
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
                  การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีขอบเขต
การศึกษาประกอบดวย      (1) ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการธุรกิจ ในการตัดสินใจ
ซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Factors) ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal 
Factors) ท้ังนี้จะไมรวมถึงปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) เนื่องจากไดทําการศึกษาในสวน
ของขอมูลท่ัวไป และพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยากของผูประกอบการแลว (2) 
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion)  
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทําการรวบรวม
ขอมูลโดยใชวิธีเก็บแบบสอบถามจาก เจาของกิจการ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ หรือ
เจาหนาท่ีจัดซ้ือ สําหรับผูประกอบรานกาแฟสดท่ีมีรูปแบบธุรกิจนิติบุคคล ( บริษัทจํากัด และหาง
หุนสวนจํากัด) และเจาของกิจการ หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ สําหรับผูประกอบ
รานกาแฟสดท่ีมีรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดา ท่ีใช/มีความตองการใช/มีความสนใจในการใชบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมเพ่ือบรรจุสินคาแกผูบริโภค รวมจํานวน 150 ราย โดยใช
วิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสวนของรูปแบบธุรกิจของผูประกอบการราน
กาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
คาสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี รอยละและคาเฉล่ีย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาการอภิปรายผล ขอ
คนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนที ่1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.00 และเปน
เพศหญิง รอยละ 46.00 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 34.70 รองลงมา ไดแก มีอายุไมเกิน 30 ป 
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รอยละ 35.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 57.30 รองลงมา ไดแก ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. รอยละ 16.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานในตําแหนง
ปจจุบัน นอยกวา 5 ป รอยละ 44.00 รองลงมา ไดแก มีระยะเวลาในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ระหวาง 5-10 ป รอยละ 43.30 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 
บาทตอเดือน รอยละ 33.30 รองลงมา ไดแก มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 30.70  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ นอยกวา 5 ป 
รอยละ 56.70 รองลงมา ไดแก มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจระหวาง 5-10 ป รอยละ 34.70 
รูปแบบธุรกิจสวนใหญเปนลักษณะบุคคลธรรมดา รอยละ 94.00 รองลงมาไดแก รูปแบบธุรกิจ
ลักษณะนิติบุคคล รอยละ 6.00 มีทุนจดทะเบียนธุรกิจสวนใหญไมเกิน 1 ลานบาท รอยละ 76.70 
รองลงมาไดแก มากกวา 1 ลานบาท รอยละ 23.30  มีจํานวนพนักงาน ไมเกิน 10 คน รอยละ 80.00 
รองลงมาไดแก มีจํานวนพนักงานระหวาง 11-15 คน รอยละ 18.00 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 30,001-60,000 บาท รอยละ 42.70 รองลงมา ไดแก ไมเกิน 
30,000.00 บาท รอยละ 38.00  
 
สวนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายไดยากของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายได
ยากตอเดือนไมเกิน 50,000.00 บาท รอยละ 76.00 รองลงมา ไดแก ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายได
ยากตอเดือน ระหวาง 50,001-100,000 บาท รอยละ 18.70 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีใน
การส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายไดยากตอป ระหวาง 1-3 ครั้ง รอยละ 36.60 รองลงมา ไดแก ระหวาง 
4-6 ครั้ง รอยละ 34.70 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแหลงบรรจุภัณฑยอยสลายไดยากในการ
จัดซ้ือ ระหวาง 2-3 ราย รอยละ 52.00 รองลงมา ไดแก มีแหลงผลิตภัณฑบรรจุภัณฑยอยสลายได
ยากในการจัดซ้ือ จํานวน 1 ราย รอยละ 20.60 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแผนในการจัดซ้ือ
บรรจุภัณฑเม่ือบรรจุภัณฑหมดสตอก รอยละ 43.30 รองลงมา ไดแก เม่ือสตอกเหลือประมาณ 1 
เดือน รอยละ 39.30 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบแหลงขอมูลบรรจุภัณฑจากคําแนะนําของ
ผูอ่ืน รอยละ 56.70 รองลงมา ไดแก อินเทอรเน็ต รอยละ 38.00 ผูมีอํานาจ/สวนรวมตอการตัดสินใจ
ซ้ือบรรจุภัณฑของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแกเจาของธุรกิจ (บุคคลธรรมดา) รอยละ 77.30 
รองลงมา ไดแก ผูจัดการฝายจัดซ้ือ รอยละ 18.00 ปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือบรรจุ
ภัณฑยอยสลายยากของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด รอยละ 49.30 รองลงมา ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ รอยละ 28.00 ปจจัยดานการจัดจําหนาย รอยละ 15.30 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
รอยละ 6.70 และอ่ืน ๆ รอยละ 0.70  
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สวนที ่ 3 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการธุรกิจ ในการซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) ท่ีมีผลตอการเลือก
ซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม มีผลโดยรวมในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.03 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 
จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพ แวดลอมทาง
ธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.49) นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน (คาเฉล่ีย 3.34) กระแสนิยมเพื่อสุขภาพผูบริโภค โดยการใชบรรจุภัณฑ
ท่ีผลิตมาจากวัสดธุรรมชาติไมมีสารปนเปอนจากสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ และกระแสนิยมใน
การรักษาส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ียเทากัน 
3.23) และมีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงประโยชน
ของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.15) มีแหลงขอมูล
สารสนเทศจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปของส่ือตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ
รวมมือใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.94) ผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ี
ขายในบริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.93) รัฐบาล
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับผูประกอบการเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.89) การสนับสนุนของภาครัฐในการใชบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม เชน มาตรการยกเวนภาษี /มาตรการลดหยอนภาษี/การใหอัตราดอกเบี้ย
พิเศษสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน เปนตน (คาเฉล่ีย 2.84) การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการของกรมการคาหากใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และ
คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (คาเฉล่ียเทากัน 2.82) และ
กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 2.70)  
ปจจัยภายในองคการ 

ดานปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามมีผลโดยรวมในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.25 โดยมีผลของปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแก วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบ การรานกาแฟสด 
(คาเฉล่ีย 3.67) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ผูบริหาร/
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พนักงานในสถานประกอบการรานกาแฟสดรูถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม และรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา (คาเฉล่ีย 3.24) ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุ
สินคา (คาเฉล่ีย 3.14) และ ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการรานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิต
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลา
ยาว เพ่ือประโยชนทางการคา (คาเฉล่ีย 3.14)  
ปจจัยระหวางบุคคล 

ดานปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามมีผลโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
2.93 โดยมีผลของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ มีการสราง
ความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจภุัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.03) 
รองลงมาคือ มีการส่ือสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 3.01) ตัวแทน
จําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหบริการท่ีเปนปจเจกบุคคล (บริการตาม
ความตองการของแตละบุคคล) กับผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 
(คาเฉล่ีย 2.95)  การใหส่ิงจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกบัผูมีหนาท่ีจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด (คาเฉล่ีย 
2.85) และ ผูประกอบการรานกาแฟสดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน เพ่ือน ญาติ หุนสวน (คาเฉล่ีย 2.83)   

 
สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามมีผลโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.23 โดยมีผลของ
ปจจัยยอย เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค 
(คาเฉล่ีย 3.59) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑยอย
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สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 
(คาเฉล่ีย 3.32) มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง (คาเฉล่ีย 3.27) บรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคณุสมบัติในการใชงานได
เหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.22) ช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 3.18) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มี
สัญลักษณ หรือตราสินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมอยาง
ชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.14) บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย ให
เลือกหลากหลายตามความตองการใช (คาเฉล่ีย 3.09) และ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจากภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุ
สังเคราะห (คาเฉล่ีย 3.00) 
ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ของผูตอบแบบสอบถามมีผลโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.08 โดยมีผลของปจจัยยอยใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไม
คอยเปล่ียนแปลง (คาเฉล่ีย 3.24) รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได หากซ้ือในปริมาณมาก หรือ
หากทําสัญญาซ้ือ ขายลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.19) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
ใกลเคียงกับผูขายรายอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.12) กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบ
ลวงหนา (คาเฉล่ีย 3.06) ไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ และ
มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) (คาเฉล่ียเทากัน 3.05) เม่ือแจงใหทราบวามีการ
เปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวด
การซ้ือถัดไป (คาเฉล่ีย 3.03) ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑ
ท่ัวไป (คาเฉล่ีย 3.01) และ มีการใหสินเช่ือการคา (คาเฉล่ีย 2.94) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิง 

แวดลอมของผูตอบแบบสอบถามมีผลโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.15 โดยมีผลของ
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี ้ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน (คาเฉล่ีย 3.29) รองลงมาคือ จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.21) มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคา, 
จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลา



 

99 

นัดหมาย และ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดหลายชองทาง เชน 
ทางโทรศัพท/โทรสาร/ อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย (คาเฉล่ียเทากัน 3 ปจจัย 3.19) มีบริการขนสง
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือ
สินคาฟรี (คาเฉล่ีย 3.16) กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไม
ยุงยาก (คาเฉล่ีย 3.14) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีท่ีจอด
รถเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.13) สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมหา
ไดงาย และ ไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมจากผูขาย
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงผูประกอบการรานกาแฟสดนาน (คาเฉล่ียเทากัน 
2 ปจจัย  3.11) และมีเอกสารของระบบจัดซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน (คาเฉล่ีย 2.97)   
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมของผูตอบแบบสอบถามมีผลโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.02 โดยมีผล
ของปจจัยยอยในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑ
ท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได (คาเฉล่ีย 3.20) 
รองลงมาคือ พนักงานขาย มีอัธยาศัยด ี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูงใหซ้ือสินคาได (คาเฉล่ีย 3.11) 
สวนลดพิเศษหากซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมประจํา หรือปริมาณมาก 
(คาเฉล่ีย 3.05) พนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมไดอยางมืออาชีพ 
(คาเฉล่ีย 3.01) มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน ลด แลก 
แจก แถม (คาเฉล่ีย 2.95) และมีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผาน
ส่ือตางๆ  เชน วิทย/ุโทรทัศน/แผนผับประชาสัมพันธ (คาเฉล่ีย 2.79) 
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สวนที ่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของ
ธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
ตารางที ่41 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
ของผูตอบแบบสอบ ถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของ
ธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)  
 

ปจจยัดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Factors) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/สภาวะ
โลกรอน 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 

นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะ
โลกรอน 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

ผูประกอบการรายอื่นๆท่ีขายใน
บริเวณใกลเคียงใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.81 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

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

2.71 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

 

2.96 
(ปานกลาง) 

2.66 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการของกรมการคาหากใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.61 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 
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ปจจยัดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Factors) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

กฎหมายบังคับ ใหใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.55 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2.63 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

คําแนะนําของทางราชการ เชน 
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

2.70 
(ปานกลาง) 

2.79 
(ปานกลาง) 

กระแสนิยมเพื่อสุขภาพผูบริโภค โดย
การใชบรรจุภัณฑท่ีผลิตมาจากวัสดุ
ธรรมชาติไมมีสารปนเปอนจาก
สารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

 
 

กระแสนิยมในการรักษาสิ่งแวดลอม
โดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.32 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

รัฐบาลกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกับ
ผูประกอบการเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.80 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

มีแหลงขอมูลสารสนเทศจัดทํา
เอกสารเผยแพรในรูปของสื่อตางๆ ใน
การสงเสริมสนับสนุนให
ผูประกอบการรวมมือใชบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.82 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

มีการรณรงคประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปตระหนัก
ถึงประโยชนของการใชบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.96 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

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 
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จากตารางท่ี 41 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 
5 ปมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 และมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยดาน จํานวน
ผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะ
โลกรอน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 และมีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญในระดับมาก และ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ มากกวา 10 ป ยังใหความสําคัญปจจัยดานนโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน มีผลในระดับมากอีกดวย 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)ไมเกิน 
30,000 บาท รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และ รายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยดานจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมาก 
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ตารางที ่42 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยภายในองคการ (Organizational 
Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบ
สอบ ถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายได
จากการขายกาแฟสด)  
 

ปจจัยภายในองคการ 
(Organizational Factors) 

(ปจจัยภายในองคการ หมายถึง ปจจัยในองคการผูซ้ือ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม เชน
รานมีนโยบายใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ

ส่ิงแวดลอม เปนตน) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

 ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมในการบรรจุสินคา 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

ระบบการจัดซื้อสินคาของ
ผูประกอบการรานกาแฟสดกับ
บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม เชน มีการทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนาเปนระยะเวลา
ยาว เพื่อประโยชนทางการคา 

2.88 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุ
ภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

3.84 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

ผูบริหาร/พนักงานในสถาน
ประกอบการรานกาแฟสดรูถึง
ประโยชนของการใชบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม และ
รวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมในการบรรจุสินคา 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.26 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

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 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 
5 ประยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยภายในองคการสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยดานวัตถุประสงค
ดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป ให
ความสําคัญในระดับมาก  แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/
มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา ซ่ึงมีผลใน
ระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมีรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยภายใน
องคการสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยดานวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ี
มีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดทุกชวงรายไดให
ความสําคัญในระดับมาก  
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ตารางที ่ 43 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal 
Factors) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบ
สอบ ถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายได
จากการขายกาแฟสด)  
 

ปจจัยระหวางบุคคล 
(Interpersonal Factors) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

ผูประกอบการรานกาแฟสดมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทผูผลิต
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม เชน เพื่อน ญาติ หุนสวน 
 

2.67 
(ปานกลาง) 

2.92 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

 

2.91 
(ปานกลาง) 

2.61 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

 

มีการสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนไป
อยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนาย
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ีจัดซื้อบรรจุ
ภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด 
 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

 
 

มีการสื่อสารขอมูลท่ีดีระหวางตัวแทน
จําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซื้อบรรจุภัณฑของผูประกอบการราน
กาแฟสด 
 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

 

ตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมใหบริการท่ี
เปนปจเจกบุคคล(บริการตามความ
ตองการของแตละบุคคล)กับผูมีหนาท่ี
จัดซื้อบรรจุภัณฑของผูประกอบการราน
กาแฟสด 
 

2.89 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

 
 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยระหวางบุคคล 
(Interpersonal Factors) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

การใหสิ่งจูงใจ เชน ของรางวัลตางๆ 
จากตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมกับผูมี
หนาท่ีจัดซื้อบรรจุภัณฑของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด 

2.75 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.84 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

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 
 

จากตารางท่ี 43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 
5 ปมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 และมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคลมีผลอยูในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมีรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยระหวาง
บุคคลอยูในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย เชนกัน 
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ตารางที ่ 44 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานสินคา (Produce) ท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)  
 

ปจจัยดานสินคา 
(Produce) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยใน
การใชบรรจุอาหารเพื่อการบริโภค  

3.48 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย 
ใหเลือกหลากหลายตามความตองการ
ใช 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา 
หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม มีสัญลักษณ หรือตรา
สินคา แสดงใหเห็นวาเปนบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางชัดเจน 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมมีการออกแบบรูปทรง 
รูปแบบ ใหแตกตางอยางเดนชัดจาก
ภาชนะบรรจุท่ีทําจากวัสดุสังเคราะห 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

 

3.18 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

 

มีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ี
ไดรับการรับรอง 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ซึ่งมีคุณสมบัติในการใชงาน
ไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 
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ปจจัยดานสินคา 
(Produce) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

ช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิต
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยใน
การใชบรรจุอาหารเพื่อการบริโภค  

3.14 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.59 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 3.14 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.59 
(มาก) 

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 
 

จากตารางท่ี 44 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 5 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง ยกเวนปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาด
ปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค และบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีขนาด รูปแบบลวดลาย ใหเลือกหลากหลายตามความตองการใช ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป ใหความสําคัญมีผลในระดบัมาก แตกตาง
จากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแก ปจจัยยอยดาน
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจอุาหารเพ่ือ
การบริโภค ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป  ปจจัยยอยดานมีมาตรฐานการผลิต
บรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมี
ความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป และ ปจจัยยอยดานช่ือเสียงหรือความ
นาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาทตอเดือน และมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ระหวาง 30,001-
60,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน
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ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใช
บรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค ซ่ึงมีผลในระดับมาก  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาสวนใหญอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผล
ในระดับมาก ไดแก ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาด
ปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป 
ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือ
เหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป  
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ตารางที ่ 45 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด)  
 

ปจจัยดานราคา 
(Price) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพไมคอยเปลี่ยนแปลง 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย มี
การแจงราคาใหทราบลวงหนา 

3.02 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

เม่ือแจงใหทราบวามีการ
เปลี่ยนแปลงราคาอนุโลมใหมีการให
ซื้อในราคาเดิมในงวดนั้นกอนแลวจึง
เปลี่ยนราคาขายในงวดการซื้อถัดไป 

2.99 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

มีการใหสินเช่ือการคา  2.87 
(ปานกลาง) 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

2.95 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพถูกกวาบรรจุภัณฑท่ัวไป 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพใกลเคียงกับ 
ผูขายรายอื่น  

3.08 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

สามารถตอรองราคาได หากซื้อใน
ปริมาณมาก หรือหากทําสัญญาซื้อ 
ขายลวงหนา 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

ไมมีการมัดจําลวงหนาในการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

 

มีสวนลดเงินสด (ในกรณีซื้อเปนเงิน
สด) 

3.07 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.18 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 3.06 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.51 
(มาก) 

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 45 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 
5 ป มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยูในระดับปาน
กลาง แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานราคา สวนใหญอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก ไดแกปจจัย
ยอยดานเม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้น
กอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป ปจจัยยอยดานราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง ปจจัยยอยดานกรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาให
ทราบลวงหนา ปจจัยยอยดานการใหสินเช่ือการคา ปจจัยยอยดานไมมีการมัดจําลวงหนาในการ
ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ และ ปจจัยยอยดานมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด)  

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมีรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยของ
ปจจัยดานราคา มีผลในระดับปานกลาง  
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ตารางที ่46 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟ
สด)  
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(Place) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

มีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมถึงสถานประกอบการ
รานกาแฟสด เม่ือมีการสั่งซื้อสินคา 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

มีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมถึงสถาน
ประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการ
สั่งซื้อสินคาฟร ี 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมหา
ไดงาย  

3.21 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.32 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีจัดจําหนายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมมีท่ี
จอดรถเพียงพอ  

3.19 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมให
ผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรง
เวลานัดหมาย 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมตามปริมาณท่ี
สั่งซื้อ 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

กระบวนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมไม
ยุงยาก 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(Place) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 

นอยกวา 
5 ป 

5-10 ป มากกวา 
10 ป 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมไดทุกวัน 

3.34 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.52 
(มาก) 

สามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมไดหลาย
ชองทาง เชน ทางโทรศัพท/โทรสาร/ 
อินเทอรเน็ต/ตัวแทนจําหนาย 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

มีเอกสารของระบบจัดซื้อบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 
ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

ไมมีระยะเวลาในการรอคอยบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอมจากผูขายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมถึง
ผูประกอบการรานกาแฟสดนาน 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  3.15 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

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 46 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 
ป มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5- 10 ป และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายสวนใหญในระดับปานกลาง ยกเวน
ปจจัยยอยดานมีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถาน
ประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคา ปจจัยยอยดานมีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี ปจจัยยอย
ดานจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ ปจจัยยอยดาน
กระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก และปจจัยยอยดาน
จัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลา
นัดหมาย ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญมี
ผลในระดับมาก  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาท รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
จัดจําหนายสวนใหญในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยยอยดานมีบริการจัดสงบรรจภุัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ และปจจัยยอยดานสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายได
จากการขายกาแฟสด)มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมาก 
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ตารางที ่47 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและการแปลคาของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ที่มีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบการของธุรกิจ และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ  
(รายไดจากการขายกาแฟสด)  
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระยะเวลาในการประกอบการของ
ธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการ
ขายกาแฟสด) 

(รายไดจากการขายกาแฟสด) 
นอยกวา 

5 ป 
5-10 ป มากกวา 

10 ป 
ไมเกิน 
30,000 
บาท 

30,001-
60,000 
บาท 

มากกวา
60,000 
บาท 

มีการสงเสริมการขายบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม 
เชน ลด แลก แจก แถม 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

มีสวนลดพิเศษหากซื้อบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม
ประจํา หรือปริมาณมาก 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ี
สาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการ
สามารถเปลี่ยนสินคาและ/หรือ คืน
สินคาได 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

มีโฆษณาสินคาบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอมผานสื่อ
ตางๆ  เชน วิทยุ/โทรทัศน/แผนผับ
ประชาสัมพันธ 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.53 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

พนักงานขาย มีอัธยาศัยดี พูดจา
ไพเราะ สามารถชักจูงใหซื้อสินคาได 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

พนักงานขายสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
ไดอยางมืออาชีพ 

3.01 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม  2.96 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

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 
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 จากตารางท่ี 47 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 
ป มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5- 10 ป และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสวนใหญในระดับปานกลาง 
ยกเวน ไดแกปจจัยดานหากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการ
สามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญในระดับมาก  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมีรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด มีผลในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปราย
ผลตามแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของไดดังนี ้
แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการ (Organization  Buying 
Behavior) 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือขององคการเรียงตามลําดับความสําคัญไดแก ดานปจจัยภายในองคการเปนอันดับแรก 
รองลงมา คือปจจัยดานส่ิงแวดลอม และปจจัยระหวางบุคคลเปนลําดับสุดทาย ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการ (Organization Buying Behavior) Philip Kotler 
(2000) กลาววา ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ผูซ้ือท่ีเปนตลาดอุตสาหกรรมตองมีการ
ตัดสินใจซ้ืออยางมีเหตุมีผล และจะตองมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ สามารถนําผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการ มาอภิปราย ได
ดังนี ้
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับปจจัยดานส่ิงแวดลอม มีผล
ในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลสูงสุด คือปจจัยยอยดานจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน และปจจัยดานนโยบาย
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ภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน จากการศึกษาพบวาแต
ละองคการใหความสําคัญกับปจจัยดานส่ิงแวดลอมแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจนั้น ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Factors) ซ่ึงเปนการใหความสําคัญตอสถานการณและส่ิงแวดลอมภายใตหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร โดยจะติดตามอยางใกลชิดในปจจัยท่ีจะกระทบกับองคการของตนเอง เกี่ยวกับ
เทคโนโลย ีกฎหมายการเมือง ความเคล่ือนไหวของคูแขง และการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
ปจจัยภายในองคการ  
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคการ มีผล
ในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลสูงสุด คือปจจัยยอยดานปจจัยดานวัตถุประสงคดานตนทุนของ
บรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด จากการผลศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีตัวกําหนดลักษณะเฉพาะขององคการท่ีแตกตางกันไป สอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการดานปจจัยภายในองคการ (Organizational 
Factors) ซ่ึงเปนตัวกําหนดลักษณะเฉพาะองคการเกี่ยวกับการซ้ือ เชน วัตถุประสงค นโยบาย 
ขั้นตอนการดําเนินงาน โครงสรางองคกร และระบบที่เกี่ยวของ  
ปจจัยระหวางบุคคล 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับปจจัยระหวางบุคคล มีผลใน
ระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีผลสูงสุด คือปจจัยยอยดานมีการสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนไป
อยางตอเนื่องระหวางตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมกับผูมีหนาท่ี
จัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามตาง
ใหความสําคัญกับปจจัยระหวางบุคคลดานความสัมพันธท่ีดีและเปนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูขายจึง
มีความจําเปนตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและความสัมพันธระหวางบุคลากรท่ีจะเปน
ประโยชนในการขายในการเสนอขายสินคา ตามแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือขององคการดานปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ท่ีกลาววาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
และความสัมพันธระหวางบุคลากรจะเปนประโยชนตอนักการตลาดในการขายในการเสนอขาย
สินคาอยางมาก  
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
 จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 
(2546) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายเชื่อมโยงกับแนวคิดดังกลาวไดดังนี ้
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จากการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถามมีผลในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใช
บรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาท่ีไพศร ี กลัดสําเนียง (2551) ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบสติ๊กเกอรของโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก จํานวน
หรือชนิดของฉลากบรรจุภัณฑตรงตามท่ีส่ังซ้ือ และคุณภาพของฉลากบรรจุภัณฑ เชน ดานความ
สวยงาม ความคงทนและแบบผลิตภัณฑ  แสดงใหเห็นวาลักษณะธุรกิจตางกนัสงผลใหการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือขององคการตางกัน การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ลักษณะธุรกิจเปนการประกอบธุรกิจดานสินคาอุปโภคดังนั้นจึง
ใหความสําคัญดานการท่ีบรรจุภัณฑมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพื่อการบริโภค
เปนลําดับแรก  
ปจจัยดานราคา 

จากการศึกษาพบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม มีผลอยูในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของพัชร ี ดวงแสงทอง (2546) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความ
ตองการใชภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลังของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย พบวาการเปล่ียนแปลงของราคามีอิทธิพลในเชิงลบตอความตองการใชภาชนะ
บรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง ท้ังนี้เนื่องจาก หากราคาขายของบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเปล่ียนแปลงบอยจะสงผลตอวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอ
กําไรของผูตอบแบบสอบถามนั่นเอง ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ พงศพันธุ อุดมธนภัทร 
(2550) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือเมล็ดกาแฟคั่วของผูประกอบการรานกาแฟสด ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญสูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินคา 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม มีผลอยูในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน มี
ผลในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของไพศร ี กลัดสําเนียง (2551) ท่ีได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบสติ๊กเกอรของโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียในระดับความสําคัญมาก ไดแก ความรวดเร็วในการจัดสง
สินคา และสามารถติดตอไดสะดวก (โทรศัพท, อินเตอรเน็ต, โทรสาร) ท้ังนี้เนื่องจากผูตอบ
แบบสอบถามการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมสวนใหญมีแผนการส่ังซ้ือบรรจุภณัฑเม่ือหมดสตอก ดังนั้นการท่ีสามารถส่ังซ้ือบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูตอบแบบสอบถาม มีผลอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ หากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิต
ผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของไพศร ี
กลัดสําเนียง (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบ
สติ๊กเกอรของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียระดับมาก ไดแก 
พนักงานขายมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนําและสามารถใหคําปรึกษาแกลูกคาไดเสมอ 
และพนักงานขายมีมนุษยสัมพันธด ี ท้ังนี้เปนเพราะผูตอบแบบสอบถามการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมยังมีความกังวลในเรื่องความสะอาด
ปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค และความทนทานเม่ือเทียบกับบรรจุภัณฑปกติ
ท่ัวไป 
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ขอคนพบ 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีขอคนพบดังนี ้

5.3.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มียอดการซ้ือบรรจุภัณฑไมเกิน 50,000 ตอเดือน 
โดยมีความถ่ีในการซ้ือบรรจุภัณฑ 1-3 ครั้งตอป และจัดซ้ือบรรจุภัณฑกับผูผลิตหรือแหลงจําหนาย
บรรจุภัณฑ จํานวน 2-3 ราย  

5.3.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบแหลงขอมูลของบรรจุภัณฑจากคําแนะนํา
ของผูอ่ืน และลําดบัถัดไปคือทางอินเทอรเน็ต และพนักงานท่ีเขาไปเสนอขายที่รานคา 
 5.3.3   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน และ นโยบาย
ภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน และกระแสนิยมในการ
รักษาส่ิงแวดลอมโดยการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม น่ันแสดงใหเห็น
แนวโนมวา หากมีจํานวนผูบริโภคกาแฟสดใหความสําคัญดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิ
สภาวะโลกรอนมากขึ้น อีกท้ังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน อยางจริงจังมากขึ้นก็จะสงผลใหตลาดดานบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมเติบโตมากขึ้นดวย 
 5.3.4 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 และมีระยะเวลาใน
การ มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม ดานจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน มีผลในระดับมาก
ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 5 ป ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ มากกวา 10 ป ยังให
ความสําคัญตอปจจัยดานนโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิ
สภาวะโลกรอน มีผลในระดับมาก แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจนอยกวา 5 ป และมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5- 10 ป ซ่ึงใหความสําคัญระดับปานกลาง 
 5.3.5 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป และมี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจระหวาง 5-10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยภายในองคการ ดาน
วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด มีผลใน
ระดับมาก ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง แต ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 
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10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/มี
นโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา มีผลในระดับ
มาก ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ นอยกวา 5 ป และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5- 10 ป ซ่ึงใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

5.3.6  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป มีระยะ เวลา
ในการประกอบธุรกิจระหวาง 5-10 ป และ มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยระหวางบุคคล ในระดับปานกลางทุกปจจัย  

5.3.7 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 และมีระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค ม ีผลใน
ระดับมาก ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป ให
ความสําคญัในระดับปานกลาง และ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
มากกวา 10 ป ยังใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมี
ความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป ปจจัยยอยดานมีมาตรฐานการผลิต
บรรจุภัณฑท่ีไดรบัการรับรอง ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิต
ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป และปจจัยยอย
ดานช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม มีผลใน
ระดับมาก ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ มีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป และมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5- 10 ป ซ่ึงใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง 

5.3.8 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจยัดานราคา มีผลในระดับมาก ไดแก ราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพไมคอยเปล่ียนแปลง ปจจัยยอยดานกรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบ
ลวงหนา ปจจัยยอยดานเม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคา
เดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป ปจจัยยอยดานการใหสินเช่ือการคา 
ปจจัยยอยดานไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ และ ปจจัยยอย
ดานมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด) ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ นอยกวา 5 ป และ 5- 10 ป ซ่ึงใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

5.3.9 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ในระดับมาก ไดแก การมีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุ
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ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือ
สินคา ปจจัยยอยดานมีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถาน
ประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี ปจจัยยอยดานจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมใหผูประกอบ การรานกาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย ปจจัยยอยดานจัดสง
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิง แวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ ปจจัยยอยดานกระบวนการ
ส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป และ 5- 10 ป ซ่ึงใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 5.3.10 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานหากมีปญหาใน
การใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคา
ได ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป และมีระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ 5- 10 ป ซ่ึงใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 5.3.11 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอม มีผลในระดับมาก ไดแก ปจจัยดาน
จํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิ
สภาวะโลกรอน ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
ไมเกิน 30,000 บาท และมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท 
ซ่ึงใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 5.3.12    ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไม
เกิน 30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมี
รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ภายในองคการ ดานวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการราน
กาแฟสด มีผลในระดับมาก 

5.3.13   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไม
เกิน 30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และ มี
รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ระหวางบุคคล มีผลในระดับปานกลาง 
 5.3.14   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไม
เกิน 30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมี
รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
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ดานผลิตภณัฑ ดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการ
ใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค มีผลในระดับมาก 

5.3.15 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป และปจจัยยอยดาน
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคุณสมบัติใน
การใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป มีผลในระดับมาก ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาท และรายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญมีผลในระดับปานกลาง 

5.3.16    ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไม
เกิน 30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมี
รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคา มีผลในระดับปานกลาง  

5.3.17 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกจิ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 
มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ดานจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ และปจจัยยอยดานสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน มีผลในระดับมาก ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาท และมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ 
(รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญมีผลในระดับปานกลาง 

5.3.18   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไม
เกิน 30,000 บาท มีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท และมี
รายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด มีผลในระดับปานกลาง 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ และรายได
เฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไดดังนี ้
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ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 
ป ใหความสําคัญในระดับมาก ตอปจจัยภายในองคการดานวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑ
ท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด  
 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคดาน
ตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสดในการกําหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ เนื่องจากระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป ถือไดวาเปนระยะเวลาเร่ิมตนของ
ธุรกิจซ่ึงจัดอยูในชวง Question Marks ตามแนวคิดในการประเมินธุรกิจ BCG Matrix คือเปนแก
ธุรกิจท่ีมีสวนแบงตลาดต่ําในตลาดท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ธุรกิจกําไรนอย ความสามารถใน
การแขงขันยังต่ํา ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป จะให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรอยางมาก ซ่ึงหากทางรานคา
ใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมแลวทําใหเกิดผลกระทบตอตนทุนดานบรรจุ
ภัณฑท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบกับการใชบรรจุภัณฑท่ัวไป อาจเปนเหตุผลท่ีไมจูงใจใหใชบรรจภุัณฑนี้ได 
ดังนั้นผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมควรกําหนดราคาของบรรจภุัณฑตาม
ตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด โดยควรกําหนดราคาใกลเคียงกับบรรจุภัณฑพลาสติก
ท่ัวไป เพ่ือเปนส่ิงจูงใจและตอบสนองวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนอยกวา 5 ป 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป ใหความสําคัญในระดับ
มาก ตอปจจัยยอยดานจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน ปจจัยยอยดานวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุ
ภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด และดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค  
 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรนําเสนอขอดีดานการชวย
รักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิและสามารถชวยลดสภาวะโลกรอน ลักษณะเดนของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดภายหลังการใชงาน
เพียง 45 วัน และเนนกลยุทธดานคุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการใช
บรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค อาจนําผลการทดลองหรืองานวิจัยท่ีเช่ือถือไดเพ่ือรับรองความปลอดภัย
ในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม หรือการมีมาตรฐานรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืน ก็จะสามารถสรางความเช่ือม่ันในการใชใหกับ
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ผูประกอบการรานกาแฟสดได นอกจากนั้นควรเนนการนําเสนอราคาท่ีตอบสนองกับวัตถุประสงค
ดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรวา ตนทุนในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไม
แตกตางจากการใชบรรจุภัณฑพลาสติกท่ัวไป เพ่ือตอบสนองดานวัตถุประสงคดานตนทุนของ
บรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 5-10 ป 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน ปจจัยยอยดานนโยบาย
ภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /สภาวะโลกรอน  
 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรนําเสนอขอดีดานการชวย
รักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิและสามารถชวยลดสภาวะโลกรอน ลักษณะเดนของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดภายหลังการใชงาน
เพียง 45 วัน และนําเสนอมาตรการของภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ /
สภาวะโลกรอนประกอบในการนําเสนอสินคา 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยภายในองคการในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานผูบริหาร/เจาของรานกาแฟสดกําหนด
วัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการบรรจุ
สินคา  

ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรใชกลยุทธการสงเสริม
การตลาดโดยใชพนักงานเสนอขายท่ีมีอัธยาศัยด ี พูดจาไพเราะ สามารถชักจูงใหซ้ือสินคาได เสนอ
ผลิตภัณฑตอผูบริหาร/เจาของโดยตรง โดยนําเสนอเปนประจําประมาณ 1-3 ครั้งตอปซ่ึงเทากับ
ความถ่ีในการจัดซ้ือบรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสด เนื่องจากผูบริหาร/เจาของเปนผูมี
อํานาจในการกําหนดวัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมในการบรรจุสินคา  

    ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป 
ปจจัยยอยดานมีมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานได
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เหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป และปจจัยยอยดานช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรเนนกลยุทธดานคุณภาพท่ีดี
ของผลิตภัณฑเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค อาจนําผลการ
ทดลองหรืองานวิจัยท่ีเช่ือถือไดในการรับรองความปลอดภัยของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอม หรือการมีมาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาตรฐานรับรองและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืน ในการใชบรรจุอาหารมาประกอบก็จะสามารถสรางความเช่ือม่ันในการใช
ใหกับผูประกอบการได อีกท้ังควรนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมในเรื่องมีความทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป ขอมูลดาน
มาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการรับรอง และเทคโนโลยีท่ีใหในการผลิตบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพซ่ึงทําใหมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป นอกจากนั้นควร
นําเสนอขอมูลดานช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือของผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมในการนําเสนอขายผลิตภัณฑเพ่ีอเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานราคาขายของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพไมคอย
เปล่ียนแปลง ปจจัยยอยดานกรณีมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย มีการแจงราคาใหทราบลวงหนา ปจจัย
ยอยดานเม่ือแจงใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้น
กอน แลวจึงเปล่ียนราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป ปจจัยยอยดานการใหสินเช่ือการคา ปจจัยยอยดาน
ไมมีการมัดจําลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ และ ปจจัยยอยดานมีสวนลด
เงินสด (ในกรณีซ้ือเปนเงินสด)  

ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรเนนกลยุทธดานราคาท่ีไม
คอยเปล่ียนแปลง หากมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย ตองมีการแจงราคาใหทราบลวงหนา และเม่ือแจง
ใหทราบวามีการเปล่ียนแปลงราคา อนุโลมใหมีการใหซ้ือในราคาเดิมในงวดนั้นกอน แลวจึงเปล่ียน
ราคาขายในงวดการซ้ือถัดไป เนื่องจากหากมีการเปล่ียนแปลงราคาก็จะสงผลกระทบกับตนทุนดาน
บรรจุภัณฑของผูประกอบการรานกาแฟสดนั่นเอง สวนการใหสินเช่ือการคา การไมมีการมัดจํา
ลวงหนาในการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ และการมีสวนลดเงินสด (ในกรณีซ้ือเปน
เงินสด) ก็จะเปนเคร่ืองมือชวยในการสงเสริมการขายไดมากขึ้น 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนายในระดับมาก ตอปจจัยยอยดาน การมีบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคา 
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ปจจัยยอยดานมีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการ
รานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี ปจจัยยอยดานจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการรานกาแฟสดไดตรงเวลานัดหมาย ปจจัยยอยดานจัดสงบรรจุภัณฑยอย
สลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ ปจจัยยอยดานกระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไมยุงยาก ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ควรออกแบบกลยุทธดานการจัดจําหนายสินคาใหมีการบริการสงสินคาจากผูขายบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการรานกาแฟสด เม่ือมีการส่ังซ้ือ
สินคา หรือมีบริการขนสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมถึงสถานประกอบการ
รานกาแฟสด เมื่อมีการส่ังซ้ือสินคาฟร ี โดยจัดสงไดตรงเวลานัดหมายและตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ 
นอกจากนั้นดานกระบวนการส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมก็ไมควรยุงยาก
เพ่ือตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
มากกวา 10 ป 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 10 ป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานหากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑ
ท่ีสาเหตุมาจากการผลิตผูประกอบการสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได  

ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรกําหนดกลยุทธดานการ
สงเสริมการตลาดใหมีการรับประกันสินคา โดยหากมีปญหาในการใชบรรจุภัณฑท่ีสาเหตุมาจาก
การผลิตใหสามารถเปล่ียนสินคาและ/หรือ คืนสินคาได ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากผูตอบ
แบบสอบถามยังมีความกังวลในเรื่องคํานึงถึงความสะอาดปลอดภัยและความทนทานเม่ือเทียบกับ
บรรจุภัณฑท่ัวไปของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการใชบรรจุอาหารเพ่ือ
การบริโภคดังนั้นจึงใหความ สําคัญตอการประกันสินคาและสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคาในกรณท่ีี
มีสาเหตุมาจากการผลิต นอกจากนั้นการใหทดลองใชสินคากอน การมีผลิตภัณฑจริงใหดูประกอบ
กับการตัดสินใจซ้ือ การทําโปรโมช่ันรวมกับสินคาอ่ืนเพ่ือใหทดลองใชฟร ีก็ชวยเพ่ิมกระตุนการซ้ือ
และเพ่ิมความเชื่อม่ันและเพ่ิมการรับรูในเรื่องความสะอาดปลอดภัยและความทนทานเม่ือเทียบกับ
บรรจุภัณฑปกติท่ัวไปไดอีกทางหนึ่ง   
รายไดเฉลี่ยของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาท 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 
30,000 บาท ใหความสําคญัในระดับมาก ตอปจจัยภายในองคการดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผล
ตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด และปจจัยยอยดานบรรจุภณัฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค  
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 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคดาน
ตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสดในการกําหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ เนื่องจากปริมาณกําไรโดยสวนมากจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย ดังนั้นผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาทซ่ึงเปน
ชวงของรายไดต่ําสุด จะใหความสําคัญกับวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไร
อยางมาก ซ่ึงหากทางรานคาใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมแลวทําใหเกิดผล
กระทบตอตนทุนดานบรรจุภัณฑท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบกับการใชบรรจุภัณฑท่ัวไป อาจเปนเหตุผลท่ีไม
จูงใจใหใชบรรจุภัณฑนี ้ ดังนั้นผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมควรกําหนด
ราคาของบรรจภุัณฑตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) ไมเกิน 30,000 บาท 
รายไดเฉลี่ยของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-60,000 บาท 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-
60,000 บาท ใหความสําคญัในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑ
ท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด และปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค  
 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคดาน
ตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสดในการกําหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ เนื่องจากปริมาณกําไรโดยสวนมากจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย จากผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) 30,001-
60,000 บาท ใหความสําคัญกับวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรมีผลในระดับ
มาก ซ่ึงหากทางรานคาใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมแลวทําใหเกิดผลกระทบ
ตอตนทุนดานบรรจุภัณฑท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบกับการใชบรรจุภัณฑท่ัวไป อาจเปนเหตุผลท่ีไมจูงใจให
ใชบรรจุภัณฑนี ้ ดังนั้นผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมควรกําหนดราคาของ
บรรจุภัณฑตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด โดยควรกําหนดราคาใกลเคียงกับ
บรรจุภัณฑพลาสติกท่ัวไป เพ่ือเปนส่ิงจูงใจและตอบสนองวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑ
ท่ีมีผลตอกําไร และเนนกลยุทธดานคุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการใช
บรรจุอาหารเพ่ือการบริโภค อาจนําผลการทดลองหรืองานวิจัยท่ีเช่ือถือไดในเรื่องการรับรองความ
ปลอดภัยของบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม หรือการมีมาตรฐานรับรองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ มาประกอบในการเสนอขายผลิตภัณฑก็จะ
สามารถสรางความเช่ือม่ันในการใชใหกับผูประกอบการไดอีกระดับหนึ่ง 



 

129 

รายไดเฉลี่ยของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 
60,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานจํานวนผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/สภาวะโลกรอน ปจจัยยอยดาน
วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด ปจจัยยอย
ดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหาร
เพ่ือการบริโภค ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความทนทาน
เทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป และ ปจจัยยอยดานบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอมผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑ
ท่ัวไป ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย ดานจัดสงบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม
ตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ และ ปจจัยยอยดานสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมไดทุกวัน  
 ผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ควรนําเสนอขอดีดานการชวย
รักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสามารถชวยลดสภาวะโลกรอน ลักษณะเดนของบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในการสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดภายหลังการใชงาน
เพียง 45 วัน  
และเนนกลยุทธดานคุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการใชบรรจุอาหารเพ่ือ
การบริโภค อาจนําผลการทดลองหรืองานวิจัยท่ีเช่ือถือไดในการรับรองความปลอดภัยของบรรจุ
ภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม หรือการมีมาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการใชบรรจุอาหารมาประกอบก็จะสามารถสรางความเชื่อม่ันในการใชใหกับผูประกอบการได 
อีกท้ังควรนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมในเรื่องมีความ
ทนทานเทียบเทา หรือเหนือกวาบรรจุภัณฑปกติท่ัวไป ขอมูลดานมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑท่ี
ไดรับการรับรอง และเทคโนโลยีท่ีใหในการผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพซ่ึงทําใหมี
คุณสมบัติในการใชงานไดเหมือนบรรจุภัณฑท่ัวไป 
 กลยุทธดานราคาควรเนนการนําเสนอราคาท่ีตอบสนองกับวัตถุประสงคดานตนทุนของ
บรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรวา ไมแตกตางจากการใชบรรจุภัณฑพลาสติกท่ัวไปท่ีมีจําหนายใน
ทองตลาดเพ่ือตอบสนองดานวัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของธุรกิจ (รายไดจากการขายกาแฟสด) มากกวา 60,000 บาท  
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 กลยุทธดานการจัดจําหนาย ควรเนนการนําเสนอความสามารถในการจัดสงบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมตามปริมาณท่ีส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมไดทุกวัน  
 
 
 
 


