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หลักการและเหตุผล   
 

    บรรจุภัณฑมีความหลากหลาย ท้ังนี้อาจแบงตามวัสดุหลักท่ีใชในการผลิต คือ บรรจุ
ภัณฑท่ีทําดวยกระดาษ มีประมาณรอยละ 36 บรรจุภัณฑท่ีทําดวยพลาสติก มีประมาณรอยละ 24 
บรรจุภัณฑท่ีทําดวยโลหะ มีประมาณรอยละ 20 บรรจุภัณฑท่ีทําดวยแกว มีประมาณรอยละ 10 และ
บรรจุภัณฑท่ีทําดวยวัสดุอ่ืน ๆ มีประมาณรอยละ 10 ซ่ึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใชบรรจุ
ภัณฑมากท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑท้ังหมดในโลกซ่ึงมีมูลคา 
500 พันลานดอลลาสหรัฐตอป (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย:ออนไลน
,2552) บรรจุภัณฑสวนใหญผลิตจากพลาสติก อลูมิเนียมฟอยลและโฟม นอกจาก อาจปนเปอน
อาหารไปสูผูบริโภคแลว กระบวนการผลิตยังตองใชสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งของภาวะเรือนกระจกสงผลกระทบตอโลกโดยตรง (Albert Al Core.,1992) ทั้งนี้
ปริมาณการใชบรรจุภัณฑพลาสติกและโฟมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2546 
ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑโฟมและพลาสติกท่ัวโลกมีมากกวา 2.6 ลานตันตอป ซ่ึงหากปลอยให
ขยะเหลานี้ยอยสลายเองตามธรรมชาต ิ ตองใชระยะเวลาไมนอยกวา 400 ป (หนังสือพิมพมติชน:
ออนไลน,2550) การกําจัดขยะนอกจากจะใชงบประมาณสูงแลว วิธีการกําจัดยังอาจเกิดขอบกพรอง
ท่ีสามารถนําไปสูปญหาส่ิงแวดลอมอ่ืนได เชน ปญหาการปนเปอนของน้ําใตดิน เปนตน ทําใหเกิด
การลดทอนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และทุนทางสังคม ซ่ึงเปนรากฐานของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10:ออนไลน,2551) หนทางหนึ่งท่ี
ประเทศไทยควรนํามาใชในการจัดการกับปญหาขยะซ่ึงเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีเร็วกวาการกําจัดคือ การ
รณรงคเพ่ือลดปริมาณขยะตามแนวคิด 7 R ไดแก การนําวัสดุเหลือใชกลับมาใช (Reuse) การนํา
กลับมาใชใหมโดยผานกระบวนการแปรรูปของโรงงาน (Recycle) การนําของใชมาซอมแซมให
ใชไดอีกครั้ง (Repair) การใชสินคาชนิดเติมซ่ึงเปนลดการใชบรรจุภัณฑ (Refill) การนําคืนสูผูผลิต 
(Return) การปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑสินคาท่ียอยสลายไดยาก (Refuse) การลดการใชบรรจุภัณฑ 
(Reduce) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10:ออนไลน, 2551) 
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  กาแฟเปนเคร่ืองดื่มท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในโลก การบริโภคกาแฟมีมากกวา 400 
แสนลานถวยตอป เปนสินคาท่ีซ้ือขายมากเปนอันดับสองของโลกรองจากน้ํามัน ปจจุบันเครื่องดื่ม
กาแฟสด (Fresh Coffee) ไดรับความนิยมในตลาดเมืองไทยมาก มูลคาการบริโภคเพ่ิมจากป พ.ศ. 
2541 จํานวน 7,429 ลานบาท (Lodging News: Online, 2000) เปน 8,000 ลานบาท ในปพ.ศ. 2551 
คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 7 ซ่ึงผลิตภัณฑกาแฟทุกประเภทยังเปนธุรกิจท่ีสามารถเติบโตไดอีก
เนื่องจาก อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยยังอยูในเกณฑต่ํา คิดเปน 130-150 ถวยตอคนตอป  
คนไทยท่ีบริโภคกาแฟเปนประจํามีเพียงรอยละ 30 จากประชากรท้ังหมดกวา 60 ลานคน ซ่ึงยังมี
ปริมาณนอยเม่ือเทียบประเทศอ่ืน เชน ประเทศญี่ปุนดื่มกาแฟเฉล่ีย 500 แกวตอคนตอป หรือ 
ประเทศอเมริกาดื่มกาแฟเฉล่ีย 700 แกวตอคนตอป (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร:ออนไลน
,2552) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีรานกาแฟสดเปดเพ่ิมมากขึ้นทุกป จากรายช่ือการจด
ทะเบียนการคาของธุรกิจประเภทกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2547 มีเพียง
จํานวน 33 ราน เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 227 รานในป พ.ศ. 2552 โดยแบงตามรูปแบบธุรกิจเปนนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนกับสํานักพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 ราน ซ่ึงแบงเปน 
บริษัทจํากัด จํานวน 6 ราน หางหุนสวนจํากัด จํานวน 8 ราน (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา, 2552) 
บุคคลธรรมดาท่ีจดทะเบียนกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมอีกจํานวน 213 ราย (องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, 2552) จากสถานการณของตลาดกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ประกอบกับตลาดกาแฟสดยังสามารถเติบโตไดอีกมาก สงผลใหขยะ
ท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑของธุรกิจประเภทนี้ก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นการนําหนทางหนึ่ง
ในแนวคิด 7 R คือ การปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑสินคาท่ียอยสลายไดยาก (Refuse) โดยการใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ
อยางยิ่ง 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือ
เปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ในการ
เสนอสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงค  
 

เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 2.    สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 

  
นิยามศัพท 
 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม หมายถึง 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการราน
กาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงตองมีการเลือกซ้ืออยางมีเหตุมีผล และจะตองมีการ
พิจารณาปจจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ โดยปจจัยตาง ๆ มีดังนี ้ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูประกอบการรานกาแฟสด ไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Factors) ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal 
Factors) ท้ังนี้จะไมรวมถึงปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) เนื่องจากไดทําการศึกษาในสวน
ของขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยากของผูประกอบการแลว 
นอกจากนี้ยังรวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย (Place) และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) 
  ผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ เจาของกิจการ ผูมี
อํานาจในการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ หรือเจาหนาท่ีจัดซ้ือ สําหรับผูประกอบรานกาแฟสดท่ีมี
รูปแบบธุรกิจนิติบุคคล ( บริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัด) และเจาของกิจการ หรือผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ สําหรับผูประกอบรานกาแฟสดท่ีมีรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีจดทะเบียนการคา จากสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม และ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในหมวดของรานอาหารและเครื่องดื่ม ท่ีมีสินคาหลักคือกาแฟ
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สด ท่ีใช/มีความตองการใช/มีความสนใจในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
เพ่ือบรรจุสินคาแกผูบริโภค 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม หมายถึง บรรจุภัณฑแกวกาแฟ ท่ี
ผูประกอบการรานกาแฟสดใชบรรจอุาหารประเภทใชครั้งเดียว ซ่ึงผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
เหลือใชจากการเกษตรเชน กากออย กากมันสําปะหลัง เปนตน มีลักษณะท้ังท่ีเปนกระดาษ และ
พลาสติก สามารถออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับบรรจุภัณฑท่ัวไป มีความสวยงาม ยืดหยุนไม
แตกหักงายสามารถบรรจุของรอน เชน น้ํารอน น้ํามันรอน และของเย็นได สามารถใชในเตา
ไมโครเวฟ และท่ีสําคัญคือสามารถยอยสลายไดเองในธรรมชาติ โดยการฝงกลบในดินภายใน 45 
วัน เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีความปลอดภัยตอผูบริโภคสูง  

บรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดยาก หมายถึง บรรจุภัณฑแกวกาแฟ ท่ีผูประกอบการราน
กาแฟสดใชบรรจอุาหารประเภทใชครั้งเดียว ซ่ึงผลิตมาจากพลาสติกซ่ึงเปนสารสังเคราะหประเภท
พอลิเมอร ซ่ึงใชความรอนและความดันสูงเพ่ือทําใหเปนรูปตางๆได   พลาสติกเปนสารสังเคราะห
วิทยาศาสตร สังเคราะหมาจากเซลลูโลส ซ่ึงมีอยูในธรรมชาติ เชน น้ํามันดิบ ยางไม เซลลูโลส
ประกอบดวยธาตุคารบอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ คลอรีน ใชระยะเวลาในการยอย
สลายประมาณ 450 ปหลังจากการใชงาน 
 

 


