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การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิง่ แวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PERCEPTION OF USING PACKAGING FOR ENVIRONMENT OF CUSTOMER
IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS
*

จริยา ศรีจรูญ

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา การรั บ รู้ และความตระหนั ก ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้
และความตระหนักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ประชากรคื อ ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ก ารซื้ อ การใช้ ห รื อ เคยใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อ ม ใช้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ าง จํา นวน 400 คน ตามสู ต รการคํ านวณจํ านวนกลุ่ม ตั วอย่ างสํ าหรั บ
ประชากรที่มีขนาดไม่จํากัดจํานวน ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติไคสแควร์
ผลการศึกษา พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการซื้อ การใช้หรือเคยใช้บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ มีการรับรู้ว่าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น และรับรู้ว่าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะ แต่ไม่ทราบว่าการ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ก ารรวมห่ อ หลายชิ้ น เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ของการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม และไม่ทราบว่าการเลือกซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต้องไปซื้อที่ร้านขายเฉพาะ
เท่านั้นไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการซื้อ การใช้หรือเคย
ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับมาก
ด้านที่ตระหนักมากที่สุด คือ รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่มีการใช้
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น
ลดหรือยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย สําหรับความสัมพันธ์ของ
การรับรู้และความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ยกเว้น
การรับรู้ว่าการนําบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําเป็นวิธีหนึ่งของกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการ
รับรู้ว่าการเลือกซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต้องไปซื้อที่ร้านขายเฉพาะเท่านั้นไม่สามารถซื้อ
ได้ทั่วไป ที่ไม่สัมพันธ์กับความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
คําสําคัญ : การรับรู้ ความตระหนัก บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
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Abstract
The objectives of this research were to study the perception and awareness
of using packaging for environment of customer in Bangkok and study the customer
relationship about the perception and awareness of using packaging for environment
of customers in Bangkok. The 400 sample was selected from people in Bangkok who
bought or used or used to packaging for environment by the computing formular of
infinite population. Collecting data by questionnaire and analyzed descriptive statistics,
frequency and percentage, mean and standard deviation and chi-square testing hypothesis.
The research found that : customer in Bangkok had the perception of using
packaging for environment would get better environment and to decrease wastes.
A few known that using environmental packaging design should enclose products; it’s
a way to develop packaging for environment and also a few known about packaging
for environment; the customers must go to buy at the specialty stores. Although the
customer had awareness realized using environmental packaging in high proficiency.
The most important awareness is the government should permit and support each
manufactures who use packaging for environment and manufactures who product
environmental packaging too, for example, the government should reduce except on
import for raw materials. Otherwise the mostly perception and awareness of using
packaging for environment of customer in Bangkok were associated, some were not
associated; such that neither using re-use environmental packaging is a strategies for
green packaging, nor the customers must go to buy at the specialty stores were the
perception of using packaging for environment which not associated to awareness.
Keywords : Perception, Awareness, Packaging for Environment
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บทนํา
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่น่าสนใจทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ผู้คน
หลั่งไหลจากชนบทเพื่อหาแหล่งงาน แหล่งการศึกษา รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือแม้แต่
มาท่องเที่ยวก็ตาม ส่งผลให้จํานวนพลเมืองในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการ
สํ า รวจของศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย พบว่ า ถ้ า นั บ รวมประชากรปริ ม ณฑลที่ เ ดิ น ทางมาทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร และชาวต่างชาติ กรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ราวกว่า 10 ล้านคน โดยประชากร
หลัก ๆ ประกอบด้วยประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,676,756 คน ซึ่งถ้ารวมกับประชากรแฝงจะมี
จํานวน 8,839,022 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
2558) ผลสืบเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีพลเมืองจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร ทําให้
ความต้องการในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมไปถึงความต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความรีบเร่งของสังคมเมืองส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขอนามัย
ตลอดจนปัญหามลภาวะจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ การผลิตและ
การบริโภคสินค้าจํานวนมาก ก่อให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับ
สินค้าและบริการของตนที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างเหนือชั้นกว่า ไม่ว่าจะเป็นราคาที่จูงใจ
หรือส่งเสริมเอกลักษณ์ รูปแบบและช่องทางการจัดจําหน่ายที่สะดวกและเหมาะสมกับสินค้า รวมไป
ถึงการส่งเสริมการตลาดที่โดนใจ ทันสมัย และแรงพอที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่คาดหวังได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง และลงตัวกับยุคสมัยในปัจจุบัน ทําให้บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความสนใจในการนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เพราะนอกเหนือจากหน้าที่หลักคือการ
บรรจุห่อหุ้ม ป้องกันสินค้าและรักษาคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังมีหน้าที่ด้านการตลาดในการสร้าง
ความสวยงาม สะดวกในการใช้งานรวมไปถึงการส่งเสริมการขาย ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์จึงกลายเป็น
สิ่งสําคัญและขาดไม่ได้สําหรับผู้บริโภคจะเลือกใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ
ทิศทางและแนวโน้มการเติบโตของบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการ
เติบโตของตลาดภายในประเทศทั้งในด้านการเติบโตของจํานวนประชากร รวมไปถึงการเติบโตของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ทําให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก รวมไปถึ ง การเติบ โตของตลาดสิ นค้ าประเภทอาหารแช่ แ ข็ง และอาหารพร้ อ ม
รับประทาน ทั้งตลาดบริโภคภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถนําเข้าไมโครเวฟและประเภทพลาสติก ซึ่งมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 55 (คงศักดิ์
ดอกบัว, 2556) นอกจากนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็เป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย สําหรับแนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น (คงศักดิ์ ดอกบัว, 2556)
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จากข้อมูลของสถาบันพลาสติกที่ได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ ใน
ลําดับต้น มาจากสาเหตุหลักด้านการใช้งาน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคา น้ําหนัก ความสวยงาม
และการสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าแนวโน้มการพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จะเน้นหนักไปในเรื่องของการคํานึงถึงผลกระทบและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกําลังให้ความสําคัญและพยายามรณรงค์เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่
ส่งผลให้การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้นไปเพื่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
รวมไปถึงการตื่นตัวของผู้บริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมทําให้การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าธุรกิจจะมีการคิดค้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ออกมา
อย่างมากมาย หลากหลายรูปแบบ ด้วยวัสดุและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือแม้แต่การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม บรรจุภัณฑ์เหล่านั้น
ก็ยังคงสร้างปั ญ หาและส่ งผลกระทบต่อสั งคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ดี เพราะสิ่ งเหล่ านี้น อกจากจะ
กลายเป็นขยะและส่งผลต่อการกําจัดแล้วยังเป็นแหล่งของเชื้อโรค ก่อให้เกิดความสกปรก ไม่ชวนมอง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของหนู แมลงสาบ เชื้อโรคต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งยังเปลืองพื้นที่ในการ
จัดเก็บเพื่อรอการกําจัด เช่น การฝัง การเผา เป็นต้น
ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์จึงเป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะในเมืองที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งเมืองที่มี
ขนาดใหญ่มากมีประชากรแออัดมาก มีความเจริญมาก มีความต้องการใช้สินค้าและบริการที่มาก
ผู้คนในเมืองก็จะผลิตขยะมากกว่าเมืองที่มีขนาดเล็กกว่า ดังนั้น กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง
และมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นเมืองที่มีปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะที่มาจาก
บรรจุภัณฑ์เป็นปัญหาสําคัญที่ควรเร่งรีบแก้ไข อย่างไรก็ตาม ปัญหาขยะและมลพิษอาจลดลงได้ถ้าคน
ในชุมชนนั้น ๆ มีความรู้ความเข้าใจ รับรู้และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ทําให้การบริโภค
และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ทําให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้และตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้รู้ว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีการรับรู้และตระหนัก
อย่างไรต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
รณรงค์ ใ นการใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสร้ า งสภาพความเป็ น อยู่ ที่ มี ค วามสุ ข ของคน
กรุงเทพมหานครต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาความตระหนักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกใช้ บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการรั บ รู้ แ ละความตระหนั ก ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากร คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการซื้อ การใช้หรือ
เคยใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีจํานวนไม่สามารถจํากัดได้จากประชาชนทั้งหมดของกรุงเทพฯ
ที่มีจํานวนประมาณ 10 ล้านคน ดังนั้นเป็นประชากรในการศึกษามีขนาดไม่จํากัดจํานวน จึงใช้จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ตามวิธีการคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างสําหรับประชากรที่มีขนาดไม่จํากัด
จํานวน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญบริเวณที่เป็นแหล่งการค้า มีผู้คนจํานวนมากและบริเวณที่มีการ
จัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล คุณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล แบบสอบถามตอนนี้ เป็ น การ
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ถามเกี่ยวกับความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผ่าน
สื่อต่าง ๆ เป็นแบบตรวจสอบรายการหรือให้เลือกตอบ ถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
บรรจุภั ณ ฑ์ เ พื่อ สิ่ งแวดล้ อ มจากสื่ อ ประเภทต่ า งๆมากน้ อ ยเพีย งใด เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย และถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นแบบสอบถามแบบการตรวจสอบรายการ
(Check list) หรือกําหนดให้เลือกตอบ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภค ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบการเลือกตอบจากคําตอบ 3 คําตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่
แน่ใจ/ไม่ทราบ
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภค ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เรียงลําดับความสําคัญจาก
มากไปหาน้อย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมิน
ความเที่ยงของแบบสอบถาม เพื่อให้มีความเที่ยงตรง ในการวัดจากความเที่ยงตรงใช้ผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่านวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) โดย
ดัชนีความสอดคล้องที่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งข้อคําถามทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.65-1.00
2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทดสอบเครื่องมือ (Try out)
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ (Raliability) โดยใช้วิธีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยได้ค่า ครอนบาค = 0.75
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ดั ง นี้ ทํ าการเก็ บ รวบรวมจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 400 ชุด
2. เก็บข้อมูลโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคือประชาชนที่มีการซื้อ การใช้ หรือเคยใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและอาศัยในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi stage random sampling) ซึ่งทําการสุ่มตัวอย่างตามการแบ่งเขตของสภากรุงเทพมหานคร
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์, 2557) แบ่งเป็น 6 เขต ประกอบด้วย 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง 2. กลุ่มกรุงเทพใต้
3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ 6. กลุ่มกรุงธนใต้ เก็บข้อมูล
เขตละ 70 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 420 ตัวอย่าง เลือกเฉพาะตัวอย่างที่สมบูรณ์ 400 ตัวอย่าง วิธีการเก็บ
ข้อมูลแบบบังเอิญตามบริเวณที่เป็นแหล่งการค้า มีผู้คนจํานวนมากและ/หรือบริเวณที่มีการจัดงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ
3. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล้ว นํามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเปิ ด รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่
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ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. วิเคราะห์การรับรู้ และความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใช้ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
4. ทดสอบสมมติ ฐ าน เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ข องการรั บรู้ แ ละความตระหนั กต่ อ การ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ Chi-Square ด้วย
วิธีของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี และ 31-40 ปี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-20,000 บาท
2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผ่าน
สื่อต่าง ๆ 1-2 วัน/สัปดาห์ มีการรับรู้ข่าวสารโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
โทรทัศน์ในระดับมาก รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการ
รณรงค์เกี่ยวกับการใช้บรรณจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
3. การวิเคราะห์การรับรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
2. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณ
ขยะ

จํานวน (คน) / ร้อยละ
ไม่แน่ใจ/
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
338
50
12
(84.50) (12.50)
(3.00)
321
51
28
(80.20) (12.80)
(7.00)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จํานวน (คน) / ร้อยละ
ไม่แน่ใจ/
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
304
51
45
(76.00) (12.80)
(11.20)
229
62
109
(57.20) (15.50)
(27.20)
246
60
94
(61.50) (15.00)
(23.50)
274
52
74
(68.50) (13.00)
(18.50)
265
52
83
(66.20) (13.00)
(20.80)
232
63
105
(58.00) (15.80)
(26.20)
291
53
56
(72.80) (13.20)
(14.00)
287
50
63
(71.80) (12.50)
(15.80)
237
53
110
(59.20) (13.20)
(27.50)

3. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
4. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ควรมีความคุ้มค่าตลอด
อายุการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมง่าย
5. บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เท่านั้นจึงจัดได้ว่าเป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้
พลังงาน
7. บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้
สามารถกําจัดทิ้งได้อย่าง ปลอดภัย
8. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต้องออกแบบ
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
9. การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยตัด/ลด ส่วนที่เกินความ
จําเป็น ช่วยลดปริมาณขยะได้
10. การนําบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําเป็นวิธีหนึ่งของกล
ยุทธบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
11. การลดต้ น ทุ น โดยการใช้ วั ต ถุ ดิ บ /วั ส ดุ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เป็นวิธีการในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
12. การนําวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์มารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ 233
ใหม่ช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้
(58.20)
13. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการแพ็ครวมห่อหลาย 203
ชิ้ น เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ของการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ (50.80)
สิ่งแวดล้อม
14. การเลือกซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ต้องไป 192
ซื้อที่ร้านขายเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป
(48.00)

51
(12.80)
58
(14.50)

116
(29.00)
139
(34.80)

70
(17.50)

138
(34.50)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จํานวน (คน) / ร้อยละ
ไม่แน่ใจ/
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
15. การที่ธุรกิจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทําให้
231
58
111
ราคาสินค้าแพงขึ้น
(57.80) (14.50)
(27.80)
16.การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทํ า ให้ เ กิ ด 199
110
91
ประโยชน์เฉพาะกับผู้บริโภค
(59.80) (27.50)
(22.80)
17. กฎหมายกําหนดให้มีการแสดงฉลากสิ่งแวดล้อมบน 250
50
100
บรรจุภัณฑ์ แต่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามที่แสดง
(62.50) (12.50)
(25.00)
18. สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุ 252
50
98
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(63.00) (12.50)
(24.50)
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดใน
ด้านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รองลงมาคือ การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครน้ อ ยในด้ า นการเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มช่ ว ยรั ก ษา
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น ด้ า นการนํ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ลั บ มาใช้ ซ้ํ า เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายกําหนดให้มีการแสดงฉลากสิ่งแวดล้อมบนบรรจุภัณฑ์ แต่ต้องพิสูจน์ว่าเป็น
จริงตามที่แสดง และด้านการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่อไปนี้

เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจ/ไม่ทราบในการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากสุดในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการแพ็ครวมห่อหลายชิ้นเป็นวิธีการ
หนึ่งของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รองลงมาในด้านการเลือกซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ต้องไปซื้อที่ร้านขายเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์เป็นปัญหาที่ทุกคนต้อง
ร่วมกันแก้ไข
2. ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ทุกวัน
3. ผู้บริโภคควรให้ความสําคัญต่อการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
4. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่น
5. ผู้บริโภคควรสนับสนุนธุรกิจ/บริษัทที่ออกแบบ
พัฒนา จัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ผู้บริโภคควรให้ความสําคัญกับการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เกินความจําเป็น
7. ผู้บริโภคควรให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
8. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้า/บรรจุภัณฑ์ที่มี
สัญลักษณ์ช่วยในการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
9. การขาดความรู้ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญในการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
10. ผู้มีส่วนในการสร้างมลพิษ ขยะ สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม ควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและจ่าย
ชดเชย
11. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรให้ความสําคัญและ
ร่วมมือกันรณรงค์ในการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

4.50

0.60

มากที่สุด

4.47

0.60

มากที่สุด

4.12

0.71

มาก

3.93

0.64

มาก

3.87

0.73

มาก

3.94

0.69

มาก

3.99

0.72

มาก

3.94

0.73

มาก

4.11

0.68

มาก

4.25

0.74

มากที่สุด

4.50

0.62

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จํานวน (คน) / ร้อยละ
ไม่แน่ใจ/
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
4.55
0.61
มากที่สุด

12. รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเช่น การลดหรือยกเว้น
ภาษีนําเข้าวัตถุดิบ
13. รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิต
4.56
0.61
มากที่สุด
ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
14. รัฐบาลควรรณรงค์ให้ประชาชน ร้านค้า
4.52
0.65
มากที่สุด
ผู้ประกอบการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และ/หรือสินค้า
ที่บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
รวม
4.23
0.39
มาก
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามตระหนั ก ต่ อ การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) ตระหนักมากที่สุดคือเห็นว่า รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนแก่ผู้ผลิตที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.56) และรัฐบาลควรให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนแก่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดหรือยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบ (ค่าเฉลี่ย 4.55)
และรัฐบาลควรรณรงค์ให้ประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์และ/หรือสินค้าที่
บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52)
4. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการรั บ รู้ แ ละความตระหนั ก ต่ อ การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมกับ
ความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

p-value
ความหมาย
1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

15.034

.02*

สัมพันธ์กัน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มช่ ว ยลด
ปริมาณขยะ
3. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ บรรจุภัณฑ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
4. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ควรมีความคุ้มค่าตลอด
อายุการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมง่าย
5. บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เท่านั้นจึงจัดได้ว่าเป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้
พลังงาน
7. บรรจุ ภัณ ฑ์ เพื่ อสิ่ ง แวดล้ อมถู ก ออกแบบมาเพื่ อให้
สามารถกําจัดทิ้งได้อย่าง ปลอดภัย
8. การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ ง
ออกแบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
9. การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยตั ด /ลด ส่ ว นที่ เ กิ น
ความจําเป็น ช่วยลดปริมาณขยะได้
10. การนําบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําเป็นวิธีการหนึ่งของ
กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
11. การลดต้ น ทุ น โดยการใช้ วั ต ถุ ดิ บ /วั ส ดุ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เป็นวิธีการในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
12. การนํ าวั ส ดุห รื อ บรรจุ ภัณ ฑ์ ม ารีไ ซเคิ ล เป็ น บรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการแพ็ครวมห่อหลาย
ชิ้น เป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

ความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2

p-value
ความหมาย
11.842

.002*

สัมพันธ์กัน

20.372

.002*

สัมพันธ์กัน

34.096

.000*

สัมพันธ์กัน

41.183

.000*

สัมพันธ์กัน

31.881

.000*

สัมพันธ์กัน

36.828

.000*

สัมพันธ์กัน

13.439

.037*

สัมพันธ์กัน

14.273

.027*

สัมพันธ์กัน

22.673

.07

ไม่สัมพันธ์กัน

20.798

.002*

สัมพันธ์กัน

38.638

.000*

สัมพันธ์กัน

25.180

.000*

สัมพันธ์กัน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
14. การเลือกซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ต้อง
ไปซื้อที่ร้านขายเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป
15. การที่ธุรกิจเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทําให้
ราคาสินค้าแพงขึ้น
16. กฎหมายกํ า หนดให้ มีการสําแดงทางสิ่งแวดล้อม
ด้วยการแสดงฉลากสิ่งแวดล้อมบนบรรจุภัณฑ์ แต่
ต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามที่แสดง
17. สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2

p-value
ความหมาย
11.584

.072

ไม่สัมพันธ์กัน

27.734

.000*

สัมพันธ์กัน

28.630

.000*

สัมพันธ์กัน

24.164

.000*

สัมพันธ์กัน

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจัย
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการซื้อ การใช้หรือเคยใช้ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมส่วน
ใหญ่ มีการรับรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วย
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น (ร้ อ ยละ 84.50) และรั บ รู้ ร องลงมาว่ า การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะ (ร้อยละ 80.20) แต่มีการรับรู้น้อยหรือไม่แน่ใจ/ไม่ทราบในการเลือก
ซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ว่าการให้มีการแพ็ครวม
ห่อหลายชิ้นเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 34.80) และมีการรับรู้
น้อยหรือไม่แน่ใจ/ไม่ทราบเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมว่าต้องไปซื้อที่ร้านขาย
เฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป (ร้อยละ 34.50)
ส่ ว นความตระหนั ก ต่ อ การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23)
ตระหนักมากที่สุดคือเห็นว่า รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิตที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.56) และรัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อ
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สิ่งแวดล้อม เช่น การลดหรือยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบ (ค่าเฉลี่ย 4.55) และรัฐบาลควรรณรงค์ให้ประชาชน
ร้านค้า ผู้ประกอบการ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์และ/หรือสินค้าที่บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52)
ความสัมพันธ์ของการรับรู้และความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ามีความสัมพันธ์กันแทบทุกด้าน ยกเว้นการรับรู้ด้านการนําบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ก ลั บ มาใช้ ซ้ํ า เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ด้านการเลือกซื้อหรือใช้บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าต้องไปซื้อที่ร้านขายเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไปที่ไม่สัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย
การอภิปรายผลและสรุป
งานวิจัยเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลดังนี้
1. การรับรู้ข่าวสารการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเนื่องจาก
สื่อโทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีอัตราการเข้าถึงประชากร 98% ของ
ประชากรของประเทศไทย และเป็ น แหล่ ง รวมเม็ ด เงิ น จากการโฆษณามู ล ค่ า มหาศาล จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2558)
และสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการรับรู้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556) บุคคลจะมีการเลือกรับรู้สิ่งเร้า
จากคุณลักษณะของสิ่งเร้าที่น่าสนใจ เช่น เป็นภาพเคลื่อนไหว ใช้บุคคลที่โด่งดัง ดารา นักร้องที่ได้รับ
ความนิยมเป็นผู้นําเสนอหรืออยู่ในสื่อ สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค เช่น ช่วงอายุ
อาชีพ ความสนใจ ดังนั้น ถ้าผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะดังที่กล่าวก็จะสนใจและเลือกรับรู้สิ่งนั้น ซึ่งสื่อที่
สามารถสร้างความสนใจได้มาก คือ โทรทัศน์
2. การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรู้ว่าการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ช่วยลดปริมาณขยะ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย และควรมีความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน เช่น ความทนทาน การซ่อมแซมที่ง่าย
ย่อยสลายได้ไปตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (ณัฐกนก รัตนางกูร, 2552) เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมากที่สุดคือ สินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิท ธิภาพตรงตามความ
ต้องการในการใช้งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติของสินค้าที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทําให้หลายหน่วยงานตระหนักถึงความจําเป็นในการรักษา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทําให้ในปัจจุบันมีงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสําหรับบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป (บุษรา สร้อยระย้า, 2554) มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากเส้ น ใยกล้ ว ยสํ า หรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารสํ า เร็ จ รู ป
โดยผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสําหรับบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป
ประกอบด้วย ซอง กล่องกระดาษ ถ้วยกระดาษ ถุงกระดาษ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดั บดี มาก มี ความเป็ นเอกลั กษณ์ สวยงาม โดดเด่ น โครงสร้ างของบรรจุ ภั ณฑ์ ดี
เหมาะสมกับการมอบเป็นของฝากหรือของที่ระลึก มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่าย
ผลการวิจัยยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแบบจําลองพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร, 2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ การที่ ผู้บริโภคมีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับดี มีระดั บทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมดี และมีการรับรู้ข้อมูลทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการรับรู้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556)
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ อั น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ความรู้
ประสบการณ์ ความเกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภค และสถานการณ์ ส่งผลต่อการแปลความหมายของ
ข่าวสาร และมีผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการที่ผู้บริโภคจะรับรู้และเลือกได้ว่า
สิ่งใดคือบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้บริโภคควรมีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิจัยที่มีการรับรู้ไม่แน่ใจ/ไม่
ทราบ ค่อนข้างมากเกี่ยวกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความตระหนัก เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความตระหนักอยู่ในระดับมาก โดยให้ความตระหนักมากที่สุดเกี่ยวกับการที่
รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิตที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญ
ในการผลัก ดั น ให้เกิ ด การใช้บ รรจุ ภัณ ฑ์เพื่อ สิ่งแวดล้อ ม โดยปั ญ หาดังกล่าว หลาย ๆ หน่ ว ยงาน
พยายามที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทดแทนพลาสติก โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(องค์การตลาดเพื่อการเกษตร, 2558) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
: CSR) และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม ผู้มีส่วนได้เสียโดยในส่วนของการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ด้านการลดภาวะโลกร้อน
อ.ต.ก. ได้รณรงค์การทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกและโฟม ด้วยไบโอชานอ้อย ซึ่งเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่มีการปล่อยของเสียตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการทําลาย โดยจัดกิจกรรม
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บริเวณตลาด อ.ต.ก. และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในตลาดใช้บรรจุภัณฑ์จากไบโอชานอ้อย
ทดแทนบรรจุภัณฑ์เดิม บรรจุภัณฑ์จากไบโอชานอ้อยนี้เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ ที่นําวัสดุ
เหลือใช้อย่างชานอ้อยที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลมาผลิต เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
น้ําตาลอันดับ 3 ของโลกจึงทําให้มีชานอ้อยเหลือจากการผลิตเป็นจํานวนมาก จึงมีผู้ที่คิดนํามาผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่อาหารทดแทนการใช้กล่องโฟมที่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ใน
เวลานี้ และสอดคล้องกับงานวิจัย (ณัชชา บางท่าไม้ และชัยสิทธิ์ นวลจันทร์, 2552) เรื่อง การศึกษา
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ มี ต่ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและหญิง มีความตระหนักต่อความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจากลักษณะของสินค้าที่ซื้อว่าสามารถช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมได้จริง คุณภาพดี โดยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ก็จะซื้อและใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจําและต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะ
1. จากพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรวมไปถึงคนส่วนใหญ่
ของประเทศที่ นิ ย มรั บ รู้ ข่ า วสารผ่ า นทางโทรทั ศ น์ รองลงมาคื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ดั ง นั้ น รั ฐ บาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้สื่อเหล่านี้เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมและเข้าถึงกลุ่มคนจํานวนมากได้ดี
2. ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้มีการรณรงค์เพื่อให้มีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการให้ความรู้ เผยแพร่ให้ทั่วถึง เพิ่มความถี่ในการเข้าถึงและ
การรณรงค์ให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากยังมีคนจํานวนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และยังมีจํานวนอีกพอสมควรที่ยังไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่า ลักษณะอย่างไรที่
จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมบ้าง เมื่อขาดความรู้ก็จะไม่เห็นความสําคัญ ทําให้ไม่ตระหนักถึง
ความจําเป็นในการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
3. รั ฐ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ควรมี ม าตรการที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรมในการส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์สถานที่จําหน่ายบรรจุ
ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู้ ข องประชาชนด้ า นการเลื อ กซื้ อ หรื อ ใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม ว่าต้องไปซื้อที่ร้านขายเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถซื้อได้ทั่วไป การลดภาษีนําเข้าวัตถุดิบใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจการที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในการบรรจุ
สินค้า การออกแบบกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง การจัดจําหน่ายเชิงพาณิชย์ก็จะมากขึ้น ราคาขายก็ลดลง ส่งผลดีต่อ
การจัดจําหน่ายและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในท้องตลาดโดยรวม
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