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บทสรุปผู้บริหาร

	 ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	กระแสที่ร้อนแรงและได้รับการกล่าวขวัญจากประชาชนมาก
ที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง	“ภาวะโลกร้อน”	โดยจะเห็นได้จากการออกมารณรงค์ของภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ	ที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง	จนท�าให้
กลายมาเป็นกระแสยอดนิยมในปัจจุบัน	 อีกทั้งบริษัทห้างร้านและผู้ประกอบธุรกิจต่างก็ออก
มาแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน	 ผ่านการจัดงานการกุศลหรือกิจกรรมส่ง
เสรมิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในรปูแบบต่างๆ	ตวัอย่างเช่น	การลดการใช้ถงุพลาสตกิและโฟม	
เพราะในปัจจบุนันีป้รมิาณการใช้ถงุพลาสตกิและโฟมนัน้	มจี�านวนมากและก่อให้เกดิขยะเกนิ
ความจ�าเป็น	 อีกทั้งกระบวนการผลิตพลาสติกและโฟมก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง	
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ว่า	 ผู้บริโภคจะมองว่า	 กิจกรรมอย่างการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม	
เป็นกิจกรรมที่ควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	
	 จากการศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่า	ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัมทีศันคตทิีด่ทีีจ่ะตอบรบัสนิค้า
หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่น้อย	 อีกทั้งในด้านพฤติกรรมก็มีแนวโน้มที่จะ
สนับสนุนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน	ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาธุรกิจหรือการสื่อสารทางการ
ตลาดที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค	 ไม่ใช่เพียงท�าเพราะตามกระแส	 แต่เป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะผลที่เราจะได้รับจากการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น	 สามารถสร้างแบรนด์ให้มีจุดแข็งในด้านความรู้สึก	
(Emotional	Connection)	ต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

Executive Summary

	 In	the	past	few	years,	the	hot	issue	which	people	have	mostly	mentioned	is	“global	warming.”	There	are	several	
campaigns	on	this	matter	conducted	by	the	government	and	private	sectors	that	seriously	aim	to	reduce	the	global	
warming.		These	actions	become	very	trendy	nowadays.		Moreover,	private	companies	and	entrepreneurs	have	expressed	
their	wills	in	reducing	global	warming	as	well.	They	originate	the	charities	and	activities	to	support	the	environment	
conservation	in	many	ways,	such	as	to	reduce	using	plastic	bags	and	foam	packages.	At	present,	a	large	number	of	plastic	
bags	and	foam	packages	are	used,	and	then	there	are	too	much	unnecessary	garbage	created.	The	production	process	
of	plastic	and	foam	substance	has	directly	affected	the	environment;	therefore,	consumers	foresee	that	the	activities	to	
reduce	the	use	of	plastic	bags	and	foam	packages	should	be	the	first	priority	of	all	activities.
	 The	study	shows	that	the	consumers	have	presently	good	attitudes	to	welcome	goods	or	services	which	are	eco-
friendly.	Moreover	their	behaviors	tend	to	support	the	efforts	to	solve	environment	problems	as	well.		There	is	an	opportunity	
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for	entrepreneurs	in	developing	their	businesses	or	using	
marketing	communication	 in	 response	 to	consumers’	
changing	needs	and	life	style.	The	actions	do	not	occur	
due	to	trendy	reason	only	but	to	social	responsibility.		The	
results	of	producing	eco-friendly	products	will	be	able	to	
create	the	strength	of	brand	in	good	emotional	connection	
to	consumers.

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาข้อมูลส่วนบคุคล	
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้า	ศึกษาทัศนคติต่อถุงผ้า
ในด้านผลิตภัณฑ์	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 แรงจูงใจของผู้บริโภค	
และแนวโน้มการซื้อถุงผ้า	 กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้า	 มี
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	400	คน	ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุต�่า
กว่าหรือเท่ากับ	30	 ปี	 มีสถานภาพสมรสโสด	 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน	10,001	-	20,000	บาท	มีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนใน
การซื้อ	มักใช้ถุงผ้าใส่ของใช้ส่วนตัว	บุคคลที่มีอิทธิพลคือ	ตนเอง	
มีแหล่งการรับรู้ข่าวสารคือ	โทรทัศน์	มีถุงผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ	5	
ใบ	ความถี่ในการใช้ในแต่ละเดือนเท่ากับ	12	ครั้ง	ความถี่ในการ
ซื้อในรอบปีเท่ากับ	2	 ครั้ง	 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อปีเท่ากับ	
242	บาท	เพศ	อายุ	และอาชีพ	มีผลต่อจ�านวนครั้งที่ใช้ถุงผ้าใน
แต่ละเดือน	 เพศ	 มีผลต่อเหตุผลในการเลือกซื้อหรือใช้ถุงผ้า	
ทศันคตต่ิอถงุผ้าในด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัจ�านวนครัง้ที่
ใช้ถุงผ้าในแต่ละเดือน	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์กับจ�านวนครั้งที่ใช้ถุงผ้าในแต่ละเดือน	 และด้าน
จ�านวนครั้งในรอบปีที่ซื้อถุงผ้า	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตเกี่ยวกับ
ความสนใจ	มคีวามสมัพนัธ์กบัจ�านวนครัง้ทีใ่ช้ถงุผ้าในแต่ละเดอืน	
แรงจูงใจของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับจ�านวนครั้งที่ใช้ถุงผ้าใน
แต่ละเดือน	 และแนวโน้มการซื้อถุงผ้ามีความสัมพันธ์กับจ�านวน
ครัง้ทีใ่ช้ถงุผ้าในแต่ละเดอืนและด้านจ�านวนครัง้ในรอบปีทีซ่ือ้ถงุผ้า
ค�าส�าคัญ:	 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ	์ รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 แรง
จูงใจ	ถุงผ้า

Abstract

	 This	research	is	aimed	to	study	demographic	data	
affecting	buying	decision	behavior	on	eco	bag	and	to	
study	the	relationship	between	attitude	toward	eco	bag	
regarding	product,	life	style,	consumers’	motivation,	and	

buying	trend,	and	buying	decision	behavior	on	eco	bag.		
Sample	group	is	400	consumers.		Data	was	gathered	through	
questionnaires.	The	findings	are	as	follows:	Most	consumers	
are	female,	aging	30	years	or	younger,	having	single	status,	
holding	bachelor’s	degree,	being	private	company	
employees	and	having	average	monthly	income	at	10,001-
20,000	baht.	 	Consumers	have	uncertain	time	period	in	
buying	eco	bag.	They	use	eco	bag	for	carrying	their	personal	
items.		The	influencing	persons	are	themselves.		Sources	of	
information	are	from	television.		They	have	averagely	5	eco	
bags.		The	monthly	frequency	of	using	eco	bag	is	12	times.		
The	frequency	of	purchasing	eco	bag	is	2	times	a	year	and	
expense	on	eco	bag	is	242	baht	per	year.		Gender,	age	
and	occupation	influence	the	number	of	time	in	monthly	
usage	of	eco	bag.		Gender	influences	their	reason	in	buying	
decision	or	using	eco	bag.		Attitudes	toward	eco	bag	in	
product	are	correlated	to	the	number	of	time	of	using	eco	
bag	per	month.		Life	style	relating	activities	is	correlated	to	
the	number	of	times	of	using	eco	bag	per	month	and	the	
number	of	times	of	purchasing	eco	bag	per	year.		Life	style	
relating	interests	is	correlated	to	the	number	of	times	of	
using	eco	bag	per	month.		Consumers’	motivation	correlates	
to	the	number	of	times	of	using	eco	bag	per	month.	Buying	
trend	on	eco	bag	is	correlated	to	the	number	of	times	of	
using	eco	bag	per	month	and	the	number	of	times	of	
purchasing	eco	bag	per	year.
Key words:	Attitude	in	Product,	Life	Style,	Motivation,	Eco	
bag.

บทน�า

	 ปัจจบุนันีค้งไม่มใีครทีไ่ม่รูจ้กัปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า	ภาวะ
โลกร้อน	 (Global	Warming)	 อันมีสาเหตุใหญ่มาจากการน�า
พลาสตกิมาใช้ในชวีติประจ�าวนัมากขึน้	ท�าให้ขยะมลูฝอยประเภท
พลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีและก่อให้เกิดปัญหาด้านพื้นที่ฝัง
กลบขยะมลูฝอย	ทัง้นีเ้นือ่งจากขยะมลูฝอยประเภทพลาสตกิจะใช้
ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง	450	ปีเป็นอย่างน้อย	ท�าให้สิ้น
เปลอืงพืน้ทีฝั่งกลบขยะมลูฝอย	หากถกูท�าลายอย่างไม่ถกูวธิจีะก่อ
ปัญหาต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 ถ้าถูกน�าไปเผาจะท�าให้
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนสู่สิ่ง
แวดล้อม	 ดังนั้น	 แนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้	
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คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกที่แหล่งก�าเนิดที่
ส�าคัญ	เช่น	ศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้าน
สะดวกซื้อ	ร้านอาหาร	โรงแรม	เป็นต้น	กรมควบคุมมลพิษจึงได้
จัดท�าแนวทางการลดการใช้พลาสติกในศูนย์การค้า	 ห้างสรรพ
สนิค้า	ซปุเปอร์มาร์เกต็	และร้านสะดวกซือ้ส�าหรบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานลดการใช้
พลาสติกในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งก�าเนิดขยะมูลฝอย
ประเภทพลาสติกในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	ๆ
	 ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมระบุว่า	ทั่วโลกมีผู้ใช้ถุงพลาสติก	5	แสนล้านถึง	1	ล้าน
ล้านใบต่อปี	หรือนาทีหนึ่ง	มีคนใช้ถุงพลาสติกกว่า	1	ล้านใบเลย
ทเีดยีว	และทกุตารางกโิลเมตรทัว่โลกจะมขียะพลาสตกิราว	46,000	
ชิ้น	 ในประเทศไทยแต่ละสัปดาห์คนไทยน�าถุงพลาสติกกลับบ้าน
มากกว่า	100	 ล้านถุงหรือมากกว่า	5	 พันล้านถุงในแต่ละป	ี ใน
กรุงเทพฯ	มีจ�านวนขยะมากถึง	8,500	ตันต่อวัน	เป็นขยะจากถุง
พลาสติก	1,800	ตัน	กรุงเทพฯ	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนถึง	1.78	
ล้านบาทต่อวนั	ประเทศไทยยงัมกีารรไีซเคลิน้อยมาก	แต่มปีรมิาณ
ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ถ้าสามารถลดการใช้ถุงลงได้จะ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้	650	 ล้านบาทต่อปีและลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกกว่า	1	ล้านตันต่อปี		
	 เมือ่สงัคมเริม่ตืน่ตวักบัปัญหาภาวะโลกร้อนกนัมากขึน้	จงึ
ส่งผลให้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมกีารรณรงค์ให้ประชาชนทัว่ไป
หันมาใช้	“ถุงผ้า”	ส�าหรับภาคเอกชน	ร้านค้าต่างๆ	ที่ขายสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า-กระเป๋า	 ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแนวพื้นเมืองเหนือ	
หรือ	“ถุงย่าม”	เมื่อเกิดกระแสโลกร้อน	แฟชั่นถุงผ้าก็กลายเป็นที่
นยิม	โดยมกีารออกแบบการ์ตนูชาวเขาทีด่นู่ารกัลงบนผ้าดบิพร้อม

ค�าขวัญที่บ่งให้รู้ว่าผลิตมาใช้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และมี
ความตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อน
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรง
จงูใจและทศันคตด้ิานผลติภณัฑ์ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซื้อถุงผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร	 เนื่องจากเป็นเขตที่มีประชากร
หนาแน่นและมีปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก	 อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้
องค์การธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลของ
การวจิยัใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุและพฒันาสนิค้า	ดแูล
และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	
(1)	ข้อมลูส่วนบคุคล	(2)	ทศันคตต่ิอถงุผ้าในด้านผลติภณัฑ์	ได้แก่	
ด้านประโยชน์หลักของถุงผ้า	ด้านรูปลักษณ์ถุงผ้า	ด้านผลิตภัณฑ์
ที่คาดหวังของถุงผ้า	และด้านศักยภาพของถุงผ้า	(3)	รูปแบบการ
ด�าเนินชีวิต	 ได้แก่	 กิจกรรมและความสนใจ	(4)	 แรงจูงใจของผู้
บริโภค	 ได้แก่	 แรงจูงใจทางด้านเหตุผล	 และแรงจูงใจทางด้าน
อารมณ์		(5)	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้า	และ	(6)	แนวโน้ม
ในการซื้อถุงผ้า

วิธีการศึกษา

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ท�าการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริโภคที่เคยซื้อถุง
ผ้าหรอืใช้ถงุผ้าในเขตกรงุเทพมหานคร	ซึง่ไม่สามารถทราบจ�านวน
ที่แน่นอน	 แผนการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	
(Multistage	Sampling)	คือ	ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	

ที่มา:	http://nook-50010912319.blogspot.
com/2009/09/blog-post.html
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Random	 Sampling:	 SRS)	 โดยการจับฉลากจากเขตใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อเลือกร้อยละ	10	จากจ�านวน	50	เขต	
จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ ่มแบบก�าหนดจ�านวนตัวอย่าง	 (Quota	
Sampling)	โดยก�าหนดจ�านวนตวัอย่างในแต่ละเขตเท่าๆ	กนั	ตาม
สดัส่วนจะได้เขตละ	80	คน	สดุท้ายคอืใช้วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จากสถานที่ดังต่อไปนี้
     
 เขต	 สถานที่ที่เก็บแบบสอบถาม
 
	 เขตวัฒนา	 ถนนอโศก
	 เขตปทุมวัน	 สยามสแควร์
	 เขตบางรัก	 ถนนสีลม
	 เขตพญาไท	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
	 เขตจตุจักร	 ตลาดนัดจตุจักร

จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก	(Convenience	
Sampling)	การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อถุงผ้าหรือใช้ถุงผ้าตาม
เขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ข้างต้นจนครบจ�านวน	400	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	
(Questionnaire)	แบ่งออกเป็น	6	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	สอบถาม
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล	ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อ
ถุงผ้าในด้านผลิตภัณฑ์	 ตอนที่	3	 สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิต	ตอนที่	4	สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อถุงผ้า	ตอนที่	5	สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุง
ผ้าและตอนที่	6	สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อถุงผ้า

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การศกึษาแรงจงูใจ	และทศันคตด้ิานผลติภณัฑ์ทีส่่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร	 เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้
ทดสอบสมมตฐิาน	ได้แก่	ค่า	t-test	ค่า	F-test	ค่าสถติไิค-สแควร์	
(Chi-Square	Test)	 และค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย	Pearson	
Correlation	 (Pearson	 Product	Moment	Correlation	
Coefficient) 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ข้อมูลส่วนบุคคล 
	 ผลการวิจัยพบว่า	 เพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า
มากกว่าเพศชาย	อาจเนือ่งมาจากเมือ่เวลาทีอ่อกนอกบ้านไม่ว่าจะ
ไปที่ไหนก็ตาม	 มักจะถือกระเป๋าหรือถุงผ้าไปด้วยอยู่เสมอ	 ส่วน
เพศชายไม่ค่อยมีพฤติกรรมการใช้กระเป๋าหรือถุงผ้า	นอกจากนั้น
ยังพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้ถุงผ้ามากที่สุดคือ	31	-	40	ปี	
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากในช่วง
อายแุละอาชพีดงักล่าวนี	้เป็นช่วงอายทุีใ่ห้ความสนใจต่อการรกัษา
สิ่งแวดล้อมและมีความตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน	 ซึ่งในจุดนี้ผู้
บริโภคเองก็ไม่อาจจะคาดเอาได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด	
เวลาใด	อกีทัง้องค์การหรอืบรษิทัทีผู่บ้รโิภคได้ท�างาน	อาจจะมกีาร
รณรงค์ให้พนักงานหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน	
และเป็นการพิทักษ์โลกของเราให้คงอยู่ตลอดไป	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการ	เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลในส่วนนี้
ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ	 เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด	

ทัศนคติต่อถุงผ้าในด้านผลิตภัณฑ์

	 ผลการวจิยัระบวุ่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคติ
ต่อถุงผ้าในด้านประโยชน์หลักของถุงผ้า	 ด้านรูปลักษณ์ของถุงผ้า	
ด้านผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงัของถงุผ้าและด้านศกัยภาพของถงุผ้า	อยู่
ในระดบัมากและมากทีส่ดุ	อาจเนือ่งมาจากผูบ้รโิภคในปัจจบุนัเริม่
หันมาให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในด้านการบริโภคสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์
จากตนเองในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม
และกระแสที่ก�าลังเป็นที่กล่าวขวัญทั่วโลก	
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ข้อเสนอแนะ

	 ผู้ผลิตควรวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและ
ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด	(4’Ps,	7P’s)	เพื่อการน�าเสนอสินค้า
ใหม่ให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มการซื้อ
อย่างตรงจุดและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
	 ซึง่นีค่อืจดุเริม่ต้นทีด่มีากทีผู่ผ้ลติจะน�ามาเป็นจดุแขง็ในตวั
ผลติภณัฑ์	เพือ่เป็นโอกาสให้ทางผูผ้ลติสามารถกระตุน้โดยการท�า
ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าให้ผู้ซื้อได้รับรู้ว่าสินค้าของทางผู้ผลิตเป็น
สินค้าที่มีความทนทานและใช้ซ�้าได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก	
สามารถตกแต่งได้ตามรูปแบบที่ชื่นชอบ	 เป็นสินค้าช่วยในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ช่วยลดปริมาณขยะ
มูลฝอย	 ไม่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	 สามารถย่อยสลายได้	 ไม่
ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม	 ช่วยลดการเกิดและการปน
เป้ือนของสารประกอบไดอ๊อกซนิทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็ทีม่อีนัตรายต่อ
ชวีติและสามารถใช้เป็นสือ่ในการรณรงค์เสรมิสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนกัในสิง่แวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง	ฯลฯ	โดยการกระท�า
เช่นนี้อาจเป็นการกระตุ้นยอดขาย	สร้างก�าไรให้แก่ผู้ประกอบการ
เพิม่ขึน้กว่าเดมิ	ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอสนิค้าแล้วท�าให้เกดิ
พฤติกรรมการซื้อ	 ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ		
ตัวผู้ผลิต	
	 อกีทัง้ผูป้ระกอบการควรจะมวีธิกีารสือ่สารกบัผูบ้รโิภคเพือ่
ให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	การใช้ของที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน	เป็นต้น	
	 โดยที่ทางผู้ประกอบการอาจจะขอความร่วมมือจากทาง
ภาครัฐในการกระจายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของภาวะโลกร้อนเพื่อท�าให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการและสิ่งแวดล้อมของพวกเราทุกคน

	 เมือ่ทราบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความสนใจ	และระดบัการท�า
กิจกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 อยู่ในระดับมาก	 และ
นานๆ	ครั้ง	ดังนั้นตัวผู้ผลิตเองเมื่อทราบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มัก
ให้ความสนใจเกีย่วกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม	ภาวะโลกร้อนทีด่แีล้ว	
ผู้ผลิตอาจจะขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลให้มีการจัดกิจกรรม	
หรือนิทรรศการต่างๆ	 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมให้แก่ประชาชนทัว่ไปได้รบัรูถ้งึวกิฤตหรอืผลกระทบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้	
เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกที่ดีเกี่ยวกับการรักษ์โลก	 การรักษาสิ่ง
แวดล้อมต่างๆ	โดยทีก่ารท�ากจิกรรมร่วมกนัเช่นนี	้ยงัเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย	 อีกทั้ง
ผู้ประกอบการควรจะขอความร่วมมือจากทางภาครัฐในการกระ
จายความรู้และความเข้าใจให้เข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายอื่น
เพื่อท�าให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิ่งของที่จะ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนหันมา
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมกันมากขึ้น	 โดยที่ผู้บริโภค
สามารถท�ากิจกรรมได้ทั้งที่นอกบ้านและในบ้านของผู้บริโภคเอง	
เพื่อเป็นการช่วยรักษาโลกใบนี้ของเราไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป
	 เมือ่ทราบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัแรงจงูใจ	อยูใ่นระดบัมาก	ดงั
นัน้ผูผ้ลติควรใช้มาเป็นจดุแขง็ในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด
ให้เหมาะสม	โดยที่ผู้ประกอบการควรจะมีการโฆษณาหรือรณรงค์
ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ถุงผ้ากันมากขึ้น	 เช่น	 เน้นในเรื่องคุณภาพ	
ความทนทานของถุงผ้า	 ถุงผ้าช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคม	
ถุงผ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 มีรูปแบบและลวดลายที่ทันสมัย	 ดัง
นั้นผู้ประกอบการควรจะใช้ข้อมูลต่างๆ	ที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 มา	
สร้างแรงจงูใจท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิแรงจงูใจ	ทัง้ทางด้านเหตผุล	และ
ด้านอารมณ์ของตัวผู้บริโภคเอง	 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมใน
การซือ้สนิค้า	อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ยอดขายให้กบัตวัผูผ้ลติ	รวมถงึ

ที่มา:	http://sasithorn1408.blogspot.com/2009/07/blog-post.html ที่มา:	http://codehi5.blogspot.com/
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ผู้ประกอบการควรจะคิดแผนการตลาดที่สามารถจูงใจให้ทั้งผู ้
บรโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายเดมิให้มคีวามจงรกัภกัดใีนสนิค้าตลอด
ไป	และส�าหรบัผูบ้รโิภคทีย่งัไม่ได้เป็นลกูค้า	ผูป้ระกอบการเองต้อง
มกีารวางแผนการตลาดเพือ่ท�าให้ผูบ้รโิภคทีย่งัไม่ได้เป็นลกูค้าของ
เรา	 เข้ามาเป็นลูกค้าของเราให้ได	้ โดยที่ผู้ประกอบการเองก็ควร
สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ	และควรมี
การออกแบบตวัสนิค้าให้มคีวามหลากหลาย	ทนัสมยั	ให้เหมาะสม
ทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิม	 และกลุ่มเป้าหมายใหม่	 เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย
	 ผู้ประกอบการควรน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียที่จะ
เกดิขึน้จากสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจ	ตืน่ตวั	และ
พร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัทีต่วัผูบ้รโิภคเองกไ็ม่อาจ
จะคาดเดาได้ว่าสิ่งแวดล้อมของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใด	 อีก
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้			
ถุงผ้ากันมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
	 ผลจากการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางส�าหรบั
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	และองค์การเอกชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ	เพือ่ประกอบการประชาสมัพนัธ์ในการกระตุน้จติส�านกึของ
ประชาชนในการซื้อหรือใช้สินค้าโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งผู้
ประกอบการสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับการ
วางแผนการผลิตสินค้า	 รวมถึงวางแผนด้านการตลาดเพื่อผล
ประโยชน์ในทางธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย
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