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บท
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้า
ในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (Ajzen, 1991; Chang & Chou, 2018; Taufique & Vaithianathan,
2018; Ekasari, 2018) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น จานวน คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจาก
กัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม
ด้านความคาดหวัง ปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านความสนใจ และ
ปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านกิจกรรมส่งเสริมส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าผลวิจั ย ไปใช้ว างนโยบายหรือ กลยุทธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
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ประชาชน เกิ ด ทั ศ นคติ แ ละการรั บ รู้ และความตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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RESEARCH ARTICLE
The Effects of Planned Behavior on Intention to Use
Eco-Friendly Shopping Bags in Khon Kaen Province
Wanita Boonchom1
Watchara Chiengkul2
Abstract
This research aimed to study factors affecting the intention of
using eco-friendly shopping bags in Khon Kaen. Underlying Planned
Behavior Theory ( Ajzen, 1 9 9 1 ; Chang & Chou, 2 0 1 8 ; Taufique &
Vaithianathan, 2 0 1 8 ; Ekasari, 2 0 1 8 ) . The sample consisted of 400
people in Khon Kaen province. The study used the accidental
sampling. The questionnaires were used as tools for data collection.
The statistics using for analyzing the data were mean, standard
deviation, Independent- samples t- test, One- way Anova, Pearson
correlation coefficient, and multiple regression. The results revealed
that attitude toward expectation behavior and perceived behavior
control in interests, perceived behavior control in supporting activities
affected the intention of using eco-friendly shopping bags. This study
contributes to government agencies can be used as public policy and
strategies for creating understanding and cultivating knowledge for all
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citizens in order to adjust the attitude and raise awareness for the
conservation of the environment.
Keywords: Eco-friendly Shopping Bags, Intention, Planned Behavior
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บทนา
จากความนิยมในการใช้ถุงพลาสติกอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีงานวิจัย
หลายงานศึ ก ษาว่ า ถุ ง พลาสติ ก ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม จากประเด็ น
การศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ถุ ง พลาสติ ก ส่ ง ผลกระทบด้ า นลบโดยตรงต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Jakovcevic et al., 2014; O’Brien & Thondhlana, 2019)
เนื่องจากถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้นพร้อมเป็นขยะได้ทันที
หลังจากการใช้งาน สาหรับประเทศไทย ประชาชนใช้ถุงพลาสติกในการซื้ อ
สินค้ากว่า
ล้านใบต่อป เกิดเป็นขยะกว่าร้อยละ จากปริมาณขยะ
ทั้ ง หมด หรือประมาณ ล้ า นตั น ต่ อป หากจ าแนกถึง แหล่ ง ที่ ม าของขยะ
พลาสติก พบว่าเกิดจากตลาดสดมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคธุรกิจเอกชนและ
แผงลอย (Pollution Control Department, 2019) ทั้ ง นี้ มี ก ารน าขยะ
พลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ซ้าเป็นส่วนน้อย ที่เหลือจานวนมากถูกนาไปกาจัด
ด้วยวิธี ังกลบหรือการเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หากนา
พลาสติ กไปกาจั ด อย่ า งผิ ด วิ ธี จะยิ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ขภาพพลานามั ย และ
สิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นการปนเปอนของสารตกค้ า งในพื้ น ดิ น และแหล่ ง น้ า ส่ ง ผล
ก่อให้เกิดกาซเรือนกระจก สาเหตุของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน (Bartolotta &
Hardy, 2018; Xanthos & Walker,
)
ผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง อีกทั้ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มองเป็นเรื่องไกล
ตัว จึงทาให้ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สิ่งสาคัญคือต้องการ
มุ่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Busse & Menzel, 2014; Lealaphan
& Launglaor, 2014) ปัจจัยด้านแรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง ด้านทัศนคติที่มีผลต่อ
พฤติกรรม และด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมส่งผลด้านบวก เป็นการ
ส่งเสริมความตั้งใจให้ประชาชนใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น ในทางกลับกันปัจจัยด้าน
สิ่ ง แวดล้ อมและด้ า นศีล ธรรมมี ผ ลด้ า นบวกจะท าให้ ป ระชาชนมี ความตั้ ง ใจ
ใช้ถุงพลาสติกลดลง (Sun, Wang, Li, Zhao, & Fan,
) จึงสะท้อนให้เห็น
ว่า ปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก
นั้น เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านศีลธรรม นั่นคือ มุ่งส่งเสริมการใช้
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บรรจุภัณฑ์ทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ถุงผ้า ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์
ที่กาลังได้รับความนิยม มีภาพลักษณ์สวยงาม และมีคุณสมบัติคงทนแข็งแรง
สามารถล้างทาความสะอาดแล้วนากลับมาใช้ซ้าได้ อี กทั้งส่วนใหญ่ผลิตด้วย
วั ต ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ ย่ อ ยสลายได้ ง่ า ย จึ ง เป็ น การป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี (Gano-an, 2018)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะพบว่ามีปัญหามากในเมืองขนาดใหญ่ ซึ่ง
จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ และการศึกษา
ส่งผลให้มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกปริมาณ
มาก อย่ า งไรก็ ต าม ทางจั ง หวั ด มี ก ารลงนามในโครงการรณรงค์ ล ดการใช้
ถุงพลาสติกและสนับสนุนการใช้ถุงผ้าอีกด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันการรณรงค์ใช้ถุง
ผ้าจะได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงาน แต่ ยังไม่เห็นผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม
ของประชาชนที่เปลี่ยนไปในวงกว้าง จึงนาไปสู่คาถามวิจัย คือ ปัจจัยใดบ้างที่มี
ผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึ ง ประชาชนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อไป
า
เพื่ อ ศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ ถุง ผ้ า ในการซื้ อ สิ น ค้ า ของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
า ทบท น
ท ท
จากการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมนามาปรับ
ใช้ ส าหรับ การศึกษาด้ า นการเปลี่ ย นพฤติ กรรมที่ เป็ น มิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้ อมนั้น
ได้แก่ ทฤษฎีการเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล (Norm-Activation Theory: NAM)
ทฤษฎี ก ารกระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล (Theory of Reasoned: TRA) และทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงข้อจากัดแต่ละทฤษฎีจะพบว่า ทฤษฎี NAM นั้นมุ่งเน้นถึงจิตสานึกของบุคคล
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เป็นสาคัญ และศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น การตระหนักถึงคุณค่า
ส่วนบุคคลในสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ (Personal Values) การรับรู้ผลกระทบ
จากการกระทาของตน (Awareness of Consequence) และการรับผิดชอบ
ในผลของการกระทาที่มีต่อบุคคลอื่น (Ascription of Responsibility) ซึ่งเป็น
การให้ความสาคัญด้านศีลธรรมส่วนบุคคล และมุ่งเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึก
เท่านั้น (Schwartz,
) อีกมุมหนึ่งนักวิจั ยบางส่วนจึงเลือกใช้ทฤษฎี TRA
แทน เนื่ องจากเป็ น ทฤษฎีท างเจตคติ ที่ พั นาขึ้น เพื่ อใช้ อธิ บายพฤติ กรรมที่
ตนเองสามารถควบคุมได้ (Volitional Control) โดยจะพิจารณาถึงความตั้งใจ
ที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งปัจจัยภายใน
และปั จ จั ย ภายนอก ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจจากกลุ่ ม อ้ า งอิ ง
(Subjective Norm) และปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม (Attitude
Toward Behavior) (Fishbein & Ajzen,
) ต่ อ มาทฤษฎี TRA ได้ ถู ก
พั นาเป็นทฤษฎี TPB โดยได้เพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ คือ ปัจจัยด้านการ
รับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavior Control) เนื่องจากการ
แสดงออกทางพฤติกรรมนั้นขึ้นอยู่ กับสถานการณ์และการกระทาที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีต การคาดการณ์ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยต่อต้าน
(Ajzen & Fishbein, 1970) ดังนั้น จากการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละ
ทฤษฎีข้า งต้ น เพื่ อให้ การศึกษาเป็นไปอย่า งครอบคลุม ทั้ง ปัจ จัย ภายในและ
ปัจจัยภายนอก การเลือกใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior: TPB) จึงเหมาะสมสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ท
า
า ท
า น
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างความตั้งใจและ
พฤติ กรรมของมนุษย์ โดยมี พื้ นฐานความเชื่อ ที่ว่า มนุ ษ ย์ เป็นผู้มีเหตุผลและ
มีรูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
แบ่งได้เป็น ปัจจัย คือ ปัจจัยหลักที่กาหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคล
มี ค วามตั้ ง ใจแน่ ว แน่ ใ นการกระท าพฤติ ก รรมใด ๆ ย่ อ มจะแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมนั้น ๆ มากขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลมัก ประสบปัญหาในการ
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ควบคุม จึงทาให้ความตั้งใจอย่างเดียวอาจไม่สามารถที่จะใช้ทานายพฤติกรรมได้
อย่างแม่นยา ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ
กับ พฤติ กรรม และปั จ จั ย กาหนดความตั้ ง ใจในการแสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรม
เนื่องจากมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมใดได้ย่อมต้องมีสาเหตุ (Ajzen 1991) ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) แรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นความเชื่อ
หรือบรรทัดฐานทางสังคมในการยอมรับหรือป ิเสธพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็น
ความรู้สึกที่แสดงออกผ่านความคาดหวังหรือความต้องการของบุคคลอื่น (กลุ่ม
อ้างอิง) ที่มีความสาคัญสาหรับตน เช่น ครอบครัว เพื่อน ล รวมถึงจากสังคม
รอบข้างที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นความตั้งใจหรือขัดขวางการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
นั้ น (Fishbein & Ajzen, 1975) (2) ทั ศนคติ ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรม (Attitude
Toward Behavior) เป็นความคิดเห็นและความรู้สึกที่บุคคลมีต่อบุคคล หรือต่อ
เหตุ การณ์ รวมถึง ต่ อวัตถุ ในเชิง บวกหรือ เชิงลบ (Munn,
) ซึ่ ง เป็น การ
แสดงความรู้สึกโดยรวมของบุคคลในการสนับสนุน หรือต่อต้านการกระทานั้น
ซึ่งหากบุคคลเชื่อว่าพฤติกรรมนั้นเป็นประโยชน์มีความสาคัญสาหรับตน บุคคลก็
จะมี ค วามตั้ ง ใจสู ง ที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมนั้ น แต่ ห ากบุ ค คลมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี
ส าหรับ การกระทาพฤติกรรมนั้น บุ ค คลก็จ ะมี การแสดงออกด้ านพฤติกรรม
ในทางตรงกันข้าม (Fishbein & Ajzen, 1975) และ (3) การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavior Control) เป็นการแสดงออกทางความรู้สึก
ผ่ า นการคิ ด โดยพิ จ ารณาถึงความเป็นไปได้ ใ นการแสดงออกทางพฤติ กรรม
ต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแปรผันไปตามสถานการณ์และการกระทา
อันเกิดจากประสบการณ์ในอดีต การคาดการณ์ รวมถึงปัจจัย สนับสนุน และ
ปัจจัยต่อต้าน (Ajzen, 1991)
ดังนั้น จากปัจจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สิ่งสาคัญของการส่งเสริมหรือ
เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์นั้น ควรเริ่มต้นจากความตั้งใจเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
บุคคลเกิดการรับรู้ถึงการแสดงพฤติกรรมใด ๆ แล้วมีกลุ่มคนที่มีความสาคัญกับ
ตน (กลุ่มอ้างอิง) ให้การยอมรับและชื่นชม บุคคลเหล่านั้นย่อมเชื่อ ังและจะ
เกิด ความตั้ งใจในการแสดงพฤติกรรมเหล่า นั้นมากขึ้น รวมถึง ถ้า ตัวบุคคลมี
ทัศนคติที่ดี เกิดการรับรู้ว่าตนมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมตามความ
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สนใจหรือกระทาตามกิจกรรมที่ส่งเสริมนั้นได้ จะยิ่งเป็นการส่งเสริมความตั้งใจ
ในการแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น
า
าน า
นา
หน่ ว ยงานภาครัฐ ในหลายประเทศทั่ ว โลกออกมาตรการลดการใช้
ถุงพลาสติก เช่น ประเทศไอร์แ ลนด์ มีการออกมาตรการเก็บภาษีถุงใหม่ทุกใบ
ประเทศจี น และประเทศออสเตรเลี ย มี ค าสั่ ง ห้ า มร้ า นค้ า ทุ ก ประเภทแจก
ถุงพลาสติกให้กับลูกค้า หาก า นมีโทษปรับตามกฎหมาย หรือในต่างประเทศ
มีการเก็บเงินเพิ่มในการซื้อถุงพลาสติกต่อใบ เป็นต้น
ในประเทศไทย Lealaphan and Launglaor (2014) มี ก ารศึ ก ษา
เจตคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกในกรุงเทพ พบว่า เหตุผลที่ทาให้
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ประสบความสาเร็จมากที่สุดเกิดจากพฤติกรรม
ที่ไม่คุ้นชิน ขาดจิตสานึก และมองว่ายังไม่มีวัสดุอื่นจะทดแทนถุงพลาสติกได้ดี
อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนเปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดการใช้
ถุงพลาสติก (Smith, Cho, & Smith, 2016) การใช้ถุงผ้าสามารถใช้ซ้าได้ และ
มีการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ หากมีการใช้ถุงผ้ากันให้มากขึ้นในสังคม
จะเป็น การลดการใช้ถุงพลาสติก ลงได้ (Spranz, Schlüter, & Vollan, 2018)
นอกจากนั้น ถุงผ้าย่อยสลายได้ง่าย รับน้าหนักได้ดี พกพาสะดวก และถุงผ้าเป็น
การแสดงออกเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วมี ค วาม
ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Jakovcevic et al., 2014)
จากประเด็น เหล่านี้มีงานวิจัยต่าง ๆ ทาการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
ถึ ง ความตั้ ง ใจในการใช้ ถุ ง ผ้ า ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม (Ekasari,
) สิ่ ง ส าคั ญ ที่มี ผลต่อการตั้ง ใจใช้ ถุงผ้า ในการซื้อ
สินค้า เกิดจากการรับรู้ ในการแสดงออกทางพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และแรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง ซึ่งต่างจาก Chang and Chou
(2018) และ Taufique and Vaithianathan (2018) พบว่ า ด้ า นการรับ รู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมและด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ มีผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้ถุงผ้า นอกจากนั้น แรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง ทัศนคติส่วนบุคคล และ
การรับรู้ในการแสดงออกทางพฤติกรรมล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้ถุงผ้า
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(Sampradit & Thongjeen, 2017) จึงตั้งสมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิด
งานวิจัย ดังนี้
านท ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความตั้งใจ
ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน
านท ปัจจัยด้านแรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง ด้านทัศนคติที่มีผล
ต่อพฤติกรรม และด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม มีผลต่อความตั้งใจใช้
ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
บน

า

ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง
- ด้านเหตุผล
- ด้านอารมณ์

ความตั้งใจใช้ถุงผ้า
ในการซื้อสินค้า

ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม
- ด้านคุณสมบัติ
- ด้านรูปลักษณ์
- ด้านความคาดหวัง
- ด้านผลกระทบ

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม
- ด้านความสนใจ
- ด้านกิจกรรมส่งเสริม

าพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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า า นน า
1.
า
า
งานวิ จั ย นี้ ท าการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ และการศึกษา มีการใช้
ถุงพลาสติกปริมาณมาก ทั้งนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นยังมีการลงนามในโครงการ
รณรงค์ ล ดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก และสนั บ สนุ น การใช้ ถุ ง ผ้ า ประชากรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา คือ ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 413,759
คน (National Statistical Office, 2017) เนื่องจากทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน สามารถกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคานวณจากสูตร
(Yamane,
) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คน เลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นคนกรอกและให้ข้อมูลด้วยตนเอง
2. า บ บ
า บ าน
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ ผ่ า นการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อคาถาม
สาหรับการสร้างเครื่องมือสาหรับงานวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
การเก็บแบบสอบถามในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 400 ชุด ตอบ
กลับคืน 400 ชุด โดยข้อมูลที่ใช้ในการเก็บนั้นประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ น แบบตรวจสอบรายการ มี จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านพฤติกรรมตามแผน ตามแนวคิดของ
Ajzen ( 91) ประกอบด้วย (1) ปัจจัยแรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย
แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า มีจานวน 7 ข้อ (2) ปัจจัยทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม
ประกอบด้ ว ย ทั ศ นคติ ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ทั ศ นคติ ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ทั ศ นคติ ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวั ง และทั ศ นคติ ด้ า นผลกระทบ ลั ก ษณะแบบสอบถาม
เป็ น แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า มี จ านวน 10 ข้อ (3) ปั จ จั ย การรับ รู้ถึงการ
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ควบคุมพฤติกรรม ประกอบด้วย การรับรู้ด้านความสนใจ และการรับรู้ด้าน
กิจกรรมส่งเสริม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า จานวน
6 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามด้ า นปั จ จั ย ด้ า นความตั้ ง ใจ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มีจานวน 3 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
กาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น ระดับ
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามด้ านข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะอื่ น ๆ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปด มีจานวน 1 ข้อ
3. า ท บ า
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามมีการตรวจสอบค่า ความตรงเชิง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC)
โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อทดสอบ
ว่าคาถามแต่ละข้อสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ พบว่า
มี ค่า ดั ช นี ความสอดคล้ องมากกว่ า 0.5 และน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ไ ปท าการ
ทดสอบหาความเชื่อถือ (Reliability) กับกลุ่ม ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน คน
น าไปวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ของครอนบั ค อั ล า (Cronbach’s Alpha
coefficient) พบว่า มีระดับความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.815-0.861 ซึ่งการทดสอบ
หาความเชื่อถือจะต้องได้ค่าสัมประสิทธิแอล ามากกว่า (Nunnally, 1978)
จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะนาไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลต่อไป
4. า
า
ทา
ผู้วิจัยได้กาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิ เคราะห์ ส ถิติ เชิ ง อนุ ม านในการทดสอบสมมติ ฐ านที่ โดยใช้ การ
ทดสอบทางสถิติ t-test และ One-way ANOVA หรือ F-test และการทดสอบ
สมมติฐานที่ ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
โดยวิธี Stepwise
67

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า
ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

วนิตา บุญโฉม และวัชระ เชียงกูล

า
1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรศาสตร์ของประชาชนที่ใช้ถุงผ้าในการซื้อ
สิ น ค้ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
คิด เป็ น ร้อยละ 65.8 อายุ ระหว่ า ง 21 - ป คิด เป็ น ร้อยละ 28.8 มี ระดั บ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8 เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 34.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือ , บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
39.5
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของด้านแรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง
ด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม ด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม และด้าน
ความตั้ ง ใจใช้ถุง ผ้าในการซื้อสิ นค้าของประชาชนในจั งหวั ด ขอนแก่น แสดง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่
ระดั ความคิดเหนต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
N=400
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความตั้งใจ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของ
ความคิดเห็น
มาตรฐาน
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
แรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง
- ด้านเหตุผล
- ด้านอารมณ์

4.20
4.06
4.33

0.720
0.758
0.681

มาก
มาก
มากที่สุด

ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม
- ด้านคุณสมบัติ
- ด้านรูปลักษณ์
- ด้านความคาดหวัง
- ด้านผลกระทบ

3.47
4.31
3.96
4.18
4.12

0.720
0.672
0.777
0.694
0.737

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่
ระดั ความคิดเหนต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ต่อ
N=400
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความตั้งใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของ
มาตรฐาน ความคิดเห็น
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม
- ด้านความสนใจ
- ด้านกิจกรรมส่งเสริม

3.82
3.92
3.72

0.890
0.864
0.915

มาก
มาก
มาก

ความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า

3.94

0.843

มาก

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็น พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ
จากกลุ่มอ้างอิง (ค่าเฉลี่ย 4.20) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเหตุผล (ค่าเฉลี่ย 4.06)
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.47) อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.31) อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด และด้ านความคาดหวัง (ค่า เฉลี่ย 4.18) ด้ า นผลกระทบ (ค่าเฉลี่ย
4.12) ด้ า นรูป ลั กษณ์ (ค่า เฉลี่ ย 3.96) อยู่ ในระดั บ มาก ปั จ จั ย การรับรู้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.82) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ความสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.92) และด้านกิจกรรมส่งเสริม (ค่าเฉลี่ย 3.72) อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.94) อยู่ในระดับ
มาก
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานที่ ทดสอบ
โดยสถิติ t-test และ F-test พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อ
สินค้าของประชาชนจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ความสั ม พั น ธ์ ของปัจ จั ย ด้า นประชากร าสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อความตั้ งใจใช้ถุงผ้า
ในการซื้อสินค้า
ความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
t-test F-test
Sig.
เพศ
.281
.000**
1.900
.093
อายุ
7.151
.001**
ระดับการศึกษา
.755
.583
4 อาชีพ
2.401
.037*
5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
หมายเหตุ: ** คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p<0.01, * คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
p<0.05
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ตารางที่ 3
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น
ตัวแปร
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
y
ด้านเหตุผล (x1)
1 .484** .320** .214** .260** .267** .260** .094 .172**
ด้านอารมณ์ (x2)
1
.291** .407** .387** .433** .409** .164** .292**
ด้านคุณสมบัติ (x3)
1
.374** .411** .369** .301** .049 .211**
ด้านรูปลักษณ์ (x4)
1
.437** .495** .390** .212** .250**
1
.560** .457** .173** .320**
ด้านความคาดหวัง (x5)
1
.477** .195** .298**
ด้านผลกระทบ (x6)
1
.382** .472**
ด้านความสนใจ (x7)
1
.471**
ด้านกิจกรรมส่งเสริม (x8)
1
ด้านความตั้งใจ (y)
หมายเหตุ: ** คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p<0.01, * คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
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จากการทดสอบตัวแปรตามเงื่อนไขสาหรับการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
สมการถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น พบว่ า ตั ว แปรทุ ก คู่ มี ข นาด
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อยู่ระหว่าง 164 - 560
ดั ง ตารางที่ และจากค่า VIF ของตั ว แปรอิ ส ระทุกตั วแปร มี ค่า อยู่ ระหว่าง
170 - 435 แสดงดังตารางที่ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า แสดงว่าความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม (O’brien,
)
และการทดสอบค่ าความคลาดเคลื่อนเป็นอิ สระต่อกัน รวมถึง พิ จารณาจาก
ค่ า สถิ ติ Durbin-watson ผลการทดสอบพบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 857 ซึ่ ง มี ค่ า
อยู่ ระหว่ า ง
ถึง
แสดงว่ า ไม่ มี ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งค่า ความ
คลาดเคลื่อน (Tabachnick & Fidell, 2018) จึงสามารถนาไปทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณได้
ตารางที่ 4
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ ถุ ง ผ้ า ในการซื้ อ สิ น ค้ า ของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
941

Std Error
245

t

Sig

VIF

Beta

(Constant)
1 773 000
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม
ด้านความคาดหวัง (x5)
302
052
282
5 756 000** 1 435
การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรม
ด้านความสนใจ (x7)
303
039
341
7 696
1 170
ด้านกิจกรรมส่งเสริม (x8) 165
058
131
2 854
5** 1 264
หมายเหตุ: R2 336, Adjusted R2 331, F 8 146, D W 1 857, **p<0 01, *p<0 05
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จากการทดสอบสมมติฐ านที่ 2 โดยวิ ธี การวิ เคราะห์ ถดถอยพหุคูณ
ด้วยวิธี Stepwise แสดงผลดังตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม
ด้านความคาดหวัง ปัจจัยรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม ด้านความสนใจ และ
ด้านกิจกรรมส่งเสริมส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน
ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 ซึ่ ง ปั จ จั ย ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง ตั ว
สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 33.6 (R2 0.336) โดยมีสมการ
ถดถอยพหุคูณ ดังนี้

Ŷ 0.282X5 +0.341X7 +0.131X8
บท

า
า
า
จากผลการศึกษาสรุปว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมด้านความคาดหวัง การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านความสนใจ
และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านกิจกรรมส่งเสริมมีผลต่อความตั้งใจใช้
ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีความ
ตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการใช้ถุง
ผ้ามากกว่าเพศชาย เพราะการจับจ่ายในการซื้อสินค้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง จึ ง มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ ถุง ผ้าซื้ อสินค้า มากกว่าเพศชาย (Archarungroj &
Sirikudta, 2018) ผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความตั้งใจใช้ถุงผ้า
มากกว่าระดับต่ากว่าปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีรายได้
ระหว่าง
บาท มีความตั้งใจใช้ถุงผ้าน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า
บาท และน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่า
บาท ส่วนอายุและอาชีพ
ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในขอนแก่น
สมมติฐานที่ ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความคาดหวังมีผล
ต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chang and Chou, ( 2018) แ ล ะ Taufique and Vaithianathan ( 2018)
ทัศนคติด้านความคาดหวัง นั้นเป็นความรู้สึกที่บุคคลคาดหวังถึงประโยชน์จาก
การใช้ถุงผ้า ทั้งนี้ หากประชาชนเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น บุคคลจะเกิดความ
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ตั้ ง ใจที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมนั้ น ด้ ว ยตนเอง (Fishbein & Ajzen, 1975)
นอกเหนือจากนั้น บุคคลยังคาดหวังว่า หากตนใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าจะเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคม รู้สึกได้รับการยอมรับ และเป็นส่วนสาคัญของ
การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Farrow, Grolleau,
& Ibanez, 2017) ปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านความสนใจมีผล
ต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน (Busse & Menzel, 2014)
ในสังคมอดีตยังไม่เกิดการรับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังคงมองเป็นเรื่อง
ไกลตัว จึงทาให้เกิดพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันมี
ความสนใจด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น (Lealaphan &
Launglaor, 2014) สอดคล้องกับ Chang and Chou ( ) และ Taufique
and Vaithianathan (2018) ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้ านสิ่ง แวดล้อมในปัจจุบัน
โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต จึงทาให้ตระหนัก
ว่าถุงพลาสติกเป็นปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไข นาไปสู่พฤติกรรมเลือกใช้
ถุงผ้าในการซื้อสินค้าเพื่อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Jakovcevic et al., 2014)
ปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านกิจกรรมส่งเสริมมีผลต่อความตั้งใจ
ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน โดยกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้ามีส่วน
ส าคัญ เนื่ องจากเป็ น กระบวนการที่ ส ามารถส่ ง เสริม ความรู้ และสร้า งความ
ตระหนักให้กับประชาชนเกิดความเข้าใจและปรับพฤติกรรมไปในทิศทางด้าน
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น (Ekasari, 2018; Chang & Chou, 2018;
Taufique & Vaithianathan, 2018) อีกทั้งในหลายประเทศมีกิจกรรมส่งเสริม
ในรูปแบบนโยบาย ลดการใช้ถุงพลาสติกรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกมาตรการ
เก็บภาษีถุงใหม่ทุกใบ ห้ามร้านค้าทุกประเภทแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า การมี
โทษปรับตามกฎหมาย หรือการเก็บเงินเพิ่มในการซื้อถุงพลาสติก ซึ่งสาหรับ
ประเทศไทยเริ่มส่งเสริมและรณรงค์เพิ่มมากขึ้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงภาคประชาชน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจจากกลุ่มอ้างอิง ทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์
ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
ปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ตและเกิดการรับรู้ข้อมูล
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ด้านการรณรงค์ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมได้สะดวกมากขึ้น จึงทาให้บุคคลเกิด
ความตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ได้ ด้ ว ยตนเอง และสามารถเปลี่ ย น
พฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Jakovcevic et al., 2014) อย่างไรก็ตาม
Ekasari (2018) พบว่ า แรงจู ง ใจจากกลุ่ ม อ้ า งอิ ง นั้ น มี ส่ ว นที่ ท าให้ บุ ค คล
แสดงออกในการใช้ถุงผ้าหรือลดการใช้ถุงพลาสติก ได้ ในส่วนปัจจัยด้านทัศนคติ
ที่มีผลต่อพฤติกรรม ด้านคุณสมบัติ ด้านรูปลักษณ์ และด้านผลกระทบไม่ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้ ถุงผ้า สอดคล้องกับ การศึกษาของ Vassanadumrongdee,
Hoontrakool, and Marks ( ) ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีทัศนคติที่ตระหนัก
ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเข้าใจว่าการใช้ถุงผ้าเป็นการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้จริง แต่ก็ไม่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ถุง
ผ้า เนื่องจากไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้และยังคงเข้า ถึงการใช้ถุงพลาสติกได้ง่าย
ซึ่ ง ต่ อไปหลายหน่ ว ยงานได้ มี น โยบายงดการใช้ ถุง พลาสติ ก การใช้ ถุง ผ้ า จะ
กลายเป็ น สิ่ ง ที่ ป ระชาชนจะต้ องพกพาส าหรับ การซื้ อสิ น ค้า และกลายเป็ น
บรรทัดฐานทางสังคมต่อไป (Farrow, Grolleau, & Ibanez, 2017)
น น
จากผลสรุ ป และการอภิ ป รายผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยด้านการรับรู้ ถึงการควบคุมพฤติกรรม
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนควรมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้าใจ ปลูก ังความรู้ให้กับประชาชนทุกคน เพื่อปรับทัศนคติและสร้างการรับรู้
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น
บรรทัดฐานให้กับสังคม ซึ่งสามารถทาได้ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมและขอความร่วมมือกับร้านค้าและภาคธุรกิจต่าง ๆ ในการใช้การ
ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจูงใจในการลดการใช้ถุงพลาสติก และอาจงดการแจก
ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ในอนาคตภาครัฐอาจนาเสนอมาตรการควบคุมเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง เช่น การเก็บภาษีถุงใหม่ทุกใบ หรือมีการเก็บเงินเพิ่มใน
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