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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ส่วนประสมการตลาด และความตั้งใจใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหาร 2) อิ ทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ 3) อิทธิ พลของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะตัวแปร
กากับระหว่างการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการร้านจาหน่ายอาหาร จานวน 385 คน สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่ งมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) ระดับการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความตระหนักด้าน
สิ่ งแวดล้อม และความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก 2) การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และมี อานาจพยากรณ์ ได้ร้อยละ 28.20 และ
3) ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นมีอิทธิพลในฐานะตัวแปรกากับระหว่างการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาด ความตั้งใจ บรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบการ

Abstract
The objectives of this research were to study 1) the level of environmental awareness, marketing mix and the intention to use
environmentally friendly packaging of restaurant operators 2) the influence of the marketing mix on the intention to use environmentally
friendly packaging and 3) the influence of environmental awareness as a moderating variable between marketing mix on the intention to
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use environmentally friendly packaging of restaurant operators in Phetchaburi Province. The sample size used in this research consisted of
385 restaurant operators with a simple random sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire with a reliability value
of 0.84. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The results of the study showed that 1) the level of perception of the marketing mix of environmentally friendly package,
environmental awareness and the intention to use environmentally friendly packaging was at a high level. and 2) the perception of the
marketing mix had a positive influence on the intention to use environmentally friendly packaging with statistical significance at the 0.01
level and had a predictive power of 28.20%, and 3) the environmental awareness was influenced as a moderating variable between marketing
mix on the intention to use environmentally friendly packaging of restaurant operators in Phetchaburi Province.
Keywords : Marketing Mix, Intention, Packaging, Environmental, Entrepreneurs

บทนา
ปั จจุ บนั สภาพทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมกาลังเป็ นปั ญหาและเป็ นจุ ดอ่อนของการรั กษาฐานการผลิ ตและ
ให้บริ การ รวมทั้งการดารงชี พที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ มีความผันผวนและรุ นแรงมากขึ้ นโดยเฉพาะอุ ทกภัยและภัยแล้ง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิ จและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต [1] ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่สาคัญคือปั จจุบนั ปริ มาณขยะเพิ่มสู งขึ้นมาก โดยกลุ่มที่มีปริ มาณ
มากที่สุดคือกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ ในแต่ละวันผูบ้ ริ โภคใช้พลาสติก โฟม เมลามีน เป็ นภาชนะและหี บห่ อบรรจุอาหารและสิ นค้าเกือบ
ทั้งหมดเพราะราคาที่ถูกและหาซื้ อได้สะดวก แต่ปัญหาที่ตามมาคือปริ มาณขยะสะสมจานวนมหาศาล อย่างไรก็ตามที่ผา่ นมามีการ
รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม อย่างต่อเนื่ อง จากมาตรการภาครัฐทาให้ผปู ้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคหันมาใช้ภาชนะหรื อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติเป็ นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น จากข้อมูลของศูนย์วิจยั กสิ กรไทยเปิ ดเผยว่าการ
ขยายตัวและการเติบโตของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั มีมูลค่าประมาณ 2,100 – 2,400
ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยที่ประมาณ 25% โดยตลาดอาจขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 13,000-16,000 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่ งจากการศึกษาตลาด
พบว่าการเติบโตดังกล่าวเกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่หนั มาซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ
รวมถึงการเติบโตของฟู้ดดีลิเวอรี่ และกระแสการตื่นตัวด้านสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
[2] ท าให้ธุ ร กิ จ ผลิ ตบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ สิ่ งแวดล้อ มต้อ งมุ่ งเน้นท าการตลาดเชิ งรุ กโดยใช้ส่ วนประสมการตลาดต่ าง ๆ
เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ ผลักดันให้ลูกค้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เนื่ องจากการออกแบบออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่นอกจากส่ งเสริ ม
ด้านการตลาดทาให้แบรนด์สินค้าเป็ นที่ จดจาด้วยการมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั
ผูป้ ระกอบการและองค์กรธุ รกิ จซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามจะเห็ นว่ายังมี ผูป้ ระกอบการรายย่อยอี ก
จานวนมากที่ยงั ขาดความตระหนักในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและต้นทุนค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็ นต้นทุนที่สาคัญ
สาหรับผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารซึ่ งต้องใช้บรรจุภณั ฑ์เป็ นจานวนมากในแต่ละวัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าการใช้เครื่ องมือทางการตลาดที่เรี ยกว่าส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix)
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลทาให้ผปู ้ ระกอบการซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เกิดพฤติกรรมการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [3, 4] อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบราคาของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมกับบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบเดิ มยังมี ราคาสู งกว่าจึ งเป็ นปั จจัยสาคัญส่ งผลกระทบต่อการเลื อกใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการรายย่อยเช่ นผูป้ ระกอบการร้ านอาหารซึ่ งจะต้องแบกรั บภาระต้นทุ นที่ เพิ่มมากขึ้ น ดังนั้นปั จจัย
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ผลักดันอย่างส่ วนประสมการตลาดเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้มากนัก แต่ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ งคือความตระหนักหรื อความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental
awareness) ซึ่ งหมายถึงระดับความตระหนักหรื อความพยายามในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นทัศนคติโดยรวมของบุคคลที่
มี ต่อสิ่ งแวดล้อมและสามารถส่ งผลต่อพฤติ กรรมผ่านความตั้งใจ [5] ซึ่ งน่ าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ผูป้ ระกอบการเปลี่ ย น
พฤติกรรมมาใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังหากมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี
พฤติ กรรมตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ที่ มี ฐานการคิ ดว่า พฤติ กรรมของบุ ค คลเกิ ดจากความตั้ง ใจที่ จ ะ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่ งความตั้งใจที่จะกระทานั้นเกิดจากทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และ
การรั บรู ้ ความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม (Perceived behavioral control) [6] ซึ่ งทฤษฎี พฤติ กรรมตามแบบแผน (TPB)
เป็ นทฤษฎี หนึ่ งที่ ถูกนามาอธิ บายอย่างกว้างขวางในการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม [7] ดังนั้นการใช้
เครื่ องมือทางการตลาดด้วยส่ วนประสมการตลาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ปัจจัยสาคัญทั้งหมดที่ส่งผลต่อการกระตุน้ พฤติกรรมให้
ผูป้ ระกอบการรายย่อยหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หากแต่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการสร้างความตระหนักด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่มากพอเพื่อสร้างทัศนคติซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่จะเป็ นปั จจัยกากับที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังมากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับ ทั้งนี้ขอ้
ค้นพบจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางสาคัญสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางหรื อ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มและผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของสังคมและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรีในอนาคตสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีในการเป็ น “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาด ความใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม และความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะตัวแปรกากับระหว่างส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความ
ตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental awareness)
ส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ความตั้งใจใช้ บรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตร
ต่ อสิ่ งแวดล้อม
(Intention using environmentally friendly
packaging)

รู ปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี เนื่ องจากไม่ทราบจานวนผูป้ ระกอบการ
ที่แน่ นอน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ W.G. Cochran กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% [8] ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 385 ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
sampling) จากผูป้ ระกอบการร้านอาหารที่ดาเนิ นกิจการในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี
เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามได้พฒ
ั นามาจากแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษางานวิจัยเชิ ง
ประจักษ์ที่ผ่านมา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจร้านอาหาร ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความ
ตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยคาถามจานวน 6 ข้อ ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยคาถาม จานวน 12 ข้อ และส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยลักษณะของคาถามส่ วนที่ 2 3 และ 4 เป็ นคาถามแบบ
ปลายปิ ดที่ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีตวั เลือกที่แบ่งเป็ นระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ที่สุด ถึงระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่ อมัน่ (reliability) รายละเอียดดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) โดยใช้เทคนิ คการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาและความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ใช้
(Item Objective Congruency : IOC) คือ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 คน ผลการตรวจสอบมี ค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง
0.60-1.00 ซึ่ งถือว่ามีความเหมาะสม และ 2) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค [9] ซึ่ งในการ
แปลผลการวิเคราะห์ ของ Jump [10] เสนอว่าเกณฑ์การยอมรับควรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ากว่า 0.70 จึ งจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่มี
ความเชื่อถือได้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาได้เท่ากับ 0.84
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มานซึ่ งใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย และการวิเคราะห์การถดถอนแบบพหุ คูณ
และการทดสอบตัวแปรกากับตามแนวคิดของบารอนและเคนนี [11]

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
66.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 54.29 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.31 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
คิดเป็ นร้อยละ 56.36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 80.26 และส่ วนใหญ่ผูป้ ระกอบการดาเนิ นธุ รกิ จ
ร้านอาหารมาเป็ นเวลา 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 60.00
2. ผลการวิเคราะห์ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
และความตั้ง ใจใช้บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มของผูป้ ระกอบการร้ า นอาหารในจัง หวัด เพชรบุ รี จ านวน 385 คน
ปรากฏผลดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรั บรู ้ส่วนประสมการตลาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังนี้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อ มของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมแต่ละรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
ส่ วนประสมการตลาดบรรจุภัณฑ์
อันดับที่
ทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
ค่ าเฉลีย่ (x̅)
ส่ วนเบี่ยงเบน
(Marketing Mix)
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.39
0.25
1
2. ด้านราคา
3.91
0.24
3
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.90
0.23
4
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.18
0.30
2
ภาพรวม
4.10
0.25
จากตารางที่ 1 พบว่าการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.31)
รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 4.18) ด้านราคา (x̅ = 3.91) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (x̅ = 3.90) ตามลาดับ
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2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารในจังหวัด
เพชรบุรี
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
อันดับที่
ความตระหนักด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ค่ าเฉลีย่ (x̅)
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1. ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลก
3.80
0.40
6
2. มนุษยชาติกาลังมีการทาลายสิ่ งแวดล้อมอย่างรุ นแรง
3.83
0.38
5
3. การสู ญเสี ยความสมดุลของธรรมชาติ
3.85
0.36
4
4. ความสาคัญของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
4.71
0.61
2
5. ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมไม่ควรถูกเพิกเฉย
3.93
0.25
3
6. ทุกคนควรตระหนักและใส่ ใจเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
4.80
0.47
1
4.24
0.41
ภาพรวม
จากตารางที่ 2 พบว่าผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4.24) เมื่ อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูป้ ระกอบการมี ความคิดเห็ นว่าทุกคนควรตระหนักและใส่ ใจเกี่ ยวกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลกมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
อันดับที่
ความตั้งใจใช้ บรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ค่ าเฉลีย่ (x̅)
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1. ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
3.88
0.33
4
2. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
3.86
0.34
6
3. ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้
4.89
0.38
1
4. ความเต็มใจซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมถึงราคาจะสู ง
4.85
0.40
3
กว่าบรรจุภณั ฑ์ทวั่ ไป
5. การเปรี ยบเที ยบเพื่อเลือกบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมมาก
4.88
0.35
2
ที่สุด
6. ความตั้งใจใช้บรรจุ ภ ัณฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมในร้ านอย่าง
3.87
0.34
5
ต่อเนื่อง
4.37
0.37
ภาพรวม
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จากตารางที่ 3 พบว่าผูป้ ระกอบการร้ านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีมีความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.37) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูป้ ระกอบการมีความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลาย
ได้มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
ความตั้งใจใช้ บรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ส่ วนประสมการตลาด
t
Sig.
b
S.E.

ค่าคงที่ (Constant)
2.046
0.237
8.631
0.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.058
0.041
0.063
1.405
0.161
ด้านราคา (X2)
0.035
0.046
0.037
0.751
0.453
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
0.207
0.052
0.210
3.940
0.000**
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
0.270
0.038
0.359
7.059
0.000**
R = 0.531, R2= 0.282, adjusted R2= 0.275, S.E.b. = 0.19523
** หมายถึง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.282 แสดงว่า ตัวแปรส่ วนประสมการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านสามารถ
ร่ วมกันทานายความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ 28.20
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิ บ ได้ ดงั นี้ Y´ = 2.046 + 0.270X4 + 0.207X3 + 0.058X1 + 0.035X2 และ
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้ Z´y = 0.359X4 + 0.210X3 + 0.063X1 + 0.037X2 นอกจากนี้
ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์สูงสุ ดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ผลการศึกษาอิทธิ พลของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะตัวแปรกากับระหว่างส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณเพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรกากับของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่าง
อิ ทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปร
Constant
t
R
R2
Adjusted R2
F

1.320
0.669 0.448
0.445
154.782
ขั้นที่ 1
(0.000)**
0.312
7.665
ส่ วนประสมการตลาด (1)
(0.000) **
0.490
12.006
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (2)
(0.000) **
-6.049
0.697 0.486
0.482
120.037
ขั้นที่ 2
(0.000)**
1.766
6.405
ส่ วนประสมการตลาด (1)
(0.000) **
3.273
6.245
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (2)
(0.000) **
-3.580 -5.326
ส่ วนประสมการตลาด
(0.000) **
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (3)
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรกากับของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ในจังหวัดเพชรบุรีได้ผลดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์อิทธิพลหลัก (Main Effect) พบว่าส่ วนประสมการตลาดและความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมสามารถ
ร่ วมกันทานายความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยส่ วนประสมการตลาด
และความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 44.8 ทาให้สามารถอธิ บายได้ว่าเมื่อผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีรับรู ้ส่วนประสมการตลาดและมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นจะทาให้มีความตั้งใจใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในการจาหน่ายอาหารสู งขึ้นด้วย
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์อิทธิ พลของผลปฏิ สั มพันธ์ (Interaction Effect) ระหว่างตัวแปรส่ วนประสมการตลาดและความ
ตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่าตัวแปรส่ วนประสมการตลาดและความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 44.8 แต่เมื่อนาตัวแปรส่ วนประสมการตลาด ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม และส่ วนประสมการตลาดความตระหนัก
ด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่าทั้ง 3 ตัวแปรนั้นสามารถทานายความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 48.60 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถทานายความตั้งใจใช้
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.70 นั่นหมายความว่าความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมการตลาดและความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ในจังหวัดเพชรบุรีนนั่ เอง
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับพบว่า
1. ระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
1.1 ระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งแสริ มการตลาด
สอดคล้องกับพวงพรภัสสร์ วิริยะ นาวิน มีนะกรรณ พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร [12] ซึ่ งวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยประกอบด้วยส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การกระจายสิ นค้า การสื่ อสาร และกลุ่มอ้างอิง และยังสอดคล้องกับ Karunarathna, Bandara,
Silva และ De Mel [13] ที่พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากความใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทาให้ธุรกิจผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีการขยายตัวมากขึ้นส่ งผลให้มีการแข่งขันด้านการตลาดตามไปด้วยจึงทาให้ระดับการรับรู ้
ส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ระดับความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ ปัจจุ บนั กระแสของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมี การเพิ่มมากขึ้ นสะท้อนให้เห็ นว่าผูค้ นตระหนักและให้ความสาคัญกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับชินีนุช อ้อพงษ์ [14] ซึ่ งพบว่าผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มี
ความตระหนักต่อสิ่ งแวดล้อมในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะทุกภาคส่ วนมีการสะท้อนปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีความรุ นแรง
มากขึ้นและรณรงค์ให้ตระหนักและใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
1.3 ระดับความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับชุลีกร เทพบุรี ธัญญ์ธิชา ศรี คา นภัสสร แซ่ ลิ้ม ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และวทัญญู รัศมิทตั [15]
ซึ่ งพบว่าผูป้ ระกอบการรายย่อยมีความคานึ งถึงและต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมแต่ตอ้ งเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความปลอดภัย
ต่อสุ ขภาพด้วย ทั้งนี้ กระแสสังคมมี การเรี ยกร้ องให้ธุรกิ จหันมาแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมมากขึ้ นโดยเฉพาะด้านปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมจึงทาให้ผปู ้ ระกอบการตระหนักและมีความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
2. อิ ท ธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่ มี ต่อ ความตั้งใจใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ สิ่ งแวดล้อ มของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมส่ วนประสมการตลาดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมมี
อิ ทธิ พลต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าส่ วนประสมการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสูงที่สุดสอดคล้องพวงพรภัสสร์ วิริยะ นาวิน มีนะกรรณ พิพฒั น์ นนทนาธรณ์
และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร [16] ซึ่ งพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการสื่ อสารการตลาดเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมผ่านความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และรองลงมาเป็ น
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสอดคล้องกับ ชุลีกร เทพบุรี ธัญญ์ธิชา ศรี คา นภัสสร แซ่ ลิ้ม
ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และวทัญญู รัศมิทตั [15] ซึ่ งพบว่าส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาไม่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีซ่ ึ งสอดคล้องกับปทุม
รส กาญจนอุดม ปรเมศร์ อัศวเรื องภิภพ และโอปอล์ สุ วรรณเมฆ [17] ที่พบว่าส่ วนประสมการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
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ทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารชานอ้อยของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในกรุ งเทพมหานครเช่นกัน
3. ผลการศึกษาความเป็ นตัวแปรกากับของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มี
ต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าความตระหนักด้าน
สิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับอิทธิ พลระหว่างส่ วนประสมการตลาดและความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี แสดงให้เห็นว่าความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมีบทบาทในฐานะตัวแปรกากับเข้ามา
สอดแทรกระหว่างอิทธิ พลของการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมทาให้ความ
ตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการร้านอาหารมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมาก
ขึ้นจะส่ งผลให้มีความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนอกจากแรงกระตุน้ จากปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูจ้ าหน่ ายบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ผลการศึ กษาครั้ งนี้ สอดคล้องกับนภัสวรรณ วงกตวริ นทร์ [18]
ที่ได้ศึกษาพบว่าตัวแปรกระแสรักษ์โลกเป็ นตัวแปรที่สนับสนุ นต่อความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์สีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้ น เช่ นเดี ยวกับ Amed, Li, Khan, Qalati, Naz, Naz และ Rana [19] ซึ่ งได้ศึกษาพบว่าตัวแปรความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อ มมี
บทบาทความเป็ นตัวแปรกากับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม และบรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มีต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมควรมุ่งเน้นพัฒนากลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดด้วยการขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายและกาหนดราคาที่เป็ นการส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการร้านอาหารหันมาใช้
บรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
1.2 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งควรมุ่ ง เน้น การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจและความตระหนัก เกี่ ย วกับ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมและประโยชน์จากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
1.3 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีควรมีการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลดี
ต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดอย่างยัง่ ยืน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ซึ่ งอาจมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อขยายองค์
ความรู ้ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ งมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการหันมาใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อขยายองค์ความรู ้ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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