
บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ

ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาแบง
ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที ่1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ 
(ตารางท่ี 3 - 12) 

สวนที ่2   ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยาก (ตารางท่ี 13 - 19) 
สวนที ่3   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ

เพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (ตารางท่ี 20 - 
26) 

สวนที ่4   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ (ตารางท่ี 27 - 33) 

สวนที ่5   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ (จากการขายกาแฟสด) (ตารางท่ี 34 - 40) 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 81 54.00 
หญิง 69 46.00 
รวม 150 100.00 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.00 และเปน
เพศหญิง รอยละ 46.00
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ตารางที ่4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30  ป 53 35.30 

31-40 ป 52 34.70 
41-50 ป 31 20.70 

มากกวา 50 ป 14 9.30 
รวม 150 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 35.30 

รองลงมา มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 34.70 ไดแก มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 20.70 และมี
อายุมากกวา 50 ป รอยละ 9.30 
 
ตารางที ่5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

   หมายเหตุ: อื่น ๆ ไดแก การศึกษานอกโรงเรียนไมระบุวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ราย จากจํานวน 150 ราย  
 คิดเปนรอยละ 0.70  

 
 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 5 3.30 

มัธยมศึกษาตอนตน 9 6.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 16 10.70 

อนุปริญญา/ปวส. 24 16.00 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 86 57.30 

ปริญญาโท/สูงกวาปริญญาโท 9 6.00 
อ่ืน ๆ 1 0.70 

รวม 150 100.00 
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จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา รอยละ 57.30 รองลงมา ไดแก ระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 16.00 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. รอยละ 10.70 ระดับปริญญาโท/สูงกวาปริญญาโท และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เทากันรอยละ 6.00 การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 3.30 และอ่ืน ๆ อีกรอยละ 
0.70  
 
ตารางที ่6 แสดงจํานวน และรอยละอายุการทํางานของผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงปจจุบัน 

 
อายุการทํางาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ป 66 44.00 

5-10 ป 65 43.30 
11-15 ป 15 10.00 

มากกวา 15 ป 4 2.70 
รวม 150 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานในตําแหนง

ปจจุบัน นอยกวา 5 ป รอยละ 44.00 รองลงมา ไดแก มีอายุการทํางานระหวาง 5-10 ป รอยละ 43.30 
ระหวาง 11 – 15 ป รอยละ 10.00 มากกวา 15 ป รอยละ 2.70  
 
ตารางที ่7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 
รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน 46 30.70 
10,001-20,000 บาทตอเดือน 50 33.30 
20,001-30,000 บาทตอเดือน 31 20.70 
30,001-40,000 บาทตอเดือน 16 10.70 
40,001-50,000 บาทตอเดือน 2 1.30 
มากกวา 50,000 บาทตอเดือน 5 3.30 

รวม 150 100.00 
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จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 
บาทตอเดือน รอยละ 33.30 รองลงมา ไดแก มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 30.70 
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 20.70  ระหวาง 30,001 – 40,000 บาทตอเดือน รอย
ละ 10.70  มากกวา 50,000 บาทตอเดือน รอยละ 3.30 และระหวาง 40,001 – 50,000 บาทตอเดือน 
รอยละ 1.30 

 
ตารางที ่8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ประกอบการของธุรกิจ 
  

ระยะเวลาในการประกอบการ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ป 85 56.70 

5-10 ป 52 34.70 
มากกวา 10 ป 13 8.60 

รวม 150 100.00 
 
จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบการของ

ธุรกิจ นอยกวา 5 ป รอยละ 56.70 รองลงมา ไดแก ระหวาง 5-10 ป รอยละ 34.70 และมากกวา 10 ป  
รอยละ 8.60 

 
ตารางที ่9 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ 

 
รูปแบบธุรกิจ จํานวน รอยละ 
บุคคลธรรมดา 141 94.00 

นิติบุคคล 9 6.00 
รวม 150 100.00 

 
จากตารางท่ี 9 พบวารูปแบบธุรกิจสวนใหญเปนลักษณะบุคคลธรรมดา รอยละ 94.00 

รองลงมา ไดแก รูปแบบธุรกิจลักษณะนิติบุคคล รอยละ 6 
 
 



 

29 

ตารางที ่10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
 

ทุนจดทะเบียน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 1 ลานบาท 115 76.70 

มากกกวา 1 ลานบาท 35 23.30 
รวม 150 100.00 

 
จากตารางท่ี 10 พบวาผูประกอบการมีทุนจดทะเบียนธุรกิจสวนใหญไมเกิน 1 ลานบาท  

รอยละ 76.70 และ มากกวา 1 ลานบาท รอยละ 23.30  
 
ตารางที ่11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนพนักงาน 
 

จํานวนพนักงาน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 10 คน 120 80.00 

11- 50 คน 27 18.00 
51-100 คน 2 1.30 

151-200  คน 1 0.70 
รวม 150 100.00 

 
จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน ไมเกิน 10 คน  

รอยละ 80.00 รองลงมา ไดแก มีจํานวนพนักงานระหวาง 11-15 คน รอยละ 18.00 ระหวาง 51-100 
คน รอยละ 1.30 ระหวาง 151-200 คน รอยละ 0.70  
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ตารางที ่12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของกิจการ 
(จากการขายกาแฟสด) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของธุรกิจ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน 57 38.00 
30,001-60,000 บาทตอเดือน 64 42.70 
มากกวา 60,000 บาทตอเดือน 29 19.30 

รวม 150 100.00 
  
 จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 30,001-60,000 บาท รอยละ 42.70 รองลงมา ไดแก มีรายได
เฉล่ียตอเดือนของธุรกิจไมเกิน 30,000.00 บาท รอยละ 38.00 และรายไดมากกวา 60,000 บาท รอย
ละ 19.30  
 
สวนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดยาก 
ตารางที ่13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ
ตอเดือน (บาท) 
 

การซ้ือบรรจุภัณฑตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 50,000 บาทตอเดือน 114 76.00 

50,001-100,000 บาทตอเดือน 28 18.70 
100,001-150,000 บาทตอเดือน 6 4.00 
มากกวา 150,000 บาทตอเดือน 2 1.30 

รวม 150 100.00 
 
จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑไมเกิน 

50,000บาทตอเดือน รอยละ 76.00 รองลงมา ไดแก ระหวาง 50,001-100,000 บาทตอเดือน รอยละ 
18.70 ระหวาง 100,001-150,000 บาทตอเดือน รอยละ 4.00 และมากกวา 150,000 บาทตอเดือน รอย
ละ 1.30 
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ตารางที ่14 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือบรรจุ
ภัณฑ (ตอป) 
 

ความถี่ในการซ้ือบรรจุภัณฑ จํานวน รอยละ 
1-3 ครั้งตอป 55 36.60 
4-6 ครั้งตอป 52 34.70 
7-9 ครั้งตอป 9 6.00 

10-12  ครั้งตอป 16 10.70 
มากกวา 12  ครั้งตอป 18 12.00 

รวม 150 100.00 
 
จากตารางท่ี 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ

ตอป ระหวาง 1-3 ครั้ง รอยละ 36.60 รองลงมา ไดแก ระหวาง 4-6 ครั้ง รอยละ 34.70 มากกวา 12 
ครั้ง รอยละ 12.00 ระหวาง 10-12 ครั้ง รอยละ 10.70 ระหวาง 7-9 ครั้ง รอยละ 6.00  

 
ตารางที ่15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงบรรจุภัณฑในการ
จัดซ้ือ 
 

จํานวนแหลงบรรจุภัณฑ จํานวน รอยละ 
1 ราย 31 20.60 

2-3 ราย 78 52.00 
4-5 ราย 22 14.70 

มากกวา 5 ราย 19 12.70 
รวม 150 100.00 

 
จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแหลงบรรจุภัณฑในการจัดซ้ือ 

ระหวาง 2-3 ราย รอยละ 52.00 รองลงมา ไดแก จํานวน 1 ราย รอยละ 20.60 ระหวาง 4-5 ราย รอย
ละ 14.70 และ มากกวา 5 ราย รอยละ 12.70  
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ตารางที ่16 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการวางแผนการส่ังซ้ือ
บรรจุภัณฑ  

 
แผนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ จํานวน รอยละ 
เม่ือบรรจุภัณฑหมดสตอก 65 43.30 

เม่ือสตอกเหลือประมาณ 1 เดือน 59 39.30 
เม่ือสต็อกเหลือ 2 เดือน 13 8.70 
เม่ือสต็อกเหลือ 3 เดือน 5 3.30 

อ่ืน ๆ 8 5.40 
รวม 150 100.00 

หมายเหตุ: อื่น ๆ ไดแก เม่ือสตอกเหลือ 1-2 สัปดาห จํานวน 8 ราย จากจํานวน 150 ราย คิดเปนรอยละ 5.40  
 
จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแผนในการจัดซ้ือบรรจุภัณฑเม่ือ

บรรจุภัณฑหมดสตอก รอยละ 43.30 รองลงมา ไดแก เม่ือสตอกเหลือประมาณ 1 เดือน รอยละ 
39.30 เม่ือสต็อกเหลือ 2 เดือน รอยละ 8.70 อ่ืน ๆ รอยละ 5.40 และ เม่ือสต็อกเหลือ 3 เดือน รอยละ 
3.30  
 
ตารางที ่17 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลของบรรจุ
ภัณฑ 
 

แหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
คําแนะนําของผูอ่ืน 85 56.70 

อินเทอรเน็ต 57 38.00 
สมุดรายการคา สมุดโทรศัพทหนาเหลือง 20 13.30 

พนักงานขายท่ีเขาเสนอขายที่รานคา 50 33.30 
ซ้ือจากบริษัทแมในกรณีท่ีเปนรานกาแฟแบบแฟรนไซน 21 14.00 

อ่ืน ๆ 2 1.30 
หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถาม ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 150 ราย 
                : อื่น ๆ ไดแก ทําการสํารวจขอมูลดวยตัวเอง จํานวน 2 ราย จากจํานวน 150 ราย คิดเปนรอยละ 1.30  
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จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบแหลงขอมูลของบรรจุภัณฑ 
จากคําแนะนําของผูอ่ืน รอยละ 56.70 รองลงมา ไดแก อินเทอรเน็ต รอยละ 38.00 พนักงานขายท่ีเขา
เสนอขายท่ีรานคา รอยละ 33.30 ซ้ือจากบริษัทแมในกรณีท่ีเปนรานกาแฟแบบแฟรนไซน รอยละ 
14.00 สมุดรายการคา สมุดโทรศัพทหนาเหลือง รอยละ 13.30 และอ่ืน ๆ รอยละ 1.30 

 
ตารางที ่18 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามของบุคคลท่ีมีอํานาจหรือมีสวนรวม
ตอการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ  
 

ผูที่มีอํานาจ/สวนรวมตอการ
ตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ               จํานวน                รอยละ 

ประธานบริษัท 12 8.00 
กรรมการผูจัดการ 10 6.70 
ผูจัดการราน/ธุรกิจ 19 12.70 
ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 27 18.00 

ผูจัดการฝายการตลาด 5 3.30 
เจาของธุรกิจ (บุคคลธรรมดา) 116 77.30 

เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซ้ือ 12 8.00 
อ่ืนๆ 10 6.70 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถาม ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 150 ราย 
: อื่น ๆ ไดแก คนในครอบครัว จํานวน 7 ราย จากจํานวน 150 ราย คิดเปนรอยละ 4.70  
  และหุนสวนท่ีรวมลงทุน จํานวน 3 ราย จากจํานวน 150 ราย คิดเปนรอยละ 2.00 

                             
จากตารางท่ี 18 พบวาผูมีอํานาจ/สวนรวมตอการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑของผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแกเจาของธุรกิจ (บุคคลธรรมดา) รอยละ 77.30 รองลงมา ไดแก ผูจัดการ
ฝายจัดซ้ือ รอยละ 18.00 ผูจัดการราน/ธุรกิจ รอยละ 12.70 ประธานบริษัท และเจาหนาท่ีพัสด/ุจัดซ้ือ 
เทากันรอยละ 8.00 อ่ืน ๆ รอยละ 6.70 กรรมการผูจัดการ รอยละ 6.70 และ ผูจัดการฝายการตลาด  
รอยละ 3.30 
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ตารางที ่19 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ 
บรรจุภัณฑยอยสลายไดยาก 
 

ปจจัยที่มีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑ จํานวน รอยละ 
ผลิตภัณฑ 42 28.00 

ราคา 74 49.30 
ชองทางการจัดจําหนาย 23 15.30 
การสงเสริมการตลาด 10 6.70 

อ่ืน ๆ 1 0.70 
รวม 150 100.00 

หมายเหตุ: อื่น ๆ ไดแก ปจจัยเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ราย จากจํานวน 150 ราย คิดเปนรอยละ 
0.70  

 
จากตารางท่ี 19 พบวาปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายยาก

ของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด รอยละ 49.30 รองลงมา ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ 
รอยละ 28.00 ปจจัยดานการจัดจําหนาย รอยละ 15.30 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด รอยละ 6.70 
และอ่ืน ๆ รอยละ 0.70  
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สวนที ่3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
3.1 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่ 20 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีมี
ผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ระดับความสําคัญของปจจัย 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/สภาวะ
โลกรอน 

16      
(10.70) 

63       
(42.00) 

52       
(34.60) 

16       
(10.70) 

3 
(2.00) 

3.49 
(ปานกลาง) 

นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะ
โลกรอน 

13       
(8.70 ) 

54       
(36.00) 

60       
(40.00) 

17       
(11.30) 

6         
(4.00) 

3.34 
(ปานกลาง) 

ผูประกอบการรายอื่นๆท่ีขายในบริเวณ
ใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

8 
(5.30) 

37       
(24.70) 

57       
(38.00) 

32       
(21.30) 

16       
(10.70) 

2.93 
(ปานกลาง) 
 

 
การสนับสนุนของภาครัฐในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /
มาตรการลดหยอนภาษี/การใหอัตรา
ดอกเบ้ียพิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพื่อ
การลงทุน เปนตน 

10 
(6.60) 

34 
(22.70) 

46 
(30.70) 

42 
(28.00) 

18 
(12.00) 

2.84 
(ปานกลาง) 

การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการของกรมการคาหากใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

12        
(8.00) 

35       
(23.30) 

40       
(26.70) 

40       
(26.70) 

23       
(15.30) 

2.82 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ระดับความสําคัญของปจจัย 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

9         
(6.00) 

34       
(22.60) 

40       
(26.70) 

37       
(24.70) 

30       
(20.00) 

2.70 
(ปานกลาง) 

คําแนะนําของทางราชการ เชน 
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 

13        
(8.60) 

24       
(16.00) 

52       
(34.70) 

45       
(30.00) 

16       
(10.70) 

2.82 
(ปานกลาง) 
 

กระแสนิยมเพื่อสุขภาพผูบริโภค โดย
การใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุ
ธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี 
ปลอดภัยตอสุขภาพ 

13        
(8.60) 

46       
(30.70) 

60       
(40.00) 

24       
(16.00) 

7         
(4.70) 

3.23 
(ปานกลาง) 

 
 

 
 

กระแสนิยมในการรักษาสิ่งแวดลอมโดย
การใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพื่อสิ่งแวดลอม 

14        
(9.40) 

43       
(28.70) 

65       
(43.30) 

20       
(13.30) 

8         
(5.30) 

3.23 
(ปานกลาง) 

รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับ
ผูประกอบการเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

7       
(4.60) 

40       
(26.70) 

48       
(32.00) 

39       
(26.00) 

16       
(10.70) 

2.89 
(ปานกลาง) 

มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสาร
เผยแพรในรูปของสื่อตางๆ ในการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ
รวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

14        
(9.40) 

35       
(23.30) 

50       
(33.30) 

30       
(20.00) 

21       
(14.00) 

2.94 
(ปานกลาง) 

มีการรณรงคประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึง
ประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

13        
(8.70) 

39       
(26.00) 

66       
(44.00) 

21       
(14.00) 

11       
(7.30) 

3.15 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 
3.03 

(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 20 พบวาปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง 
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.03) โดยมีผล 
ของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ จํานวนผูบริโภคกาแฟสดใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 
3.49) นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 
3.34) กระแสนิยมเพ่ือสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสาร
ปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ และกระแสนิยมในการรักษาส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 3.23) มีการรณรงคประชาสัมพันธและ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.15) มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของส่ือตางๆ 
ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.94) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.93) รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.89) การสนับสนุน
ของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /
มาตรการลดหยอนภาษี/การใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน 
(คาเฉล่ีย 2.84) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมการคาหากใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และคําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย (คาเฉล่ียเทากัน 2.82) และกฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.70)  
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ตารางที ่ 21 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยภายในองคการท่ีมี
ผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยภายในองคการ 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมในการบรรจุสินคา 

14      
(9.40) 

33       
(22.00) 

65       
(43.30) 

36       
(24.00) 

2 
(1.30) 

3.14 
(ปานกลาง) 

ระบบการจัดซื้อสินคาของ
ผูประกอบการรานกาแฟสดกับ
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม เชน มีการทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนาเปนระยะเวลา
ยาว เพื่อประโยชนทางการคา 

9      
(6.00) 

36       
(24.00) 

56       
(37.30) 

34       
(22.70) 

15       
(10.00) 

2.93 
(ปานกลาง) 

วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุ
ภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

33    
(22.00) 

52       
(34.70) 

49       
(32.70) 

15       
(10.00) 

1        
(0.60) 

3.67 
(มาก) 

ผูบริหาร/พนักงานในสถาน
ประกอบการรานกาแฟสดรูถึง
ประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม และ
รวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมในการบรรจุสินคา 

14      
(9.30) 

37       
(24.70) 

72       
(48.00) 

25       
(16.70) 

2        
(1.30) 

3.24 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
 

(แปลผล) 
3.25 

(ปานกลาง) 
หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 21 พบวาปจจัยภายในองคการท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.25) โดยมีผล
ของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก วัตถุประสงค
ดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบ การรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.67) ปจจัย
ยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ผูบริหาร/พนักงานในสถาน
ประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.24) ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/
มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 
3.14) และ ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลายาว เพ่ือ
ประโยชนทางการคา (คาเฉล่ีย 2.93)  
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ตารางที ่22 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยระหวางบุคคลท่ีมีผล
ตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยระหวางบุคคล 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

ผูประกอบการรานกาแฟสดมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับ
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน เพ่ือน 
ญาติ หุนสวน 
 

13       
(8.60) 

25       
(16.70) 

60       
(40.00) 

27       
(18.00) 

25       
(16.70) 

2.83 
(ปานกลาง) 

 
 

 

มีการสรางความสัมพันธท่ีดีและ
เปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทน
จําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซื้อบรรจุภัณฑของผูประกอบการ
รานกาแฟสด 
 

10       
(6.70) 

27       
(18.00) 

78       
(52.00) 

28       
(18.70) 

7        
(4.60) 

3.03 
(ปานกลาง) 

 
 

 

มีการสื่อสารขอมูลท่ีดีระหวาง
ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 
 

11       
(7.30) 

32       
(21.30) 

62       
(41.30) 

37       
(24.70) 

8        
(5.40) 

3.01 
(ปานกลาง) 

 
 

ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมใหบริการ
ท่ีเปนปจเจกบุคคล(บริการตามความ
ตองการของแตละบุคคล)กับผูมี
หนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

11       
(7.30) 

30       
(20.00) 

60       
(40.00) 

39       
(26.00) 

10       
(6.70) 

2.95 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยระหวางบุคคล 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

การใหสิ่งจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ 
จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผู
มีหนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

10       
(6.70) 

35       
(23.30) 

50       
(33.30) 

32       
(21.30) 

23       
(15.40) 

2.85 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
 

(แปลผล) 
2.93 

(ปานกลาง) 
หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 22 พบวาปจจัยระหวางบุคคลมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.93) โดยมีผล
ของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ มีการสรางความสัมพันธท่ีดแีละ
เปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.03) รองลงมาคือ มีการส่ือสาร
ขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.01) และตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล (บริการตามความตองการของแต
ละบุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.95)  การให
ส่ิงจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.85) และผูประกอบการ
รานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน (คาเฉล่ีย 2.83)   
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3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่23 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคา (Product) 
ท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยดานสินคา (Product) 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัย
ในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการ
บริโภค  

26       
(17.30) 

47       
(31.30) 

67       
(44.70) 

9        
(6.00) 

1        
(0.70) 

3.59 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชวีภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย 
ใหเลือกหลากหลายตามความ
ตองการใช 

16       
(10.70) 

41       
(27.30) 

48       
(32.00) 

30       
(20.00) 

15       
(10.00) 

3.09 
(ปานกลาง) 
 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา 
หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 

19       
(12.60) 

40      
(26.70) 

62       
(41.30) 

28       
(18.70) 

1        
(0.70) 

3.32 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตรา
สินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมอยางชดัเจน 

9        
(6.00) 

46       
(30.70) 

55       
(36.70) 

37       
(24.60) 

3        
(2.00) 

3.14 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง 
รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจาก
ภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห 

12       
(8.00) 

32       
(21.30) 

62       
(41.40) 

32       
(21.30) 

12       
(8.00) 

3.00 
(ปานกลาง) 

มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ี
ไดรับการรับรอง 

12       
(8.00) 

43       
(28.70) 

69       
(46.00) 

25       
(16.70) 

1        
(0.60) 

3.27 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานสินคา (Product) 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยท่ีี
ทันสมัยซึ่งคุณสมบัติ ในการใชงาน
ไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป 

19       
(12.70) 

37       
(24.60) 

59       
(39.30) 

28       
(18.70) 

7        
(4.70) 

3.22 
(ปานกลาง) 

 
 

 
ชื่อเสียงหรือความนาเชื่อถือของ
ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

10       
(6.70) 

44       
(29.30) 

62       
(41.30) 

31       
(20.70) 

3        
(2.00) 

3.18 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
 

(แปลผล) 
3.23 

(ปานกลาง) 
หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 23 พบวาปจจัยดานสินคา (Product) มีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย

ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.23) โดย
มีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก บรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค 
(คาเฉล่ีย 3.59) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 
(คาเฉล่ีย 3.32) มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 3.27) บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานได
เหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป(คาเฉล่ีย 3.22) ช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.18) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มี
สัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมอยาง
ชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.14) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย ให
เลือกหลากหลายตามความตองการใช(คาเฉล่ีย 3.09) และบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุท่ีทําจากวสัดุ
สังเคราะห (คาเฉล่ีย 3.00) 
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ตารางที ่24 แสดงจํานวน และรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมี
ผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยดานราคา (Price) 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพไมคอยเปลี่ยนแปลง 
 

13       
(8.60) 

37       
(24.70) 

76       
(50.70) 

21       
(14.00) 

3        
(2.00) 

3.24 
(ปานกลาง) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย มี
การแจงราคาใหทราบลวงหนา 
 

8        
(5.30) 

34       
(22.70) 

73       
(48.70) 

29       
(19.30) 

6        
(4.00) 

3.06 
(ปานกลาง) 

เม่ือแจงใหทราบวามีการ
เปลี่ยนแปลงราคา อนุโลมใหมีการ
ใหซื้อในราคาเดิมในงวดนั้นกอน 
แลวจึงเปลี่ยนราคาขายในงวดการ
ซื้อถัดไป 
 

14       
(9.30) 

30       
(20.00) 

63       
(42.00) 

33       
(22.00) 

10       
(6.70) 

3.03 
(ปานกลาง) 

มีการใหสินเชื่อการคา  9        
(6.00) 

32       
(21.40) 

62       
(41.30) 

35       
(23.30) 

12       
(8.00) 

2.94 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป 
 

19       
(12.70) 

27       
(18.00) 

58       
(38.70) 

28       
(18.60) 

18       
(12.00) 

3.01 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอื่น  
 
 

13       
(8.70) 

28       
(18.60) 

79       
(52.70) 

24       
(16.00) 

6        
(4.00) 

3.12 
(ปานกลาง) 

สามารถตอรองราคาได หากซื้อใน
ปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซื้อ 
ขายลวงหนา 

14       
(9.30) 

34       
(22.70) 

72       
(48.00) 

26       
(17.30) 

4        
(2.70) 

3.19 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานราคา (Price) 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

ไมมีการมัดจําลวงหนาในการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ 

15       
(10.00) 

26       
(17.30) 

66       
(44.00) 

38       
(25.30) 

5        
(3.40) 

3.05 
(ปานกลาง) 

มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซื้อเปนเงิน
สด) 

16       
(10.70) 

31       
(20.70) 

59       
(39.30) 

32       
(21.30) 

12       
(8.00) 

3.05 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
 

(แปลผล) 
3.08 

(ปานกลาง) 
หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 24 พบวาปจจัยดานราคา (Price) มีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.08) โดยมีผล
ของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง (คาเฉล่ีย 3.24) รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได หากซ้ือใน
ปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.19) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.12) กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคา
ใหทราบลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.06) ไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพ และมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ียเทากัน 3.05) เม่ือแจงใหทราบวามี
การเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายใน
งวดการซ้ือถัดไป (คาเฉล่ีย 3.03) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑ
ท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.01) และ มีการใหสินเช่ือการคา (คาเฉล่ีย 2.94) 
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ตารางที ่ 25 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ท่ีมีผลตอการซ้ือ
ท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
ระดับความสําคัญของปจจัย 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมถึงสถานประกอบการ
รานกาแฟสด เม่ือมีการสั่งซื้อ
สินคา 

18       
(12.00) 

32       
(21.30) 

66       
(44.00) 

28       
(18.70) 

6        
(4.00) 

3.19 
(ปานกลาง) 

มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ถึงสถานประกอบการรานกาแฟ
สด เม่ือมีการสั่งซื้อสินคาฟร ี 

15       
(10.00) 

38       
(25.30) 

60       
(40.00) 

30       
(20.00) 

7        
(4.70) 

3.16 
(ปานกลาง) 
 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิง่แวดลอม
หาไดงาย  

18       
(12.00) 

23       
(15.30) 

73       
(48.70) 

30       
(20.00) 

6        
(4.00) 

3.11 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมี
ท่ีจอดรถเพียงพอ  

17       
(11.30) 

25       
(16.70) 

75       
(50.00) 

26       
(17.30) 

7        
(4.70) 

3.13 
(ปานกลาง) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมให
ผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรง
เวลานัดหมาย 

14       
(9.30) 

33       
(22.00) 

76       
(50.70) 

21       
(14.00) 

6        
(4.00) 

3.19 
(ปานกลาง) 
 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมตาม
ปริมาณท่ีสั่งซื้อ 

17       
(11.30) 

28       
(18.70) 

80       
(53.30) 

19       
(12.70) 

6        
(4.00) 

3.21 
(ปานกลาง) 

กระบวนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ไมยุงยาก 

17       
(11.30) 

22       
(14.70) 

81       
(54.00) 

25       
(16.70) 

5        
(3.30) 

3.14 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
ระดับความสําคัญของปจจัย 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ไดทุกวัน 

14       
(9.30) 

45       
(30.00) 

70       
(46.70) 

13       
(8.70) 

8 
(5.30) 

3.29 
(ปานกลาง) 

 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ไดหลายชองทาง เชน ทาง
โทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/
ตัวแทนจําหนาย 

9        
(6.00) 

47       
(31.30) 

65       
(43.30) 

21       
(14.00) 

8        
(5.40) 

3.19 
(ปานกลาง) 
 

 
 

มีเอกสารของระบบจัดซื้อบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง 
ครบถวน 

10       
(6.60) 

31       
(20.70) 

63       
(42.00) 

37       
(24.70) 

9        
(6.00) 

2.97 
(ปานกลาง) 
 

ไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมถึงผูประกอบการราน
กาแฟสดนาน 

16       
(10.60) 

27       
(18.00) 

70       
(46.70) 

31       
(20.70) 

6        
(4.00) 

3.11 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
 

(แปลผล) 
3.15 

(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 25 พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) มีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.15) โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี ้ สามารถส่ังซ้ือ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน (คาเฉล่ีย 3.29) รองลงมาคือ จัดสงบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.21) มีบริการสงสินคา
จากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมี
การส่ังซ้ือสินคา และจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการราน
กาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย และสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ียเทากัน 3 ปจจัย
ยอย 3.19) มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการ
รานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคาฟรี (คาเฉล่ีย 3.16) กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 3.14) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.13) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมหาไดงาย และไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภณัฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการ
รานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ียเทากัน 2 ปจจัยยอย 3.11) และมีเอกสารของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน (คาเฉล่ีย 2.97)   
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ตารางที ่26 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผล
ตอการซ้ือท่ีมีผลตอการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม 

20       
(13.30) 

25       
(16.70) 

49       
(32.70) 

39       
(26.00) 

17       
(11.30) 

2.95 
(ปานกลาง) 
 

มีสวนลดพิเศษหากซื้อบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก 

16       
(10.70) 

32       
(21.30) 

57       
(38.00) 

33       
(22.00) 

12       
(8.00) 

3.05 
(ปานกลาง) 

หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ี
สาเหตุมาจากการผลิต
ผูประกอบการสามารถเปลี่ยนสินคา
และ/หรือ คืนสินคาได 

20       
(13.30) 

34       
(22.70) 

60       
(40.00) 

28       
(18.70) 

8       
(5.30) 

3.20 
(ปานกลาง) 

 

มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ผานสื่อตางๆ  เชน วิทย/ุโทรทัศน/
แผนผับประชาสัมพันธ 

11       
(7.30) 

31       
(20.70) 

48      
(32.00) 

35       
(23.30) 

25 
(16.70) 

2.79 
(ปานกลาง) 

พนักงานขาย มีอัธยาศัยดี พูดจา
ไพเราะ สามารถชักจูงใหซื้อสินคา
ได 

12       
(8.00) 

27       
(18.00) 

84       
(56.00) 

20       
(13.30) 

7       
(4.70) 

3.11 
(ปานกลาง) 

พนักงานขายสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม
ไดอยางมืออาชีพ 

15       
(10.00) 

30       
(20.00) 

59       
(39.30) 

34       
(22.70) 

12       
(8.00) 

3.01 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.02 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 26 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอการซ้ือ

บรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปาน
กลาง (คาเฉล่ีย 3.02) โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ หาก
มีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ 
คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 3.20) รองลงมาคือ พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูงให
ซ้ือสินคาได (คาเฉล่ีย 3.11) สวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ประจํา หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ีย 3.05) พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 3.01) มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม(คาเฉล่ีย 2.95) และ มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทยุ/โทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 
2.79) 
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สวนที ่4  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
ตารางที ่27 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา  
5 ป 

5-10 ป มากกวา  
10 ป 

จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/สภาวะโลกรอน 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

ผูประกอบการรายอื่นๆท่ีขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

2.81 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

การสนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /
มาตรการลดหยอนภาษ/ีการใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับ
การกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน 

2.71 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

 

การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของ
กรมการคาหากใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

2.55 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรม
อนามัย 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

กระแสนิยมเพ่ือสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ี
ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี 
ปลอดภัยตอสุขภาพ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

กระแสนิยมในการรักษาสิ่งแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 



 

52 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา  
5 ป 

5-10 ป มากกวา  
10 ป 

รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

2.80 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของ
สื่อตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ
รวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

2.82 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกให
ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงประโยชนของการใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.96 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 27 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
นอยกวา 5 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.96 
โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี ้ ไดแก จํานวนผูบริโภค
กาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน 
(คาเฉล่ีย 3.47) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเรื่อง นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.35) กระแสนิยมในการรักษาส่ิงแวดลอม
โดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.25) กระแสนิยมเพื่อสุขภาพ
ผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัย
ตอสุขภาพ (คาเฉล่ีย 3.21) มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไป
ตระหนักถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.08) มี
แหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของส่ือตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนให
ผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.82) 
ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 2.81) รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับ             ผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.80) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
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ประกอบกิจการของกรมการคาหากใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และ
คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (คาเฉล่ียเทากัน 2.72) การ
สนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มาตรการ
ยกเวนภาษี /มาตรการลดหยอนภาษี/การใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน 
เปนตน (คาเฉล่ีย 2.71) และกฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 2.55) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.07 โดยมี
ผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก จํานวน
ผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะ
โลกรอน (คาเฉล่ีย 3.50) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก 
นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.27) 
กระแสนิยมเพ่ือสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสาร
ปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ (คาเฉล่ีย 3.19) มีการรณรงคประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.17) กระแสนิยมในการรักษาส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.15) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.06) มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสาร
เผยแพรในรูปของส่ือตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.00) การสนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /มาตรการลดหยอนภาษี/การใหอัตรา
ดอกเบ้ียพิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน (คาเฉล่ีย 2.98) รัฐบาลกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 2.94) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมการคาหากใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.90) กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และคําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรม
อนามัย (คาเฉล่ียเทากัน 2.90) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.35 
โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแกจํานวน
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ผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะ
โลกรอน และนโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน 
(คาเฉล่ียเทากัน 3.54)  ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ให
ความสําคัญในเรื่องคําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ปจจัยดาน
กระแสนิยมเพ่ือสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสาร
ปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ ปจจัยดานกระแสนิยมในการรักษาส่ิงแวดลอมโดยการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ปจจัยดานมีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสาร
เผยแพรในรูปของส่ือตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และ มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ท่ัวไปตระหนักถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย
เทากัน 5 ปจจัย 3.46) รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใน
การใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอม              (คาเฉล่ีย 3.23) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีขายใน
บริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม, การสนับสนุนของภาครัฐใน
การใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษ ี /มาตรการ
ลดหยอนภาษี/การใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน, การยกเวน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมการคาหากใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม,กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.15) 
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ตารางที ่28 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยภายในองคการ 
(Organizational Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
 

ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) 
(ปจจัยภายในองคการ หมายถึง ปจจัยในองคการผูซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพื่อส่ิงแวดลอม เชนรานมีนโยบายใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
ส่ิงแวดลอม เปนตน) 

ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา  
5 ป 

5-10 ป มากกวา  
10 ป 

 ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/มี
นโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมในการบรรจุสินคา 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

ระบบการจัดซื้อสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสด
กับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปน
ระยะเวลายาว เพ่ือประโยชนทางการคา 

2.88 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไร
ของผูประกอบการรานกาแฟสด 

3.84 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.31 
(ปานกลาง) 

ผูบริหาร/พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรู
ถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือสิ่งแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการ
ใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมใน
การบรรจุสินคา 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.26 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 28 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
นอยกวา 5 ปใหความสําคัญตอปจจัยภายในองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.26 
โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก 
วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 
3.84)  ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ผูบริหาร/พนักงานใน
สถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
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ส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใชบรรจภุัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.28) ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/
มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 
3.05) และ ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลายาว เพ่ือ
ประโยชนทางการคา (คาเฉล่ีย 2.88) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญปจจัยภายในองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีผล 3.19 โดยมีผลของ
ปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก วัตถุประสงคดาน
ตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.50) ปจจัยยอยท่ีมี
ผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดบัความสําคัญดังนี้ ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุ
สินคา (คาเฉล่ีย 3.19) ผูบริหาร/พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการ
ใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.13) ระบบการจัดซ้ือ
สินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลายาว เพ่ือประโยชนทางการคา 
(คาเฉล่ีย 2.94) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ปใหความสําคัญตอปจจัยภายในองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.37 
โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก 
ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.54) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ไดแก ผูบริหาร/พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชน
ของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการ
ใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.38) วัตถุประสงค
ดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.31) และ 
ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลายาว เพ่ือประโยชนทาง
การคา (คาเฉล่ีย 3.23) 
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ตารางที ่29 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยระหวางบุคคล 
(Interpersonal Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
 

ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
นอยกวา  

5 ป 
5-10 ป มากกวา  

10 ป 
ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกบั
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน 

2.67 
(ปานกลาง) 

2.92 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 
 

มีการสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่อง
ระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 
 

มีการสื่อสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซื้อ
บรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 
 

ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล(บริการตาม
ความตองการของแตละบุคคล)กับผูมีหนาท่ีจัดซื้อบรรจุ
ภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.89 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 
 
 

การใหสิ่งจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนาย
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.75 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.84 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 29 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ    
นอยกวา 5 ปใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.84 
โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ไดแก มีการสรางความ 
สัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.96) มีการ
ส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.94) ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล (บริการตามความตองการของแต
ละบุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.89) การให
ส่ิงจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.75) ผูประกอบการราน
กาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน(คาเฉล่ีย 2.67) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.97 โดยมีผล
ของปจจยัยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ไดแก มีการสรางความสัมพันธท่ี
ดีและเปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.06) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเรื่อง มีการส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบ การรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.02) 
ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล 
(บริการตามความตองการของแตละบุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจภุัณฑของผูประกอบการราน
กาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.96)ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน (คาเฉล่ีย 2.92) และการให
ส่ิงจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.90) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ปใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.35 
โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ผูประกอบการรานกาแฟ
สดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน 
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เพ่ือน ญาติ หุนสวน (คาเฉล่ีย 3.46)  รองลงมาคือ มีการสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยาง
ตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด และมีการส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทน
จําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ียเทากัน 3.38) ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล(บริการตามความตองการของแตละบุคคล) กับผูมี
หนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.31) การใหส่ิงจูงใจ เชน ของ
รางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.23) 
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ตารางที ่30 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคา (Produce)   ท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
 

ปจจัยดานสินคา (Produce) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
นอยกวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีความ
สะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค  

3.48 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีขนาด 
รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีความ
ทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม มี
สัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีการ
ออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจาก
ภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 
 

มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง 3.25 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมผลิตดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งมีคุณสมบัติในการใชงานได
เหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

ชื่อเสียงหรือความนาเชื่อถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

คาเฉล่ียรวม  3.14 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.59 
(มาก) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ    
นอยกวา 5 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.14 
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค (คาเฉล่ีย 3.48) 
รองลงมาคือ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือ
เหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป และมีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย
เทากัน 3.25) ช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.12) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.07) บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.05) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช (คาเฉล่ีย 2.98) บรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัด
จากภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห (คาเฉล่ีย 2.89) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.28 โดยมีผลของ
ปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค 
(คาเฉล่ีย 3.69) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 
(คาเฉล่ีย 3.38) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงมี
คุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.33) บรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.21) มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการ
รองรับมาตรฐาน และช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 3.19) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบ
ลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช (คาเฉล่ียเทากัน 3.17) และบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุ
ท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห (คาเฉล่ียเทากัน 3.08) 
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ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.59 โดยมีผล
ของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค 
(คาเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.77) มีมาตรฐานการ
ผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 3.69) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
มีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป และช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของ
ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 3.54) ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมี
ขนาด รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช และบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน (คาเฉล่ียเทากัน 3.46) และบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุ
สังเคราะห (คาเฉล่ียเทากัน 3.38) 
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ตารางที ่ 31 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
 

ปจจัยดานราคา (Price) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไมคอย
เปลี่ยนแปลง 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบ
ลวงหนา 

3.02 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

เม่ือแจงใหทราบวามีการเปลี่ยนแปลงราคา อนุโลมใหมี
การใหซื้อในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปลี่ยนราคา
ขายในงวดการซื้อถัดไป 

2.99 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

มีการใหสินเชื่อการคา  2.87 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุ
ภัณฑท่ัวไป 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพใกลเคียงกับ 
ผูขายรายอื่น  

3.08 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

สามารถตอรองราคาได หากซื้อในปริมาณมาก หรือหากทํา
สัญญาซื้อ ขายลวงหนา 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

ไมมีการมัดจําลวงหนาในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพ 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซื้อเปนเงินสด) 3.07 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

คาเฉล่ียรวม  3.06 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.51 
(มาก) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ    
นอยกวา 5 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.06 โดยมี
ผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ไดแก ราคาขายของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง (คาเฉล่ีย 3.29)  รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได หาก
ซ้ือในปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.21)  และราคาขายของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.08) มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงิน
สด) (คาเฉล่ีย 3.07) ไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ (คาเฉล่ีย 
3.04) กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.02) ราคาขาย
ของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.00) เม่ือแจงใหทราบวามี
การเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายใน
งวดการซ้ือถัดไป (คาเฉล่ีย 2.99) และมีการใหสินเช่ือการคา (คาเฉล่ีย 2.87) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.99 โดยมีผลของ
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.12) รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได หากซ้ือใน
ปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.10) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง (คาเฉล่ีย 3.06) กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาให
ทราบลวงหนา (คาเฉล่ีย 2.98) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑ
ท่ัวไป (คาเฉล่ีย 2.96) เม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนโุลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิม
ในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป และไมมีการมัดจําลวงหนาในการ
ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ (คาเฉล่ียเทากัน 2.94) มีการใหสินเช่ือการคา (คาเฉล่ีย 2.90) 
และมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ีย 2.88) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.51 โดยมีผล
ของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก เม่ือแจงใหทราบ
วามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขาย
ในงวดการซ้ือถัดไปราคา (คาเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลงสามารถ อีกท้ัง หากกรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาให
ทราบลวงหนา และไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ (คาเฉล่ีย
เทากัน 3.62)  มีการใหสินเช่ือการคา และมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ียเทากัน 
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3.54) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ราคาขายของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน และ สามารถตอรองราคาได หากซ้ือในปริมาณมาก 
หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ียเทากัน 3.38) และราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.23) 
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ตารางที ่32 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(Place) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 

มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟ
สด เม่ือมีการสั่งซื้อสินคา 
 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการ
สั่งซื้อสินคาฟร ี 
 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมหาไดงาย  
 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ  
 

3.19 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมให
ผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย 
 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ตามปริมาณท่ีสั่งซื้อ 
 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

กระบวนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไมยุงยาก 
 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไดทุกวัน 

3.34 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ 
อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

มีเอกสารของระบบจัดซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

ไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมถงึผูประกอบการรานกาแฟสด
นาน 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.15 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ    
นอยกวา 5 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
3.15 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดงันี้โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน (คาเฉล่ีย 3.34)  
รองลงมาคือ จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสด
ไดตรงเวลานัดหมาย (คาเฉล่ีย 3.22)  สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมหาไดงาย (คาเฉล่ีย 3.21) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ และสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ียเทากัน 3.19) 
จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ (คาเฉล่ียเทากัน 3.16) มี
บริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด 
เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี (คาเฉล่ีย 3.14) มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคา และกระบวนการ
ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ียเทากัน 3.12) ไมมี
ระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ีย 3.07) และมีเอกสาร
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ของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน (คาเฉล่ีย 
2.93) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.06 โดย
มีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/
ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.21)  รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดทุกวัน (คาเฉล่ีย 3.17)  จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตาม
ปริมาณท่ีส่ังซ้ือ และมีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึง
สถานประกอบการรานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคา (คาเฉล่ียเทากัน 3.15) ไมมีระยะเวลาในการ
รอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ีย 3.10) มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี และ
กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ียเทากัน 3.04) 
จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลา
นัดหมาย (คาเฉล่ีย 3.02) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ี
จอดรถเพียงพอ และ มีเอกสารของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน (คาเฉล่ียเทากัน 2.96) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมหาไดงาย (คาเฉล่ีย 2.88) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.50 
โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก มี
บริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการ
รานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคา และมีบรกิารขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี (คาเฉล่ียเทากัน 3.77) 
รองลงมาคือ จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ และ 
กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ียเทากัน 3.69) 
จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลา
นัดหมาย (คาเฉล่ีย 3.62) สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน 
(คาเฉล่ีย 3.46) สถานท่ีจดัจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมหาไดงาย ปจจัย
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ดานสถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ และไม
มีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ียเทากัน 3.38) มี
เอกสารของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 
(คาเฉล่ีย 3.31) สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดหลายชองทาง เชน 
ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.08) 
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ตารางที ่33 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 

นอยกวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 

มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

มีสวนลดพิเศษหากซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือสิ่งแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิต
ผูประกอบการสามารถเปลี่ยนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมผานสื่อตางๆ  เชน วิทย/ุโทรทัศน/แผนผับ
ประชาสัมพันธ 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

พนักงานขาย มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูงให
ซื้อสินคาได 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไดอยางมืออาชีพ 

3.01 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.96 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 33 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ    
นอยกวา 5 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 2.96 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ หากมี
ปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ 
คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 3.15)  รองลงมาคอื พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ีพูดจาไพเราะ สามารถชักจูงให
ซ้ือสินคาได (คาเฉล่ีย 3.13) พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมได
อยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 3.01) มีสวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ีย 2.94) มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
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ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 2.84) และ มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทยุ/โทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 
2.72) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ 5-
10 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
3.03 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ หากมีปญหาในการ
ใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได 
(คาเฉล่ีย 3.17) รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ประจํา หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ีย 3.12) พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ีพูดจาไพเราะ สามารถชักจูงใหซ้ือ
สินคาได (คาเฉล่ีย 3.08) มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน 
ลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 3.00) พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 2.96) และ มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทยุ/โทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 2.83) 

ผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.33 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคา
และ/หรือ คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 3.62) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ไดแก มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด 
แลก แจก แถม และ มีสวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมประจํา 
หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ียเทากัน 3.46) พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 3.23) พนักงานขาย มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูง
ใหซ้ือสินคาได (คาเฉล่ีย 3.15) และ มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทย/ุโทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 3.08) 
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สวนที ่5  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ  
ตารางที ่34 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 

 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ี
สนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/สภาวะโลกรอน 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 

นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

ผูประกอบการรายอื่นๆท่ีขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.02 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

การสนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /
มาตรการลดหยอนภาษ/ีการใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับ
การกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน 

2.96 
(ปานกลาง) 

2.66 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของ
กรมการคาหากใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.61 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

2.77 
(ปานกลาง) 

2.63 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรม
อนามัย 

2.96 
(ปานกลาง) 

2.70 
(ปานกลาง) 

2.79 
(ปานกลาง) 

 
กระแสนิยมเพ่ือสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ี
ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี 
ปลอดภัยตอสุขภาพ 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

กระแสนิยมในการรักษาสิ่งแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.32 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของ
สื่อตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ
รวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกให
ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงประโยชนของการใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.12 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 34 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.12 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี ้ นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลก
รอน (คาเฉล่ีย 3.47) รองลงมาคือ จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจ
ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.44) กระแสนิยมในการรักษา
ส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.32) กระแสนิยม
เพ่ือสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจาก
สารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ (คาเฉล่ีย 3.28) มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกให
ประชาชนท่ัวไปตระหนกัถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 3.18) มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของส่ือตางๆ ในการสงเสริม
สนับสนุนใหผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 
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3.05) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.02) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมการคาหาก
ใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.00) รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหกับผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 2.98) การสนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
เชน มาตรการยกเวนภาษี /มาตรการลดหยอนภาษ/ีการใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับการกูยืมเงิน
เพ่ือการลงทุน เปนตน และ คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 
(คาเฉล่ียเทากัน 2.96) และ กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 2.77) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 2.93 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 
จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิ
สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.45) รองลงมาคือ นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.25) กระแสนิยมเพื่อสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุ
ภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ (คาเฉล่ีย 3.19) 
กระแสนิยมในการรักษาส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(คาเฉล่ีย 3.17) มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึง
ประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.11) มีแหลงขอมูล
สารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของส่ือตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ
รวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.83) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ี
ขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.78) รัฐบาล
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
เพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.77) คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
(คาเฉล่ีย 2.70) การสนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
เชน มาตรการยกเวนภาษี /มาตรการลดหยอนภาษ/ีการใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับการกูยืมเงิน
เพ่ือการลงทุน เปนตน (คาเฉล่ีย 2.66) กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.63) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมการคาหาก
ใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.61) 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.08 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.66) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ไดแก นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลก
รอน (คาเฉล่ีย 3.28) รองลงมาคือ กระแสนิยมเพื่อสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมา
จากวัสดุธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ และ กระแสนิยมในการรักษา
ส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 3.21) มีการ
รณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงประโยชนของการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.17) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีขายใน
บริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.07) การสนับสนุน
ของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /
มาตรการลดหยอนภาษี/การใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน 
(คาเฉล่ีย 3.00) รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอม และมีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของ
ส่ือตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 2.97) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมการ
คาหากใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.93) คําแนะนําของทาง
ราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (คาเฉล่ีย 2.79) และ กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.72) 
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ตารางที ่35 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยภายในองคการ 
(Organizational Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ของผูประกอบการรานกาแฟสด จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
 

ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) 
(ปจจัยภายในองคการ หมายถึง ปจจัยในองคการผูซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพื่อส่ิงแวดลอม เชนรานมีนโยบายใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม 
เปนตน) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

 ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/มี
นโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมในการบรรจุสินคา 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

ระบบการจัดซื้อสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกบั
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปน
ระยะเวลายาว เพ่ือประโยชนทางการคา 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไร
ของผูประกอบการรานกาแฟสด 

3.77 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

ผูบริหาร/พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึง
ประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมในการ
บรรจุสินคา 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.35 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.39 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 35 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยภายในองคการ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.35 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผล
ในระดับมาก ไดแก วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการราน
กาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.77) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก 
ผูบริหาร/พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.30) ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสด
กําหนดวัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการ
บรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.21) และ ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับ
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา
เปนระยะเวลายาว เพ่ือประโยชนทางการคา (คาเฉล่ีย 3.12)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยภายในองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉล่ีย 3.09 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับ
มาก ไดแก วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด 
(คาเฉล่ีย 3.58) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ผูบริหาร/
พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.13) และผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุ
สินคา (คาเฉล่ีย 2.98) และ ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิต
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลา
ยาว เพ่ือประโยชนทางการคา (คาเฉล่ีย 2.67) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกจิ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยภายในองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.39 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด 
(คาเฉล่ีย 3.69) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ผูบริหาร/
พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
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ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.38) ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุ
สินคา (คาเฉล่ีย 3.34) และระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิต
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลา
ยาว เพ่ือประโยชนทางการคา (คาเฉล่ีย 3.14)  
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ตารางที ่36 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยระหวางบุคคล 
(Interpersonal Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
 

ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกบั
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน 

2.91 
(ปานกลาง) 

2.61 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 
 

มีการสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่อง
ระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

 
 

มีการสื่อสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซื้อ
บรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 
 

ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล(บริการตามความ
ตองการของแตละบุคคล)กับผูมีหนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑ
ของผูประกอบการรานกาแฟสด 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

 
 

การใหสิ่งจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนาย
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.88 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.97 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 36 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคลโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.97 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 
มีการสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด และ
ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล 
(บริการตามความตองการของแตละบุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการราน
กาแฟสด (คาเฉล่ียเทากัน 3.05) รองลงมาคือ มีการส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภณัฑของผูประกอบการราน
กาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.98) ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน (คาเฉล่ีย 2.91) และ การให
ส่ิงจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจภุัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.88) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉล่ีย 2.83 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ มีการ
ส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.03) รองลงมาคือ มีการสราง
ความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.95) การ
ใหส่ิงจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.80) ตัวแทน
จําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล (บริการตาม
ความตองการของแตละบุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 
(คาเฉล่ีย 2.78) ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน (คาเฉล่ีย 2.61) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
3.07 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ มีการสราง
ความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพ
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เพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจภุัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.17) 
รองลงมาคือ ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน และ ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล (บริการตามความตองการของแตละ
บุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจภุัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ียเทากัน 3.14) มีการ
ส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.00) การใหส่ิงจูงใจ เชน ของ
รางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 2.90)  
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ตารางที ่ 37 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคา (Produce) ท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
 

ปจจัยดานสินคา (Produce) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีความ
สะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค  

3.56 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีขนาด 
รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีความ
ทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม มี
สัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมมีการ
ออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจาก
ภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห 

3.18 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 
 

มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง 3.39 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมผลิตดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งมีคุณสมบัติในการใชงานได
เหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป 

3.28 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

 
ชื่อเสียงหรือความนาเชื่อถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.30 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 37 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 3.30 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลใน
ระดับมาก ไดแก บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใช
บรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค (คาเฉล่ีย 3.56) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือ
เหนือกวาบรรจภุัณฑปกติท่ัวไป และมีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 
3.39) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงมีคุณสมบัติ
ในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป และ ช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ ส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 3.28) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.23)       บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีการ
ออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห (คาเฉล่ีย 
3.18) และ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย ใหเลือก
หลากหลายตามความตองการใช (คาเฉล่ีย 3.12) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.05 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุ
อาหารเพ่ือการบริโภค (คาเฉล่ีย 3.56) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ 
ไดแกบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุ
ภัณฑปกติท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.11) มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 3.09) 
ช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 
3.02) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลาย
ตามความตองการใช และ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตรา
สินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย
เทากัน 2.97) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงมี
คุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 2.95) บรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุท่ี
ทําจากวัสดุสังเคราะห (คาเฉล่ีย 2.72) 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
3.46 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก 
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือ
การบริโภค และบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 
(คาเฉล่ีย 3.66) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก มีมาตรฐานการ
ผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรองรับมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 3.41) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน และ ชื่อเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 3.34)  บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมี
ขนาด รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช และ บรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุท่ี
ทําจากวัสดุสังเคราะห (คาเฉล่ียเทากัน 3.28) 
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ตารางที ่ 38 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
 

ปจจัยดานราคา (Price) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไมคอย
เปลี่ยนแปลง 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบ
ลวงหนา 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

เม่ือแจงใหทราบวามีการเปลี่ยนแปลงราคา อนุโลมใหมี
การใหซื้อในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปลี่ยนราคา
ขายในงวดการซื้อถัดไป 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

มีการใหสินเชื่อการคา  2.95 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุ
ภัณฑท่ัวไป 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพใกลเคียงกับ 
ผูขายรายอื่น  

3.14 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

สามารถตอรองราคาได หากซื้อในปริมาณมาก หรือหาก
ทําสัญญาซื้อ ขายลวงหนา 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

ไมมีการมัดจําลวงหนาในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพ 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซื้อเปนเงินสด) 3.18 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.16 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 38 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 3.16โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ราคา
ขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง (คาเฉล่ีย 3.35) รองลงมาคือ สามารถ
ตอรองราคาได หากซ้ือในปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา และไมมีการมัดจํา
ลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพปานกลาง (คาเฉล่ียเทากัน 3.23) มีสวนลด
เงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ีย 3.18) เม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลม
ใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป ปจจัยดาน
ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป และปจจัยดานราคาขายของ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ียเทากัน 3 ปจจัย 3.14) กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.07) และ มีการใหสินเช่ือการคา 
(คาเฉล่ีย 2.95) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 2.97 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ราคาขาย
ของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง และสามารถตอรองราคาได หากซ้ือใน
ปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.14) รองลงมาคือ กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.03) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.02) ไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ และ มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ีย 2.91) ราคาขาย
ของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 2.89) มีการใหสินเช่ือการคา
(คาเฉล่ีย 2.86) และ เม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิม
ในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป (คาเฉล่ีย 2.84) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.15 
โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ราคาขายของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.31) รองลงมาคือ ราคาขายของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง และเม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลม
ใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจงึเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป (คาเฉล่ีย 
3.24) สามารถตอรองราคาได หากซ้ือในปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ีย 
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3.21) กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบลวงหนา ปจจัยดานมีการใหสินเช่ือ
การคา และมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ีย 3.10) ไมมีการมัดจําลวงหนาในการ
ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ (คาเฉล่ีย 3.03) และ ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.00) 
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ตารางที ่39 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(Place) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด 
เม่ือมีการสั่งซื้อสินคา 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการ
สั่งซื้อสินคาฟร ี 

3.32 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมหาไดงาย  

3.32 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ  

3.28 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมให
ผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม
ตามปริมาณท่ีสั่งซื้อ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

กระบวนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไมยุงยาก 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไดทุกวัน 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.52 
(มาก) 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ 
อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

มีเอกสารของระบบจัดซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

ไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟสด
นาน 

3.25 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.25 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 39 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.25โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน (คาเฉล่ีย 
3.37) รองลงมาคือ มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถาน
ประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี และสถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมหาไดงาย (คาเฉล่ีย 3.32) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ และสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ีย
เทากัน 3.28) จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสด
ไดตรงเวลานัดหมาย และไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟ
สดนาน (คาเฉล่ียเทากัน 3.25) จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ี
ส่ังซ้ือ และกระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ีย
เทากัน 3.21) มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถาน
ประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 3.16) และ มีเอกสารของระบบจัดซ้ือ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน (คาเฉล่ีย 3.12) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกจิ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปาน
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กลาง มีคาเฉล่ีย 2.96 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 
สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวนั (คาเฉล่ีย 3.13) รองลงมา
คือ มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถาน
ประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 3.08) และจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.05) จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย และ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/
ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ียเทากัน 3.03) กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ียเทากัน 2.97) มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี ปจจัยดานสถานท่ีจัด
จําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ และปจจัยดานไมมี
ระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ียเทากัน 3 ปจจัย 2.89) 
สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมหาไดงาย (คาเฉล่ีย 2.84) และ มี
เอกสารของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 
(คาเฉล่ีย 2.77) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.38 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.55) 
รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน (คาเฉล่ีย 
3.52) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก มีบริการสงสินคาจาก
ผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการ
ส่ังซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 3.48) มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึง
สถานประกอบการรานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคาฟรี (คาเฉล่ีย 3.45) จัดสงบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย (คาเฉล่ีย 3.41) 
กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 3.38) 
สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ีจอดรถเพียงพอ และสามารถ
ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท/
โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ียเทากัน 3.34) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอย



 

91 

สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมหาไดงาย และ ไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึง
ผูประกอบการรานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ียเทากัน 3.31) และ มีเอกสารของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน (คาเฉล่ีย 3.14) 
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ตารางที่ 40 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
(Promotion)   

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

ไมเกิน 
30,000 บาท 

30,001-
60,000 บาท 

มากกวา
60,000 บาท 

มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

มีสวนลดพิเศษหากซื้อบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือสิ่งแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิต
ผูประกอบการสามารถเปลี่ยนสินคาและ/หรือ คืนสินคา
ได 

3.32 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
สิ่งแวดลอมผานสื่อตางๆ  เชน วิทย/ุโทรทัศน/แผนผับ
ประชาสัมพันธ 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.53 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

พนักงานขาย มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูงให
ซื้อสินคาได 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอมไดอยางมืออาชีพ 

3.09 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.15 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 =นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.50-2.49 =นอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 =ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 =มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 40 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขาย
กาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.15 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้ หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถ
เปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 3.32) รองลงมาคือ พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ี พูดจา
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ไพเราะ สามารถชักจูงใหซ้ือสินคาได (คาเฉล่ีย 3.19) การสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม และ มีสวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ียเทากัน 3.14) พนักงานขายสามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 3.09) และ มีโฆษณาสินคา
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทยุ/โทรทัศน/แผนผับ
ประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 3.04)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 
30,001-60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.83 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้ ไดแก พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูงใหซ้ือสินคาได 
(คาเฉล่ีย 3.00) รองลงมาคือ หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิต
ผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 2.98) พนักงานขายสามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 2.89) มีสวนลดพิเศษหากซ้ือ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ีย 2.88)  มีการ
สงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 
2.72) และมีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทย/ุ
โทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 2.53)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 3.16 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ หาก
มีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ 
คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 3.45) รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก (คาเฉล่ีย 3.24) พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ี พูดจาไพเราะ 
สามารถชักจูงใหซ้ือสินคาได (คาเฉล่ีย 3.21) พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ (คาเฉล่ีย 3.14) มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 3.07) และ มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผานส่ือตางๆ  เชน วิทยุ/โทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 
2.86) 


