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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของ
ผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านทางออนไลน์ จานวน 336 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบชั้น ภู มิ จ าแนกตามถิ่ น ที่อ ยู่อ าศัย ทาการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยเทคนิ ค การวิเคราะห์ แ บบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model: SEM)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยด้านการตระหนักถึงผลที่ตามมา การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ และบรรทัดฐานทาง
ศีลธรรม ล้วนส่งผลต่อความตั้งใจใช้ แต่ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความสะดวก 2) ความตั้งใจใช้ และความสะดวก ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้จริงของผู้บริโภค 3) ปัจจัยด้านความสะดวก ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ และการควบคุมพฤติกรรมการรับรู้
ในระดับที่สูงมาก และ 4) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ โดยผ่านบรรทัดฐานทางศีลธรรม
คาสาคัญ: ความตั้งใจในการใช้, กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า, พฤติกรรมการใช้

Abstract
The objective of this research was to study the factors affecting intention to reusing delivery
box packaging of consumers in Thailand. A questionnaire was used to collect data online from 336
samples by Stratified Random Sampling, classified by the location of the target. The Structural
Equation Model (SEM) technique was applied to analyze the data.
The research results were found that: 1 ) awareness of consequence, perceived behavior
control, and moral norm had positively influenced usage intention. The most affecting factor to usage
intention was convenience, 2) usage intention and convenience affected actual usage behavior of the
consumers, respectively, 3) convenience and perceived behavior control influenced usage intention at
very high level. 4) subjective norm influenced usage intention through moral norm.
Keywords: Intention to Use, Reusable Delivery Package, Usage Behavior
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บทนา
ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับโลก จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ข้อมูลล่าสุดปี ค.ศ. 2016
ปริมาณขยะต่อประชากร และรวมขยะที่ส่งออกเพื่อการกาจัด ไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกต่อประชากรมากที่สุด
อันดับ 5 ของโลก สูงที่สุดในอาเซียน (Parker, 2020) แม้ประเทศต่าง ๆ จะดาเนินมาตรการที่เป็นไปได้ทุกอย่าง ก็ลด
ปริมาณขยะพลาสติกได้เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น และจะยังมีขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมถึง 700 ล้านตัน ภายใน 20 ปี
ข้างหน้า เราจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทั่วโลก ในการเพิ่ มระบบการใช้ซ้า การจัดการขยะ และการรีไซ เคิลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Law et al., 2020) ขยะจากกล่องพัสดุเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องคิดว่าจะทาอย่างไรกับกล่องที่ได้รับ
โดยเฉพาะเมื่อการค้าผ่าน e-Commerce มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2563 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่าน e-Commerce สูงขึ้น ก็จะมีปริมาณขยะจากการส่ง
พัสดุเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทาให้ปริมาณการส่งของผ่านทางไปรษณีย์
ไทยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 จากเดิมที่มีสิ่งของฝากส่งวันละ 8 ล้านชิ้น (The standard, 2563) เมื่อปริมาณการส่งสิ่งของ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จานวนกล่องไปรษณีย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่ง เข้าใจถึง
ปัญหาและสนับสนุนการนากล่องไปรษณีย์ใช้แล้วมาใช้ซ้าได้อีกครั้ง (The Standard, 2563) โดยยินยอมให้มีการนากล่อง
เก่ากลับมาใช้ซ้าได้ (ไปรษณีย์ไทย, 2563a) ส่วนกล่องพัสดุใช้แล้วที่ไม่อยู่ในสภาพที่นากลับมาใช้ซ้าได้ ไปรษณีย์ไทยมีการ
ดาเนินโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นจานวนมาก (ไปรษณี ย์ไทย, 2563b) ในขณะที่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความตั้งใจในการนากล่องพัสดุมารี
ไซเคิ ล ยั งมี ไม่ ม ากนั ก (Cao & Liu, 2019) การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค จะช่ ว ยให้ เข้ า ใจและออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการนากล่องพัสดุใช้แล้ว
กลับมาใช้ซ้าเพิ่มขึ้น และสามารถจัดการขยะและลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของ
ผู้บริโภคชาวไทย

ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการวิจัยช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของผู้บริโภคชาว
ไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพั ฒ นากลยุทธ์ ในการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจและเกิด
พฤติกรรมในการนากล่องพัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ซ้า ซึ่งจะสร้างผลกระทบในการลดปริมาณขยะจากกล่องพัสดุได้

กรอบแนวความคิด
การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า ที่ประยุกต์
จากกรอบแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior: TPB) ของ (Ajzen, 1991) ซึ่ งเป็ นส่ วน
ขยายของทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action: TRA) ที่เสนอโดย (Fishbein & Ajzen, 1975)
อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงความเชื่อจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะคานึงถึงเหตุผลก่อน
โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดการแสดงพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง คือ ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral
intention) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัย 2 ประการ คือ ทัศนคติต่ อพฤติกรรม (Attitude) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm) ทั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจากัดด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตนาในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งไม่ได้
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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กล่าวถึงในทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล โดยอธิบายว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากความตั้งใจที่จ ะทา
(Intention) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 3 ประการ ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) การคล้อย
ตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Subjective Norm) และการรับ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral
Control) และความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะ จะควบคุมพฤติกรรมที่แท้จริงของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทฤษฎีนี้
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาความตั้งใจของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมเฉพาะ (Behavioral intention) เช่น
การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green product) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นามาผลิตซ้า หรือการนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้า (Wang et al., 2013)
ทั ศ นคติ (Attitude: AT) หมายถึ ง ความรู้สึ กบวกหรือลบของบุ ค คลต่ อ พฤติ กรรม ที่ เกิ ดจากการประเมิ น
ภาพรวมภายใต้แนวความคิดของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมนั้น (Cao & Liu, 2019) ทัศนคติสามารถเป็นตัวทานายพฤติกรรม
ได้ เนื่ อ งจากเมื่ อ บุ ค คลสร้างทั ศ นคติ เชิ งบวกหรื อเชิ งลบต่ อ สิ่ งใด จะมี โอกาสในการแสดงพฤติ ก รรม ตามทั ศนคติ นั้ น
นอกจากนี้ เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทัศนคตินี้จะส่งผลดีต่อความตั้งใจซื้อหรือใช้ในอนาคต และส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อที่แท้จริง (Fazio, 1990) ในขณะที่ มีการศึกษาที่พบว่า ทัศนคติเชิงบวกอาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
(Wang et al., 2013) และทัศนคติเชิงลบก็อาจขัดขวางพฤติกรรมนั้น (Greaves et al., 2013) ซึ่งทาให้ ทัศนคติเป็นตัว
ทานายที่สาคัญของความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Li et al., 2018; Wang et al., 2016, 2018) กระนั้นก็ตาม จาก
งานวิ จั ย ของ Lizin, Van Dael & Van Passel (2017) พบว่ า ทั ศ นคติ มี ผ ลเพี ย งเล็ ก น้ อ ยต่ อ ความตั้ งใจในการแสดง
พฤติกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานว่า
H1: ทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
บรรทัดฐานทางศีลธรรม (Moral Norms: MN) ถือเป็นบรรทัดฐานของบุคคลที่เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
(Spence & Townsend, 2006) ซึ่งการแสดงพฤติกรรมจะได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐานส่วนบุคคลและสังคม (Schwartz,
1977) การตระหนักถึงความรับผิดชอบ จะเทียบเท่ากับบรรทัดฐานส่วนบุคคลและสังคมในฐานะที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของ
แต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นในรูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบุคคลนั้น ๆ (Beck & Ajzen, 1991) ผลจากการตัดสินใจขึ้นอยู่กับระดับศีลธรรมของบุคคลที่จะส่งผลโดยตรงต่อ
ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ จากผลการการศึกษาของ Wang et al. (2016) แสดงให้เห็นว่า บรรทัด
ฐานทางศีลธรรมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทสาคัญของแบบจาลอง TPB แบบขยาย ซึ่งกล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้
ซ้า เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
เป็นส่วนหนึ่งขอความมีบรรทัดฐานทางศีลธรรมของบุคคล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานว่า
H2. : บรรทัดฐานทางศีลธรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm: SN) หรือบรรทัดฐานส่วนบุคคล หมายถึง แรงกดดันทางสังคม
ที่มีต่อบุคคลในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่ได้รับจากบุคคลที่มีความสาคัญต่อตัวผู้บริโภค (Jiménez-Parra
et al., 2014) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ของบุคคลที่สาคัญ เช่น จากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ในการ
แสดงพฤติกรรมเฉพาะหรือเพื่อดาเนินการตัดสินใจโดยเฉพาะ (Echegaray & Hansstein, 2017) และจากข้อจากัดของ
กฎหมายและข้อบังคับ (Ajzen, 1991) จากการศึกษาหนึ่งพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีระดับนัยสาคัญที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในเอเชียตะวันออกที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มมากกว่าบุคคล ซึ่ง
แตกต่างจากทางตะวันตกที่นิยมความปัจเจกมากกว่า จึงทาให้คนในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ในระดับที่สาคัญมากเป็นพิเศษ (Shi et al., 2017a) และ Jiménez-Parra et al. (2014) พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
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มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ แต่ไม่มากนัก นอกจากนี้ Krueger et al. (2016) พบว่า ความตั้งใจที่จะเปิดรับที่จะใช้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง แต่จากการศึกษาของ Beck & Ajzen (1991) ชี้ให้เห็นว่า หน้าที่ทางศีลธรรมมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้แรงกดดันทางสังคม และการศึกษาของ Parker et al. (1995) ยังพบว่า สานึกเรื่องถูกผิดของแต่ละคนอาจมี
อิทธิพลต่อสิ่งที่บุคคลอื่นต้องการให้เขาทา จึงเห็นได้ว่า บรรทัดฐานทางศีลธรรมสามารถปรับปรุงการคาดการณ์ความตั้งใจ
ของบุคคลในการเกิดพฤติกรรมหรือเกิดความตั้งใจที่จะทาการรีไซเคิลผ่านบรรทัดฐานส่วนบุคคล เนื่องจากปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลมักถูกมองว่าเป็น ปัญ หาทางสังคม (Parker et al., 1995) แต่จากการศึกษาของ Mamun,
Mohiuddin & Ahmad (2018) กลับพบว่า บรรทัดฐานทางศีลธรรมไม่มีผลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการรีไซเคิล ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานว่า
H3: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
การตระหนักถึงผลที่ตามมา (Awareness of Consequence: AC) เป็นรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลที่
มักคานึงถึงผู้อื่น หากมีการตระหนักถึงผลที่ตามมาและการตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในทานองเดียวกันการเลือกปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกาหนดของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องตระหนักถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมดังกล่าว
หากบุ คคลเชื่อว่าผลของการแสดงพฤติก รรมบางอย่างเป็ น ไปในทางบวก บุค คลนั้น จะแสดงทั ศ นคติที่ ดีต่อ การแสดง
พฤติกรรมนั้น (Khan et al., 2018; Tonglet et al., 2004)
การตระหนั กถึ งผลที่ ต ามมาเป็ น ปั จจั ย สาคั ญ ของความตั้งใจในการพฤติก รรมรีไซเคิล และการศึก ษาพบว่า
อิทธิพลที่สาคัญของการตระหนักถึงผลที่ตามมาต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมจากมุมมองของพฤติกรรมองค์กร (Kochan et
al., 2016; Wan et al., 2012) ผลการส่ งเสริม การใช้ ก ล่ อ งพั ส ดุ ใช้ แ ล้ วน ากลั บ มาใช้ ซ้ า ส่ งผลกระทบต่ อ สถานะของ
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา (Duan et al., 2019; Fan et al., 2017) และบังคับให้ผู้บริโภคพิจารณาผลที่ตามมาจาก
การกระทาของตนภายใต้ขอบเขตจริยธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานว่า
H4 : การตระหนักถึงผลที่ตามมามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ (Perceived behavior control: PBC) หมายถึง ระดับของการควบคุมการ
แสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งจากการศึกษาของ Yadav & Pathak (2016) และ Ajzen (1991) พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองและความสามารถในการควบคุมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ ซึ่งความง่ายในการแสดงพฤติกรรมนั้น
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และระดับการควบคุมของพฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพล
ต่ อ ความตั้ งใจที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรม (Hersey et al., 2007) นอกจากนี้ การควบคุ ม พฤติ ก รรมการรั บ รู้ ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ
ผลประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับ และต้นทุนในการดาเนินการพฤติกรรมนั้นอีกด้วย
จากผลการศึกษาของ Khan et al. (2018) Lizin et al. (2017) และ Wang et al. (2013) พบว่า การควบคุม
พฤติกรรมการรับรู้มีอิทธิพลที่สาคัญต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า นอกจากนี้ ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์กรเสนอว่า การควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่
ละบุคคล (Hersey et al., 2007) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานว่า
H5 : การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
H6 : การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
H7 : ความตั้งใจในการใช้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
ความสะดวก (Convenience) หมายถึ ง คุ ณ ภาพที่ ท าให้ ลู ก ค้ ารู้ สึ ก ผ่ อ นคลายก่ อ นที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรม
บางอย่าง (Tonglet et al., 2004) แนวคิดเรื่องความสะดวกนี้แตกต่างจากกรอบแนวคิด PBC ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้ากับ
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ลักษณะสาคัญของวัตถุประสงค์ในการแสดงพฤติกรรม (Khan et al., 2018) เมื่อผู้บริโภคพิจารณาว่าการรีไซเคิลเป็น
กิจกรรมที่สะดวกพวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า ความสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดบสูงกับความตั้งใจในการรีไซเคิล (Wan et al., 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพฤติกรรมการรีไซเคิล ความสะดวกจะ
กระตุ้น ให้ ผู้บ ริโภคมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติ กรรมที่ เฉพาะ (Kochan et al., 2016) นอกจากนี้ ยังมี ความเชื่อ มโยง
ระหว่าง PBC และความสะดวก โดย PBC มีฟังก์ชันการรับรู้สาหรับพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงและความสะดวกเป็นแหล่ง
สาคั ญ ของพฤติ ก รรมนี้ (Ding et al., 2016) ความสะดวกจึ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ PBC และส่ งผลทางอ้ อ มต่ อ ความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานว่า
H8 : ความสะดวกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
H9 : ความสะดวกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการควบคุมพฤติกรรมการรับรู้

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรสาหรับการวิจัยเป็ นผู้บ ริโภคชาวไทย แบ่งออกเป็น ผู้ ที่ อาศัยในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด โดยพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model: SEM) คือ 200-300 ตัวอย่าง และควรมีขนาด 10-20 เท่าของจานวนตัวแปรสังเกตใน
งานวิจัย (Hair et al., 2010) ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้ตัวแปรสังเกตจานวน 32 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้อย
320 - 640 ตั วอย่าง ดั งนั้ น จ านวนกลุ่ ม ตัวอย่าง 336 ตั วอย่างจึงเพี ยงพอในการวิเคราะห์ และใช้ การสุ่ ม แบบชั้ น ภู มิ
(Stratified Sampling) ซึ่งจาแนกตามถิ่นที่อยู่อาศัยและแบ่งตามการทิ้งกล่องพัสดุหลังการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน ระหว่างเดือนกันยายนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2563 ได้ รับ การตอบกลับ จ านวน 336 ตัวอย่าง โดยจ าแนกเป็ น ผู้ ที่ อาศั ยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 และต่างจังหวัด จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 และผู้ที่ทิ้งกล่อง
พัสดุที่ได้รับ จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 และผู้ที่ไม่ทิ้งกล่องพัสดุที่ได้รับ จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
เครื่องมือวิจัย
การศึกษานี้ ได้ป ระยุกต์ใช้วิธีการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยใช้การเก็ บ
ข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม แบ่ งออกเป็ น 3 ส่วน คื อ ส่วนที่ 1 ข้อมู ลส่วนบุค คล ส่ วนที่ 2 พฤติ กรรมเกี่ยวกับ การรัก ษา
สิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 3 เป็นมาตรวัด 5 ระดับแบบ Likert Scale ตั้งแต่ (1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง (5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(Likert, 1932) เพื่อวัดตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดของแบบจาลองของงานวิจัย ข้อมูลจากแบบสอบถามนามา
คานวณสร้างเป็นตัวแปรโดยรวมจากข้อคาถามทุกข้อ แล้วคานวณเป็นค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงปรับให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
จึงทาให้ตัวแปรที่ได้สร้างขึ้นมามีความหมายดังนี้ หากตัวแปรมีค่าเท่ากับ 0 หมายความว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หากมีค่า
เท่ากับ 0.5 หมายความว่า ปานกลาง และหากมีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งมาตรวัดดังกล่าวทั้งหมดได้
ผ่านการทดสอบความเชื่อถือได้ โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal
Component Analysis: PCA) และการวิเคราะห์ Cronbach’s Alpha พบว่า ค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง 0.69640.9417 ค่า Total Variance อยู่ระหว่าง 0.7038-0.8369 และค่า Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 0.8192-0.9455

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 อายุ 25-40 ปี จานวน 160
คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 อาชีพในหน่วยงานเอกชน
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จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 42.26 รายได้ 15,000-25000 บาท จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นต่างจังหวัด จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 และส่วนใหญ่ประเภทที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว จานวน 176 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.38 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมมีการเก็บกล่องพัสดุใช้แล้วไว้ใช้ใส่สิ่งของอื่น จานวน
288 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71รองลงมาเก็บกล่องพัสดุใช้แล้วไว้ใช้ซ้า จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 77.08 และสุดท้าย
เก็บกล่องพัสดุไว้ขายให้ร้านซื้อของเก่า จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64 ส่วนใหญ่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จานวน 256
คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และคัดแยกขยะประเภทพลาสติกมากที่สุด จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 77.98 รองลงมา คัด
แยกขยะประเภทกระดาษ จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 76.49 คัดแยกขยะประเภทเหล็ก/อลูมิเนียม จานวน 247 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.51 และสุดท้ายคัดแยกขยะประเภทแก้ว จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43
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ภาพที่ 1 ผลการศึกษาแบบจาลองสมการโครงสร้าง ของแบบจาลองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการนากล่องพัสดุใช้แล้วนา
กลับมาใช้ซ้าตามสมมติฐานการวิจยั
เมื่อวิเคราะห์ผลของค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้กับกรอบแนวความคิดของงานวิจัย สามารถอธิบายผลได้
ดังนี้
1. ปัจจัยการตระหนักถึงผลที่ตามมา (Awareness of Consequence: AC) การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้
(Perceived behavior control: PBC) และบรรทั ด ฐานทางศี ล ธรรม (Moral Norm: MN) ล้วนส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้
(Usage Intention: UI) ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความสะดวก (Convenience: CON)
2. ความตั้งใจใช้ (Usage Intention: UI) และความสะดวก (Convenience: CON) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
จริงของผู้บริโภค (Usage Behavior: UB) ตามลาดับ
3. ความสะดวก (Convenience: CON) นอกจากจะส่งผลต่อความตั้งใจใช้ (Usage Intention: UI) ยังส่งผล
ต่อ การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ (Perceived behavior control: PBC) ในระดับที่สูงมากอีกด้วย
4. การคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง (Subjective Norm: SN) ส่งผลทางอ้อมต่อ ความตั้งใจใช้ (Usage Intention:
UI) โดยผ่านบรรทัดฐานทางศีลธรรม (Moral Norm: MN)

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 3 September - December 2021

126 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลของพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยแบ่งตามการตระหนักรู้ คือ รักษาสิ่งแวดล้อม
ลดโลกร้อน ช่วยลดปริมาณขยะ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้สะดวก ตามประโยชน์ที่ได้รับ
คือ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ นามาใช้ซ้า ไว้ใส่สิ่งของอื่นได้ เพื่อขายของเก่า และตามการคล้อตามกลุ่มอ้างอิง คือ เพื่อให้คนอื่น
นาไปขายได้ ครอบครัวและสังคมเห็นว่าสมควรทา เพื่อจะได้ทิ้งได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการจัดการขยะในการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อ และเพื่อให้นาไปรีไซเคิลได้สะดวกขึ้น ส่วนเหตุผลที่ไม่คัดแยกขยะ โดยแบ่งตามความสะดวก คือ สะดวกที่จะ
ทิ้ง/ไม่คัดแยก คัดแยกในบางครั้งตามความสะดวกเพราะสุดท้ายก็ไปรวมกันอยูดี ไม่มีที่ใส่/ไม่มีภาชนะแยก/ไม่มีพื้นทีเ่ ก็บ ขี้
เกียจ ไม่มีเวลา แยกไม่เป็น และแบ่งตามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คือ ที่บ้านบอกให้ทิ้ง

สรุปผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของ
ผู้บริโภค แต่จากผลการวิจัยของ Dong & Hua (2018) พบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงปัญหาและมีความตั้งใจ
ใช้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ Wang et al. (2020) ที่พบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ในระดับ
ที่สูงมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Cao & Lui (2019) ที่พบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะนากล่องพัสดุมาใช้
ซ้าในระดับสูง ทั้งนี้อาจะเนื่องมาจากพฤติกรรมโดยพื้นฐานของคนไทยที่มีมองว่าการนากล่องกลับมาใช้ซ้าเป็นเรื่องปกติ
การมีทัศนคติที่มีต่อการนากล่องมาใช้ซ้าหรือนามารีไซเคิลจึงไม่ใช่เรื่องที่มีคุณค่าสูงกว่าปกติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า บรรทัดฐานทางศีลธรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจับของ Wang et al. (2020) ที่พบว่า บรรทัดฐานทางศีลธรรมมีอิทธิพลที่สาคัญสูงที่สุดต่อความตั้งใจใช้ จากการที่
บรรทัดฐานทางศีลธรรมเป็นความรับผิดชอบของผู้คนในการแสดงออกต่อผู้อื่นและสภาพแวดล้ อม ยิ่งคนมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้อื่นสูง ก็จะยิ่งมีความตั้งใจนากล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าสูงด้วยเช่นกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลในทางบวกต่อความตั้งใจใช้ของผู้บริโภคที่มีต่อ
กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าอยู่ในระดับที่ต่ามาก แต่ผลการศึกษาของ Wang et al. (2020) กลับพบว่า การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่มีผลในทางบวกต่อความตั้งใจนากล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ พบว่า การคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง มีผลในทางบวกทางอ้อม ต่อความตั้งใจใช้ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อกล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า โดยผ่านบรรทัดฐานทางศีลธรรม
ในขณะที่ บรรทั ด ฐานทางสั งคมส่ งผลต่ อ ความตั้ งใจในการแสดงพฤติ ก รรม สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จัย ของ
Botetzagias, Dima & Malesios (2015) ที่พบว่า บรรทัดฐานทางศีลธรรมส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมรีไซเคิล
เช่นกัน นอกจากนี้ Botetzagias et al. (2015) ยังพบอีกว่า สูงกว่าทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมในการ
รีไซเคิลอีกด้วย และยังพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
กับผลการวิจัยนี้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีผลในทางบวกทางอ้อม ต่อความ
ตั้งใจใช้ของผู้บริโภคที่มีต่อกล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า โดยผ่านบรรทัดฐานทางศีลธรรม อธิบายได้ว่า การที่ผู้คนคล้อย
ตามต่อความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ทาให้เกิดการตระหนักถึงความถูกต้องในการรีไซเคิลหรือการนากล่องพัสดุใช้แล้วนา
กลับมาใช้ซ้า จึงส่งผลต่อเจตนาในการแสดงพฤติกรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า การตระหนักถึงผลที่ตามมาเกิดอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้กล่องพัสดุใช้
แล้วนากลับมาใช้ซ้า ซึ่งสอดล้องกับผลการวิจัยของ Cao & Lui (2019) ที่พบว่า การตระหนักถึงผลประโยชน์ของการนา
พัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมีส่วนร่วมกับการรีไซเคิลของผู้บริโภค
การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้กล่องพัสดุที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของผู้บริโภค
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wang et al. (2020) ที่พบว่า การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้มอี ิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
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ใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cao & Lui (2019) ที่พบว่า การควบคุมพฤติกรรม
การรับรู้มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับการรีไซเคิล
การควบคุมพฤติกรรมการรับรูม้ ีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อพฤติกรรมการนากล่องใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าโดยผ่าน
ความตั้งใจใช้ ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาชอง Wang et al. (2020) ที่พบว่า การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการนากล่องใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความตั้งใจในการนาใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การนากล่องใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Wang et al. (2020) ที่พบว่า ความตั้งใจใน
การนาใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการนากล่องใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าของผู้บริโภคเช่นกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสะดวกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการนากล่องพัสดุ ใช้แล้วกลับมา
ใช้ซ้า ซึ่งสอดกล้องกับผลการวิจัยของ (Cao & Lui, 2019) ที่พบว่า ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมใน
การรีไซเคิล และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wan et al. (2012) และ Wang et al. (2020) ที่พบว่า ความสะดวกเป็น
ปัจจัยที่สาคัญมากที่สุดที่มิอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสะดวกมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนา
กลับมาใช้ซ้าโดยผ่านการควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang et al. (2020) ที่พบว่า ความ
สะดวกมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้กล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าอยู่ในระดับสูงโดยผ่านการควบคุม
พฤติกรรมการรับรู้เช่นกัน และสนับสนุนผลการวิจัยของ Khan et al. (2018) ที่พบว่า ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใช้พัสดุรีไซเคิลอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับธุรกิจ
1. การออกแบบ จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการเก็บกล่องพัสดุไว้ใช้ซ้ามีสูงถึงร้อยละ
77.08 และส่วนหนึ่งที่ต้องทิ้งกล่องพัสดุเนื่องจากไม่สะดวกที่จะเก็บ และความสะดวกยังมีอิทธิพลสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ควบคุม พฤติ กรรมการรับ รู้และความตั้งใจใช้ก ล่องพั สดุใช้แล้ วน ากลับมาใช้ซ้าอีกด้ วย ดังนั้น ผู้ ผลิตกล่ องพั สดุจึงควร
ออกแบบกล่องพัสดุที่มีความทนทานยิ่งขึ้น และออกแบบให้สามารถแกะและพับเก็บได้สะดวกขึ้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการ
เก็บ และประกอบใหม่ได้สะดวก และเพื่อให้สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้อย่างสะดวกในขณะที่กล่องยังอยู่ในสภาพที่ดี
เพียงพอต่อการใช้งานได้ซ้ามากกว่าครั้งเดียว เมื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการเก็บและนา
กล่องพัสดุกลับมาใช้ซ้ามากขึ้น ทาให้ลดประมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามไปด้วย และเพื่อให้ครบกระบวนการ
ของเศรษฐกิจหมหุนเวียนCE เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานกล่องพัสดุแล้ว ต้องสามารถนากลับมารีไซเคิลได้อีกด้วย โดยต้อง
สนับสนุนให้ผู้บริโภคช่วยในการนากล่องพัสดุที่ใช้งานไม่ได้แล้วให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ ต้องออกแบบกล่องพัสดุจาก
วัตถุดิบที่เป็นกระดาษหรือพลาสติก เนื่องจากพฤติกรรมการคัดแยกวัสดุมีสูงถึงร้อย 76.19 และมีพฤติกรรมคัดแยกพลาด
สติกสูงถึงร้อยละ 77.98 และคัดแยกกระดาษสูงถึงร้อยละ 77.88 การออกแบบกล่องพัสดุจึงควรผลิจากพลาสติกหรือ
กระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ นอกจากนี้ การออกแบบให้กล่องพัสดุมีลวดลาย สีสันสวยงาม และราคาไม่แพง จะกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตัองการใช้ และต้ดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ประเด็นที่สาคัญเพื่อให้กระบวนการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management) ควรมีการออกแบบให้กล่องมีน้าหนักเบาเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งอีกด้วย
2. การรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการจัดการพัสดุใช้แล้วเพื่อการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจมี
วัตถุดิบที่สามารถนากลับเข้สู่กระบวนการผลิตซ้าได้ และลดการนาวัตถุดิบใหม่จากธรรมชาติ โดยรณรงค์ให้มีการคัดแยก
เพื่ อการนากลับ ไปสู่กระบวนการ พั ฒ นาแหล่งรับขยะเพื่ อการรีไซเคิลที่อานวยความสะดวกให้ผู้บ ริโภค “ง่ายและได้
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ประโยชน์” เนื่องจากการจัดการขยะเพื่อการรีไซเคิลมีความยุ่งยาก เช่น ต้องล้างกล่อง ต้องคัดแยก ถอดชิ้นส่วน ซึ่งทาให้
เกิดความไม่สะดวก และไม่จูงใจเพียงพอ นอกจากนี้ ต้องสร้างให้เกิดค่านิยมการนากล่องมาใช้ซ้าเป็นการสร้างคุณ ค่า
เพิ่มขึ้นของสิ่งของภายในกล่องพัสดุและคุณ ค่าของผู้ส่ง โดยให้ความรู้วิธีการใช้ในการถนอมกล่องพัสดุ การจัดการให้
สามารถใช้งานได้ซ้า ๆ มากกว่า 1-2 ครั้ง
ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในการพั ฒ นาและผลิ ต กล่ อ งพั ส ดุ ที่ เหมาะสมกั บ การน ามาใช้ ซ้ า ได้ อ ย่ างมี
ประสิท ธิภ าพมากขึ้น เพื่อให้ต้น ทุนในการพัฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ใหม่และการผลิตที่ทาให้มีต้น ทุนที่ ต่ากว่า หรือ อาจจะใช้
มาตรการอุดหนุนทางภาษี เพื่อให้มีราคาถูก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเปิดรับและใช้ กล่องพัสดุแบบใช้ซ้าได้บ่อยครั้งมากกว่า
ซึ่งมีผลจากงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิด นี้ โดยพบว่า การที่รัฐสนับสนุนทาให้ผู้บริโภคใช้งานผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมากขึ้น ทั้งนี้
ควรมีการรณรงค์และการสนับสนุนให้มีการใช้และคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนการแก้ไขพฤติกรรมทีผ่ ู้บริโภค
มักไม่ค่อยคัดแยกขยะซึ่งทาให้การนากระดาษหรือพลาสตกมารีไซเคิลไม่ได้นั้น ต้องสร้างความเข้าใจและให้ผลประโยชน์
เพื่อจูงใจ เช่น ทาให้ราคาต่าลง หรือลดภาษีผู้ที่ใช้ และต้องมีข้อบังคับถึงกระบวนการนากล่องพัสดุใช้แล้วมารีไซเคิล ให้เป็น
กระบวนการที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่สร้างมลพิษ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CE เฉพาะผลิตภัณฑ์กล่องพัสดุ
ซึ่งทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและการแสดงพฤติก รรมในการนากล่องพัสดุใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า จึงทาให้
สามารถพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานวิจัยครั้งต่อใป
จึงควรทาการศึกษาความตั้งใจและการเกิดพฤติกรรมการใช้ เศรษฐกิจหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบแบบจาลองสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
2. เศรษฐกิจหมุนเวียนมีหลายกระบวนการ การวิจัยนี้ศึกษากระบวนการ Reuse โดยการนากล่องพัสดุใช้แล้วนา
กลับมาใช้ซ้า ควรศึกษาเศรษฐกิจหมุนเวียนในรูปแบบอื่น คือ Recycle และ Remanufactured ต่อไป
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