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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ส่วนประสมการตลาด และความตั้งใจใช้

บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 2) อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ 3) อิทธิพลของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในฐานะตวัแปร
ก ากบัระหว่างการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร จ านวน 385 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 1) ระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนักด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 2) การรับรู้ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 28.20 และ  
3) ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นมีอิทธิพลในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
  

ค าส าคญั : ส่วนประสมการตลาด ความตั้งใจ บรรจุภณัฑ ์ส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการ 
 

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 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  90  - 100  (2021)    Vol. 11, No. 2 

91 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและ

ให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและตน้ทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติมีความผนัผวนและรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอุทกภยัและภยัแลง้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการพฒันา
ประเทศในอนาคต [1] ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัคือปัจจุบนัปริมาณขยะเพ่ิมสูงข้ึนมาก โดยกลุ่มท่ีมีปริมาณ
มากท่ีสุดคือกลุ่มบรรจุภณัฑ ์ในแต่ละวนัผูบ้ริโภคใชพ้ลาสติก โฟม เมลามีน เป็นภาชนะและหีบห่อบรรจุอาหารและสินคา้เกือบ
ทั้งหมดเพราะราคาท่ีถูกและหาซ้ือไดส้ะดวก แต่ปัญหาท่ีตามมาคือปริมาณขยะสะสมจ านวนมหาศาล อยา่งไรกต็ามท่ีผา่นมามีการ
รณรงคไ์ม่ใชถุ้งพลาสติกและกล่องโฟม อยา่งต่อเน่ือง จากมาตรการภาครัฐท าใหผู้ป้ระกอบการและผูบ้ริโภคหนัมาใชภ้าชนะหรือ
บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน จากขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทยเปิดเผยว่าการ
ขยายตวัและการเติบโตของตลาดบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัมีมูลค่าประมาณ 2,100 – 2,400 
ลา้นบาท เติบโตเฉล่ียท่ีประมาณ 25% โดยตลาดอาจขยายตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 13,000-16,000 ลา้นบาท ในปี 2568 ซ่ึงจากการศึกษาตลาด
พบวา่การเติบโตดงักล่าวเกิดจากจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ 
รวมถึงการเติบโตของฟู้ดดีลิเวอร่ี และกระแสการต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
[2] ท าให้ธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งมุ่งเน้นท าการตลาดเชิงรุกโดยใช้ส่วนประสมการตลาดต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ ผลกัดนัใหลู้กคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการหนัมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เน่ืองจากการออกแบบออกแบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีนอกจากส่งเสริม
ดา้นการตลาดท าให้แบรนด์สินคา้เป็นท่ีจดจ าดว้ยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
ผูป้ระกอบการและองค์กรธุรกิจซ่ึงจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ายงัมีผูป้ระกอบการรายย่อยอีก
จ านวนมากท่ียงัขาดความตระหนกัในการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและตน้ทุนค่าบรรจุภณัฑย์งัเป็นตน้ทุนท่ีส าคญั
ส าหรับผูป้ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารซ่ึงตอ้งใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นจ านวนมากในแต่ละวนั   

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่าการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดท่ีเรียกว่าส่วนประสมการตลาด (Marketing mix)  
ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลท าใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
เกิดพฤติกรรมการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [3, 4] อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบราคาของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มกบับรรจุภณัฑ์แบบเดิมยงัมีราคาสูงกว่าจึงเป็นปัจจยัส าคญัส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการรายย่อยเช่นผูป้ระกอบการร้านอาหารซ่ึงจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นปัจจยั
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ผลกัดนัอยา่งส่วนประสมการตลาดเพียงดา้นเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการหันมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดม้ากนกั แต่ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงคือความตระหนักหรือความกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
awareness) ซ่ึงหมายถึงระดบัความตระหนกัหรือความพยายามในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นทศันคติโดยรวมของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมผ่านความตั้ งใจ [5] ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการเปล่ียน
พฤติกรรมมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัหากมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ท่ีมีฐานการคิดว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความตั้ งใจท่ีจะ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซ่ึงความตั้งใจท่ีจะกระท านั้นเกิดจากทศันคติ (Attitude) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) [6] ซ่ึงทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (TPB)  
เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีถูกน ามาอธิบายอยา่งกวา้งขวางในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม [7] ดงันั้นการใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดดว้ยส่วนประสมการตลาดเพียงอยา่งเดียวอาจไม่ใช่ปัจจยัส าคญัทั้งหมดท่ีส่งผลต่อการกระตุน้พฤติกรรมให้
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยหันมาใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หากแต่ตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างความตระหนกัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมากพอเพ่ือสร้างทศันคติซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะเป็นปัจจยัก ากบัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบั ทั้งน้ีขอ้
คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าคญัส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาแนวทางหรือ
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีเปล่ียนพฤติกรรมมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัเพชรบุรีในอนาคตสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของจงัหวดัเพชรบุรีในการเป็น “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบและเมืองน่าอยู ่น่ากิน น่าเท่ียวระดบัประเทศ” ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาด ความใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความ

ตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีผา่นมา
เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี  
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รูปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผูป้ระกอบการ

ท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของ W.G. Cochran กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% [8] ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดตวัอยา่ง จ านวน 385 ตวัอยา่ง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 
sampling) จากผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีด าเนินกิจการในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของจงัหวดัเพชรบุรี 

เคร่ืองมือวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามไดพ้ฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษางานวิจัยเชิง

ประจกัษท่ี์ผ่านมา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ค  าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของ
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 12 ขอ้ และส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยลกัษณะของค าถามส่วนท่ี 2  3 และ 4 เป็นค าถามแบบ
ปลายปิดท่ีใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีตวัเลือกท่ีแบ่งเป็นระดบั ตั้งแต่ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด ถึงระดบั 5 คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย  
ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) รายละเอียดดงัน้ี 1) ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช ้
(Item Objective Congruency : IOC) คือ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 คน ผลการตรวจสอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสม และ 2) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค [9] ซ่ึงในการ
แปลผลการวิเคราะห์ ของ Jump [10] เสนอว่าเกณฑ์การยอมรับควรมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมี
ความเช่ือถือได ้ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดเ้ท่ากบั 0.84 

 

ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม 

(Intention using environmentally friendly 
packaging) 

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental awareness) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยด าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2563 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้  
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมานซ่ึงใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย และการวิเคราะห์การถดถอนแบบพหุคูณ 
และการทดสอบตวัแปรก ากบัตามแนวคิดของบารอนและเคนนี [11] 

 

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

66.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.29 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.31 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.26 และส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจ
ร้านอาหารมาเป็นเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และความตั้ งใจใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจังหวดัเพชรบุรี จ านวน 385 คน  
ปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัน้ีตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมแต่ละรายดา้น 

ส่วนประสมการตลาดบรรจุภัณฑ์ 
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

(Marketing Mix) 

ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อนัดบัท่ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.39 0.25 1 
2. ดา้นราคา  3.91 0.24 3 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.90 0.23 4 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  4.18 0.30 2 

ภาพรวม 4.10 0.25  
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่การรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (x̅ = 4.31) 
รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.18) ดา้นราคา (x̅ = 3.91) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (x̅ = 3.90) ตามล าดบั 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจังหวดั
เพชรบุรี 

ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อนัดบัท่ี 

1. ความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลก 3.80 0.40 6 
2. มนุษยชาติก าลงัมีการท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 3.83 0.38 5 
3. การสูญเสียความสมดุลของธรรมชาติ 3.85 0.36 4 
4. ความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 4.71 0.61 2 
5. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ควรถูกเพิกเฉย 3.93 0.25 3 
6. ทุกคนควรตระหนกัและใส่ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 4.80 0.47 1 

ภาพรวม 4.24 0.41  
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 4.24) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าทุกคนควรตระหนักและใส่ใจเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี 

ความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อนัดบัท่ี 

1. ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากธรรมชาติไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 3.88 0.33 4 
2. การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 3.86 0.34 6 
3. ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์สามารถยอ่ยสลายได ้ 4.89 0.38 1 
4. ความเตม็ใจซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มถึงราคาจะสูง
กวา่บรรจุภณัฑท์ัว่ไป 

4.85 0.40 3 

5. การเปรียบเทียบเพ่ือเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุด 

4.88 0.35 2 

6. ความตั้ งใจใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในร้านอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.87 0.34 5 

ภาพรวม 4.37 0.37  
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีมีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.37) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลาย 
ไดมี้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีการหาขอ้มูลเก่ียวกบับรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

 2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้ งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 

ส่วนประสมการตลาด 
ความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

b S.E.  t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.046 0.237  8.631 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.058 0.041 0.063 1.405 0.161 
ดา้นราคา (X2) 0.035 0.046 0.037 0.751 0.453 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 0.207 0.052 0.210 3.940     0.000** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (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 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.282 แสดงวา่ ตวัแปรส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง 4 ดา้นสามารถ
ร่วมกนัท านายความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ไดร้้อยละ 28.20  
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดงัน้ี Y´ = 2.046 + 0.270X4 + 0.207X3 + 0.058X1 + 0.035X2  และ
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี Z´y = 0.359X4 + 0.210X3 + 0.063X1 + 0.037X2 นอกจากน้ี
ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

3. ผลการศึกษาอิทธิพลของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในฐานะตวัแปรก ากบัระหว่างส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อ
ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบความเป็นตวัแปรก ากบัของความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่าง
อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี 

ตวัแปร Constant  t R R2 Adjusted R2 F 
ขั้นที่ 1 1.320   0.669 0.448 0.445 154.782 

(0.000)** 
ส่วนประสมการตลาด (1)  0.312 7.665 

(0.000) ** 
    

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2)  0.490 12.006 
  (0.000) ** 

    

ขั้นที่ 2 -6.049   0.697 0.486 0.482 120.037 
(0.000)** 

ส่วนประสมการตลาด (1)  1.766 6.405 
(0.000) ** 

    

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2)  3.273 6.245 
(0.000) ** 

    

ส่วนประสมการตลาด 
ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (3) 

    -3.580   -5.326 
  (0.000) ** 

    

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบความเป็นตวัแปรก ากบัของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ระหวา่งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ในจงัหวดัเพชรบุรีไดผ้ลดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์อิทธิพลหลกั (Main Effect) พบวา่ส่วนประสมการตลาดและความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถ
ร่วมกนัท านายความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยส่วนประสมการตลาด
และความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 44.8 ท าให้สามารถอธิบายไดว้่าเม่ือผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีรับรู้ส่วนประสมการตลาดและมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนจะท าใหมี้ความตั้งใจใชบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในการจ าหน่ายอาหารสูงข้ึนดว้ย 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Effect) ระหว่างตวัแปรส่วนประสมการตลาดและความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ตวัแปรส่วนประสมการตลาดและความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ไดร้้อยละ 44.8 แต่เม่ือน าตวัแปรส่วนประสมการตลาด ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และส่วนประสมการตลาดความตระหนกั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ทั้ง 3 ตวัแปรนั้นสามารถท านายความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 48.60 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปรสามารถท านายความตั้งใจใช้
บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 3.70 นั่นหมายความว่าความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมการตลาดและความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ในจงัหวดัเพชรบุรีนัน่เอง 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบัพบวา่ 

1. ระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี  

1.1 ระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งแสริมการตลาด 
สอดคลอ้งกบัพวงพรภสัสร์ วริิยะ นาวนิ มีนะกรรณ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ และทิพยรั์ตน์ เลาหวเิชียร [12] ซ่ึงวเิคราะห์องคป์ระกอบ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยประกอบดว้ยส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การกระจายสินคา้ การส่ือสาร และกลุ่มอา้งอิง และยงัสอดคลอ้งกบั Karunarathna, Bandara, 
Silva  และ  De Mel [13] ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑสี์เขียวอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหธุ้รกิจผลิต
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีการขยายตวัมากข้ึนส่งผลให้มีการแข่งขนัดา้นการตลาดตามไปดว้ยจึงท าให้ระดบัการรับรู้
ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 

1.2 ระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีปัจจุบนักระแสของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มมีการเพ่ิมมากข้ึนสะทอ้นให้เห็นว่าผูค้นตระหนักและให้ความส าคญักบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนผลการวิจยัดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัชินีนุช ออ้พงษ ์[14] ซ่ึงพบวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมี
ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทุกภาคส่วนมีการสะทอ้นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึนและรณรงคใ์หต้ระหนกัและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

1.3 ระดบัความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัชุลีกร เทพบุรี ธญัญธิ์ชา ศรีค  า นภสัสร แซ่ล้ิม ศุภชยั เหมือนโพธ์ิ และวทญัญู รัศมิทตั [15] 
ซ่ึงพบวา่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยมีความค านึงถึงและตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มแต่ตอ้งเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีความปลอดภยั
ต่อสุขภาพดว้ย ทั้งน้ีกระแสสังคมมีการเรียกร้องให้ธุรกิจหันมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนโดยเฉพาะดา้นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจึงท าใหผู้ป้ระกอบการตระหนกัและมีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

2. อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้ งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสูงท่ีสุดสอดคลอ้งพวงพรภสัสร์ วริิยะ นาวนิ มีนะกรรณ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ 
และทิพยรั์ตน์ เลาหวิเชียร [16] ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่ือสารการตลาดเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผ่านความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และรองลงมาเป็น
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบั ชุลีกร เทพบุรี ธญัญธิ์ชา ศรีค  า นภสัสร แซ่ล้ิม 
ศุภชยั เหมือนโพธ์ิ และวทญัญู รัศมิทตั [15] ซ่ึงพบวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคาไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงสอดคลอ้งกบัปทุม
รส กาญจนอุดม ปรเมศร์ อศัวเรืองภิภพ และโอปอล ์สุวรรณเมฆ [17] ท่ีพบวา่ส่วนประสมการตลาดทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
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ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภณัฑ์อาหารชานออ้ยของผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครเช่นกนั 
 3. ผลการศึกษาความเป็นตวัแปรก ากบัของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ความตระหนกัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบัอิทธิพลระหว่างส่วนประสมการตลาดและความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี แสดงใหเ้ห็นวา่ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทในฐานะตวัแปรก ากบัเขา้มา
สอดแทรกระหวา่งอิทธิพลของการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท าใหค้วาม
ตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นหากผูป้ระกอบการร้านอาหารมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึนจะส่งผลให้มีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนดว้ยนอกจากแรงกระตุน้จากปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของผูจ้  าหน่ายบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบันภสัวรรณ วงกตวรินทร์ [18]  
ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ตวัแปรกระแสรักษโ์ลกเป็นตวัแปรท่ีสนบัสนุนต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียวเพ่ิมมาก
ข้ึน เช่นเดียวกบั Amed, Li, Khan, Qalati, Naz, Naz และ Rana [19] ซ่ึงไดศึ้กษาพบว่าตวัแปรความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
บทบาทความเป็นตวัแปรก ากบัความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และบรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

 1.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มควรมุ่งเน้นพฒันากลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดดว้ยการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายและก าหนดราคาท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารหันมาใช้
บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 1.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและประโยชน์จากการใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผูป้ระกอบการในจงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือสร้างการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
 1.3 ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีควรมีการใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลดี
ต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัการพฒันาจงัหวดัอยา่งย ัง่ยนื 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขยายองค์
ความรู้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนเก่ียวกบัแนวทางการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการหนัมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขยายองคค์วามรู้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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