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                             สารบัญ หนา 

กิตติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดยอภาษาไทย  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ฉ 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง  ญ 
สารบัญรูป             ฒ 
บทท่ี 1 บทนํา  

    หลักการและเหตุผล  1 
    วัตถุประสงค  3 
    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  3 
    นิยามศัพท  3 
บทท่ี 2  ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 5 
    เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  11 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา  

   ขอบเขตการศึกษา 20 
    ขนาดตัวอยาง และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 21 
    ขอมูลและแหลงขอมูล 22 
    เครื่องมือท่ีใชศึกษา 22 

    การวิเคราะหขอมูล 23 
    สถานท่ีใชในการดําเนินงานการศึกษาและรวบรวมขอมูล 24 
    ระยะเวลาในการศึกษา 24 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล  

 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  25 
 สวนท่ี  2    ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยาก 30 
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                        สารบัญ (ตอ) หนา 

 
สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย

ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
35 

 

สวนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ประกอบการของธุรกิจ 

 
 
 

51 

 

สวนท่ี  5  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน
ของธุรกิจ  

 
 
 

72 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 94 
 อภิปรายผลการศึกษา 116 
 ขอคนพบ 120 
 ขอเสนอแนะ 123 
บรรณานุกรม 131 
ภาคผนวก 133 
ประวัติผูเขียน 150 
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สารบัญตาราง

ตาราง                             หนา 
1 แสดงจํานวนบริษัทในประเทศไทยท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับพลาสติกชีวภาพ    18 
2 แสดงจํานวนและสัดสวนการกระจายเก็บตัวอยางตามรูปแบบธุรกิจ 
 ของผูประกอบการรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม      21 
3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ     25 
4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ     26 
5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา   26 
6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุการทํางาน 
 ในตําแหนงปจจุบัน              27 
7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน   27 
8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ 
 ประกอบการของธุรกิจ             28 
9 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ   28 
10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทุนจดทะเบียน   29 
11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนพนักงาน   29 
12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกรายไดเฉล่ียของกิจการ 
 (จากการขายกาแฟสด)             30 
13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนส่ังซ้ือ 
 บรรจุภัณฑตอเดือน (บาท)             30 
14 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ 
 ซ้ือบรรจุภัณฑ (ตอป)             31 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงบรรจุภัณฑ 
 ในการจัดซ้ือ               31 
16 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการวางแผน 
 การส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ              32 
17  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลบรรจุภัณฑ  32 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา
18 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามของบุคคลท่ีมีอํานาจ 
 หรือมีสวนรวมตอการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ         33 
19  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามของปจจัยท่ีมีผลตอการ 
 เลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายไดยาก           34 
20  แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดาน 
 ส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
 ของผูตอบแบบสอบถาม             35 
21  แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยภายในองคการ 
        ท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 38 
22    แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยระหวางบุคคลท่ีมีผล 

 ตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม  40 
23 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคา (Product)  

ท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 42 
24 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา (Price)  
 ท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 44 
25 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ท่ีมีผลตอการซ้ือ 

ท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 46 
26 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลตอ 

การซ้ือท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของ 
ผูตอบแบบสอบถาม              49 

27 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอม  
(Environmental Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ 
เพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการ 

 ของธุรกิจ                       51      
28  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยภายในองคการ (Organizational 

Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ     55 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                  หนา
29  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal  
 Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ     57 
30 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคา (Produce)  

ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ 
แบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ     60 

31 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีผลตอ 
การเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ        63 

32 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place)  
 ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ 
 แบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ     66 
33 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

(Promotion) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ   70 

34  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)   72 

35  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยภายในองคการ (Organizational  
 Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผู 
 ประกอบการรานกาแฟสด จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 76 
36 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยระหวางบุคคล  

(Interpersonal Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ 
เพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด)            79 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา
37 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคา (Produce)  

ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการ 
รานกาแฟสด จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)   82 

38 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคญัของปจจัยดานราคา (Price)  
 ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ 
 แบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)   85 
39 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย  

(Place) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 88 

40 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 (Promotion) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
 ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 92 
41 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental  

Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
ของผูตอบแบบสอบ ถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)              100 

42 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยภายในองคการ (Organizational  
Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
ของผูตอบแบบสอบ ถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)                     103 

43 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal  
 Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
 ของผูตอบแบบสอบ ถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
 และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)             105 
 
 
 



 

ฑ 

  

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา
44 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานสินคา (Produce) ท่ีมีผล 

ตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ  

 (รายไดจากการขายกาแฟสด) 107 
45 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีผล 

ตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด)  110 

46 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานการจัดจําหนาย  
(Place) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)           112 

47 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) ที่มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
 ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
 และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)            115 
 
 



 

ฒ 

  

สารบัญภาพ
 

รูป                  หนา
1  แสดงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือท่ีเปนตลาดอุตสาหกรรม                8 

2 แสดงสัญลักษณท่ีบงถึงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพและมาตรฐานรับรอง 
 การยอยสลายไดทางชีวภาพ              146 
3  แสดงตัวอยางผลิตภัณฑจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพท่ีมีอยูในตลาด     147 
 


