็จะท าให้ใช้เกณฑ์น้ีไม่ได้ จึงเปลี่ยนไปใช้ข้อท่ี 3 (กระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ) ซึ่งก็เป็นเกณฑ์ท่ียาก เพราะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ

เร่ืองน้ันจริงๆมาพิสูจน์ ดังน้ันจึงควรมีการปรับและแก้ไขข้อก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ให้มีความ

เหมาะสม 

3) ควรมีนโยบายคิดค่าใช้จ่ายตามข้ันตอนท่ีขอข้ึนทะเบียน เพราะในปัจจุบันจะมีการคิด

ค่าใช้จ่ายกับบริษัทที่มาขอข้ึนทะเบียนเม่ือแล้วเสร็จการด าเนินการทุกอย่างของกระบวนการ ซึ่งทาง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองก่อน และการด าเนินการน้ัน

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างมากในการเก็บข้อมูล อย่างในกรณีท่ีบางบริษัทมีจ านวนสาขามากท่ัว

ประเทศ ท าให้ต้องใช้งบประมาณมากในการเดินทางและต้องเก็บข้อมูลหลายคร้ัง รวมท้ังค่า

ติดต่อสื่อสารด้วย หรือในบางบริษัทได้มีการเก็บข้อมูลไปแล้วแต่ขอยกเลิกระหว่างการด าเนินงาน 

ก็ท าให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เปลืองเวลาและงบประมาณโดยเปล่า

ประโยชน์ 

 

4.2 ข้อมูลท่ัวไปและสรุปผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ

ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามท่ีแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเป็นอุปโภค บริโภค และวัสดุ

ก่อสร้างโดยเลือกมาหมวดละ 2 บริษัท ซึ่งผลจากการตอบรับไม่ตรงตามท่ีต้ังไว้เน่ืองจากความไม่

สะดวกในการให้สัมภาษณ์ของบริษัท ผู้วิจัยจึงท าการเลือกประเภทอ่ืนแทน ซึ่งข้อมูลการศึกษาท่ีได้

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 บริษัท ได้แก่ 

 1)  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตร้ี จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

 2)  บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

 3)  บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

 4)  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2551 

 5)  บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วม 

                โครงการเม่ือปี พ.ศ. 2551 

 6)  บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2551 
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4.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมาขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวน 5 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเป็นอุตสาหกรรมขนาด

กลางจ านวน 1 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 ส าหรับลักษณะการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมาขอข้ึนทะเบียนท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่น้ันเป็นบริษัทของคนไทย 100% จ านวน 4 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 66.6 และ

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างประเทศ และบริษัทของต่างประเทศ 100% จ านวน

ประเภทละ 1 บริษัท เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และส าหรับรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน

เป็นการขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ จ านวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 

 

4.2.2 ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

 

ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลด

คาร์บอน 

 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 
ใช่ ไม่ใช่ คะแนน

เฉล่ีย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ฉลากลดคาร์บอนคือฉลากท่ีแสดงว่าการผลิตสินค้า

หรือการให้บริการน้ันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ระดับต่ า 

4 66.67 2 33.33 0.67 
ปานกลาง 

2. การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าฉลากลดคาร์บอน

ไม่ได้มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1 16.67 5 83.33 0.83 
สูง 

3. ในประเทศไทยฉลากลดคาร์บอนเป็นเพียงการ

ประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

เท่าน้ัน 

5 83.33 1 16.67 0.83 
สูง 

4. หน่วยงานท่ีให้การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมี

เพียงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพียง

หน่วยงานเดียว 

3 50.00 3 50.00 0.50 
ปานกลาง 

5. ก าหนดให้ปี 2543 เป็นปีฐานในการค านวณ

เปรียบเทียบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
1 16.67 5 83.33 0.83 

สูง 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน ใช่ ไม่ใช่ คะแนน

เฉล่ีย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนพิจารณาจาก

กระบวนการผลิตท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

เฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป จากปีฐาน 

1 16.67 5 83.33 0.83 
สูง 

7. เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณา

จากการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิงฟอสซิล และวัตถุดิบ แต่ไม่

รวมถึงการจัดการของเสีย 

2 33.33 4 6.67 0.67 
ปานกลาง 

8. หน่วยงานท่ีท าการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องย่ืนเอกสารเพ่ือขอขึ้นทะเบียน

ฉลากใหม่ทุกๆ 5 ปี 

0 0 6 100.0 1.00 
สูง 

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้นทะเบียนฉลาก 

100,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์ 
6 100.0 0 0 1.00 

สูง 

10. สัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีติดข้างผลิตภัณฑ์ใช้

แบบเดียวกันท่ัวโลก* 
2 33.33 4 6.67 0.67 

ปานกลาง 

ภาพรวม     สูง 

* ค าถามเชิงลบ 
 

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.1) พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมาขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนสามารถตอบค าถามความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน ในค าถามเก่ียวกับ

หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนก าหนดให้ผู้ผลิตต้องย่ืนเอกสารเพ่ือขอข้ึนทะเบียน

ฉลากใหม่ทุกๆ 5 ปี และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลาก 100,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์ ได้

ทุกบริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 และค าถามท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุด คือ หน่วยงานท่ีให้การข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนมีเพียงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพียงหน่วยงานเดียว คิดเป็นร้อยละ 

50 ส าหรับภาพรวมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนอยู่ในระดับสูง  
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ตารางท่ี 4.2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการจัดระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ฉลากลดคาร์บอน 
 

การจัดระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 

ฉลากลดคาร์บอน 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนทั้งหมด 6 100 

มีความรู้ความเข้าใจมาก 5 83.33 

มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 1 16.67 

มีความรู้ความเข้าใจน้อย - - 

 

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.2) พบว่า เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนใน

ระดับมากจ านวน 5 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง จ านวน 

1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

4.2.3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

น้ัน เพ่ือให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดไว้ 3 ประเด็นในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม และด้าน

กระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน แสดงรายละเอียดดังในตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียน  

                     ฉลากลดคาร์บอน 

 

ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

มาก

ท่ีสุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ท่ีสุด 

(%) 

ค่าเฉล่ีย 

 

เกณฑ์ 

ด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม   

1. ประเภทธุรกิจท่ีส่งออกควรจะเร่ง

ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน 

1 

(16.7) 

1 

(16.7) 

4 

(66.7) 

- - 3.50 มาก 

X 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

มาก

ท่ีสุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ท่ีสุด 

(%) 

ค่าเฉล่ีย 

 

เกณฑ์ 

2. การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

เป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยดูแล

ส่ิงแวดล้อมหรือช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของ

ปัญหาโลกร้อน 

4 

(66.7) 

2 

(33.3) 

- - - 4.67 มาก

ท่ีสุด 

3. การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท 

5 

(83.3) 

1 

(16.7) 

- - - 4.83 มาก

ท่ีสุด 

4. การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

เป็นการลดต้นทุนการผลิต จากการ

พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

3 

(50.0) 

1 

(16.7) 

2 

(33.3) 

- - 4.17 มาก 

5. การท าฉลากลดคาร์บอนเป็นการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาดโลกอีกทางหน่ึง 

3 

(50.0) 

2 

(33.3) 

1 

(16.7) 

- - 4.33 มาก

ท่ีสุด 

ภาพรวมด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ 4.30    มากท่ีสุด 

ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม   

6. ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมเป็น

เหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3 

(50.0) 

3 

(50.0) 

- - - 4.00 มาก 

7. ฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือก

ใหม่ในการซ้ือสินค้าและบริการของ

ผู้บริโภค 

3 

(50.0) 

2 

(33.3) 

1 

(16.7) 

- - 4.33 มาก

ท่ีสุด 

8. ฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีรู้จักในวง

กว้างของผู้บริโภคท่ัวๆ ไป* 

- - 1 

(16.7) 

- 5 

(83.3) 

1.33 น้อย

ท่ีสุด 

9. ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจใน

การเลือกซ้ือสินค้าท่ีช่วยลดปัญหา

โลกร้อนมากข้ึน จากการอ่านฉลาก

ข้างผลิตภัณฑ์ 

- 1 

(16.7) 

3 

(50.0) 

2 

(33.3) 

- 2.83 ปาน

กลาง 

X 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

มาก

ท่ีสุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ท่ีสุด 

(%) 

ค่าเฉล่ีย 

 

เกณฑ์ 

10. ผู้บริโภคจะให้การตอบรับเป็น

อย่างดีในสินค้าและบริการท่ีมีฉลาก

คาร์บอนต่ า 

- 1 

(16.7) 

3 

(50.0) 

2 

(33.3) 

- 2.83 ปาน

กลาง 

ภาพรวมด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์             3.06   ปานกลาง 

ด้านกระบวนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

11. มีการเผยแพร่ความรู้หรือ

ประชาสัมพันธ์ในการขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมมาก* 

- - - 2 

(33.3) 

4 

(66.7) 

1.33 น้อย

ท่ีสุด 

12. ความพร้อมของข้อมูลในบริษัทมี

ความสมบูรณ์พอท่ีจะท าการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน* 

1 

(16.7) 

- 3 

(50.0) 

2 

(33.3) 

- 3.00 ปาน

กลาง 

13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้น

ทะเบียนฉลากต่อผลิตภัณฑ์ เป็นค่า

ใช่จ่ายท่ีไม่สูงเกินไป* 

1 

(16.7) 

- - 2 

(33.3) 

3 

(50.0) 

2.00 น้อย 

14. ผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะย่ืนเอกสารใหม่

อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบ

ก าหนด 

- - 1 

(16.7) 

3 

(50.0) 

2 

(33.3) 

1.83 น้อย 

15. ในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและ

รวดเร็ว* 

- 1 

(16.7) 

3 

(50.0) 

1 

(16.7) 

1 

(16.7) 

2.67 ปาน

กลาง 

ภาพรวมด้านกระบวนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ 2.17   น้อย 

* เป็นข้อความท่ีถูกกลับความหมายจากเชิงลบเป็นเชิงบวก เพ่ือสะดวกในการอภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.3) พบว่า ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของ

แต่ละบริษัทในมุมมองด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวม เห็นด้วยมากท่ีสุดโดยท่ี

ความเห็นเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีว่าช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัทมีคะแนน

เป็นอันดับ 1 ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเห็นว่าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นทางเลือก

X 
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หน่ึงในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมหรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาโลก

ร้อนมาเป็นอันดับท่ี 2 ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และในเร่ืองประเภทธุรกิจท่ีส่งออกควรจะเร่งในการ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตนเป็นอันดับสุดท้าย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

 ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของแต่ละบริษัทในด้านผู้บริโภคใน

มุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมเห็นด้วยปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อเห็นด้วยมาก

ท่ีสุดในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคโดยมี

คะแนนเป็นอันดับ 1 ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และเห็นว่าเร่ืองผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผล

ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับ 2 ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนยังเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของผู้บริโภคท่ัวๆ ไปอันดับ

สุดท้าย ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.33 

 ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของแต่ละบริษัทในด้านกระบวนการ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในภาพรวมเห็นด้วยน้อย โดยท่ีความเห็นในเร่ืองความพร้อมของ

ข้อมูลในบริษัทมีความสมบูรณ์พอท่ีจะท าการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นอันดับ 1 ด้วย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และเห็นว่าในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีข้ันตอนท่ีไม่ยุ่งยาก

และรวดเร็วมาเป็นอันดับ 2 ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดในเร่ืองมีการเผยแพร่

ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากเป็น

อันดับสุดท้าย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.33 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ท้ัง 3 ด้านน้ัน สรุปได้ว่าความคิดเห็นด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์มากท่ีสุด สูงกว่าด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง และด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์น้อย 

 

4.2.4 ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าท่ีของแต่ละบริษัทในความคิดเห็นท่ีมีต่อการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง 6 ท่านได้ให้ประเด็นต่างๆ 

ท่ีส าคัญแก่การศึกษาน้ีอย่างมาก และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกท้ัง 6 บริษัท พบว่า ในมุมมองทาง

วิสัยทัศน์ของบริษัทโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีนโยบายท่ีผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้

ความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา

ผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศ ต้องการให้เกิดการน าบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเข้าสู่
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กระบวนการรีไซเคิล และทุกข้ันตอนของการผลิตจะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความ

สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย อีกท้ังยังสร้างจิตส านึกกับพนักงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการน้ี ท าให้บริษัทบรรลุถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ไว้ และกลายเป็นแรงผลักดันเพ่ือช่วยในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 การรับรู้ข่าวสารเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของโรงงานอุตสาหกรรมโดย

ส่วนมากเจ้าหน้าท่ีจะทราบมาจากจดหมายเชิญ และงานสัมมนาโครงการต่างๆท่ีทางสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ได้จัดข้ึน  

 ส าหรับหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ัน มีเพียงสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเท่าน้ันท่ีเป็นผู้ประเมินและช่วยในการ

ออกใบรับรองฉลากลดคาร์บอน ซึ่งคอยให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถาม รวมถึงให้การสนับสนุน

ในการให้ความรู้ในด้านต่างๆกับองค์กรท่ัวไป แต่ส าหรับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ยังไม่มีการ

สนับสนุนเท่าท่ีควร 

 การลดต้นทุนการผลิตจากการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ัน ทางโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน มีส่วนช่วยในเร่ืองของการลดต้นทุน

เป็นอย่างมาก รวมถึงสามารถลดการใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองได้ เน่ืองจากทางบริษัทจะต้องท าการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือท าให้ต้นทุนการใช้พลังงานลดลง ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการลดการใช้เช้ือเพลิงหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ได้

คุณภาพสินค้าท่ีดี เทคโนโลยีที่สะอาดและเหมาะสม ท้ังน้ีการลดต้นทุนการผลิตน้ันไม่ได้ใช้เวลาใน

ระยะสั้นแค่ 2 – 3 ปี แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งการปรับปรุงท่ีท าให้เกิดการลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ัน ต้องใช้การลงทุนเพ่ิม และคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนลดลงได้

เม่ือท าครบกระบวนการใน 5 ปี ให้หลัง แต่ท้ังน้ีโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนมีความเห็นต่างท่ีว่า 

“ทางบริษัทมีนโยบายอยู่แล้วในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต โดยผลท่ี

ได้ก็ท าให้เกิดการลดต้นทุนไปโดยปริยาย ซึ่งการด าเนินงานเข้ากับข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของ

โครงการฯ จึงท าการขอย่ืนสมัคร ไม่ได้เพ่ิงเร่ิมท าเม่ือขอฉลากฯ แต่ท าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

เป็นค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลของบริษัทเต็ตตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ส่วนในเร่ืองการเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนเป็นการแสดงภาพลักษณ์และ

เจตนารมณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเข้าร่วม

โครงการฉลากลดคาร์บอนของบริษัทได้แสดงเจตจ านงท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม

และผู้บริโภค โดยการลงทุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะสอดคล้องกับ Sustainable & Policy ด้วย 



 74 

ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพ่ิมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัทรวมถึงตราสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเช่ือม่ันได้ว่า

ทุกข้ันตอนของการผลิตสินค้าทางบริษัทจะใส่ใจในคุณภาพชีวิตและเห็นความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และสังคม อีกท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเห็นความต้ังใจของบริษัทฯ ในการผลิตสินค้าและ

บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง ส าหรับบริษัทท่ีเงินทุนไม่สูงมากแต่ต้ังใจ

ช่วยลดภาระน้ันอาจจะพลาดโอกาสการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนไป รวมไปถึงบริษัทท่ีมี

ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ท าให้ไม่สามารถข้ึนทะเบียนได้ทุกรายการสินค้า ส่วนเร่ืองอายุของ

ฉลากซึ่งก าหนดให้ 3 ปี บริษัทส่วนใหญ่เห็นด้วย “แต่ถ้าหากสามารถยืดระยะเวลาในการย่ืนขอต่อ

อายุไปอีกเป็น 5 ปีได้ก็จะดี เน่ืองจากในการท ากิจกรรมแต่ละอย่าง แต่ละกระบวนการจะต้องใช้

เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถเห็นประสิทธิภาพของ

กระบวนการได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน” เป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลของบริษัท ไทยนิปปอนรับ

เบอร์อินดัสตร้ี จ ากัด แม้จะมีความยุ่งยากบ้างในการเก็บข้อมูลแต่ก็จ าเป็นท่ีต้องมีการตรวจประเมิน

ใหม่ว่าบริษัทยังคงรักษาการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามข้อก าหนด แต่

ส าหรับบางบริษัทน้ันเห็นว่าการต่ออายุฉลากฯอีกคร้ังเม่ือครบก าหนด คงต้องพิจารณาอีกคร้ังก่อน 

เน่ืองจากต้องมีการย่ืนเอกสารใหม่ในการต่ออายุฉลากฯ เพ่ือตรวจประเมินว่าบริษัทยังคงปฏิบัติตาม

เกณฑ์หรือไม่ ซึ่งสร้างความยุ่งยากและไม่สะดวกต่อบริษัทในการขอข้ึนทะเบียนอีกคร้ังหน่ึง อีก

ประการหน่ึง โรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนเห็นว่า “ค่าใช้จ่ายไม่ใช่อุปสรรค เร่ืองอายุฉลากก็ควร

เป็นไปในแนวทางน้ี ไม่ใช่ขอเพียงคร้ังเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปก็ไม่ควร ซึ่งอยากให้โรงงาน

อุตสาหกรรมให้ความส าคัญในเร่ืองสิ่งแวดล้อมมากกว่าท าเพ่ือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ถ้า

ม่ันใจว่ามีการตรวจสอบวางข้อก าหนดในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ต่างๆ ก็จะไม่ยุ่งยาก” เป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลของบริษัทเต็ตตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

 การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในอนาคตน้ันมี

ความคิดเห็นสองทาง คือ มีท้ังขอและไม่ขอ ส่วนท่ีขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ันมีความเห็น

ว่าทางบริษัทมีความม่ันใจว่าฉลากลดคาร์บอนจะช่วยสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างจุดแข็ง

ให้กับตัวสินค้าท้ังในด้านภาพลักษณ์ในตราสินค้า และความม่ันใจต่อผู้บริโภคว่าจะไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ถ้าสิ่งท่ีทางบริษัทท าแล้วไปตรงกับเกณฑ์การพิจารณาและ

สามารถท าให้สังคมรับรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็พร้อมยินดีให้ความร่วมมือ ส่วนท่ีไม่ขอข้ึน

ทะเบียนน้ันมีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อผลิตภัณฑ์น้ันสูง จึงต้องขอพิจารณาก่อน ส่วนอีกด้านหน่ึงท่ี
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มีความสนใจ แต่ให้ความเห็นว่า “ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ในระดับท่ีต่ าอยู่แล้ว ท าให้ยากต่อการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 10 ตามเกณฑ์จึงต้องขอพิจารณาเช่นกัน” เป็นค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล

ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด 

 การเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เร่ืองฉลากลดคาร์บอนให้กับลูกค้าของทางบริษัท

น้ัน หลังจากที่ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมีการเปิดโครงการฉลากลดคาร์บอนท่ีติด

บนตัวสินค้าแล้วน้ันทางบริษัทได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชน ลูกค้า องค์กรอิสระ หรือหน่วยงาน

ด้านต่างๆ เป็นอย่างดีระดับหน่ึง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้า หรือตามโปรชัวร์ของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังน าฉลากลดคาร์บอน

เข้าไปอยู่ในรายงานในการน าเสนอลูกค้า เพ่ือสื่อสารว่าทางองค์การฯ ตระหนักในการรักษา

สิ่งแวดล้อม และบอกถึงการได้มาของฉลากลดคาร์บอน “ซึ่งผลตอบรับของลูกค้าต่างประเทศ

ค่อนข้างดี ส่วนลูกค้าในประเทศยังไม่ค่อยรับรู้และเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนและยังไม่ได้

ให้ความสนใจในเร่ืองน้ีมากนัก” เป็นค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลของบริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี จ ากัด 

ท้ังน้ียังขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐท าให้ลูกค้ายังไม่เข้าใจเพียงพอ ท าให้เร่ืองของฉลากลด

คาร์บอนยังเป็นท่ีรับรู้อยู่ในวงแคบ แต่ส าหรับบางบริษัทจากท่ีได้สัมภาษณ์น้ันยังไม่ได้มีการ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้ารับทราบใดๆ เลย 

 

4.2.5 ความคิดเห็นต่อกระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในด้านความพร้อมของข้อมูลน้ัน บริษัทส่วนใหญ่มีความพร้อมในการด าเนินการขอข้ึน

ทะเบียนค่อนข้างมาก เน่ืองจากการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการผลิต การใช้พลังงานทุกเดือน 

มีเพียงข้อมูลบางอย่างไม่ได้ท าการจัดเก็บอย่างละเอียด เช่น การใช้ไฟฟ้าหรือการใช้เช้ือเพลิงท่ีแยก

ตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือแยกตามข้ันตอนการผลิต ฯลฯ และมีปัญหาบ้างส าหรับการค้นหาข้อมูล

ในอดีตท่ีจะก าหนดเป็นปีฐาน เพราะบางบริษัทมีการเก็บข้อมูลหลายผลิตภัณฑ์รวมกันท าให้

สามารถแยกได้ยาก  

 ความเห็นส าหรับบางบริษัทท่ีให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและได้มีการด าเนินงานเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งท่ีผ่านมาทาง

บริษัทได้ท าการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้บริษัทมีความพร้อม

ในด้านข้อมูลการขอข้ึนทะเบียนเป็นอย่างมาก  
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 ส่วนทางด้านความพร้อมของพนักงานในการจัดท าหรือเตรียมข้อมูลในการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนน้ัน ส่วนใหญ่มีความพร้อม เพราะบริษัทมีหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน

การดูแลเร่ืองของพลังงานและสิ่งแวดล้อม พนักงานท่ีดูแลเร่ืองการผลิตมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบและถูกฝึกให้น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล และน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตอยู่เป็นประจ า ดังน้ันจึงท าให้บริษัทมีความพร้อมในการจัดท าหรือเตรียมข้อมูลในการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน แต่ส าหรับบริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ประเทศไทย จ ากัด เห็นว่า

ฉลากลดคาร์บอนเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับบริษัทท าให้พนักงานยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร ในเร่ือง

การประสานงานความร่วมมือระหว่างบริษัทกับหน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการด าเนินงานค่อนข้างสะดวกจากการให้ความร่วมมือและ

ประสานงานอย่างดีจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพราะมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงและสามารถ

ช้ีแจงข้อซักถามได้อย่างชัดเจน  

 เร่ืองระยะเวลาในการด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในช่วงแรก จะใช้เวลา

ค่อนข้างนานในเร่ืองของการทบทวนเอกสารและการค านวณค่าเปอร์เซ็นต์การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเท่าน้ัน ถ้าบริษัทใดมีความพร้อมของข้อมูลก็จะด าเนินการแล้วเสร็จ นับต้ังแต่การย่ืน

ขอข้ึนทะเบียนจนถึงการอนุมัติเพียง 1 – 2 เดือนเท่าน้ัน ส่วนบางบริษัทท่ียังไม่มีความพร้อมของ

ข้อมูลก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการขอข้ึนทะเบียนนานกว่าน้ัน และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้ว จึงน า

ภาพสัญลักษณ์ท่ีได้ไปพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ อันเป็นการเสร็จสิ้นการขอข้ึนทะเบียน แต่การเข้าร่วม

โครงการฉลากลดคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในคร้ังน้ีเป็นโครงการน าร่อง 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการส้ันเกินไป ท าให้การสรุปข้อมูลในการด าเนินงานค่อนข้างเร่งรีบ 

 

4.2.6 สรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 1) ปัญหาด้านข้อมูลท่ีต้องใช้ในการค านวณของปีฐาน ซึ่งในการขอข้ึนทะเบียน

คร้ังแรก ปัญหาท่ีพบคือความพร้อมของข้อมูล “เน่ืองจากทางโครงการต้องการข้อมูลย้อนหลังทุกปี

เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งทางบริษัทท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการเก็บข้อมูลจะมีข้อมูลอย่างละเอียดไม่ก่ีปี ต่อมาทาง

โครงการได้แก้ปัญหาโดยสามารถให้ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบในปี 2548 และปี 2551 ได้ ท าให้สามารถ

ส่งข้อมูลให้ได้” เป็นความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลของบริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี จ ากัด  

 2) ปัญหาด้านเวลาในการรวบรวมข้อมูล ประกอบกับระยะเวลาในการ

ด าเนินงานโครงการน าร่องของการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ันสั้นเกินไป ท าให้การสรุป

ข้อมูลในการด าเนินงานค่อนข้างเร่งรีบ 
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 3) ปัญหาด้านความเข้าใจของผู้ท างานและผู้ตรวจสอบในการด าเนินงาน ซึ่ง

คณะกรรมการในหน่วยงานควรจะเข้าใจในฉลากลดคาร์บอนให้มากกว่าเดิม 
 4) ปัญหาความล่าช้าในการสรุปข้อมูลร่วมกับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ

การติดตามขาดความต่อเน่ืองอยู่บ้าง อันอาจจะเกิดจากสาเหตุของข้อมูลท่ียังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

แต่ก็สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง 
 5) การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3 คือ กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่ี

มีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ คณะท างานส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอน

จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งจะท าได้ค่อนข้างยาก ไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนจึงเป็นอุปสรรคต่อการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน กรณีท่ีกระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้ันมีการปล่อยคาร์บอนต่ า

แต่ไม่ถึง 10%  
 6) การขาดการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้บริโภค

ได้รับรู้ รวมท้ังผู้ประกอบการอ่ืนๆ ด้วย 

 

4.2.7 ข้อเสนอแนะ 

 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นต่อการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุป

ได้ ดังน้ี 

    1)  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

(1) กลุ่มผู้ประกอบการท่ีต้องการจะเข้าโครงการฉลากลดคาร์บอนน้ี จะต้อง

เตรียมความพร้อมท้ังในด้านของข้อมูลการผลิต ข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละประเภท เช่น 

พลังงานไฟฟ้า พลังงานแก็ส พลังงานจากการขนส่ง เป็นต้น  

(2) เร่ืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนต่อ

ผลิตภัณฑ์ ควรน้อยลงกว่าเดิม เพราะถ้าบริษัทน้ันมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก 

ดังน้ันควรหาวิธีหรือรูปแบบท่ีท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขอข้ึนทะเบียนน้อยลง อย่างเช่น ควรลดค่า

ข้ึนทะเบียนส าหรับสินค้าท่ีมีหลายรายการแต่ใช้กระบวนการผลิตเหมือนกัน เป็นต้น 

(3) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการและบริษัทท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอนให้

มากข้ึน เพ่ือให้ผู้บริโภคน้ันได้รับรู้เร่ืองฉลากลดคาร์บอนในวงกว้างข้ึน ผู้ประกอบการอ่ืนๆ ท่ียัง

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้สนใจท่ีจะมาขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน 
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  2)  ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

(1) ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเร่งประชาสัมพันธ์ และผลักดันสถาน

ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการฯ เน่ืองจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ เป็นแหล่งก่อก าเนิดท่ี

ส าคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ  

(2) ควรส่งเสริมสินค้าท่ีได้รับฉลากทางสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการ

ขยายตลาดให้กว้างข้ึน 

(3) ควรมีมาตรการทางภาษีให้กับฉลากสิ่งแวดล้อมหรือเงินสนับสนุนส าหรับ

องค์กรท่ีมีการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้มีความสนใจและ

จูงใจให้เข้าร่วมโครงการมากข้ึน 

(4) ควรขยายความร่วมมือด้านฉลากลดคาร์บอนหรือฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ

ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศเพ่ือให้ต่างประเทศยอมรับ และเพ่ือให้ฉลากลดคาร์บอนน้ี

สามารถใช้งานในประเทศอ่ืนๆ ที่ให้ความส าคัญและมีความตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดล้อมน้ีด้วย 

(5) ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจากเกณฑ์ข้อแรก คือ กระบวนการผลิตมี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปีล่าสุดท่ีครบ 

12 เดือนน้ัน ยากส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีไม่มีการผลิตมาก่อน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีมี

กระบวนการผลิตท่ีทันสมัย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับท่ีต่ าอยู่แล้ว ท าให้ยากต่อการ

ลดลง 10% ตามเกณฑ์  

  3)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

(1) สีสันของฉลากไม่ค่อยดึงดูด เวลาวางบน Logo ของบริษัท ไม่สวยงาม

เท่าท่ีควร เร่ืองรูปแบบหรือสีของฉลากก็ไม่ได้พิจารณาในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ค านึงแต่ความสวยงาม

ในเร่ืองแบบจนไม่ได้ใส่ใจเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้สีเทาหลายๆ เฉด ใน

กระบวนการผลิตเร่ืองการพิมพ์ควรเลือกสีง่ายๆ เช่น ขาว ด า จะท าให้ไม่เกิดของเสียจากการผลิต 

เพราะถ้าออกแบบโลโก้เพ่ือให้ดูดีมีสีสรรหรือรูปแบบท่ียากต่อการพิมพ์ก็จะท าให้เกิดปัญหามาก 

ฉลากควรเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ท างานได้ง่ายข้ึน และฉลากไม่ควรก่อให้เกิดเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การผลิต 

(2) ควรท าสื่อสิ่งพิมพ์แจกจ่ายให้กับบริษัทท่ีมาขอข้ึนทะเบียน เช่น โลโก้ 

ฉลากลดคาร์บอนและค าอธิบาย ส่งให้แก่ผู้ท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอน เพ่ือน าไปใช้ในการท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

(3) การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโครงการมักจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ควรขยายมา

ตามภูมิภาคอ่ืนๆบ้าง 
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(4) ควรมีประกาศนียบัตรหรือใบรับรองในรูปแบบมาตรฐาน แทนจดหมาย

รับรองซึ่งดูแล้วไม่น่าเช่ือถือ 

 

4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตใน

ประเทศไทย 

 

 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาเร่ือง “ปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในประเทศไทย” โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ฉบับ ผู้วิจัยได้น าผลท่ีได้มาประมวล

และวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าตามล าดับ ดังน้ี  

  4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 

  4.3.2 ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

  4.3.3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียน

   ฉลากลดคาร์บอน 

   4.3.4 การคาดการณ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

   4.3.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

   4.3.6 สรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ตารางท่ี 4.4  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ข้อมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
(บริษัท) 

ร้อยละ 

ขนาดของอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก 52 13.0 

 ขนาดกลาง 138 34.5 

 ขนาดใหญ่ 210 52.5 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

ข้อมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
(บริษัท) 

ร้อยละ 

ลักษณะของการลงทุน บริษัทของคนไทย 100% 191 47.8 

 บริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างประเทศ 87 21.8 

 บริษัทของต่างประเทศ 100% 122 30.5 

รูปแบบของธุรกิจ ขายในประเทศเท่าน้ัน 122 30.5 

 ส่งออกไปต่างประเทศ 47 11.8 

 ขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ 231 57.8 

รู้จักโครงการฉลากลด

คาร์บอน 

ไม่รู้จัก 

รู้จัก 

241 

159 

60.2 

39.8 

 

 ด้านขนาดของอุตสาหกรรม (ตารางท่ี 4.4) พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบ

แบบสอบถามเกินกว่าก่ึงหน่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีจ านวน 210 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 52.5 

รองลงมาคืออุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน 138 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34.5 และอันดับสุดท้ายคือ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน 52 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 13  
 ด้านลักษณะการลงทุน พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดน้ันเป็น

บริษัทของคนไทย 100% จ านวน 191 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ บริษัทของ

ต่างประเทศ 100% ซึ่งมีจ านวน 122 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.5 น้อยท่ีสุด คือบริษัทร่วมทุนระหว่าง

คนไทยและต่างประเทศ จ านวน 87 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.8  

 ด้านรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบแบบสอบถามเกิน

กว่าก่ึงหน่ึงเป็นรูปแบบขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ จ านวน 231 บริษัท คิดเป็นร้อย

ละ 57.8 รองลงมาคือรูปแบบขายในประเทศเท่าน้ัน จ านวน 122 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.5 น้อย

ท่ีสุด คือ รูปแบบส่งออกไปต่างประเทศ จ านวน 47 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 11.8 

 ด้านการรับรู้/รู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอน พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบ

แบบสอบถามเกินกว่ากึ่งหน่ึงไม่รู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอนมีจ านวน 241 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 

60.2 และรู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอน จ านวน 159 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 39.8 
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4.3.2 ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

 

ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลด

คาร์บอน 

 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน ตอบถูก ตอบผิด คะแนน

เฉล่ีย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ฉลากลดคาร์บอนคือฉลากท่ีแสดงว่าการผลิต

สินค้าหรือการให้บริการน้ันมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในระดับต่ า 

382 82.0 72 18.0 0.96 
สูง 

2. การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าฉลากลด

คาร์บอนไม่ได้มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรม 

229 57.2 171 42.8 0.57 
ปานกลาง 

3. ในประเทศไทยฉลากลดคาร์บอนเป็นเพียงการ

ประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

เท่าน้ัน 

220 55.0 180 45.0 0.55 
ปานกลาง 

4. หน่วยงานท่ีให้การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมี

เพียงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพียง

หน่วยงานเดียว 

224 56.0 176 44.0 0.56 
ปานกลาง 

5. ก าหนดให้ปี 2543 เป็นปีฐานในการค านวณ

เปรียบเทียบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

185 46.2 215 53.8 0.46 
ปานกลาง 

6. เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนพิจารณา

จากกระบวนการผลิตท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดลงเฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป จากปีฐาน 

142 35.5 258 64.5 0.36 
ปานกลาง 

 

7. เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณา

จากการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิงฟอสซิล และวัตถุดิบ แต่ไม่

รวมถึงการจัดการของเสีย 

251 62.8 149 37.2 0.63 
ปานกลาง 

8. หน่วยงานท่ีท าการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องย่ืนเอกสารเพ่ือขอขึ้นทะเบียน

ฉลากใหม่ทุกๆ 5 ปี 

148 37.0 252 63.0 0.37 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน ตอบถูก ตอบผิด คะแนน

เฉล่ีย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้นทะเบียนฉลาก 

100,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์ 
200 50.0 200 50.0 0.50 

ปานกลาง 
10. สัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีติดข้างผลิตภัณฑ์ใช้

แบบเดียวกันท่ัวโลก 
128 32.0 272 68.0 0.32 

น้อย 

ภาพรวม    ปานกลาง 

 

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.5) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองฉลากลดคาร์บอน โดยตอบถูกมากท่ีสุด คือ ฉลากลดคาร์บอนคือฉลากท่ีแสดงว่าการผลิต

สินค้าหรือการให้บริการน้ันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมา

คือ เกณฑ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาจากการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิงฟอสซิล และ

วัตถุดิบ แต่ไม่รวมถึงการจัดการของเสีย คิดเป็นร้อยละ 62.8 และค าถามท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุด คือ

สัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีติดข้างผลิตภัณฑ์ใช้แบบเดียวกันท่ัวโลก คิดเป็นร้อยละ 32.0 

 

ตารางท่ี 4.6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการจัดระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 

ฉลากลดคาร์บอน 

 

การจัดระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 

ฉลากลดคาร์บอน 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนท้ังหมด 400 100.0 

มีความรู้ความเข้าใจมาก 78 19.5 

มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 267 66.8 

มีความรู้ความเข้าใจน้อย 55 13.8 

 

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.6) พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนในระดับปานกลาง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาคือ

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนในระดับมาก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ 
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มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนในระดับน้อย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ13.8 จะ

เห็นได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลด

คาร์บอนอย่างชัดเจน เน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เร่ืองของฉลากลดคาร์บอนท้ังใน

สถานประกอบเองและภายนอกท่ัวไปอย่างแพร่หลาย 

 

4.3.3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

น้ัน เพ่ือให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดไว้ 3 ประเด็นในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม และด้าน

กระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอน แสดงรายละเอียดดังในตารางท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

 

ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

มาก

ท่ีสุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ท่ีสุด 

(%) 

ค่าเฉล่ีย 

 

เกณฑ์ 

ด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม   

1. ประเภทธุรกิจท่ีส่งออกควรจะเร่ง

ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน 

138 

(34.5) 

154 

(38.5) 

87 

(21.8) 

16 

(4.0) 

5 

(1.2) 

4.01 มาก 

2. การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

เป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยดูแล

ส่ิงแวดล้อมหรือช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของ

ปัญหาโลกร้อน 

228 

(57.0) 

117 

(29.2) 

45 

(11.2) 

5 

(1.2) 

5 

(1.2) 

4.40 มาก

ท่ีสุด 

3. การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท 

190 

(47.5) 

129 

(32.2) 

72 

(18.0) 

7 

(1.8) 

2 

(0.5) 

4.25 มาก

ท่ีสุด 

X 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

มาก

ท่ีสุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ท่ีสุด 

(%) 

ค่าเฉล่ีย 

 

เกณฑ์ 

4. การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

เป็นการลดต้นทุนการผลิต จากการ

พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

85 

(21.2) 

125 

(31.2) 

151 

(37.8) 

25 

(6.2) 

14 

(3.5) 

3.61 มาก 

5. การท าฉลากลดคาร์บอนเป็นการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาดโลกอีกทางหน่ึง 

142 

(35.5) 

173 

(43.2) 

72 

(18.0) 

9 

(2.2) 

4 

(1.0) 

4.10 มาก 

ภาพรวมด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ 4.07           มาก 

ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม   

6. ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมเป็น

เหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

143 

(35.8) 

149 

(37.2) 

92 

(23.0) 

14 

(3.5) 

2 

(0.5) 

4.04 มาก 

7. ฉลากฯ สร้างทางเลือกใหม่ในการ

ซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค 

119 

(29.8) 

165 

(41.2) 

88 

(22.0) 

21 

(5.2) 

7 

(1.8) 

3.92 มาก 

8. ฉลากลดคาร์บอนเป็นท่ีรู้จักในวง

กว้างของผู้บริโภคท่ัวๆ ไป* 

7 

(1.8) 

15 

(3.8) 

70 

(17.5) 

93 

(23.2) 

215 

(53.8) 

1.77 น้อย

ท่ีสุด 

9. ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจใน

การเลือกซ้ือสินค้าท่ีช่วยลดปัญหา

โลกร้อนมากข้ึน จากการอ่านฉลาก

ข้างผลิตภัณฑ์ 

70 

(17.5) 

124 

(31.0) 

166 

(41.5) 

30 

(7.5) 

10 

(2.5) 

3.54 มาก 

10. ผู้บริโภคจะให้การตอบรับเป็น

อย่างดีในสินค้าและบริการท่ีมีฉลาก

คาร์บอนต่ า 

70 

(17.5) 

128 

(32.0) 

156 

(39.0) 

36 

(9.0) 

10 

(2.5) 

3.53 มาก 

ภาพรวมด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ 3.36   ปานกลาง 

ด้านกระบวนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน   

11. มีการเผยแพร่ความรู้หรือ

ประชาสัมพันธ์ในการขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมมาก* 

11 

(2.8) 

 

34 

(8.5) 

 

69 

(17.2) 

108 

(27.0) 

178 

(44.5) 

1.98 น้อย 

X 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

มาก

ท่ีสุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ท่ีสุด 

(%) 

ค่าเฉล่ีย 

 

เกณฑ์ 

12. ความพร้อมของข้อมูลในบริษัทมี

ความสมบูรณ์พอท่ีจะท าการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน* 

10 

(2.5) 

35 

(8.8) 

113 

(28.2) 

127 

(31.8) 

 

115 

(28.8) 

 

2.25 น้อย 

13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้น

ทะเบียนฉลากต่อผลิตภัณฑ์ เป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงเกินไป* 

7 

(1.8) 

8 

(2.0) 

123 

(30.8) 

130 

(32.5) 

 

132 

(33.0) 

 

2.07 น้อย 

14. ผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะย่ืนเอกสารใหม่

อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบ

ก าหนด 

58 

(14.5) 

120 

(30.0) 

176 

(44.0) 

34 

(8.5) 

12 

(3.0) 

3.45 มาก 

15. ในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและ

รวดเร็ว* 

4 

(1.0) 

14 

(3.5) 

173 

(43.2) 

138 

(34.5) 

 

71 

(17.8) 

 

2.36 น้อย 

ภาพรวมด้านกระบวนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ 2.42          น้อย 

* เป็นข้อความท่ีถูกกลับความหมายจากเชิงลบเป็นเชิงบวก เพ่ือสะดวกในการอภิปรายผล 
 

 ตารางท่ี 4.7 พบว่า ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของแต่ละโรงงาน

อุตสาหกรรมในมุมมองด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวมเห็นด้วยมากโดยท่ี

ความเห็นเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมหรือ

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 4.40 

และรองลงมาเห็นว่าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท ด้วย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และในเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นการลดต้นทุนการผลิต จาก

การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด เท่ากับ 3.61 

 ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมใน

ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวมพบว่าเห็นด้วยปานกลางโดยท่ี

ความเห็นเร่ืองผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.04 และรองลงมาในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือกใหม่

X 
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ในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนยัง

เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของผู้บริโภคท่ัวๆ ไป มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.53  

 ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมใน

ด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ในภาพรวมพบว่าเห็นด้วยน้อยโดยท่ีในเร่ือง

ผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะย่ืนเอกสารใหม่อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบก าหนด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.45 และรองลงมาในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีข้ันตอนท่ีไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว 

ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และในเร่ืองการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.98  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ท้ัง 3 ด้านในภาพรวมน้ัน สรุปได้ว่าความคิดเห็นทางด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมาคือด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง และด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนอยู่ในเกณฑ์น้อย 

 

ตารางท่ี 4.8  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการจัดระดับความคิดเห็นในการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

การจัดระดับความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียน 

ฉลากลดคาร์บอน 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนท้ังหมด 400 100.0 

สูง 144 36.0 

ปานกลาง 254 63.5 

ต่ า 2 0.5 

  

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.8) พบว่า ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอยู่

ในระดับสูง จ านวน 144 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

จ านวน 254 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 63.6 และความคิดเห็นระดับต่ า จ านวน 2 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 

0.5 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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4.3.4 การคาดการณ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

ตารางท่ี 4.9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการคาดการณ์การขอข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอน 
 

การคาดการณ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จ านวน 

(บริษัท) 

ร้อยละ 

จ านวนท้ังหมด 400 100 

ยินดีเข้าร่วมโครงการ 213 53.2 

ไม่แน่ใจ 150 37.5 

ไม่เข้าร่วมโครงการ 37 9.2 
 

 ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.9) พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบแบบสอบถามเกินกว่าก่ึง

หน่ึงมีความยินดีเข้าร่วมโครงการการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จ านวน 213 บริษัท คิดเป็น

ร้อยละ 53.2 รองลงมาคือไม่แน่ใจ จ านวน 150 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 37.5 และไม่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 37 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.2 
 

4.3.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานจ านวน 9 สมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

โดยใช้สถิติ Chi-Square และ ANOVA ดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ

ฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจของโรงงานอุตสาหกรรมในเร่ืองของ

ฉลากลดคาร์บอน จ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 70.939 2 35.469 13.826 .000 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 1018.499 397 2.565   

รวม 1089.437 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way of Variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่าขนาดของ

อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีเพราะช่องทางการเข้าถึงหรือวิธีการในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารในอุตสาหกรรมแต่ละขนาดท่ีได้รับไม่เหมือนกัน รวมถึงความพร้อมและศักยภาพของตัว

บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งได้ท าการทดสอบรายคู่ของอุตสาหกรรมว่าขนาดไหน

ได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้น าผลการ

วิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ดังแสดงผลในตารางท่ี 4.11  

 

ตารางท่ี 4.11  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนจ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม 

 

ขนาดของอุตสาหกรรม คะแนนเฉล่ีย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

  5.6731 4.5725 5.3762 

ขนาดเล็ก 5.6731  1.10061* .29689 

   (.000) (.232) 

ขนาดกลาง 4.5725   -.80373* 

    (.000) 

ขนาดใหญ่ 5.3762    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลด

คาร์บอนแตกต่างกันกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี

ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.10061 และพบว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มี

ความรู้ความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.80373 นอกน้ันไม่แตกต่าง 

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการขายสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ

ฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

X 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอน 

จ าแนกตามรูปแบบการขายสินค้า 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 1.420 2 .710 .259 .772 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 1088.018 397 2.741   

รวม 1089.437 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

ANOVA ในการทดสอบพบว่า ได้ค่า Sig= 0.772 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 หมายความว่า

รูปแบบการขายสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนท่ีไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน จ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 194.845 2 97.422 2.390 .093 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 16184.633 397 40.767   

รวม 16379.477 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANOVA 

ในการทดสอบพบว่าผลการทดสอบได้ค่า Sig = 0.093 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
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หมายความว่าขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบการขายสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4.14  ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน จ าแนกตามรูปแบบการขายสินค้า 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 31.174 2 15.587 .379 .685 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 16348.304 397 41.180   

รวม 16379.477 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANOVA 

ในการทดสอบพบว่า ได้ค่า Sig= 0.685 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 หมายความว่ารูปแบบ

การขายสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีไม่

แตกต่างกัน  

 สมมติฐานท่ี 5 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

ตารางท่ี 4.15  ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนกับความคิดเห็นใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความคิดเห็น 

สูง ต่ า 

สูง 63 15 

ปานกลาง 225 42 

ต่ า 48 7 

        * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบว่า ผลการทดสอบได้ค่า Sig = 0.589 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 

หมายความว่าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 6 ขนาดของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 
 

ตารางท่ี 4.16  ความสัมพันธ์ของขนาดของอุตสาหกรรมกับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

ขนาดของอุตสาหกรรม 
การขอข้ึนทะเบียน 

ข้ึน ไม่แน่ใจ ไม่ขึ้น 

ขนาดเล็ก 19 22 11 

ขนาดกลาง 69 57 12 

ขนาดใหญ่ 125 71 14 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการศึกษาทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

Chi-Square ในการทดสอบพบว่า ได้ค่า Sig = 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 หมายความว่า ขนาดของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน  

 สมมติฐานท่ี 7 รูปแบบการขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 
 

ตารางท่ี 4.17  ความสัมพันธ์ของรูปแบบการขายสินค้ากับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

รูปแบบการขายสินค้า 
การขอข้ึนทะเบียน 

ข้ึน ไม่แน่ใจ ไม่ขึ้น 

ขายในประเทศเท่าน้ัน 61 45 16 

ส่งออกไปต่างประเทศ 21 16 10 

ขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ 131 89 11 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบว่า ได้ค่า Sig = 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 หมายความว่า 

รูปแบบการขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  

 สมมติฐานท่ี 8 ลักษณะของการลงทุนมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 

 

ตารางท่ี 4.18  ความสัมพันธ์ของลักษณะของการลงทุนกับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

ลักษณะของการลงทุน 
การขอข้ึนทะเบียน 

ข้ึน ไม่แน่ใจ ไม่ขึ้น 

บริษัทของคนไทย 100% 96 76 19 

บริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างประเทศ 51 32 4 

บริษัทของต่างประเทศ 100% 66 42 14 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบว่า ได้ค่า Sig = 0.382 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 หมายความว่า

ลักษณะของการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 9 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับการขอ

ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

ตารางท่ี 4.19  แสดงความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนกับการขอ   

ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

ความรู้ความ

เข้าใจ 

การขอข้ึนทะเบียน 

ข้ึน ไม่แน่ใจ ไม่ขึ้น 

สูง 37 31 10 

ปานกลาง 140 100 27 

ต่ า 36 19 0 

     * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 9 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-

Square ในการทดสอบพบว่า ผลการทดสอบได้ค่า Sig = 0.070 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 

หมายความว่าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนไม่มีความสัมพันธ์กับการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.3.6 สรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางท่ี 4.20 สรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม Sig  

ขนาดของอุตสาหกรรม ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากฯ  (.000) 

รูปแบบการขายสินค้า ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากฯ  (.772) 

ขนาดของอุตสาหกรรม ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ  (.093) 

รูปแบบการขายสินค้า ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ  (.685) 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากฯ ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ  (.589) 

ขนาดของอุตสาหกรรม การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  (.003) 

ลักษณะของการลงทุน การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  (.382) 

รูปแบบการขายสินค้า การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  (.003) 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากฯ การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  (.070) 

 

 ตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ขนาด

ของอุตสาหกรรมกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากฯ ขนาดของอุตสาหกรรมกับการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน และรูปแบบการขายสินค้ากับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จึงน า

ข้อมูลมาใช้ในการอภิปรายผล 

 

4.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษาของความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

 ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเม่ือน าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทท่ีมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจ านวน 6 บริษัทกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต



 94 

ในประเทศไทยจ านวน 400 บริษัท จะเห็นข้อเปรียบเทียบของความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลาก

ลดคาร์บอนและความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกันดังน้ี 

 

4.4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอน 

 บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจ านวน 6 บริษัทน้ันมีความรู้

ความเข้าใจในภาพรวมเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างโรงงาน

อุตสาหกรรมในประเทศไทยจ านวน 400 บริษัท เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีได้รับการข้ึน

ทะเบียนฉลากฯ ส่วนใหญ่จะเข้าใจและศึกษาข้อมูลในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน รวมท้ังกระบวนการ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมาก่อนแล้ว ซึ่งจะเข้าใจในรายละเอียดของฉลากลดคาร์บอน

มากกว่าบริษัทท่ัวๆไป อีกทั้งยังเป็นผู้ท่ีท างานและใกล้ชิดกับโครงการฉลากลดคาร์บอนน้ีด้วย 

 

4.4.2 ด้านความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 ในมุมมองของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจ านวน 6 

บริษัทกับกลุ่มตัวอย่างภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยจ านวน 400 บริษัท ในส่วนของ

บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากในหลายเร่ือง ได้แก่ ระดับความ

คิดเห็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นทางเลือก

หน่ึงในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมหรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาโลก

ร้อน,  การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท เป็นต้น และระดับ

ความคิดเห็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก คือ การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็น

การลดต้นทุนการผลิต จากการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

 ในด้านผู้บริโภคมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมของท้ังสองกลุ่มน้ีมีความคิดเห็นระดับ

ใกล้เคียงกันในบางประเด็น ได้แก่ ระดับความคิดเห็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากคือ เร่ือง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ฉลากลดคาร์บอนยังเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของผู้บริโภคท่ัวๆ ไป เป็นต้น 

ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็นในท้ังสองกลุ่มค่อนข้างท่ีจะตรงกันในบาง

ประเด็น ดังตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าท่ีช่วยลดปัญหาโลกร้อนมาก

ข้ึนจากการอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ หรือผู้บริโภคจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีในสินค้าและบริการ

ท่ีมีฉลากคาร์บอนต่ า  

 ส าหรับในด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ันมุมมองของบริษัทท่ีมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจ านวน  6 บริษัทกับกลุ่มตัวอย่าง
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ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยจ านวน 400 บริษัท จะมีความคิดเห็นค่อนข้างท่ีจะระดับ

ใกล้เคียงกันในบางประเด็น อย่างเช่น การเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ความพร้อมของข้อมูลในบริษัทยังมีความสมบูรณ์พอท่ีจะท าการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากต่อผลิตภัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่าย

ท่ีไม่สูงเกินไป เป็นต้น และมีบางส่วนท่ีความความคิดเห็นของท้ังสองกลุ่มน้ันค่อนข้างแตกต่างกัน 

คือ ในเร่ืองผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะย่ืนเอกสารใหม่อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบก าหนด เน่ืองจาก

บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้วน้ันได้เข้ามาปฏิบัติและมีส่วนร่วม

ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจึงเข้าใจในข้ันตอนและกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ 

เป็นอย่างดี ซึ่งผลจากการเข้ามาขอข้ึนทะเบียนแล้วน้ันท าให้บริษัทน้ันมีความคิดเห็นในเร่ืองท่ีจะย่ืน

เอกสารใหม่อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบก าหนดค่อนข้างไปในทางลบ ซึ่งท าให้ความ

คิดเห็นระหว่างบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนกับโรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยไม่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

 



บทที ่5 
 

กลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 
 ส าหรับกลยุทธ์การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม แล้วจึงน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้  SWOT Analysis ซึ่งคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal 
Environment) และภายนอกองค์กร (External Environment) โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายใน
ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2550) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ (Strategy), โครงสร้างองค์การบริหารงาน (Structure), ระบบองค์การ 
(System), ทักษะของบุคลากร (Skill), คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values), บุคลากร (Staff), 
รูปแบบการน าองค์การ(Style) และงบประมาณ (Budget)  ส่วนการวิเคราะห์ภายนอกใช้รูปแบบที่
เรียกว่า C – PEST ได้แก่ ลูกค้า  (Customer), สถานการณ์ทางการเมือง (Politics), สภาพเศรษฐกิจ 
(Economics), สภาพแวดล้อม (Environment), สภาพสังคม(Society) และเทคโนโลยี(Technology) 
จากนั้นท าการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน ามาท ากลยุทธ์การขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ของการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยมีดังนี ้
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5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 

5.1.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 

ตารางท่ี 5.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 

มิติ Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

ยุทธศาสตร์  

(Strategy) 

1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 

และช่วยให้บริษัทบรรลุถึงนโยบาย

และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

--ไม่มี-- 

โครงสร้างองค์การ

บริหารงาน

(Structure) 

1. หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าท่ี

อย่างชัดเจน คือ ทางองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ท าหน้าท่ีเชิงนโยบาย และ

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยท าหน้าท่ีเชิง

ปฏิบัติ 

--ไม่มี-- 

ระบบองค์การ 

(System) 

1.หน่วยงานในการด าเนินการจัดการ

และประสานงานในโครงการเพ่ือ

อนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนน้ัน ทางองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยได้มีการ

ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดและ

ตลอดเวลา 

 

1.บริษัทมีการเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการประเมิน

ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ต้องใช้เวลา

ยาวนาน 

2.การบันทึกข้อมูลของบางบริษัทยังไม่มีความ

สมบูรณ์เพียงพอ อีกท้ังบริษัทบางแห่งไม่ได้

จัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรแยก 

3.ความล่าช้าในการสรุปข้อมูลของทางบริษัท

ร่วมกับทางสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 

4.มีการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3 คือ กรณีท่ี

กระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภท

น้ันๆ ทางหน่วยงานคณะท างานส่งเสริมการใช้

ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณีไป ซ่ึงจะ

ท าได้ค่อนข้างยากและไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 

5.อายุของฉลากฯ ควรเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม(3 ปี) 

เนื่องจากระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนของทาง

บริษัทจะใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

มิติ Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

  6.ระบบการจัดเก็บข้อมูล บางบริษัทมีการท ามา

ก่อนแล้วต้ังแต่ต้นและดีมาตลอด กับบริษัทท่ียัง

ไม่ได้ท าเลย แต่ใช้เกณฑ์ในการประเมินเดียวกันมา

เปรียบเทียบ ก็ท าให้เป็นการประเมินท่ีไม่ยุติธรรม

ส าหรับบางบริษัท 

ทักษะของบุคลากร

(Skill) 

1.หน่วยงานสถาบันส่ิงแวดล้อม

ไทยมีความเช่ียวชาญในการ

ประเมินและเป็นท่ีปรึกษาให้กับ

องค์การฯ (TGO) 

--ไม่มี-- 

คุณค่าร่วมในองค์การ  

(Shared Values) 
--ไม่มี-- 1.การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมท้ัง

ความไม่เข้าใจโครงการอย่างแท้จริงของ

ผู้ประกอบการ 

บุคลากร(Staff) 1.หน่วยงานสถาบันส่ิงแวดล้อม

ไทยมีความเช่ียวชาญในการ

ประเมินและเป็นท่ีปรึกษาให้กับ

องค์กร(TGO) 

1.บริษัทส่วนใหญ่มักไม่ได้มีการมอบหมาย

บุคลากรท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง อีกท้ังต้อง

อาศัยข้อมูลจากหลายฝ่ายในบริษัทด้วย 

2.บริษัทท่ีมาขอขึ้นทะเบียนมีมาก แต่บุคลากรของ

ทางสถาบันส่ิงแวดล้อมไทยมีน้อยและมีการเปล่ียน

บุคลากร รวมท้ังการย้ายเข้า-ออก และทางองค์การฯ 

จะไม่รับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ด้านน้ี ซ่ึงงาน

ลักษณะน้ีต้องใช้ผู้เช่ียวชาญและช านาญการในการ

ปฏิบัติงาน 

รูปแบบการน า

องค์การ(Style) 

--ไม่มี-- 1.ฉลากลดคาร์บอนยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค

มากนัก เน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนให้กับ

ผู้บริโภคได้รับรู้รวมท้ังผู้ประกอบการอ่ืนๆ ด้วย 

งบประมาณ 

(Budget) 

1.เป็นหนทางช่วยลดต้นทุนการ

ผลิตของบริษัท 

 

1.งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูงของบริษัท

เล็กๆ ยังเป็นอุปสรรคอยู่ 

2.กรณีบริษัทท่ีมาขอขึ้นทะเบียนฉลากฯ มี

ผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัว ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากใน

การขึ้นทะเบียนของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

มิติ Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

  3.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขององค์การฯ (TGO) 

จะต้องมีการเบิกจ่ายก่อน แล้วค่อยเรียกเก็บกับ

บริษัทท่ีมาขอขึ้นทะเบียนเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

ซ่ึงบางบริษัทอาจจะมีการยกเลิกกลางคัน ท าให้

องค์การฯ (TGO) ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย

โดยเปล่าประโยชน์ 

 

5.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 

ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 

มิติ Opportunity (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

ลูกค้า  (Customer) 1.การร้องขอของผู้บริโภคในกลุ่ม

ยุโรป อเมริกา และสิงคโปร์ ท่ีเห็น

ความส าคัญและใส่ใจในเร่ือง

ส่ิงแวดล้อม 

2.กรณีท่ีประเทศไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต 

ทางเจ้าของ(ต่างประเทศ) ร้องขอให้ท า

ฉลากท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

3.สภาพการแข่งขันของบริษัทคู่แข่ง 

4. บริษัทที่ส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

จะให้ความส าคัญในเร่ืองส่ิงแวดล้อม

มาก 

1.ภาคธุรกิจขนาดเล็กอาจมีปัญหาในเร่ืองระบบ

การจัดเก็บข้อมูล 

2.ขาดความร่วมมือจากบริษัทอ่ืนๆ รวมท้ังความ

ไม่เข้าใจโครงการอย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ 

ซ่ึงการออกฉลากฯ จะออกในนามของบริษัท 

ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงถ้าโรงงานมีจ านวนสาขา

ท่ัวประเทศมาก และบริษัทแม่เห็นด้วย แต่บริษัท

ลูก(สาขา) ไม่เห็นด้วย ก็ท าให้การเก็บข้อมูล

ล่าช้าและส้ินเปลืองงบประมาณมาก 

 

สถานการณ์ทาง

การเมือง(Political) 

1.รัฐบาลมีการสนับสนุนในเร่ืองของ

บุคลากรในคณะกรรมการการท างาน

และงบประมาณธ์ส่วนหน่ึง 

--ไม่มี-- 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

มิติ Opportunity (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

สภาพเศรษฐกิจ 

(Economic) 

1.เง่ือนไขกลไกการค้าระหว่างประเทศ 

อิงตามสนธิสัญญา 

 

1.ความผันผวนของเศรษฐกิจ ถ้าอยู่ในช่วงดีก็

จะมีการท า แต่ถ้าไม่ดีก็จะไม่ท าเพราะต้อง

พิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆท่ีส าคัญกับบริษัทก่อน 

2.งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังในการด าเนินการ

และการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจ ากัด 

สภาพแวดล้อม

(Environment) 

1.บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) และพิสูจน์ตัวเองว่ามีการ

ปฏิบัติหรือประสบความส าเร็จทาง

ส่ิงแวดล้อมระดับไหน 

2.เป็นเคร่ืองหมายการันตีคุณภาพของ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลก 

3.ฉลากลดคาร์บอนจะเป็นฐานข้อมูล/

และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ

ในการท า Carbon Footprint (ISO 

14067) 

1.ความผันผวนของสภาพแวดล้อม เช่น 

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ภัยพิบัติ ฯลฯ 

สภาพสังคม

(Social) 

1.ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมี

มากข้ึน 

1.ผู้บริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงด้านราคา โดยไม่

พิจารณาด้านส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยี

(Technological) 

--ไม่มี-- --ไม่มี-- 

 

5.2 การก าหนดกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 

 หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ก็จะน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตาราง

ท่ีเรียกว่า SWOT Matrix ดังน้ี 
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ตารางท่ี 5.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์  

 

SWOT Matrix 

ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(O)  

1.การร้องขอจากต่างประเทศ(O1) 

2.เงื่อนไขกลไกการค้า(O2) 

3.การเตรียมความพร้อมส าหรับ Carbon 

Footprint(O3) 

4.บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม(O4) 

5.การันตีคุณภาพสินค้า/เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม(O5) 

6.รัฐบาลสนับสนุนบุคลากร/งบประมาณ

ส่วนหน่ึง(O6) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (T) 

1.ขาดงบประมาณ(T1) 

2.การไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่

เข้าใจโครงการฯ(T2) 

3.ธุรกิจขนาดเล็กมีปัญหาเร่ือง

ข้อมูล(T3) 

4.ความผันผวนของเศรษฐกิจ

(T4) 

ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (S) 

1.สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีกับบริษัท(S1) 

2.ช่วยลดต้นทุนของบริษัท(S2) 

3.หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ(S3) 

4.หน่วยงานมีการประสานงานอย่างดี(S4) 

5.การแบ่งแยกหน้าท่ีชัดเจนของหน่วยงาน

(S5) 

กลยุทธ์ จุดแข็ง – โอกาส (SO) 

1.ผลักดันสินค้าไปยังต่างประเทศ (S1, O3, 

O5) 

2.รณรงค์/กระตุ้นเร่ืองฉลากฯ (S1, S2, O6) 

3.การประชาสัมพันธ์ของทางบริษัท(S1, 

O5) 

4.รัฐบาลเข้ามาส่งเสริม/สนับสนุน (S4, O6) 

กลยุทธ์ จุดแข็ง- อุปสรรค 

(ST) 

1.การจัดอบรมเร่ืองฉลากฯ 

(S3, T2) 

2.การแบ่งงบประมาณส่วน

หน่ึงมาท าฉลากฯ (S1, T1) 

3.สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 

(SMES) (S3, S4, S5, T3) 

ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน(W) 

1.ไม่รู้จักฉลากฯ/ขาดการประชาสัมพันธ์

(W1) 

2.การเก็บข้อมูลยุ่งยาก/ล่าช้า(W2) 

3.เกณฑ์ประเมินข้อ3ค่อนข้างยาก(W3) 

4.ค่าใช้จ่ายท่ีสูงเป็นอุปสรรคต่อบริษัทเล็กๆ

(W4) 

5.การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

(W5) 

6.ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง(W6) 

7.ผู้เชี่ยวชาญ/ช านาญการยังมีน้อย(W7) 

กลยุทธ์ จุดอ่อน- โอกาส (WO) 

1.การประชาสัมพันธ์ของทางรัฐบาล 

(W1,O6) 

2.หน่วยงานราชการซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากฯ 

(W1,O6) 

3.ปรับปรุงกระบวนการ/เกณฑ์ให้ดีข้ึน 

(W2, W3, O6) 

4.การสร้างความตระหนัก (W4, O5) 

 

กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค 

(WT) 

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

(W7, T1) 

  

 ตาราง SWOT Matrix (ตาราง 5.3) แสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ซึ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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5.2.1 ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง 

(1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีกับบริษัท และช่วยให้บริษัทบรรลุถึงนโยบายและ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (S1) 

(2) เป็นหนทางช่วยลดต้นทุนการผลิตของบริษัท (S2) 

(3) หน่วยงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมีความเช่ียวชาญในการประเมินและเป็นท่ี

ปรึกษาให้กับองค์การฯ (TGO) (S3) 

(4) หน่วยงานในการด าเนินการจัดการและประสานงานในโครงการเพ่ืออนุมัติการ

ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ัน คือ องค์การฯ(TGO) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีการติดต่อ

ประสานงานอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา (S4) 

(5) มีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจน คือ หน่วยงานทาง TGO ท าหน้าท่ีเชิงนโยบาย 

และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท าหน้าท่ีเชิงปฏิบัติ (S5) 

 

5.2.2 ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน 

(1) ฉลากฯ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคมากนัก/ขาดการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ในเร่ืองของฉลากฯ ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับรู้อย่างแพร่หลาย (W1) 

(2) การเก็บข้อมูลของบริษัทท่ีใช้ในการประเมินยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ต้องใช้เวลา

ยาวนาน อีกทั้งการบันทึกข้อมูลของบางบริษัทยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ (W2) 

(3) เกณฑ์ข้อ 3 คือ กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ในภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ คณะท างานส่งเสริมการใช้ฉลากฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งจะ

ท าได้ค่อนข้างยากและไม่มีแนวทางที่ชัดเจน (W3) 

(4) งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูงของบริษัทเล็กๆ ยังเป็นอุปสรรคอยู่ และ

บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอข้ึนทะเบียนอย่างมาก (W4) 

(5) การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ (W5) 

(6) บริษัทส่วนใหญ่มักไม่ได้มีการมอบหมายบุคลากรท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง 

อีกทั้งต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่ายในบริษัทด้วย (W6) 

(7) ผู้เช่ียวชาญและช านาญการในการปฏิบัติงานลักษณะน้ีมีน้อยและยังมีการเปลี่ยน

พนักงานย้ายเข้า-ออก (W7) 
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5.2.3 ประเด็นท่ีเป็นโอกาส 

(1) การร้องขอให้ท าฉลากท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกลุ่มยุโรป อเมริกา 

และสิงค์โปร์ ท่ีเห็นความส าคัญและใส่ใจในเร่ืองสิ่งแวดล้อม (O1) 

(2) เง่ือนไขกลไกการค้าระหว่างประเทศ อิงตามสนธิสัญญา (O2) 

(3) การท าฉลากฯ เป็นฐานข้อมูลและเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับในการท า 

Carbon Footprint (ISO 14067) (O3) 

(4) บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และพิสูจน์ว่ามีการปฏิบัติท่ี

ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือประสบความส าเร็จทางสิ่งแวดล้อมระดับไหน (O4) 

(5) เป็นเคร่ืองหมายการันตีคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (O5) 

(6) รัฐบาลมีการสนับสนุนในเร่ืองของบุคลากรในคณะกรรมการการท างานและ

งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ส่วนหน่ึง (O6) 

 

5.2.4 ประเด็นท่ีเป็นอุสรรค 

(1) ขาดงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งในการด าเนินการและการประชาสัมพันธ์ (T1) 

(2) ขาดความร่วมมือจากบริษัทอ่ืนๆ รวมท้ังความไม่เข้าใจโครงการอย่างแท้จริง

ของผู้ประกอบการ ซ่ึงการออกฉลากฯ จะออกในนามของบริษัท ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าโรงงานมี

จ านวนสาขาท่ัวประเทศมาก และบริษัทแม่เห็นด้วย แต่บริษัทลูก (สาขา) ไม่เห็นด้วย ก็ท าให้การ

เก็บข้อมูลล่าช้าและสิ้นเปลืองงบประมาณมาก (T2) 

(3) ภาคธุรกิจขนาดเล็กอาจมีปัญหาในเร่ืองระบบการจัดเก็บข้อมูล (T3) 

(4) ความผันผวนของเศรษฐกิจ ถ้าอยู่ในช่วงดีก็จะมีการท า แต่ถ้าไม่ดีก็จะไม่ท า

เพราะต้องพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆท่ีส าคัญกับบริษัทก่อน (T4) 

 

 หลังจากท่ีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว ผลของ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท าให้เกิดกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  

 1)  กลยุทธ์ จุดแข็ง – โอกาส (SO) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก คือจะต้องแสวงหา

ประโยชน์จากท้ังจุดแข็งและโอกาสให้มากที่สุด ดังน้ี 
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(1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทยผลักดันให้ภาคธุรกิจท่ีส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศท าฉลากลดคาร์บอนเพ่ือเป็นฐานข้อมูล

ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการท า Carbon Footprint (ISO 14067) (S1, O3, O5) 

(2) ภาครัฐควรรณรงค์และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจต่างๆ สนใจในฉลากท่ีเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อมมากข้ึน (S1, S2, O6) 

(3) บริษัทสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทของตนเองเพ่ือเป็นการ

โฆษณาจูงใจให้คนสนใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนมากข้ึน (S1, O5) 

(4) ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินการและงบประมาณในการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (S4, O6) 

 2)  กลยุทธ์ จุดแข็ง- อุปสรรค (ST) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

จุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ การใช้

ประโยชน์จากจุดแข็งให้มากท่ีสุด และท าให้อุปสรรคมีน้อยที่สุด ดังน้ี 

(1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทยมีการจัดอบรมจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนให้กับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง (S3, T2) 

(2) บริษัทควรโยกย้ายงบประมาณจากการท า CSR ส่วนหน่ึงมาท า ฉลากลดคาร์บอน

แทน เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหน่ึงเช่นกัน (S1, T1) 

(3) ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก (SMES) ในระบบจัดเก็บข้อมูล 

โดย TGO และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นท่ีปรึกษาและช่วยประสานงาน (S3, S4, S5, T3) 

 3)  กลยุทธ์ จุดอ่อน- โอกาส (WO) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข คือการท าให้ท้ัง

จุดอ่อนมีน้อยที่สุดและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสให้มากท่ีสุด ดังน้ี 

(1) การสนับสนุนจากทางภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ อย่าง

แพร่หลาย (W1,O6) 

(2) ภาครัฐควรให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือการซื้อขายสินค้าท่ีมี

ฉลากลดคาร์บอนเพ่ือใช้ในส านักงาน และเพ่ือเป็นการรณรงค์อีกทางด้วย (W1,O6) 

(3) ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยปรับปรุงกระบวนการและเกณฑ์ในการขอข้ึนทะเบียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน (W2, W3, O6) 
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(4) ให้บริษัทตระหนักถึงความคุ้มค่าของการท าฉลากฯ แม้จะใช้งบประมาณในการท า

สูงแต่คุ้มท่ีสามารถแข่งในตลาดโลกได้ (W4, O5) 

 4)  กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ี

เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรับ คือการท าให้

ท้ังจุดอ่อนและอุปสรรคมีน้อยท่ีสุด ดังน้ี 

(1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทยมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนให้มีจ านวนมากขึ้น (W7, T1) 

  

5.3 กลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย 

 

5.3.1 กลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานท่ีท าการรับข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
1) ผลักดันให้ภาคธุรกิจท่ีส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศท าฉลากลดคาร์บอนเพ่ือ

เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมส าหรับการท า Carbon Footprint (ISO 14067) 

2) การจัดอบรมจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือ

สร้างความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนให้กับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง 

3) การปรับปรุงกระบวนการ/ เกณฑ์ในการขอข้ึนทะเบียนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้/ความเช่ียวชาญอย่างแพร่หลาย 

 

5.3.2 กลยุทธ์ส าหรับบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม 
1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทของตนเองเพ่ือเป็นการโฆษณา

จูงใจให้คนสนใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนมากข้ึน 

2) การโยกย้ายงบประมาณจากการท า CSR ส่วนหน่ึงมาท า ฉลากลดคาร์บอนแทน 

เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหน่ึงเช่นกัน 

3) ให้บริษัทตระหนักถึงความคุ้มค่าของการท าฉลากฯ แม้จะใช้งบประมาณในการ

ท าสูงแต่คุ้มท่ีสามารถแข่งในตลาดโลกได้ 
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5.3.3 กลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ 
1) การรณรงค์และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจต่างๆ สนใจในฉลากท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

มากข้ึน 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินการและงบประมาณในการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอน 

3) การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก (SMES) ในระบบจัดเก็บข้อมูล โดย 

TGO และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นท่ีปรึกษาและช่วยประสานงาน 

4) การสนับสนุนจากทางภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ อย่าง

แพร่หลาย  

5) กระตุ้นให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือการซื้อขายสินค้าท่ีมี

ฉลากลดคาร์บอนเพ่ือใช้ในส านักงาน และเพ่ือเป็นการรณรงค์อีกทางด้วย 

 



บทท่ี 6 

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศไทย รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ

ขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนแล้วรวมท้ัง

หน่วยงานท่ีท าการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนด้วย ท้ังน้ีเพ่ือน าผลท่ีได้มาก าหนดกลยุทธ์ใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และภาคอุตสาหกรรม

หรือผู้ผลิตอ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้ท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อีกท้ังเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงานในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทยด้วย 

 การด าเนินการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน โดยการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกผู้รับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจ านวน 2 

หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทย และใช้การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจ านวน 6 บริษัท และการใช้แบบสอบถามกับโรงงานอุตสาหกรรมการ

ผลิตในประเทศไทย จ านวน 400 โรงงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณาความ 

และน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่ง

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ สถิติพรรนา (Descriptive statistics) ส าหรับจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือบรรยาย

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส าหรับทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-

test) โดยทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant Level - α) 0.05 ซึ่งผลการวิจัยมีดังน้ี 
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6.1 สรุปและอภิปราย 

 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย” ผล

การศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายได้ดังน้ี 

 

6.1.1 ข้อมูลท่ัวไปและปัจจัยท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) ในประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี 
6.1.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
โดยสรุปภาพรวมขนาดของอุตสาหกรรมของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเกิน

กว่าก่ึงหน่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ านวน 210 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 52.5 ท้ังน้ี

ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีการต่ืนตัวและใส่ใจดูแลในเร่ืองสิ่งแวดล้อมมากกว่าอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ืองจากมีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร และการบริหาร

จัดการท่ีมากกว่า ส่วนในด้านลักษณะการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตตอบมาก
ท่ีสุดน้ันเป็นบริษัทของคนไทย 100% จ านวน 191 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 47.8 และในด้านรูปแบบ

ของโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตเกินกว่าก่ึงหน่ึงมีรูปแบบขายในประเทศและส่งออกไป

ต่างประเทศ จ านวน 231 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 57.8 จะเห็นได้ว่าบริษัทท่ีมีรูปแบบขายในประเทศ

และส่งออกไปต่างประเทศน้ันจะสนใจและใส่ใจในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ รวมท้ังยังมีส่วนใน

การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อีกด้วย  

ส าหรับในด้านการรับรู้/รู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอนกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตเกินกว่า

ก่ึงหน่ึงไม่รู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอนโดยมีจ านวนถึง 241 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 60.2 และรู้จัก

โครงการฉลากลดคาร์บอน จ านวน 159 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 39.8 ซึ่งจากการท่ีกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิต

ส่วนใหญ่ไม่รู้จักฉลากลดคาร์บอนไม่ทราบว่าฉลากลดคาร์บอนคืออะไรหรือมีประโยชน์อย่างไร 

ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลด

คาร์บอนอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จ านวน 267 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 66.8 จะเห็นได้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างผู้ผลิตส่วนใหญ่จะไม่รู้และเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนอย่างละเอียดชัดเจน 

เน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เร่ืองของฉลากลดคาร์บอนท้ังในสถานประกอบเอง

และภายนอกทั่วไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนาทิป อ่อนหวาน (2553: 247) ท่ี

ท าการศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีมีฉลาก

คาร์บอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจสินค้าฉลาก

คาร์บอนในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวดี ทองบุ (2551: 126) ท่ี



 109 

ท าการศึกษาเร่ืองการเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาโลกร้อนอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนท้ัง 3 ด้านในภาพรวมน้ัน สรุปได้ว่าความคิดเห็นในมุมมองด้านบริษัทหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มาก คือเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ือง

การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมหรือช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนมากท่ีสุด และในเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวดี ทองบุ 

(2551: 126-127) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและการ

แก้ไขปัญหาโดยรวมว่าเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต้องแก้ไข เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

ตัวเราโดยตรง โดยทุกคนต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ในทาง

ตรงกันข้ามเห็นด้วยน้อยท่ีสุดในเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

จากการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านผู้บริโภคในมุมมอง

ของโรงงานอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คือเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เห็น

ด้วยมากในเร่ืองผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และเร่ืองฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนาทิป อ่อนหวาน (2553: 248-249) ท่ีพบว่า ทัศนคติท่ีเก่ียวกับสินค้า

ฉลากคาร์บอนด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคท่ีซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากคาร์บอนมีส่วน

สนับสนุนการแก้ปัญหาโลกร้อนอยู่ในระดับดีมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการได้รับผลกระทบจากภาวะ

โลกร้อนจึงท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน และ

ในทางตรงกันข้ามเห็นด้วยน้อยท่ีสุดในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนยังเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของผู้บริโภค

ท่ัวๆ ไป และสุดท้ายในมุมมองด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนกลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เห็นด้วยมากในเร่ืองผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะ

ย่ืนเอกสารใหม่อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบก าหนด และในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอนมีข้ันตอนท่ีไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเห็นด้วยน้อยในเร่ืองการเผยแพร่

ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมาก 

ส าหรับการคาดการณ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตเกิน

กว่ากึ่งหน่ึงมีความยินดีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 213 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 53.2 เน่ืองจากโรงงาน

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ ต่ืนตัวและใส่ใจในเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 



 110 

เห็นจากสภาวะแวดล้อมท่ีก าลังเสื่อมโทรมในปัจจุบันท าให้สถานประกอบการณ์ส่วนใหญ่จะ

เล็งเห็นถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากข้ึน และเห็นว่าฉลากลดคาร์บอนน้ีเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ 

เพราะนอกจากฉลากลดคาร์บอนจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังส่งผลดีต่อการพัฒนา

ระบบการผลิต และช่วยลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม และเป็นจุดเร่ิมต้นของการมีส่วนร่วมให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างย่ังยืนโดย

การลดภาวะของมลพิษ รองลงมาคือไม่แน่ใจว่าจะยินดีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 150 บริษัท คิด

เป็นร้อยละ 37.5 เน่ืองจากหลายบริษัทยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนในรายละเอียด ผลท่ีจะได้รับ และยังไม่

มีความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนอย่างชัดเจน อีกท้ังยังต้องพิจารณาศักยภาพของบริษัทใน

ขณะน้ันด้วยว่าสมควรเข้าร่วมโครงการหรือไม่ พิจารณาแนวโน้มของการตลาด และการเติบโตของ

บริษัทอีกทางหน่ึง ต้องมีการศึกษาข้อมูลหลายๆ ด้าน ผลกระทบต่อลูกค้า/สิ่งทดแทน วัตถุดิบและ

ปัจจัยอ่ืนๆ ท้ังน้ีต้องข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการด้วย และมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่

เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 37 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.2 เน่ืองจากยังไม่มีความเข้าใจในเร่ืองฉลาก

ลดคาร์บอน ไม่ทราบรายละเอียด และประโยชน์ท่ีมีผลโดยตรงกับทางบริษัท และผู้บริหารส่วน

หน่ึงมีความคิดว่าปัญหาเหล่าน้ีเป็นเร่ืองไกลตัว และเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีส่วนในการ

สร้างมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนยังมี

ค่าใช้จ่ายสูงในการจัดท า รวมถึงความไม่พร้อมของบุคลากรภายในโรงงาน และทางโรงงานยัง

ไม่ได้รับการร้องขอจากลูกค้าอีกด้วย 

ส าหรับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิต มีข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อมูลของฉลากลดคาร์บอน รายละเอียดในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน รวมถึงความส าคัญหรือประโยชน์ท่ีเกิดกับองค์กรต่างๆในอนาคต ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 

และภาครัฐควรให้การสนับสนุนโครงการฯ และส่งเสริมอย่างจริงจัง หรือมีมาตรการจูงใจในการ

รณรงค์ให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

6.1.1.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
ในการศึกษาน้ีได้ท าการทดสอบปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผล ได้แก่ 

1)  ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ของฉลากลดคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีพบว่า โรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดเล็กมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนมากท่ีสุด ซึ่งมากกว่า

ขนาดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แสดงว่า อุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ให้ความสนใจและใส่ใจในเร่ืองของการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะฉลากลดคาร์บอน แต่เน่ืองด้วยเงินทุนของบริษัทมีจ ากัด จึงท าให้การท า
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โครงการท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมหรือการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจึงยังไม่เกิดข้ึน เพียงแต่

ศึกษาให้เข้าใจในรายละเอียดเท่าน้ัน รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีความเข้าใจ

ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนค่อนข้างท่ีจะใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท้ังน้ีเน่ือง

ด้วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีช่องทางในการกระจายการรับรู้ข่าวสารหรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

ได้กว้าง จึงท าให้ข่าวสารหรือข้อมูลน้ันได้ส่งไปยังผู้รับได้รวดเร็วและขยายวงกว้าง อีกท้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่น้ียังมีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความส าคัญหรือสนใจใน

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ของฉลากลดคาร์บอนเฉล่ียในระดับต่ าท่ีสุด 

2)  ขนาดของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใหญ่จะมีแนวโน้มการขอข้ึนทะเบียนมาก ในทางตรงกันข้ามโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดเล็กก็จะ

มีแนวโน้มของการขอข้ึนทะเบียนน้อย จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

มีเงินทุน มีความพร้อมในด้านของข้อมูลและบุคลากร รวมท้ังมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีมากกว่า 

ฯลฯ จึงท าให้มีความพร้อมในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังน้ันจึงควรท่ีจะมีมาตรการท่ีสนับสนุนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนส าหรับอุตสาหกรรมขนาดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะขยายผลหรือจ านวนบริษัทในการขอข้ึนทะเบียน

ให้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสาขา ภู่จินดา (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบท่ี

เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 

ขนาดของโรงงานหรือกิจกรรม ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 มีความสัมพันธ์กับความ

สนใจน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

3) รูปแบบการขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบว่า รูปแบบการขายสินค้าท้ังในประเทศและ

ส่งออกไปต่างประเทศจะมีแนวโน้มในการขอข้ึนทะเบียนมาก ในทางตรงกันข้ามรูปแบบการขาย

สินค้าในประเทศอย่างเดียวเท่าน้ันจะมีแนวโน้มในการขอข้ึนทะเบียนน้อย จากข้อค้นพบดังกล่าว 

ผู้วิจัยเห็นว่า ภาคธุรกิจท่ีมีรูปแบบการขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศน้ันอาจจะมี

ข้อตกลงของทางต่างประเทศท่ีเป็นบริษัทแม่หรือลูกค้าท่ีต้องมีการท าฉลากหรือมาตรฐานในเร่ือง

ของสิ่งแวดล้อม อีกท้ังโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบน้ียังมีความพร้อมมากกว่าโรงงาน

อุตสาหกรรมในรูปแบบการขายสินค้าในประเทศอย่างเดียว เพราะได้รับการสนับสนุนจาก

ต่างประเทศและมีเงินทุนท่ีสูงกว่า ดังน้ันควรท่ีจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม

โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับ
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รูปแบบธุรกิจอ่ืนๆ อีกท้ังยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหน่ึง และเพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมส าหรับการท าฉลากคาร์บอนประเภทอ่ืนๆ กรณีท่ีบริษัทน้ันต้องการท่ีจะส่งสินค้าไปยัง

ต่างประเทศ และติดข้อพันธสัญญาในการติดฉลากสิ่งแวดล้อม 

 

6.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) 
 ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบของหน่วยงานท่ี

ท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

6.1.2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยสรุปภาพรวมจากผลการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่ง

ท าหน้าท่ีเชิงนโยบาย ดูแลงานด้านการบริหารงาน การรับค าขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ หรือการรับ

สมัครในเบ้ืองต้น และหน่วยงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาและท าหน้าท่ีในเชิง

ปฏิบัติการ โดยสรุปฉลากลดคาร์บอนยังไม่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปท้ังทางภาคธุรกิจเองและผู้บริโภค 

ซึ่งในการด าเนินโครงการในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการสมัครใจร่วมโครงการจาก

ผู้ประกอบการมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และยังเป็นอุตสาหกรรม

ประเภทท้ังผลิตเพ่ือส่งออกหรือจ าหน่ายภายในประเทศอีกด้วย รวมท้ังยังไม่มีนโยบายและ

มาตรการของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนท่ีจะสนับสนุนให้การติดฉลากลดคาร์บอนเป็นข้อบังคับ

หรือกฎหมาย และยังขาดการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ การเผยแพร่ข้อมูลในเร่ืองของฉลากลด

คาร์บอน รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

ยังคงมีน้อยอยู่ ท้ังน้ีกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน้ันยังมีข้อบกพร่อง/อุปสรรคใน

เร่ืองของความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฉลากลดคาร์บอน ซึ่งการได้มาของ

ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินน้ันค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ต้องใช้เวลายาวนาน เน่ืองจากโรงงาน

บางแห่งยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในเร่ืองของข้อมูลการใช้ทรัพยากร, ข้อมูลการจัดการ

สิ่งแวดล้อม, ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/เช้ือเพลิง และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน รวมถึงการไม่ให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการสาขาอ่ืนๆ และ

ผู้ประกอบการจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีมีอุปสรรคในเร่ืองระบบการจัดเก็บข้อมูลอีก

ด้วย รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ น้ันยังไม่มี

ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ซึ่งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรับผิดชอบในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด
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คาร์บอนน้ัน มีความเห็นว่าควรท่ีจะมีความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือแม้แต่สถานประกอบการน้ันด้วย เพ่ือการสนับสนุนท้ังในเร่ืองของ

งบประมาณและบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการประเมิน เพราะจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) เป็นหนทางช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกท้ังการท า

ฉลากลดคาร์บอนยังเป็นการท าฐานข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับในการท าคาร์บอน        

ฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) อีกด้วย 

6.1.2.2 บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้ว 
ผลการสัมภาษณ์บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้ว 

จ านวน 6 บริษัท โดยสรุปพบว่า ส่วนใหญ่แล้วบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนจะมีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการรักษาและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานท่ีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งการเข้า

ร่วมโครงการน้ีจะมีส่วนช่วยในเร่ืองของการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสามารถลดการใช้ทรัพยากร

ท่ีสิ้นเปลืองได้ เน่ืองจากทางบริษัทจะต้องท าการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือท าให้ต้นทุนการใช้พลังงานลดลง แต่ท้ังน้ียังมีกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตบางบริษัทมีความเห็นต่างว่า 

บริษัทท่ีมีนโยบายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตอยู่แล้ว ผลท่ีได้ก็ท า

ให้เกิดการลดต้นทุนไปโดยปริยายโดยอาจจะไม่ต้องเข้าร่วมโครงการเลยก็ได้ ส่วนในเร่ือง

ภาพลักษณ์และเจตนารมณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตน้ันมองว่าเป็นการเพ่ิม

ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัทรวมถึงตราสินค้าของทางบริษัท ท าให้ผู้บริโภคเช่ือม่ันได้ว่าทุกข้ันตอน

ของกระบวนการผลิตสินค้า ทางบริษัทจะใส่ใจในคุณภาพชีวิตและเห็นความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และสังคม อีกท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นความต้ังใจของบริษัทในการผลิตสินค้าและ

บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขอ

ข้ึนทะเบียนน้ันจะมีปัญหาส าหรับบริษัทเล็กๆ ท่ีเงินทุนไม่สูงมาก และในเร่ืองของอายุของฉลากซึ่ง

ก าหนดให้ 3 ปี มีความเหมาะสมแล้ว เน่ืองจากเม่ือครบก าหนดอายุของฉลากก็ควรท่ีจะมีการ

ตรวจสอบและประเมินอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือรักษามาตรฐานในการขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ แต่ท้ังน้ียังมี

กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตบางบริษัทมีความเห็นต่างว่าฉลากฯ ควรมีอายุมากกว่าเดิมจาก 3 ปี เน่ืองจาก

ระยะเวลาในการขอข้ึนทะเบียนกว่าจะส าเร็จก็ใช้เวลานานอยู่แล้ว และในเร่ืองของการ

ประชาสัมพันธ์ฉลากลดคาร์บอนยังเป็นท่ีรับรู้อยู่ในวงแคบ ลูกค้ายังไม่ค่อยรับรู้และเข้าใจในเร่ือง

ของฉลากลดคาร์บอนและยังไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนมากเท่าท่ีควร 

ส าหรับในเร่ืองของกระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนด้านความพร้อมของข้อมูลน้ัน กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความพร้อม เน่ืองจากข้อมูล
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ส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างใน

เร่ืองการค้นหาข้อมูลในอดีตท่ีจะก าหนดเป็นปีฐานท่ีค่อนข้างจะล าบาก ปัญหาด้านเวลาในการ

รวบรวมข้อมูลท่ีค่อนข้างล่าช้า ความเข้าใจของผู้ท างานและผู้ตรวจสอบในการด าเนินงานซึ่ง

คณะกรรมการควรจะเข้าใจข้ันตอนกระบวนการในฉลากลดคาร์บอนให้มากกว่าเดิม อีกท้ังในเร่ือง

ของการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3 ท่ีท าได้ค่อนข้างยาก และการขาดการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของ

ฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ รวมท้ังผู้ประกอบการอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตน้ัน

ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนไว้บ้างอย่างเช่น กลุ่ม

ผู้ประกอบการท่ีต้องการจะเข้าโครงการฉลากลดคาร์บอนควรเตรียมความพร้อมท้ังในด้านของ

ข้อมูลการผลิตและข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละประเภทไว้ให้พร้อม และทางองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยควรลดค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์ให้น้อยลงกว่าเดิม เพราะถ้าบริษัทน้ันมี

ผลิตภัณฑ์หลายชนิดต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากเพ่ือให้ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนครบ ดังน้ันควรหาวิธีหรือรูปแบบท่ีท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขอข้ึนทะเบียน

น้อยลง ท่ีส าคัญควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการและบริษัทท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอนให้มากข้ึน 

เพ่ือให้ผู้บริโภคน้ันได้รับทราบเร่ืองฉลากลดคาร์บอนในวงกว้างข้ึน และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ท่ียัง

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้สนใจท่ีจะมาขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน อีก

ท้ังกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตยังมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเช่น ควรเร่ง

ประชาสัมพันธ์และผลักดันสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการฯ และขยายความร่วมมือด้าน

ฉลากลดคาร์บอนหรือฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆของไทยไปยังต่างประเทศเพ่ือให้ต่างประเทศยอมรับ 

ท่ีส าคัญควรส่งเสริมสินค้าท่ีได้รับฉลากทางสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึนเพ่ือเป็นการขยายตลาดให้กว้าง

ข้ึน และควรมีมาตรการทางภาษีให้กับฉลากสิ่งแวดล้อมหรือเงินสนับสนุนส าหรับบริษัทท่ีมีการข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้มีความสนใจและจูงใจให้เข้าร่วม

โครงการมากข้ึน ฯลฯ 

6.1.2.3 สรุปภาพรวมของปัญหาและอุปสรรค 
1)  ด้านหน่วยงานท่ีท าการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

(1) การเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้

ต้องใช้เวลายาวนาน รวมถึงการบันทึกข้อมูลของบางบริษัทยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ อย่างเช่น 

บริษัทบางแห่งก็ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบและพลังงานอย่างเป็นระบบท าให้

การจัดเก็บล่าช้า หรือการได้มาซึ่งข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ าเสียและของเสีย 
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รวมถึงข้อมูลในส่วนระบบสนับสนุนภายในโรงงาน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบผลิตไอน้ า ท่ีได้มา

ค่อนข้างล าบาก อีกทั้งโรงงานบางแห่งก็ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลแยกของการใช้ทรัพยากร  

(2) ความล่าช้าในการสรุปข้อมูลของทางบริษัทร่วมกับทางสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย และการติดตามขาดความต่อเน่ืองอยู่บ้าง เน่ืองจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

(3) การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3 คือ กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใช้

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ ทางคณะท างานส่งเสริมการใช้

ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งจะท าได้ค่อนข้างยาก เกิดความล่าช้าในการประเมิน

และไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เน่ืองจากต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนจ านวนมากเพ่ือประกอบการประเมินใน

แต่ละเทคโนโลยีการผลิต และไม่มีมาตรฐานประเภทเทคโนโลยีท่ีควรเลือกใช้ของแต่ละประเภท

อุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมถึงไม่มีค่ามาตรฐานหรือค่ากลางของการใช้พลังงานหรือการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของเทคโนโลยีน้ันๆ ท่ีแน่นอน ประกอบกับบางโรงงานไม่สามารถแสดงผลการใช้

พลังงานหรือผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากเทคโนโลยีน้ันๆ ได้ เน่ืองจากไม่ได้มีการ

วิเคราะห์การใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนเทคโนโลยีท่ีมีการเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

หรือได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวต้ังแต่เร่ิมการผลิตแล้ว 

(4) อายุของฉลากฯ ควรเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม (3 ปี) เน่ืองจากระยะเวลาใน

การขอข้ึนทะเบียนของทางบริษัทจะใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล 

(5) ฉลากลดคาร์บอนยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคมากนัก เน่ืองจากขาด

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้บริโภคได้รับรู้รวมท้ัง

ผู้ประกอบการอ่ืนๆ ด้วย 

(6) การด าเนินการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) 

จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการก่อน แล้วค่อยเรียกเก็บกับบริษัทท่ีมาขอข้ึน

ทะเบียนเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เช่นในกรณีท่ีบางบริษัทมีจ านวนสาขามากท่ัวประเทศ ท าให้ต้องใช้

งบประมาณมากในการเดินทางและต้องเก็บข้อมูลหลายคร้ัง รวมท้ังค่าติดต่อสื่อสารด้วย หรือใน

บางบริษัทได้มีการเก็บข้อมูลไปแล้วแต่ขอยกเลิกระหว่างการด าเนินงาน ก็ท าให้องค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เสียเวลาและงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 

2)  ด้านบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม 

(1) ระบบการจัดเก็บข้อมูล บางบริษัทมีการท ามาก่อนแล้วต้ังแต่ต้นและ

ดีมาตลอด กับบริษัทท่ียังไม่ได้ท าเลย แต่ใช้เกณฑ์ในการประเมินเดียวกันมาเปรียบเทียบ ก็ท าให้

เป็นการประเมินท่ีไม่ยุติธรรมส าหรับบางบริษัท 



 116 

(2) การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมท้ังความไม่เข้าใจ

โครงการอย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ ซึ่งการออกฉลากฯ จะออกในนามของบริษัท ไม่ใช่ตัว

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าโรงงานมีจ านวนสาขาท่ัวประเทศมาก และบริษัทแม่เห็นด้วย แต่บริษัทลูก (สาขา) 

ไม่เห็นด้วย ก็ท าให้การเก็บข้อมูลล่าช้าและสิ้นเปลืองงบประมาณมาก 

(3) โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้มีการมอบหมายบุคคลท่ี

รับผิดชอบโดยตรง และการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย

ฝ่ายในโรงงาน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความยากล าบาก

และล่าช้าในการประสานขอข้อมูล 

(4) บริษัทท่ีมาขอข้ึนทะเบียนมีมาก แต่บุคลากรของทางสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยน้อยและมีการเปลี่ยนพนักงาน รวมท้ังการย้ายเข้า - ออก และทางองค์การจะไม่รับ

นักศึกษาผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ด้านน้ี ซึ่งงานลักษณะน้ีต้องใช้ผู้เช่ียวชาญและช านาญการในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูงของบริษัทเล็กๆ ยังเป็นอุปสรรค

อยู่ 

(6) กรณีบริษัทท่ีมาขอข้ึนทะเบียนฉลากฯ มีผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง 

ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการข้ึนทะเบียนของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

(7) ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีปัญหาในเร่ืองระบบการจัดเก็บข้อมูล เช่น 

SMES หรือ ผู้ผลิตสินค้า OTOP เน่ืองจากฉลากลดคาร์บอนเป็นการประเมินการลดลงของการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กอาจไม่มีการจัดเก็บ

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร การจัดการน้ าเสียและของเสีย อีกท้ังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลแยกตาม

ผลิตภัณฑ์หรือในแต่ละข้ันตอนการผลิตไว้ 

 

6.1.3 กลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

องค์กรให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์

แบบเมตริกซ์โดยใช้ตารางท่ีเรียกว่า SWOT Matrix เพ่ือให้ได้กลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงานในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ดังน้ีคือ 
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6.1.3.1 กลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานท่ีท าการรับข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยผลักดันให้ภาคธุรกิจท่ีส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศท าฉลากลดคาร์บอนเพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมส าหรับการท า Carbon Footprint (ISO 14067) 

2) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยมีการจัดอบรมจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือ

สร้างความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนให้กับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง 

3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยปรับปรุงกระบวนการ/ เกณฑ์ในการขอข้ึนทะเบียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

4) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้/ความเช่ียวชาญ 

6.1.3.2 กลยุทธ์ส าหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

1) บริษัทสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทของตนเองเพ่ือ

เป็นการโฆษณาจูงใจให้คนสนใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนมากข้ึน 

2) บริษัทควรโยกย้ายงบประมาณจากการท า CSR ส่วนหน่ึงมาท า ฉลากลด

คาร์บอนแทน เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหน่ึงเช่นกัน 

3) ให้บริษัทตระหนักถึงความคุ้มค่าของการท าฉลากฯ แม้จะใช้งบประมาณ

ในการท าสูงแต่คุ้มท่ีสามารถแข่งในตลาดโลกได้ 

6.1.3.3 กลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ 

1) ภาครัฐควรรณรงค์และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจต่างๆ สนใจในฉลากท่ี

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

2) ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินการและงบประมาณ

ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

3) ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก (SMES) ในระบบ

จัดเก็บข้อมูล โดย TGO และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นท่ีปรึกษาและช่วยประสานงาน 

4) การสนับสนุนจากทางภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์/

วิทยุ อย่างแพร่หลาย  

5) ภาครัฐควรให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือการซื้อขาย

สินค้าท่ีมีฉลากลดคาร์บอนเพ่ือใช้ในส านักงาน และเพ่ือเป็นการรณรงค์อีกทางด้วย 
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 ซึ่งกลยุทธ์ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีมีประเด็นหลักๆ โดยรวมดังน้ี กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม

สนับสนุน, กลยุทธ์ด้านการรณรงค์, กลยุทธ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ด้าน

กระบวนการผลิต ซึ่งผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุชนนี เมธิโยธิน (2553) ท่ี

ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจในโรงพิมพ์ในประเทศไทย 

ท่ีพบว่า ท้ังโรงพิมพ์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต้องใช้กลยุทธ์การโฆษณาท่ีท าให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการรับรู้และด้านภาพลักษณ์ท่ีดีมากท่ีสุด ท้ังน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พิศุทธิ์ จ าเริญรวย (2553) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของ นายชูวิทย์ กมล

วิศิษฎ์ : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันท่ี 5 ตุลาคม 2551 

พบว่า กลยุทธ์การรณรงค์และการส่ือสารการเมืองสามารถสร้างสีสันและดึงดูดความสนใจได้เป็น

อย่างดี นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรลดา โกสินทรานนท์ (2549) ท่ี

ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า สินค้าท่ีได้

ฉลากเขียวมีจ านวนน้อยมากในตลาดท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อย และขาดแรงจูงใจในการเลือก

ซื้อ ดังน้ันผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะภาครัฐควรร่วมมือกันส่งเสริมสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้รับความนิยมมากข้ึน โดยภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต 

และผู้บริโภคในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มากย่ิงข้ึน อีกท้ังผู้ผลิตก็ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้

ว่างานวิจัยท้ังหมดท่ีกล่าวมามีความสอดคล้องกับงานวิจัยน้ีในแง่การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการ

รณรงค์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึงซึ่งเป็นวิธีท่ีง่าย

และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 

6.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

6.2.1.1 เชิงนโยบาย 

1) ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก เช่น SMEs หรือ ผู้ผลิตสินค้า OTOP 

2) ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในสินค้าท่ีมีฉลากลดคาร์บอนบน

ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นสินค้าท่ีอยู่ในรายการจัดซื้อจัด

จ้างสีเขียว หรือมีมาตรการทางภาษีให้กับฉลากสิ่งแวดล้อม  และควรขยายความร่วมมือไปยัง

ต่างประเทศ 
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6.2.1.2 เชิงปฏิบัติการ 

1) ท้ังภาครัฐและหน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนควรส่งเสริมและเร่งการ

ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอน ท้ังในส่วนผู้ผลิตเพ่ือให้รู้ถึงข้ันตอน/กระบวนการใน

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและเข้าร่วมโครงการฯ มากข้ึน รวมถึงในส่วนผู้บริโภคเพ่ือจะ

ได้รับรู้ในเร่ืองฉลากลดคาร์บอนในวงกว้างและมีความสนใจมากข้ึน 

2) ทางหน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนควรปรับปรุง

กระบวนการ/ กฎเกณฑ์ในการขอข้ึนทะเบียนให้เหมาะสมกับลักษณะของเทคโนโลยีและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

3) ทางหน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนควรมีการคิด

ค่าใช้จ่ายตามกระบวนหรือข้ันตอนของการขอข้ึนทะเบียนในแต่ละข้ัน เพ่ือลดปัญหาการสิ้นเปลือง

งบประมาณในกรณีท่ีบริษัทที่มาขอข้ึนทะเบียนขอยกเลิกกลางคันในระหว่างการขอข้ึนทะเบียน 

 

6.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ศึกษาความส าเร็จและผลประโยชน์ท่ีได้รับในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

2) ศึกษาประสิทธิภาพในการท าฉลากลดคาร์บอนเปรียบเทียบกับฉลากสิ่งแวดล้อม

อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีต่อฉลากน้ันๆ ด้วย 
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6.3 แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษา 
1.ขนาดของอุตสาหกรรมมี
ความสัมพันธ์กับการขอข้ึน
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
2.รูปแบบการขายสินค้าท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการขอข้ึน
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

ผลการศึกษา 
1.การเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินค่อนข้าง
ยุ่งยาก ซับซ้อน  
2.ความล่าช้าในการสรุปข้อมูลของทางบริษัท
ร่วมกับทางสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย  
3.การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3 ท าได้ค่อนข้าง
ยาก และไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน 
4.อายุของฉลากฯ น้อยเกินไป  
5.ฉลากลดคาร์บอนยังไม่เป็นท่ีรู้จักของ
ผู้บริโภคเน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างแพร่หลาย 
6.การเบิกจ่ายก่อนของทางองค์การ TGOท า
ให้งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์กับบริษัท
ท่ียกเลิกระหว่างการข้ึนทะเบียน 
7.เกณฑ์ในการประเมินไม่ยุติธรรมส าหรับ
บางบริษัท 
8.ขาดความร่วมมือจากบริษัทอ่ืนๆ รวมท้ัง
ความไม่เข้าใจโครงการอย่างแท้จริงของ
ผู้ประกอบการ 
9.โรงงานส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองน้ีโดยตรง 
10.พนักงานมีน้อยและย้ายเข้า-ออกบ่อย 
11.งบประมาณท่ีค่อนข้างสูงของบริษัทเล็กๆ 
และปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล 
12.กรณีผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัว ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก 

ผลการศึกษา 
1.ผลักดันให้ภาคธุรกิจท่ีส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศท าฉลากฯเพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน
การเตรียมความพร้อมส าหรับการท า Carbon 
Footprint (ISO 14067) 
2.จัดอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองการขอข้ึน
ทะเบียนฉลากฯ  
3.ปรับปรุงกระบวนการ/ เกณฑ์ในการขอข้ึน
ทะเบียนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้/
ความเชี่ยวชาญอย่างแพร่หลาย 
5.สร้างส่ือประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ใน
บริษัทของตนเอง 
6.โยกย้ายงบประมาณจากการท า CSR ส่วน
หน่ึงมาท าฉลากลดคาร์บอนแทน 
7.ให้บริษัทตระหนักถึงความคุ้มค่าของการท า
ฉลากฯ ซ่ึงสามารถแข่งในตลาดโลกได้ 
8.ภาครัฐควรรณรงค์และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ
ต่างๆ สนใจในฉลากส่ิงแวดล้อม 
9.ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ด าเนินการและงบประมาณท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์/วิทยุ อย่าง
แพร่หลาย รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก (SMES) 
10.ภาครัฐควรให้ทางหน่วยงานราชการให้
ความร่วมมือการซ้ือขายสินค้าท่ีมีฉลากฯ เพ่ือ
ใช้ในส านักงาน 
 

ปัจจัยและกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขอข้ึน
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด
คาร์บอน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสนอกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย 

ภาพท่ี 6.1  แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาความส าเร็จในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
2. ศึกษาประสิทธิภาพในการท าฉลากลดคาร์บอนเปรียบเทียบกับฉลากส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงมุมมองของผู้บริโภคท่ี
มีต่อฉลากน้ันๆ ด้วย 
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ส่วนที่  1 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทยส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

............................................................................................................................................................. 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอน เพื่อสอบถามการด าเนินการในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัจจัย
และกลยุทธ์การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย  ตามหลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์   
 ส าหรับหัวข้อในการสัมภาษณ์เชิงลึกการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้ 
 1. สถานการณ์ปัจจุบันของการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 2. กระบวนการ/ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  
 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการจัดท าและปรับปรุงข้อก าหนดในการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอน 
 ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งข้อมูลทุกข้อมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูล
ท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด

ท้ังสิ้น 
     ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                              นางสาวเบญจมาศ  เอี่ยมหนู 
          นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
                          คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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1. สถานการณ์ปัจจุบันของการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

  1) บริษัทท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน...............บริษัท จ านวน.......................ผลิตภัณฑ์ 

     บริษัทท่ีอยู่ระหว่างการข้ึนทะเบียน..................บริษัท จ านวน.................ผลิตภัณฑ์ 

 2) บริษัทท่ีขอข้ึนทะเบียนเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด (ผลิตเพ่ือส่งออกหรือภายใน, 

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคหรือบริโภค) …............................................................................  

  3) ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

  (1) ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน เงินทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)..........บริษัท 

    (2) ขนาดกลาง (พนักงาน 50–200 คน เงินทุน 50–200 ล้านบาท)..................บริษัท 

    (3) ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน เงินทุนมากกว่า 200 ล้านบาท).... บริษัท 

 4) บริษัทท่ีมาขอข้ึนทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน รวมท้ัง

กระบวนการขอข้ึนทะเบียนมากน้อยเพียงใด……............................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

  5) นโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนมีอะไรบ้าง (เช่นงบประมาณ นักวิชาการ) และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร........................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

  6) กลไกการค้าระหว่างประเทศมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.  การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 1) หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างองค์กรเป็นอย่างไร และมีการก ากับดูแลงานด้านการ

บริหารงานในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอย่างไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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  2) หน่วยงานของท่านมีมาตรการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์โครงการฉลากลด

คาร์บอนหรือไม่ อย่างไร เช่น หน่วยงานส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้ามาช่วยเหลือในโครงการ

ฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ (ในปัจจุบันมีการด าเนินการอย่างไร รวมไปถึงการตอบรับของบริษัท

ต่างๆ เป็นไปในทิศทางใด) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3) หน่วยงานของท่านมีการจัดการและประสานงานในโครงการเพ่ืออนุมัติการข้ึนทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนอย่างไร และมีปัญหา – อุปสรรคอะไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 4) ในแต่ละข้ันตอนของการข้ึนทะเบียนลดฉลากลดคาร์บอนและการตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสารท่ีใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่านพบปัญหาและ

อุปสรรคอะไรบ้าง 

 เช่น  - ความพร้อมของข้อมูลในแต่ละบริษัท 

   - มีบริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณาในข้ันต้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

   - เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นอย่างไร 

   - ท่ีผ่านมามีบริษัทท่ีไม่ได้รับอนุมัติการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนหรือ ไม่

เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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  5) จากการประเมินผลโครงการการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนประสบความส าเร็จมาก

น้อยเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคในด้านใดบ้าง (เช่น อายุของฉลาก, ค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทใน

การขอข้ึนทะเบียน ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 6) ท่านคิดว่าในอนาคตแนวโน้มของฉลากลดคาร์บอนจะเป็นไปในทิศทางใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 

  1) ข้อดี ข้อเสีย โอกาส และอุปสรรคของการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีอะไรบ้าง  

  1.1 ข้อดีท่ีท าให้การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนประสบความส าเร็จ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  1.2 ปัจจัยใดท่ีมีผลท าให้การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนไม่ประสบ

ความส าเร็จ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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  1.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การแข่งขัน ฯลฯ) ท่ีส่งเสริมต่อ

การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 2) ท่านคิดว่ากลยุทธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท่ีเหมาะสมควรเป็นแบบใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3) ข้อเสนอแนะในการการจัดท าและปรับปรุงข้อก าหนดในการพิจารณาข้ึนทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอน รวมท้ังนโยบายหรือมาตรการของหน่วยงานท่านในการสนับสนุนโรงงาน

อุตสาหกรรมให้มาขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 เพศ........................................  อายุ............................ ปี 

 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................... 

 หน่วยงาน/แผนก.................................................................................. 

 เวลาเร่ิมต้นสัมภาษณ์...................................  วันที่............................... 



ส่วนที่  2 
การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทยส าหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
............................................................................................................................................................. 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสอบถามการด าเนินการในการขอ
ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เป็น
ส่วนหน่ึงของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เร่ืองปัจจัยและกลยุทธ์การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนใน
ประเทศไทย  ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
 ส าหรับหัวข้อในการสัมภาษณ์เชิงลึกการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ ดังนี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอน 
 3. ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 4. ความคิดเห็นเชิงลึกของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 5. กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 6. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการที่ขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 7. ข้อเสนอแนะ  

 ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งข้อมูลทุกข้อมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  ข้อมูล
ท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด

ท้ังสิ้น 
     ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                               นางสาวเบญจมาศ  เอี่ยมหนู 
          นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
                           คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม 

  1) ช่ือบริษัท............................................................................................................. 

 2) ขนาดของอุตสาหกรรม 

  ขนาดเล็ก (โรงงานท่ีมีการจ้างงานน้อยกว่า 50 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรน้อยกว่า 50 

ล้านบาท) 

 ขนาดกลาง (โรงงานท่ีมีการจ้างงานระหว่าง 50–200 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรระหว่าง 

50–200 ล้านบาท) 

 ขนาดใหญ่ (โรงงานท่ีมีการจ้างงานมากกว่า 200 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 

ล้านบาท)  

3)  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม(เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม, ผลิตภัณฑ์กระดาษ, 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ฯลฯ)................................................................................ 

 4) ลักษณะของการลงทุน 

   เป็นบริษัทของคนไทย 100% 

   เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทย..............% และต่างประเทศ ..............% 

              ระบุ ประเทศ........................................................ 

   เป็นบริษัทของต่างประเทศ 100% ระบุ ประเทศ............................................... 

  5) รูปแบบของธุรกิจ 

    ขายในประเทศเท่าน้ัน 

    ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่.......................................... 

    ขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่.......................................... 

 6) ระยะเวลาในการประกอบกิจการของบริษัท...................................................................... 

 7)  ท่านได้เข้าร่วมโครงการฉลากคาร์ลดบอนเม่ือใด..................................................... 

 8) จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน..........................ผลิตภัณฑ์  

ประกอบด้วย…………………………………………………………………………………………

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

 9) โรงงานท่านได้รับการรับรองระบบการจัดการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    ISO 9001    ISO 14001    ISO 18001 

   ISO 26000 (CSR)   อ่ืนๆ (ระบุ)……………………… 
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ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย (/) ในช่อง “ใช่” ถ้าท่านคิดว่าสิ่งท่ีกล่าวมาในแต่ละข้อน้ันถูกต้อง  

 หรือ ท าเคร่ืองหมาย (/) ในช่อง “ไม่ใช่” ถ้าท่านคิดว่าสิ่งท่ีกล่าวมาในแต่ละข้อน้ันไม่

ถูกต้อง 

 

 

 

 

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ฉลากลดคาร์บอนคือฉลากท่ีแสดงว่าการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ

น้ันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า 

  

2. การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าฉลากลดคาร์บอนไม่ได้มีส่วนช่วย

ลดต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ 

  

3. ในประเทศไทยฉลากลดคาร์บอนเป็นเพียงการประเมินการลดก๊าซ

เรือนกระจกในกระบวนการผลิตเท่าน้ัน 

  

4. หน่วยงานท่ีให้การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีเพียงองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกเพียงหน่วยงานเดียว 

  

5. ก าหนดให้ปี 2543 เป็นปีฐานในการค านวณเปรียบเทียบปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

  

6. เกณฑ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนพิจารณาจากกระบวนการผลิต

ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไป จากปีฐาน 

  

7. เกณฑ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาจากการใช้ไฟฟ้า 

เช้ือเพลิงฟอสซิล และวัตถุดิบ แต่ไม่รวมถึงการจัดการของเสีย 

  

8. หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนก าหนดให้ผู้ผลิตต้อง

ย่ืนเอกสารเพ่ือขอข้ึนทะเบียนฉลากใหม่ทุกๆ 5 ปี 

  

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลาก 100,000 บาทต่อ

ผลิตภัณฑ์ 

  

10. สัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีติดข้างผลิตภัณฑ์ใช้แบบเดียวกันท่ัว

โลก 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในตารางช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง

ช่องเดียว โดยมีเกณฑ์คะแนน 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด  

 

ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 5 4 3 2 1 

ด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

1. ประเภทธุรกิจท่ีส่งออกควรจะเร่งในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน      

2. การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยดูแล

สิ่งแวดล้อมหรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา

โลกร้อน      

3. การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท      

4. การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นการลดต้นทุนการผลิต จากการ

พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ      

5. การท าฉลากลดคาร์บอนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดโลกอีกทางหน่ึง      

ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

7. ฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือกใหม่ในการซ้ือสินค้าและบริการของ

ผู้บริโภค      

8. ฉลากลดคาร์บอนยังเป็นท่ีรู้จักในวงแคบของผู้บริโภคท่ัวๆ ไป      

9. ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าท่ีช่วยลดปัญหาโลก

ร้อนมากขึ้น จากการอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์      

10. ผู้บริโภคจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีในสินค้าและบริการท่ีมีฉลาก

คาร์บอนต่ า      
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ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

11. มีการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนให้กับภาคธุรกิจน้อย      

12. ความพร้อมของข้อมูลในบริษัทยังไม่สมบูรณ์พอท่ีจะท าการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน      

13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากต่อผลิตภัณฑ์ เป็น

ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป      

14. ผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะยื่นเอกสารใหม่อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบ

ก าหนด      

15. ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีข้ันตอนท่ียุ่งยากและล่าช้า      

 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเชิงลึกของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

  1) ท่านทราบเร่ืองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนได้อย่างไร โดยวิธีทางไหน 

  (  )  สัมมนาเปิดตัวโครงการต่างๆ 

  (  )  จดหมายเชิญ 

  (  )  E-mail, Internet 

  (  )  หนังสือพิมพ์ 

   (  )  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................ 

  2) บริษัทท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3) มีหน่วยงานอ่ืนมาให้การสนับสนุนในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  4) ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตหรือไม่ 

อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 5) ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนแล้ว จะเป็นการแสดงภาพลักษณ์และ

เจตนารมณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 6) ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นอุปสรรคในการ

ขอฉลากฯหรือไม่ รวมท้ังข้อก าหนดเร่ืองของอายุฉลากท่ีต้องมีการย่ืนเอกสารใหม่อีกคร้ังเพ่ือขอข้ึน

ทะเบียนเม่ือหมดอายุ จะเป็นการสร้างความยุ่งยากในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 7) ในอนาคตจะมีการขอข้ึนทะเบียนเพ่ิม ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนหรือไม่ อย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 5 กระบวนการ/ข้ันตอนในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 1) ความพร้อมของข้อมูลในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  2) ความพร้อมของพนักงานในการจัดท าหรือเตรียมข้อมูลในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3) การประสานงานความร่วมมือในการขอข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 4) ระยะเวลาในการด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนนานเท่าไหร่ และการ

จัดการอย่างไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  5) มีการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เร่ืองฉลากลดคาร์บอนให้กับลูกค้าหรือไม่ 

อย่างไร และลูกค้าให้การตอบรับหรือไม่ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 6 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท่ีขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะ  

  1) ข้อเสนอแนะในการด าเนินการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 2) ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เพ่ือท าการปรับปรุงข้อก าหนด 

กฎเกณฑ์ นโยบายที่ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนฉลากฯ หรือกลยุทธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 เพศ........................................  อายุ............................ ปี 

 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................... 

 หน่วยงาน/แผนก.................................................................................. 

 เวลาเร่ิมต้นสัมภาษณ์...................................  วันที่............................... 



ส่วนที่  3 
ID  

แบบสอบถามความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง ปัจจัยและกลยุทธ์การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ในประเทศไทย 

 
 แบบสอบถามชุดนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ใน
เร่ืองการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  โดย
แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 4 หน้า ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 
 ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 ส่วนที่ 4 แนวโน้มในการขอขึน้ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งข้อมูลทุกข้อมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  ข้อมูล
ท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด
ท้ังสิ้น 
 
 
     ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                       นางสาวเบญจมาศ  เอ่ียมหนู 
          นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 

เร่ือง กลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย 

 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของประเภทธุรกิจ 

1. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม (เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม, ผลิตภัณฑ์กระดาษ, 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกฯลฯ).................................................................................................... 

2. ขนาดของอุตสาหกรรม 

 ขนาดเล็ก (โรงงานท่ีมีการจ้างงานน้อยกว่า 50 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรน้อยกว่า 50 

ล้านบาท) 

 ขนาดกลาง (โรงงานท่ีมีการจ้างงานระหว่าง 50–200 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรระหว่าง 

50–200 ล้านบาท) 

 ขนาดใหญ่ (โรงงานท่ีมีการจ้างงานมากกว่า 200 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 

ล้านบาท)  

3. ลักษณะของการลงทุน 

  เป็นบริษัทของคนไทย 100% 

  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทย..............% และต่างประเทศ ..............% 

       ระบุ ประเทศ........................................................ 

  เป็นบริษัทของต่างประเทศ 100% ระบุ ประเทศ................................................. 

4. รูปแบบของธุรกิจ 

   ขายในประเทศเท่าน้ัน 

   ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่.......................................... 

   ขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่.......................................... 

5. ระยะเวลาในการประกอบการของบริษัท............................................................................ 

6. ท่านรู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอนหรือไม่ 

( ) ไม่รู้จัก 

( ) รู้จัก โดย................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 2  การวัดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฉลากลดคาร์บอน 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย (/) ในช่อง “ใช่” ถ้าท่านคิดว่าสิ่งท่ีกล่าวมาในแต่ละข้อน้ันถูกต้อง  

 หรือ ท าเคร่ืองหมาย (/) ในช่อง “ไม่ใช่” ถ้าท่านคิดว่าสิ่งท่ีกล่าวมาในแต่ละข้อน้ันไม่

ถูกต้อง 

 
 
 
 

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ฉลากลดคาร์บอนคือฉลากท่ีแสดงว่าการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ

น้ันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า 

  

2. การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าฉลากลดคาร์บอนไม่ได้มีส่วนช่วย

ลดต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ 

  

3. ในประเทศไทยฉลากลดคาร์บอนเป็นเพียงการประเมินการลดก๊าซ

เรือนกระจกในกระบวนการผลิตเท่าน้ัน 

  

4. หน่วยงานท่ีให้การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีเพียงองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกเพียงหน่วยงานเดียว 

  

5. ก าหนดให้ปี 2543 เป็นปีฐานในการค านวณเปรียบเทียบปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

  

6. เกณฑ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนพิจารณาจากกระบวนการผลิต

ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไป จากปีฐาน 

  

7. เกณฑ์การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาจากการใช้ไฟฟ้า 

เช้ือเพลิงฟอสซิล และวัตถุดิบ แต่ไม่รวมถึงการจัดการของเสีย 

  

8. หน่วยงานท่ีท าการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนก าหนดให้ผู้ผลิตต้อง

ย่ืนเอกสารเพ่ือขอข้ึนทะเบียนฉลากใหม่ทุกๆ 5 ปี 

  

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลาก 100,000 บาทต่อ

ผลิตภัณฑ์ 

  

10. สัญลักษณ์ฉลากลดคาร์บอนท่ีติดข้างผลิตภัณฑ์ใช้แบบเดียวกันท่ัว

โลก 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมในการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในตารางช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง

ช่องเดียว โดยมีเกณฑ์คะแนน 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด  

 

ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 5 4 3 2 1 

ด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

1. ประเภทธุรกิจท่ีส่งออกควรจะเร่งในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของตน      

2. การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยดูแล

สิ่งแวดล้อมหรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา

โลกร้อน      

3. การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท      

4. การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นการลดต้นทุนการผลิต จากการ

พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ      

5. การท าฉลากลดคาร์บอนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดโลกอีกทางหน่ึง      

ด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

7. ฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือกใหม่ในการซ้ือสินค้าและบริการของ

ผู้บริโภค      

8. ฉลากลดคาร์บอนยังเป็นท่ีรู้จักในวงแคบของผู้บริโภคท่ัวๆ ไป      

9. ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าท่ีช่วยลดปัญหาโลก

ร้อนมากขึ้น จากการอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์      

10. ผู้บริโภคจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีในสินค้าและบริการท่ีมีฉลาก

คาร์บอนต่ า      
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ความคิดเห็นในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

11. มีการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในการข้ึนทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนให้กับภาคธุรกิจน้อย      

12. ความพร้อมของข้อมูลในบริษัทยังไม่สมบูรณ์พอท่ีจะท าการขอข้ึน

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน      

13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากต่อผลิตภัณฑ์ เป็น

ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป      

14. ผู้ผลิตเต็มใจท่ีจะยื่นเอกสารใหม่อีกคร้ังเม่ืออายุฉลากลดคาร์บอนครบ

ก าหนด      

15. ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมีข้ันตอนท่ียุ่งยากและล่าช้า      

 

ส่วนท่ี 4 แนวโน้มในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย (/) ในช่องเพียงข้อเดียวเท่าน้ัน และแสดงความคิดเห็นอย่างสั้น

ในหัวข้อท่ีท่านเลือก 

 ถ้าท่านเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ท่านจะยินดีเข้าร่วม

โครงการฉลากลดคาร์บอน หรือไม่ 

 ยินดีเข้าร่วมโครงการ เพราะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ไม่แน่ใจ เพราะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ไม่เข้าร่วมโครงการ เพราะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

**ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
 

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
ล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการอนุมัต ิ บริษัท 

1. สตรอเบอร์รี่อบแห้ง ตรา ดอยค า 
1. บริษทั ดอยค าผลติภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด 

2. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีเพชร 
2. บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ ากัด (มหาชน) 

3. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีแดง 
4. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีด า 
5. ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีฟ้า 
6. ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลายชัยพฤกษ์) 

3. บริษทั มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์
จ ากัด (มหาชน) 

7. ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลายสัก) 
8. ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นท าสี (ลายสัก) 
9. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่น 50.5 

4. บริษทั ไทยนปิปอนรับเบอร์ 
อินดัสตรี้ จ ากัด 

10. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นแฮปปี้ 
11. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นมิกซ์ 3 
12. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นแมกซ์ดอท 
13. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นสตรอเบอร์รี ่
14. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นโซลูชัน 
15. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นสวีททีน 
16. ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช รุ่นออยล์ พลัส 
17. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตรา ทีพีไอ แดง 

5. บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน) 

18. ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ เขียว 
19. ปูนฉาบส าเร็จรูป ตรา ทีพีไอ M200 
20. ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ตรา ทีพีไอ M210 
21. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตรา ทีพีไอ 229 
22. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ตรา ทีพีไอ (ด า) 
23. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ตรา ทีพีไอ (ฟ้า) 
24. ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ 199 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ บริษัท 

25. ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ 197 

 26. ปูนซีเมนต์เขียว ซูเปอร์ ตรา ทีพีไอ 

27. ปูนซีเมนต์ส าหรับงานขุดเจาะบ่อน้ ามัน ตราทีพีไอ (น้ าเงิน) 

28. น้ ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุขวด ตรา หยก 6. บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 29. น้ ามันปาล์มโอเลอีนชนิดถุงเติม ตรา หยก 

30. กระเบื้องปูพ้ืน ตรา SGI TILES 7. บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป 

อินดัสทรีส์ จ ากัด 31. กระเบื้องบุผนัง ตรา SGI TILES 

32. กระเบื้องปูพ้ืน ตรา คัมพานา (CAMPANA) 8. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค 

อินดัสทร่ี จ ากัด (มหาชน) 33. กระเบื้องปูพ้ืน ตรา คาซา (CASA) 

34. บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม ตรา Tetra Pak 
9. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) 

จ ากัด 

35. น้ าตาลแร่ธรรมชาติ ตรา มิตรผลโกลด์ 

10. บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
36. น้ าตาลทรายบริสุทธ์ิ ตรา มิตรผล 

37. น้ าตาลกรวด ตรา มิตรผล 

38. น้ าตาลทรายบริสุทธ์ิพิเศษ ตรา มิตรผล 

39. ปูนซีเมนต์ ตรา เสือ 
11. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

40. 
เซรามิคประเภทของใช้บนโต๊ะอาหาร ตรา ลีลา บาราลี รุ่นไม่

มีลวดลาย 12. บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอร่ี 

จ ากัด 
41. 

เซรามิค ประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ตรา ลีลา บาราลี รุ่น

ตกแต่งพิเศษ 

42. กระเบื้องเซรามิค ชนิดปูพ้ืน ตราคอตโต้ รุ่นเอ็กตร้า 13. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรม

ไทย จ ากัด 43. กระเบื้องเซรามิค ชนิดปูพ้ืน ตรา คอตโต้ รุ่นเอ็มเพอเรอร์ 

44. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น PP BFC-Machine tuft-wall-

to-wall 

14. บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนช่ัน

แนล ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

45. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น PP BFC-Machine tuft-PVC 

tile 

46. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon spun-Axminster-wall-

to-wall 

47. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon BCF-Axminster-wall-

to-wall 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ บริษัท 

48. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon SDN-Axminster-wall-

to-wall 

 

49. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon spun-Axminster-PVC 

tile 

50. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon BCF-Axminster-PVC 

tile 

51. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon SDN-Axminster-PVC 

tile 

52. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon BCF-Machine tuft-

wall-to-wall 

53. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon SDN-Machine tuft-

wall-to-wall 

54. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon BCF-Machine tuft-

PVC tile 

55. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Nylon SDN-Machine tuft-

PVC tile 

56. 
พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Wool-Axminster-wall-to-

wall 

57. พรมชนิดทอด้วยเคร่ืองจักร รุ่น Wool-Axminster-PVC tile 

 



ประวัติผู้เขียน 
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