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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่  

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด และมีนิยาม 

บ่งบอกตัวตนเป็นผู้บริโภคท่ีใชจ้่ายอยา่งมีเหตุผล  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 

1-5 คร้ัง/ปี โดยซื้อเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มแีนวโนม้ในการซื้อในอนาคต คือ ซื้อแนน่อน  แต่ผู้บริโภคบางส่วนท่ีไม่แน่ใจหรือไมซ่ื้อต่อเพราะมีราคา

สูงเกินไป 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดพบว่าในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสม

การตลาดโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในล าดับแรกต่อปัจจัยย่อยในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านราคา ได้แก่ ราคาต่อชิ้นท่ี

เหมาะสมกับประโยชน์ท่ีจะได้รับท้ังต่อสิ่งแวดลอ้มและตัวผู้บริโภค  ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไมม่สีารก่อมะเร็งและ

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่ ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริม

การตลาด ได้แก่ มีการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ABSTRACT  

 The purpose of this independent study was to study the behavior of consumers in Mueang Chiang Mai 

District towards purchasing of environmental friendly packaging. In this study, questionnaire was used to collect data 

from consumers in Mueang Chiang Mai District 200 consumers. Descriptive statistics as frequency, percentage and 
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mean were also used to analyze the data. Descriptive statistics as frequency, percentage and mean were also used 

to analyze the data. 

The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, not over 30 years old, 

with Bachelor’s degree. They were civil servants/state enterprise employees /state employees with the average 

salary of 10,001-20,000 baht per month.  Most were single. The definition of identity as consumers spending 

rationally.  

From the study of their behaviors towards purchasing of environmental friendly packaging, it was found that 

most respondents had purchase frequency 1-5 times/year. They purchased for use in everyday life. The reason for 

purchase was a part of environmental conservation. There was a tendency to purchase in the future, certainly. Some 

consumers were not sure or not to purchase because the price was too high.                          

From the study of marketing mix factors, it was found that most respondents ranked all factors at the high 

level, in the following order: price, product, place and promotion. The first ranked sub-factor in each category was: 

for price, reasonable prices with the benefits to the environment and consumer, for product, product no carcinogens 

and chemicals harmful to health, for place, convenience for buying the product, for promotion, given the correct 

knowledge and understanding about environmental friendly packaging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บทน า  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีส าคัญนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีการใชท้รัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง  ส่งผล

ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชวีิตของประชาชนตามมา  ดังนั้นในหลายประเทศจึงได้เร่ิมมีการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการผลิตและการบริโภคเข้าสู่วิถีท่ียั่งยืน ส าหรับประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญ

กับการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมให้มุ่งสู่ความ

ยั่งยืนมากขึ้น โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้อย่างตระหนักรู้คุณค่า บริหารจัดการอย่างดี และค านึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2554: ออนไลน์) 

จากการณรงค์ไมใ่ชถุ้งพลาสติกและกล่องโฟมท่ีแพร่หลายมากขึน้เร่ือยๆ ทุกปี ทั้งจากภาครัฐและเอกชนผ่านสื่อ

ตา่งๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิษภัยจากถุงพลาสติกและโฟมท่ีน ามาใส่อาหาร ท าให้ผู้บริโภคหันมาใช้ภาชนะ

หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพมาทดแทน  ส่งผลให้การใช้บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมแีนวโน้มสูงขึน้  ซึ่งศูนย์วจิัยกสิกรไทยได้ประเมินมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
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ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีดึงดูดการประกอบธุรกิจในสาขานี้ได้ในระดับ  98,900-126,100 ล้านบาทต่อปี ผ่านกลุ่มประเภทสินค้า

หลัก 4 ประเภท ได้แก่ (1) ยา อาหารเสริมและเคร่ืองส าอางจากสมุนไพร มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 43.6-49.5  (2) 

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสัดสว่นการตลาดร้อยละ 40.9-46.5  (3) อาหาร เครื่องดื่มและผักผลไม้ มีสัดส่วน

การตลาดร้อยละ 8.1-8.6 และ (4) เคมีภัณฑ์สีเขียวท่ีใชใ้นครัวเรือน มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 1.2-1.4 โดยในสินค้าท้ังสี่

ประเภทนี้พบว่าสินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตมากท่ีสุด (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2555: ออนไลน์) 

 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ปัจจุบันมีประชากรท้ังสิ้น 1,666,888 ราย สูงสุดเป็น

อันดับท่ี 5 ของประเทศ โดยประชากรกว่าร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองและชานเมืองเนื่องจากอ าเภอเมือง

เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  และปัญหาท่ีมักเกิดขึ้นพร้อมกับเมืองใหญ่คือปัญหาขยะใน

ชุมชนเมือง ซึ่งสถานการณ์ปัญหาขยะในจังหวัดเชยีงใหมอ่ยู่ในขั้นวกิฤต ิ มีปริมาณเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่องทุกปี  โดยจังหวัด

เชียงใหม่ท้ัง 25 อ าเภอ มีปริมาณขยะรวมวันละประมาณ 1,700 ตัน  ปริมาณขยะมากท่ีสุดอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง โดยมี

ปริมาณขยะวันละประมาณ 360 ตัน และส่วนใหญ่เป็นขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  จึงมีปัญหาพื้นท่ี

ส าหรับการก าจัดขยะไม่เพียงพอ หากไม่มีการด าเนินการหรือวางแผนการจัดการท่ีชัดเจน อาจจะกลายเป็นปัญหาวิกฤต

ขยะล้นเมืองได้ในอนาคตอันใกล้นี้  จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนหันมาใช้บรรจุ

ภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะท่ีย่อยสลายได้ยาก (ส านักประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่ , 

2557 และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557: ออนไลน์)  

        ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มวา่มีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งผลการศกึษาท่ีได้ผู้ศึกษาคาดว่าจะเป็นประโยชนต์อ่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและผู้ท่ีสนใจในการน าข้อมูลไปเป็นแนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคและตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดได ้

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา   

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวจิัยเกี่ยวกับพฤตกิรรมการ

ซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ท้ังท่ีเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่ม หรือองค์การเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม

การซือ้ การใช ้การเลอืกบริการ แนวคิด และประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคพงึพอใจ ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด

สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 
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ตารางที่ 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาด

เป้าหมาย  

(Who is in the target 

market?) 

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupants) ทางด้าน  

(1) ประชากรศาสตร์  

(2) ภูมิศาสตร์  

(3) จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์  

(4) พฤตกิรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4P’s) ประกอบด้วยกล

ยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมและ

สามารถตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What 

does the consumer buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซื้อ (Objects)     

สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการจาก

ผลิตภัณฑก์็คือ คุณสมบัตหิรือ

องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ซึ่งมี

ความแตกตา่งที่เหนอืว่าคู่แขง่ 

กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย  

(1) ผลิตภัณฑห์ลกั  

(2) รูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ 

(3) ผลิตภัณฑค์วบ  

(4) ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง  

(5) ศักยภาพของผลิตภัณฑค์วามแตกต่าง

ทางการแข่งขัน 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ  

(Why does the customer 

buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 

ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองตอ่

ความตอ้งการทางด้านร่างกายและ

จิตวทิยา ซึ่งเราต้องศกึษาถึงปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ คือ  

(1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยดา้น

จิตวทิยา  

กลยุทธ์ท่ีใชม้าก คือ  

(1) กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ ์ 

(2) กลยุทธ์ดา้นการสง่เสริมการตลาด 

ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้

พนักงานขาย การสง่เสริมการขาย การให้ขา่ว

และการประชาสัมพันธ์  

(3) กลยุทธ์ดา้นราคา  

 (2) ปัจจัยภายนอกหรอืปัจจัยดา้น

สังคมวัฒนธรรม  

(3) ปัจจัยสว่นบุคคล 

(4) กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ

ตัดสนิใจซื้อ  

(Who participates in the 

buying) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 

(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

ตัดสนิใจซื้อประกอบด้วย  

(1) ผู้ริเร่ิม  (2) ผู้มีอิทธิพล  

(3) ผู้ตัดสนิใจซือ้ (4) ผู้ซือ้ (5) ผู้ใช ้

 

กลยุทธ์ท่ีใชม้ากที่สุดคอืกลยุทธ์ดา้นการ

โฆษณาและการสง่เสริมการตลาด  

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด โอกาสในการซือ้ (Occasions) เชน่ กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือกลยุทธ์ดา้นการสง่เสริม
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(When does the consume 

buy?) 

ชว่งเดอืนใดของปี ชว่งฤดูกาลใด

ของปี ชว่งวันใดของเดอืน ช่วงเวลา

ใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล

วันส าคัญต่างๆ 

การตลาด (Promotion Strategies) โดยควรจะ

ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ

สอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ชอ่งทางหรอืแหล่ง (Outlets)  

ท่ีผู้บริโภคท าการซื้อ เช่น ห้างสรรพ 

สินค้า ซูเปอร์มารเ์ก็ต รา้นขาย 

ของช า เป็นต้น 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

(Distribution Channel Strategies) บริษัทน า

ผลิตภัณฑส์ู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาวา่

จะผ่านคนกลางอย่างไร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

(How does the consumer 

buy?)  

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(Operations) ประกอบด้วย  

(1) การรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ถึง

ความตอ้งการ (2) การค้นหาข้อมูล 

(3) การประเมินผลทางเลือก  

(4) การตัดสินใจซือ้ (5) พฤตกิรรม

ภายหลังการซือ้ 

กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือกลยุทธ์ดา้นการสง่เสริม

การตลาด (Promotion Strategies) 

ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้

พนักงานขาย การสง่เสริมการขาย การให้ขา่ว

และการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง 

โดยพนักงานขายจะก าหนดวัตถปุระสงค์ใน

การขายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ

ตัดสนิใจซื้อ 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของกลยุทธ์การตลาดท่ีธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หรือเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัทตอ้งใช้ร่วมกัน เพื่อสนอง

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดังตอ่ไปน้ี(ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 81-82) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะเป็นสินค้ามีตัวตนหรือเป็นบริการซึ่งไม่มีตัวตนก็ได้ คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ประโยชน์ คุณภาพ  รูปร่างลักษณะ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และเป็นสินค้าลักษณะต่างๆ  

ท่ีสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตลาดจนคุณสมบัติท่ีสามารถสนองความ

ตอ้งการด้านสังคม ผลิตภัณฑ ์ได้แก่ สินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องค์การ หรือบุคคล 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินหรือสิ่งท่ีต้องจ่ายส าหรับการได้มาซึ่งบางสิ่ง ซึ่งเป็น

ราคาของสินค้าในรายการผลิตภัณฑ์รวมต้นทุนส่วนลด ส่วนยอมให้ ระยะเวลาการช าระเงินและระยะเวลาการให้สินเชื่อ 

และอื่นๆ 

3. ด้านสถานท่ีหรือด้านการจัดจ าหน่าย(Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสร้างของชอ่งทางซึ่งประกอบด้วย

สถาบันและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
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เป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วยการขนส่ง  

การคลังสนิค้าและการเก็บรักษาสนิค้าคงคลัง การจัดจ าหนา่ยจึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

     3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ Marketing Channel) 

หมายถงึกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช ้ซึ่งอาจจะมหีลายขัน้ตอนและต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายบริษัท หรือเป็นองค์การท่ีเกี่ยวข้องกันซึ่งช่วยน าผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังผู้บริโภค หรือหน่วยธุรกิจ 

เพื่อการใช้หรือการบริโภค ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค ซึ่งอาจจะใช้ช่อง

ทางตรง(Direct Channel) จากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค และใช้ช่องทางอ้อม (Indirect Channel) จากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยัง

ผู้บริโภค 

     3.2 การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด(Physical Distribution หรือ Market 

Logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏบัิตกิารตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัย

การผลิตและสินค้าส าเร็จรูปจากจุดเร่ิมตน้ไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าโดยมุ่งหวัง

ก าไรการกระจายตัวสินค้าท่ีส าคัญมีดังนี้ (1) การขนส่ง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินค้า(Storage) และการ

คลังสินค้า (Warehouse) (3) การบริหารสินค้าคงเหลอื (Inventory Management) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง

ความเชื่อถือ เพื่อสร้างทัศนคตท่ีิดี เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์โดย

คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อถือหรือพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจเป็นการขายโดยใช้พนักงาน

ขาย (Personal Selling) และการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Non-Personal Selling) การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย

เครื่องมือท่ีส าคัญคือ การโฆษณา การสง่เสริมการขาย การให้ขา่ยและการประชาสัมพันธ์  

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา             

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

ผู้บริโภค โดยการใช้ค าถาม 6Ws 1H เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค และศึกษาส่วนประสมการตลาด

ท่ีมีผลต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน

การจัดจ าหนา่ย และปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด  

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหมก่ารซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมขีั้นตอน

ท่ีส าคัญดังนี ้

1. รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2. สร้างแบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
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5. จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยูใ่นอ าเภอเมืองเชยีงใหม ่และเป็นผู้ท่ีเคยซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น

มติรต่อสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากกลุ่มประชากรท่ีท าการศกึษาเป็นกลุ่มบุคคลในระดับท้องถิ่น  และเป็น

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 200 

ตัวอยา่ง โดยใชว้ธีิการก าหนดตัวอย่างตามตารางของ Seymour Sudman ( Sudman, 1976, อา้งใน กุณฑลี รื่นรมย์, 2551 

: 187) ซึ่งวิธีการเลอืกตัวอย่างจะใชก้ารเลอืกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)  

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามจากผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลข้อมูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถามโดย

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคอื 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ   อาชพี  ระดับการศกึษา  รายได้

เฉลี่ยตอ่เดอืน  สถานภาพสมรส และนิยามบ่งบอกตัวตน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ได้แก่ ใครอยู่ใน

ตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร(What) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) ซื้อท่ีไหน (Where) และซื้ออย่างไร (How) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม  

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการซือ้บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประกอบอาชพีข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ  สถานภาพโสด   มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมีนิยามบ่งบอกตัวตนเป็นผู้บริโภคท่ีใชจ้่ายอยา่งมีเหตุผล ซือ้สนิค้าท่ีให้ประโยชนค์ุ้มคา่เงนิเท่านัน้มากท่ีสุด  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 1-5 ครั้ง/ปี โดยเลอืกซื้อเพื่อใชใ้นชวีติประจ าวันมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือตนเอง และมีแนวโน้มการซื้อใน

อนาคต คือ ซือ้ต่อแนน่อน ส่วนเหตุผลท่ีผู้บริโภคไมแ่นใ่จ หรือไมซ่ื้อตอ่ คือ ราคาสูงเกินไป                     



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   213 

 

ผู้บริโภคซื้อยี่ห้อท่ีมีความน่าเชื่อถือ  โดยซื้อบรรจุภัณฑ์ประเภทจาน ถ้วย/ชาม มีแหล่งท่ีซื้อจากไฮเปอร์มาร์เก็ต 

(เช่น บิ๊กซี โลตัส)   มีวิธีการตัดสินใจซื้อจากการได้ตระหนักด้วยตนเองว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยรักษา

สิ่งแวดลอ้ม  และมีแหลง่ข้อมูลท่ีท าให้รู้จักบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มจากเพ่ือน/คนรู้จักมากที่สุด 

ผลการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงล าดับค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 

     การซือ้บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ส่วนประสมการตลาด ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด 

ล าดับ 
ส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 ล าดับแรก 

1 ด้านราคา 4.11 มาก 1 ราคาต่อชิ้นท่ีเหมาะสมกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ท้ังต่อสิ่งแวดลอ้มและตัวผู้บริโภค 

2 ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมตอ่คุณภาพ 

3 ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมตอ่ปริมาณ 

2 ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.98 มาก 1 ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีท่ีเป็น

อันตรายตอ่สุขภาพ 

2 ผลิตภัณฑส์ามารถช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้มได้ 

3 ผลิตภัณฑม์คีวามแข็งแรงทนทาน 

3 ด้านการจัดจ าหน่าย 3.69 มาก 1 ความสะดวกในการหาซือ้ผลิตภัณฑ ์

2 มปีริมาณสินคา้เพียงพอตอ่ความต้องการ 

3 ผลิตภัณฑ์มีการจัดวางเป็นท่ีเฉพาะอย่างโดด

เด่นวา่เป็นบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

4 ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

3.42 ปาน

กลาง 

1 มีการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ

บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

2 มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม การ

ลดราคาพเิศษ 

3 มีการท าประโยชน์เพื่อสังคมของผู้ผลิตเพื่อ

สร้างภาพลักษณต์อ่ผู้บริโภค 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอเร่ือง ควรให้ความรู้และส่งเสริม

การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน

เนื่องจากการโฆษณายังมีน้อยและอยู่ในวงจ ากัด  ยังไม่มีการตระหนักถึงสิ่งท่ีได้รับอย่างชัดเจน และสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มมักจะราคาสูงกว่าสนิค้าท่ีท าลายสิ่งแวดลอ้ม ท าให้ผู้บริโภคไมต่ัดสนิใจซื้อ ตามล าดับ   

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้อบรรจุภัณฑท์ี่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม จ าแนกตามเพศ อายุ 

และนิยามบ่งบอกตัวตน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และ

นยิามบ่งบอกตัวตนสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 3-8 

ตารางที่  3 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ความถี่ในการซื้อ 1-5 ครัง้/ปี 1-5 ครัง้/ปี 

พฤตกิรรมการซือ้ ซื้อโดยค านงึถึงความประหยัด ซื้อยี่ห้อท่ีมีความน่าเชื่อถอื 

ประเภทบรรจุภัณฑท่ี์ซือ้ จาน ถ้วย/ชาม และถุงขยะ จาน ถ้วย/ชาม 

โอกาสในการซื้อ ใชใ้นชีวิตประจ าวัน ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

เหตุผลในการตัดสนิใจซื้อ เป็นส่วนหนึ่ งในการร่วมอนุ รักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

รู้สึกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

แหลง่ท่ีซือ้ ไฮเปอร์มารเ์ก็ต  ไฮเปอร์มารเ์ก็ต  

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ ตนเอง ตนเอง 

วธีิการตัดสนิใจซื้อ ได้ตระหนักด้วยตนเองว่าบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วย

รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้ตระหนักด้วยตนเองว่าบรรจุภัณฑ์ท่ี

เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมช่วย รักษา

สิ่งแวดลอ้ม 

แนวโนม้ในการซื้อ ซื้อแนน่อน ซื้อแนน่อน 

เหตุผลท่ีไม่แน่ใจหรือไมซ่ื้อตอ่ ราคาสูงเกินไป หาซือ้ยาก 

แหลง่ข้อมูลท่ีท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์ เพื่อน/คนรู้จัก เพื่อน/คนรู้จัก 
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ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลสว่นประสมการตลาดท่ีมผีลต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อมะเร็งและ

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อมะเร็งและสารเคมี

ท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

ด้านราคา ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมกับประโยชนท่ี์จะ

ได้รับ 

 

ด้านการจัดจ าหน่าย ความสะดวกในการหาซื้อ

ผลิตภัณฑ ์

ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภณัฑ์ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มกีารให้ความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑท่ี์เป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

มกีารให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูตอ้ง

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 

ตารางที่  5 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามอายุ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 
อายุ 

ไม่เกนิ 30 ป ี 31-40 ป ี 41 ปีขึ้นไป 

ความถี่ในการซือ้ 1-5 คร้ัง/ปี 1-5 คร้ัง/ปี มากกวา่ 10 ครัง้/ปี 

พฤตกิรรมการซือ้ ซื้อยี่ห้อท่ีน่าเชื่อถอื ซื้อยี่ห้อท่ีน่าเชื่อถอื ค านึงถึงความประหยัด และ

ค านึงถึงผลกระทบตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

ประเภทบรรจุภัณฑท่ี์ซือ้ จาน ถ้วย/ชาม กล่องบรรจุอาหาร ถุงขยะ 

โอกาสในการซือ้ เดินทาง / ทอ่งเท่ียว ใชใ้นชีวิตประจ าวัน ใชใ้นชีวิตประจ าวัน และมงีาน

เลีย้งสังสรรค์ 

เหตุผลในการตัดสนิใจซือ้ เป็นสว่นหนึ่งในการ

ร่วมอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

รู้สกึปลอดภัยและไม่

เป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ 

เป็นสว่นหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

แหลง่ท่ีซือ้ ไฮเปอร์มารเ์ก็ต ไฮเปอร์มารเ์ก็ต ไฮเปอร์มารเ์ก็ต 

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

วธีิการตัดสนิใจซื้อ ได้ตระหนักด้วยตนเอง ได้ตระหนักด้วยตนเอง ได้ตระหนักด้วยตนเองว่าบรรจุ
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วา่บรรจุภัณฑท่ี์เป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ชว่ยรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

วา่บรรจุภัณฑท่ี์เป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ชว่ยรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ชว่ยรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

แนวโนม้ในการซื้อ ซื้อแนน่อน ซื้อแนน่อน ซื้อแนน่อน 

เหตุผลท่ีไม่แน่ใจหรือไมซ่ื้อตอ่ ราคาสูงเกินไป ราคาสูงเกินไป ราคาสูงเกินไป 

แหลง่ข้อมูลท่ีท าให้รู้จัก

ผลิตภัณฑ ์

เพื่อน/คนรู้จัก หนังสือ / นิตยสาร หนังสือ / นติยสาร 

ตารางที่ 6 สรุปข้อมูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามอายุ 

ส่วนประสมการตลาด 
อายุ 

ไม่เกนิ 30 ป ี 31-40 ป ี 41 ปีขึ้นไป 

ด้านผลิตภัณฑ ์ ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อ

มะเร็งและสารเคมีท่ีเป็น

อันตรายตอ่สุขภาพ 

ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อ

มะเร็งและสารเคมีท่ีเป็น

อันตรายตอ่สุขภาพ 

ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อมะเร็ง

และสารเคมีท่ีเป็นอันตราย

ตอ่สุขภาพ 

ด้านราคา ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสม

กับประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสม

กับประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ด้านการจัดจ าหน่าย ความสะดวกในการหา

ซื้อผลิตภัณฑ ์

ความสะดวกในการหา

ซื้อผลิตภัณฑ ์

ความสะดวกในการหาซื้อ

ผลิตภัณฑ ์

ด้านการส่งเสริมการตลาด มรีายการสง่เสริมการ

ขาย เช่น ของแถม การ

ลดราคาพเิศษ 

มกีารให้ความรู้ความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ

บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

มกีารให้ความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑท่ี์

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 7 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 

    นยิามบ่งบอกตัวตน 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 
นิยามบ่งบอกตัวตน 

ผู้บรโิภคที่ใช้จ่าย

อย่างมเีหตุผล 

ผู้บรโิภคที่รักสุขภาพ ผู้บรโิภคที่รักษ์โลก

และสิ่งแวดล้อม 

ความถี่ในการซือ้ 1-5 ครัง้/ปี 1-5 ครัง้/ปี 1-5 ครัง้/ปี 

พฤตกิรรมการซือ้ ค านึงถึงความประหยัด ซื้อยี่ห้อท่ีน่าเชื่อถอื ซื้อยี่ห้อท่ีน่าเชื่อถอื 

ประเภทบรรจุภัณฑท่ี์ซือ้ กล่องบรรจุอาหาร ถุงขยะ จาน ถ้วย/ชาม 

โอกาสในการซือ้ ใชใ้นชีวิตประจ าวัน ใชใ้นชีวิตประจ าวัน ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

เหตุผลในการตัดสนิใจซือ้ เป็นสว่นหนึ่งในการร่วม

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

รู้สกึปลอดภัยและไม่

เป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ 

เป็นสว่นหนึ่งในการร่วม

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

แหลง่ท่ีซือ้ ไฮเปอร์มารเ์ก็ต ซุปเปอร์มารเ์ก็ต ไฮเปอร์มารเ์ก็ต 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

วธีิการตัดสนิใจซื้อ ได้ตระหนักด้วยตนเอง

วา่บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติร

ตอ่สิ่งแวดลอ้มชว่ย

รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้ตระหนักด้วยตนเอง

วา่บรรจุภัณฑท่ี์เป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ชว่ยรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้ตระหนักด้วยตนเอง

วา่บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติร

ตอ่สิ่งแวดลอ้มชว่ย

รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

แนวโนม้ในการซื้อ ซื้อแนน่อน ซื้อแนน่อน ซื้อแนน่อน 

เหตุผลท่ีไม่แน่ใจหรือไมซ่ื้อตอ่ หาซือ้ยากและราคาสูง

เกินไป 

หาซือ้ยากและราคาสูง

เกินไป 

ราคาสูงเกินไป 

แหลง่ข้อมูลท่ีท าให้รู้จัก

ผลิตภัณฑ ์

เพื่อน/คนรู้จัก หนังสือ / นิตยสาร เพื่อน/คนรู้จัก 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อมูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามนิยามบ่งบอกตัวตน 

ส่วนประสมการตลาด 
นิยามบ่งบอกตัวตน 

ผู้บรโิภคที่ใช้จ่ายอย่างมี

เหตุผล 

ผู้บรโิภคที่รักสุขภาพ ผู้บรโิภคที่รักษ์โลกและ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านผลิตภัณฑ ์ ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อ

มะเร็งและสารเคมีท่ีเป็น

อันตรายตอ่สุขภาพ 

ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อ

มะเร็งและสารเคมีท่ีเป็น

อันตรายตอ่สุขภาพ 

ผลิตภัณฑไ์มม่สีารก่อมะเร็งและ

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ 

ด้านราคา ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ราคาตอ่ช้ินท่ีเหมาะสมกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับ 

ด้านการจัดจ าหน่าย ความสะดวกในการหาซื้อ

ผลิตภัณฑ ์

ความสะดวกในการหาซื้อ

ผลิตภัณฑ ์

ความสะดวกในการหาซื้อ

ผลิตภัณฑ ์

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

มกีารให้ความรู้ความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ ์

มกีารท าประโยชนเ์พื่อ

สังคมของผูผ้ลิต 

มรีายการสง่เสริมการขาย เชน่ 

ของแถม การลดราคา 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซื้อบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

สามรถอภปิรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค 

ค าถามท่ีใชค้้นหาลักษณะพฤตกิรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws 1H  

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เพื่อทราบลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชพีข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของฐิติมา  ชูจิตต์ประชิต (2553) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ของผู้ใช้บริการอาคารจามจุรีย์ สแควร์  ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวนยี ์ ปรีชานฤชติกุล (2553)  

ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้รรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากพลาสติกชวีภาพของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญญธร  ลลิตกมลสุข (2554)  

ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-

30,000 บาท  
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ผู้บรโิภคซื้ออะไร เพื่อทราบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทจาน ถ้วย/ชาม  ท่ีไม่มีสารก่อมะเร็งและ

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา ชูจิตต์ประชิต (2553) ท่ีผลิตภัณฑ์เพื่อ

สิ่งแวดลอ้มท่ีผู้บริโภคซื้อนัน้จะต้องมคีวามปลอดภัยตอ่ผู้ใช้สินค้า 

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ เพื่อทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา  ชูจิตต์ประชิต (2553) พบว่าผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากตอ้งการรักษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีย่ิงขึน้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวนีย ์ปรีชานฤชติกุล (2553) 

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ท่ีผลิตจากพลาสติกชีวภาพของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบวา่เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อเพราะต้องการเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของฐิติมา  ชูจิตต์ประชิต (2553) ซึ่งพบว่าท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อคือบุคคลในครอบครัว ท้ั งนี้อาจ

เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคอยู่ในพื้นท่ีต่างกันท าให้มีการใชช้วีติท่ีแตกต่างกัน  

ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด เพื่อทราบโอกาสในการซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 

1-5 คร้ัง/ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญญธร ลลิตกมลสุข (2554) พบว่าผู้บริโภคซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มโดยเฉลี่ย 1 ชิ้นตอ่เดอืน 

ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน เพื่อทราบช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของฐิติมา  ชูจิตต์ประชติ (2553) พบว่าสว่นใหญ่ซือ้จากห้างสรรพสนิค้าและไฮเปอร์มารเ์ก็ต 

 ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร เพื่อทราบขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกหลังการซื้อ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามซือ้บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มมแีหลง่ข้อมูลในการซื้อจากเพ่ือน/คนรู้จัก  โดยเลอืก

ซื้อยี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถอื  และมีแนวโน้มท่ีจะซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มในอนาคตแน่นอน  ส่วนเหตุผลท่ีไม่

แน่ใจหรือไม่ซื้อต่อเพราะราคาท่ีสูงเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา  ชูจิตต์ประชิต (2553) พบว่าผู้บริโภค 

มแีหล่งข้อมูลในการซื้อจากเพื่อน/คนรู้จัก และมีแนวโนม้ในการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อแนน่อนและสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของเสาวนีย์ ปรีชานฤชิตกุล (2553) พบวา่เหตุผลท่ีจะไม่ซื้อบรรจุภัณฑ์นี้เพราะราคาของบรรจุภัณฑ์มรีาคา

แพงกวา่ราคาของบรรจุภัณฑท่ี์ผลิตจากพลาสตกิทั่วไป 

ส าหรับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารรับรู้ปัญหาเนื่องจากได้ตระหนักด้วยตนเองว่า

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 46.50 ต่อมาในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลพบวา่ผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มหนึ่งร้อยละ 12.00 มีการค้นหาข้อมูลเนื่องจากได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก่อนว่าสินค้านี้ช่วยรักษา

สิ่งแวดลอ้ม ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามรอ้ยละ 32.00 มีการประเมนิผลจากคุณสมบัตขิอง
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บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มตรงกับความตอ้งการ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 9.00 

ตัดสินใจซื้อเพราะเคยได้รับความพึงพอใจจากการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมมาก่อน และความรู้สึกภายหลัง

การซื้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มในการซื้อต่อแน่นอน ร้อยละ 67.00 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.50 และไม่ซื้อต่อ

แนน่อน ร้อยละ 2.50  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ี

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย เร่ือง ผลิตภัณฑ์ไมม่ีสารก่อมะเร็งและ

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา  ชูจิตต์ประชิต (2553) ซึ่งให้

ความส าคัญกับผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มตอ้งมีความปลอดภัยในการใช ้ 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย เร่ือง ราคาต่อชิ้นท่ีเหมาะสมกับประโยชน์ท่ี

จะได้รับท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและตัวผู้บริโภค มากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา  ชูจิตต์ประชิต (2553)  

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการมีป้ายราคาติดชัดเจนและมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ อาจเนื่องมาจาก

กลุ่มผู้บริโภคอยู่ในพื้นท่ีต่างกัน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร อาจพิจารณาเปรียบเทียบเร่ืองความ

เหมาะสมของราคาตา่งกัน   

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย เร่ือง ความสะดวกในการหาซื้อ

ผลิตภัณฑ ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิตมิา  ชูจติต์ประชิต (2553) ซึ่งให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑเ์พื่อสิ่งแวดลอ้ม

หาซือ้ได้งา่ยตามร้านคา้ทั่วไป                      

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย เร่ือง มีการให้ความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิตมิา  ชูจิตต์ประ

ชติ (2553) ซึ่งให้ความส าคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาจเนื่องจากอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันซึ่ง

องคก์รภาครัฐกับเอกชนอาจให้ความส าคัญในเร่ืองสิ่งแวดลอ้มและให้ความรู้แกพ่นักงานในองค์กรแตกตา่งกัน 

ข้อค้นพบ 

 จากพฤติกรรมในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่สามารถน ามา

เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสว่นประสมการตลาดมีผลตอ่การตัดสนิใจของผู้บริโภค ได้ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดังนี ้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีผู้บริโภคต้องการเป็นประเภทจาน ถ้วย/ชาม รองลงมาคือ 

กล่องบรรจุอาหาร โดยตอ้งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มสีารก่อมะเร็งและสารเคมีท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ  และยังตอ้งการย่ีหอ้ท่ี

มีความน่าเชื่อถือ  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้จริง 

และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน 

 ด้านราคา ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อจากราคาท่ีเหมาะสมกับประโยชน์ท่ีจะได้ รับท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและตัว

ผู้บริโภค รวมถึงราคาตอ้งเหมาะสมกับคุณภาพคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย  ผู้บริโภคบางส่วนมีแนวโนม้ในอนาคตไม่แน่ใจ

หรือไม่ซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อเพราะราคาท่ีสูงเกินไปเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัสดุอื่นก็เป็น
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สิ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคพอใจท่ีจะซื้อลดลง และพบว่าผู้บริโภคเพศชายและผู้บริโภคท่ีใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลตัดสินใจซื้อโดย

ค านึงถึงความประหยัด นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมคีวามถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย 1-5 ชิ้น/ปี และพบว่าผู้บริโภคอายุ 41 ปีขึน้ไปมี

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยมากกวา่ 10 ครัง้/ปี 

 ด้านการจัดจ าหน่ายท่ีผู้บริโภคนิยมมากท่ีสุดคือไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสะดวกใน

การหาซื้อผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ผู้บริโภคเพศหญิงท่ีมีแนวโน้มในอนาคตไม่แน่ใจหรือไม่ซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมต่อเพราะผลิตภัณฑ์หาซื้อได้ยาก โอกาสในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคคือซื้อมา

ใช้ในชวีิตประจ าวัน  และพบว่าผู้บริโภคอายุไม่เกิน 30 ปี ซื้อในโอกาสเดินทาง / ท่องเท่ียว ผู้บริโภคอายุ 41 ปีขึ้นไปซื้อใน

โอกาสมกีารจัดงานเลีย้งสังสรรค์ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด คือมีการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ตนเอง  และมีแหล่งข้อมูลท่ีท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์จากเพื่อน/คนรู้จัก โดยผู้บริโภคอายุไม่เกิน 30 ปีและผู้บริโภคท่ีรักษ์โลก

และสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม การลดราคา และพบว่าผู้บริโภคท่ีรัก

สุขภาพมีแหล่งข้อมูลท่ีท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์จากหนังสือ/นิตยสารและให้ความส าคัญกับการท าประโยชน์เพื่อสังคมของ

ผู้ผลิตเพื่อสร้างภาพลักษณต์อ่ผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

มขี้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ ดังนี ้

1. ผู้ประกอบการไม่ควรบวกเพิ่มมูลค่าทางราคาให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากกวา่มูลค่าทางคุณสมบัตขิองบรรจุภัณฑ์

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินความเป็นจริง เพราะจะเป็นผลให้ผู้บริโภคบางรายท่ีมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อท่ีมี

แนวโน้มเร่ิมต้นท่ีจะหันมาสนใจบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมเกิดความไมพ่ึงพอใจในแง่ของมูลค่าทางราคา เป็นผล

ให้เกิดการปฏเิสธพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อในท่ีสุด  

2. ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ผู้ประกอบการควรให้

ความส าคัญกับกลยุทธ์ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากหากมีการลดราคาลงมาผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็สามารถซื้อได้

ด้วยความถี่ท่ีมากขึ้น หรอืมีการปรับปรุงคุณภาพให้ตรงใจผู้บริโภคมากกวา่นีก้็จะท าให้เกิดการซือ้ท่ีเพิ่มขึ้นเชน่กัน 

3. ผู้บริโภคบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความรู้

เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์มาตรฐานท่ีใช้รับรองวา่มคีวามส าคัญและมีความหมายครอบคลุมคุณสมบัตขิองบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้มในเร่ืองใดบ้าง ดังนัน้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับผู้ประกอบการท่ีตอ้งเนน้การท าความเข้าใจและให้ความรู้

ในเร่ืองดังกล่าวแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมใน

การซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดพฤตกิรรมท่ียั่งยืนของผู้บริโภคในการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อีกท้ังยังส่งผลดีต่อตลาดบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สามารถเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์การใชบ้รรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้มตามแหลง่ชุมชนและสถานศึกษา โดยมีการจัด
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กิจกรรมภายใต้แนวคิดการบริโภคท่ียั่งยืน  ซึ่งนอกจะเป็นการกระตุ้นปริมาณการซื้อแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับตราสินคา้อีกดว้ย 

4. จากพฤติกรรมการซื้อท่ีส่วนมากผู้บริโภคจะท าการซื้อจากไฮเปอร์มาร์เก็ต ดังนั้นผู้ประกอบการควรเน้นการ

กระจายสินค้าตามไฮเปอร์มารเ์ก็ตเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคหาซือ้ได้งา่ย  

ในทุกโอกาส  และมีสินค้าพร้อมขายอยูเ่สมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้ทันท่วงที  

5. ผู้ประกอบการควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับปัจจัยเรียงตามล าดับ คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และ

ด้านการจัดจ าหน่ายในระดับมาก เนื่องจากในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มท้ัง 3 ด้านนี้ในระดับมาก 

      5.1 ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑใ์หม้ขี้อความหรือ

สัญลักษณ์บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อีกท้ังยังเป็น

ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ง่ายและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค  

และควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจาก

พลาสตกิทั่วไป 

      5.2 ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ โดยเน้นให้ผู้บริโภค

ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการซื้อซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่ายไปเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมหรือพลาสติกท่ีถึงแม้จะมีราคาถูกกว่าแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

มากกวา่  เพื่อให้ผู้บริโภครู้สกึยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มส าหรับการมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม  

     5.3 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรเพิ่มความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มการวาง

จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและสามารถหาซือ้ได้งา่ยตามร้านคา้ทั่วไป ใกล้ท่ีพักอาศัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพืน้ท่ี

ตา่งๆสามารถเขา้ถึงสินค้าได้มากขึ้นและชว่ยเพิ่มโอกาสในการซื้อ 

      5.4 ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง แตก่็

มิใช่ว่าผู้ประกอบการจะไม่ให้ความสนใจปัจจัยด้านนี้เลย ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลอยู่ในระดับมากคือ มีการให้ความรู้ความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะบนฉลากผลิตภัณฑ ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑม์ากขึ้น 
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