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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการซื้อ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 
แตกต่างกัน ปัจจัยด้านจิตวิทยา และภาพลักษณ์ของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้า 
แพคเกจจิ้ง จ ากัด ได้ดีที่สุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย 
และด้านราคา  
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์; เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม; กล่องกระดาษ 
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Abstract 
This research aimed to study consumers' decision to buy eco-friendly packaging 

paper boxes. The population is company consumer of Phu Plai Fah Packaging Co., Ltd. A 
questionnaire tool developed by the researcher from the conceptual framework of the research. 
The results of the research were as follows: The results of the hypothesis testing showed 
that occupation average monthly income, customer size, different types of purchasing 
purposes influence consumers' decision to buy eco-friendly packaging paper boxes of  
Phu Plai Fah Packaging Co., Ltd. The different psychological factors and brand image influences 
consumers' purchasing decision for eco-friendly packaging paper boxes of Phu Plai Fah 
Packaging Co., Ltd. Marketing mix factors influence consumers' decision to buy paper boxes 
and packaging that are environmentally friendly. Phu Plai Fah Packaging Co., Ltd. is the best 
in descending order, distribution, promotion and price. 
Keyword: Packaging; Eco-Friendly; Paper Boxes 
 
บทน า 

ปัจจุบันนี้โลกก าลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยสาเหตุส าคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นเกี่ยวเนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นส าคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากร (Population 
Growth) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Technological Advancement) และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Economic Development) เป็นต้น ซึ่งได้ส่งผลให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นจ านวนมาก อีกทั้ง
ด้านการพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสินค้าและบริการซึ่งถ้าไม่ได้มีการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงพอจะส่งผลให้เกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาได้ 
อาทิเช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียงและอาจจะน าไปสู่การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตามมา ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น (อนุรักษ์ ปิ่นทอง, 2554) 

การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคไม่ได้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร รวมทั้งในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม การคมนาคม และภาคครัวเรือน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตต่อโลกที่รุนแรงมากขึ้นจึงน ามาสู่  
การหาหนทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยในปัจจุบันกระแสการรณรงค์ให้ตระหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
เกิดขึ้นทั่วโลก จึงส่งผลให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าหากันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรคนไทย 
ให้ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง อยู่ในความพอประมาณมีเหตุผล รวมถึงการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อ
ป้องกันตัวจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความเหมาะสมเป็นอย่างมากในสถานการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้เข้ามามีอิทธิพล
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ต่อค่านิยมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์และยังเป็นตัวการที่ส าคัญในการท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (ชัยวัฒน์  
คุประตกุล, 2553, หน้า 12)  

ด้วยแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีความตื่นตัวต่อปัญหาสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีการผลิตสินค้า 
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยในสิ่งแวดล้อม 
(Green Consumer) ซึ่งกาลังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และจากรายงานของ ACNielsen Global Consumer พบว่า 
คนไทยมีการตอบรับกระแสตื่นตัวต่อสภาวะโลกร้อนมากกว่าชาติต่าง ๆ ในเอเชีย อยู่ที่ร้อยละ 26 (อรรถสิทธิ์ 
เหมือนมาตย์, 2551) 

บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ด าเนินธุรกิจโรงพิมพ์
ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนกระบวนการผลิตจนกระทั่งเป็นสิ่งพิมพ์ส าเร็จรูป และเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระดาษส าหรับใส่สินค้าทั่วไป  บริการลูกค้าอย่างครบวงจรด้านงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น
งานพิมพ์ด้านออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท และงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โรง
พิมพ์ของเราให้บริการงานพิมพ์ด้วยราคาที่ถูก ย่อมเยาว์ แต่มอบสิ่งที่เหนือกว่า คือ ด้านการบริการที่รวดเร็ว 
และคุณภาพการในการผลิตสิ่งพิมพ์เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล  โดยได้พัฒนาสายงานพิมพ์ให้ครบวงจร  
เพื่อให้บริการลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย สามารถติดต่อที่เดียวแต่ได้ครบทุกงานพิมพ์  บริษัทมีความมุ่งมั่น
ที่จะด าเนินการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกลอ่งกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิง้ จ ากัด  

2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด  

3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของแบรนด์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

4. เพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับ
ระดับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง 
จ ากัด  

5. เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของแบรนด์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคต่างกันต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ หมายถึงการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
2. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ หมายถึง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

โดยพิจารณาจากฉลากที่แสดงให้เห็นว่าเป็นฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ   
3. มีความเต็มใจจ่ายแม้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาสูง หมายถึง ความเต็มใจที่จะจ่าย

ค่าสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด  
4. แนะน าคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบอกต่อ หรือชักชวน หรือ

แนะน าคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2. ทราบถึงระดับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการให้ 
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น 

4. ทราบถึงผลการทดสอบอิทธิพลระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กับระดับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้า
แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีของผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด  

3. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 

4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 
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ขอบเขตด้านตัวแปร 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านจิตวิทยา (X2)  

ได้แก่ ความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อม การใส่ใจหรือตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแบนรด์ (X3) ได้แก่ ฉลากสิ่งแวดล้อม ตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (X4) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ในด้านพฤติกรรมประกอบด้วย การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ มีความเต็มใจจ่ายแม้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาสูง และแนะน าคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาในด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ มีความเต็มใจจ่ายแม้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาสูง แนะน าคนรู้จักให้
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาจากการปรับปรุงแนวคิดของ Zhu et al. (2012) ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อม การใส่ใจหรือตระหนักใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลากสิ่งแวดล้อม ตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาจากงานวิจัยของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556, หน้า 37) ปัจจัยด้าน 
ส่วนประสมทางการตลาด (X4) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 
ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล (X1) 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. ขนาดของลูกค้า  

ปัจจัยด้านจิตวิทยา (X2) 
1. ด้านความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านการใส่ใจหรือตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค

บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด (Y) 
1.  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 
2. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 
3. มีความเต็มใจจ่ายแม้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมีราคาสูง 
4. แนะน าคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (X4) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแบนรด์ (X3) 
1. ด้านฉลากสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์แล้วมา

ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดจ านวน 400 คน  ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด โดยขอความร่ วมมือจากผู้บริโภค
บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค านวณผลโดย
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามวิจัย ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้สถิติการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวตัถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
2.1 วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่โดยใช้ค่าค่าเฉลี่ย ( X̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.2 วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค 

บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่โดยใช้ค่าค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยการทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

2.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจ
จิ้ง จ ากัด ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนโดยมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ถ้ามีค่าเป็น 1 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกสมบูรณ์ถ้ามีค่า -1 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันทางลบสมบูรณ์ เกณฑ์การแปลผล
จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ (อภินันท์ จันตะนี, 2550, หน้า 7) 

2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจ านวนขององค์ประกอบ 
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(Factor) ที่เกิดจากข้อค าถามต่าง ๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าน้ าหนักของข้อ
ค าถามแต่ละองค์ประกอบโดยให้ Eigenvalue มีค่าเท่ากับ 1 เป็นค่าที่ต่ าที่สุดในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ
ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของข้อค าถามต่าง ๆ ว่ามีค่ามากที่สุดอยู่ที่
องค์ประกอบใด ก็จะจัดให้อยู่องค์ประกอบนั้น แต่มีข้อแม้ว่าค่า Factor Loading ของแต่ละข้อค าถามควรจะมี
ค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป เพื่อแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548; 
รสริน ศรีสิกานนท์, 2555) ผลลัพธ์ของการวัดความเที่ยงตรงในตัวแปรต่าง ๆ 
 
ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อกลอ่งกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท 
ภูปลายฟ้าแพคเกจจิง้ จ ากัด สรุปได้ดังนี ้

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.50 มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 131 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีขนาดของลูกค้าขนาดเล็ก (ซื้อ 50-1000 
กล่อง) จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  

ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยรวม  
มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ด้านความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยรวม มีความส าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ด้านการใส่ใจหรือตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยรวม มีความส าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรวม  
มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านฉลากสิ่งแวดล้อม ด้านตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และด้านความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของตราสินค้า โดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ด้านฉลากสิ่งแวดล้อม โดยรวม
มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ด้านตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรวม มีความส าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรวม  
มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยรวม มีความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 ด้านราคา โดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านการจัดจ าหน่าย 
โดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวม มีความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44   
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การตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้า
แพคเกจจิ้ง จ ากัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

ขนาดของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการซื้อ แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ที่แตกต่างกัน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศ อายุ ขนาดของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการซื้อ ที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้า
แพคเกจจิ้ง จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ด้านความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านการใส่ใจ
หรือตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และด้านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.495 และสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ได้ร้อยละ 24.5 (R2 = 0.245) 

โดยสามารถเขียนความสัมพันธ์ด้วยสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y  =  0.174 + 0.340(Xความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อม) + 0.291(Xการใส่ใจหรือตระหนักในปัญหาสิ่งแวดลอ้ม)  

+ 0.228(Xทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ม ได้แก่ ด้านฉลากสิ่งแวดล้อม 
ด้านตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีคา่เท่ากับ 0.505 และสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ได้ร้อยละ 25.5 (R2 = 0.255) 

โดยสามารถเขียนความสัมพันธ์ด้วยสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y  =  0.612 – 0.114(Xฉลากสิ่งแวดล้อม) + 0.235(Xตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม) + 0.645(Xความไวว้างใจในผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  
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สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.722 
และสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 52.2 (R2 = 0.522) 

โดยสามารถเขียนความสัมพันธ์ด้วยสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y  =  0.529 + 0.013(Xด้านผลิตภณัฑ์) + 0.211(Xด้านราคา) + 0.404(Xด้านการจัดจ าหนา่ย)  

+ 0.263(Xด้านการส่งเสริมการขาย) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษาเรื่องการศึกษาการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

ผูบ้ริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดกล่องกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การด าเนินงานทางการตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงกับผู้ผลิตรายอื่น ที่มี
เป็นจ านวนมาก ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ต้องการการบริการที่ดีจากผู้ขาย ซึ่งส่งผลต่อยอดขายของ
บริษัท การให้ความส าคัญในด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด ให้เหมาะสมจึงเป็นวิธีการ
ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายของบริษัทได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพร สัตยาทิตย์ (2544) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมสีผสมพลาสติกประเภท พี.วี.ซี กรณีศึกษา: บริษัท เจ.เอส. เคมีคอล 
อิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า ในตลาดอุตสาหกรรมสีผสมพลาสติกประเภท พี.วี.ซี  
มีการแข่งขันทางด้านคุณภาพค่อนข้างรุนแรง ซึ่งผู้ผลิตหรือลูกค้าต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อที่จะ
สามารถจูงใจ ผู้ซื้อให้เพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแข่งขันทางด้านคุณภาพจะรุนแรง 
แต่ผู้ผลิตหรือลูกค้าก็ยังคงต้องการการให้บริการที่ดีของผู้ขายไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านเทคนิคบริการด้าน
พนักงานขาย การจัดส่งสินค้า ฯลฯ จากข้อสรุปเหล่านี้ท าให้ บริษัท เจ.เอส.เคมีคอล อิดัสเทรียล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ควรที่จะมีการเพิ่มกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ราคา และควรเพิ่มกลยุทธ์การสนับสนุน  
การสร้างความแตกต่างด้านบริการเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ซื้อ 
อีกทั้งควรที่จะน าเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อพัฒนาในระบบการผลิตของบริษัทเพื่อที่จะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ ต่อไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัดในรายด้าน 
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พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ จากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ดังต่อไปนี้  

1.1 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด 
ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก ในเรื่อง การเสนอขายของพนักงานขายของบริษัท ภูปลายฟ้า
แพคเกจจิ้ง จ ากัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การให้พนักงานขายเข้าพบเพื่อเสนอขายสินค้า หรือเข้าพบเพื่อเยี่ยม
เยือนเป็นประจ าจะท าให้ผู้ซื้อเกิดความคิดถึงเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้าเกิดความสัมพันธ์ อันดีขึ้นระหว่าง  
ผู้ซื้อกับพนักงานขาย ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารของ สมจิตร ล้วนจ าเริญ (ม.ป.ป., หน้า 227) กล่าวถึง การใช้
พนักงานขายโดยพนักงานขายควรที่จะเยี่ยมลูกค้าเป็นประจ าพยายามที่จะท าให้ลูกค้าคิดถึงเมื่อมีความต้องการ
สินค้า พนักงานขายควรจะแสดงการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อด้วยความจริงใจ  

1.2 ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม ทางการตลาดกล่อง
กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ด้านผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง รูปแบบกล่องกระดาษของบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด เหมาะสมกับการใช้งาน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ลูกค้าที่ซื้อกล่องไปใช้ ส่วนใหญ่คือองค์กร หรือผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรมที่ซื้อไปใช้ส าหรับ
การเก็บรักษาสินค้าของตนเองระหว่างการขนส่ง และเก็บรักษาในคลังสินค้าที่ย่อมจะมีโอกาสที่สินค้าจะ
เสียหายได้ ผู้ซื้อจึงให้ความส าคัญกับรูปแบบกล่อง เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกในระหว่างการเคลื่อนย้าย
สินค้า ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้การเก็บสินค้าอาจต้องมีการวางซ้อนกัน  
ตัวกล่องจึงต้อง มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้าหนักได้ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(ม.ป.ป., หน้า 2-3) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้กล่องกระดาษ ได้รับความนิยมในการเป็น บรรจุภัณฑ์ขนส่งที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุดประกอบด้วย ความสะดวกในการน าไปใช้งาน และการป้องกัน การใช้งานสามารถใช้
แรงงานคน จนถึงกระทั้งใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุ และปิดกล่อง และตัวกล่องสามารถป้องกันสินค้า
ได้เป็นอย่างดีตลอดการขนส่ง ความแข็งแรงต่อหน่วยน้ าหนัก ลักษณะของลอนเป็นลักษณะโครงสร้างแบบโค้ง 
ส่งผลให้สามารถรองรับแรงกดและการกระแทกได้ดี ในขณะที่ตัววัสดุที่ทาจากกระดาษน้าหนักเบา  

1.3 ด้านการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากั ด ด้าน
การจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง การให้บริการและประสานงานขายของพนักงานฝ่ายขาย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการแข่งขันกันมาก และส่วนมากจะให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพ และ
ราคาค่อนข้างมาก แต่ก็มีผู้ซื้อบางรายที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพ และราคาเพียงอย่างเดียว 
ยังให้ความส าคัญในเรื่องการให้บริการ และการประสานงานที่ดีของผู้ขายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิระพร สัตยาทิตย์ (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมสีผสมพลาสติกประเภท 
พี.วี.ซี กรณีศึกษา: บริษัท เจ.เอส เคมีคอลอินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ในตลาดอุตสาหกรรมสีผสม
พลาสติกประเภท พี.วี.ซี มีการแข่งขันทางด้านคุณภาพค่อนข้างรุนแรง ซึ่งผู้ผลิตหรือลูกค้าต้องการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถจูงใจผู้ซื้อให้เพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแข่งขันทางด้าน
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คุณภาพจะรุนแรงแต่ผู้ผลิตหรือลูกค้าก็ยังคงต้องการการให้บริการที่ดีของผู้ขายไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้าน
เทคนิคบริการด้านพนักงานขาย การจัดส่งสินค้า ฯลฯ  

1.4 ด้านราคา จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด กล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ด้านราคา อยู่ในระดับมาก 
ในเรื่อง ใบเสนอราคามีความชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเสนอราคาโดยมีใบเสนอราคาให้ผู้ซื้อทุกครั้งเป็น
กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุด และได้รับผลส าเร็จสูงสุดซึ่งใบเสนอราคาจะบอกถึงชื่อสินค้า ราคา ระยะเวลาในการผลิต 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ กัณหะแสน (2545) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาวะเศรษฐกจิถดถอย พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ผู้รับเหมาขนาดเล็ก และขนาดกลางใช้มากที่สุด และได้รับผลส าเร็จสูงสุดในแต่ละด้านซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การเสนอราคาที่มีความคุ้มค่ากับผลงานที่ได้รับ (กลยุทธ์ด้านราคา)  

2. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านจิตวิทยากับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท  
ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วาสนา สาเภาจันทร์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษากลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ: 
ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมประเภทเครื่องประดับเงินสเตอริงในประเทศไทย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์โดย
ส่วนใหญ่มีการบริหารกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาทางด้านคุณภาพของสินค้าและการออกแบบ
สินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสินค้า 
ความคงทนแข็งแรง การออกแบบ สีพิมพ์และ แบบพิมพ์ มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อและผู้ซื้อทราบดี
อยู่แล้วว่าเมื่อน าไปใช้งานแล้วจะไม่เกิดปัญหา ดังนั้นการที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งจะไม่มุ่งเน้นในทางด้าน
คุณภาพสินค้า และการออกแบบสินค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตนแต่จะน าปัจจัยด้านอื่นมาตัดสินใจแทน  

2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อกล่อง
กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด พบว่า ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ แม้ว่าตลาดธุรกิจและตลาดผู้บริโภคจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความพึง
พอใจกับบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อ และตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตามตลาดธุรกิจมีโครงสร้างตลาดแตกต่างจากตลาด
ผู้บริโภคการส่งเสริมการตลาดจึงไม่มีบทบาทในการช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อของบริษัทได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เอกสารของ วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ (2552, หน้า 118) กล่าวถึง ตลาดธุรกิจมีลักษณะเหมือนตลาด
ของผู้บริโภค ทั้งความสัมพันธ์กับบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อ และตัดสินใจซื้อ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ความต้องการ อย่างไรก็ตามตลาดธุรกิจก็แตกต่างจากตลาดผู้บริโภคหลายลักษณะ ความแตกต่างที่ส าคัญ 
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เช่น ความต้องการซื้อ และโครงสร้างตลาด ลักษณะของ หน่วยการซื้อ และประเภทของการตัดสินใจ และ
กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง  

2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด พบว่า 
ปัจจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง 
จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในการคิดราคาจะมีการตั้งราคาโดยเน้น
การคิดราคาจากต้นทุนของการผลิตเป็นหลัก ใช้นโยบายราคายืดหยุ่นได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอน
ของราคาขายขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบ กล่าวคือเมื่อระดับราคาของกระดาษแผ่นในตลาดอุตสาหกรรมลดลง 
ก็จะมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงย่อมจะท าให้ราคากล่องกระดาษลดลงด้วย และเมื่อราคากล่องกระดาษ
ลดลงก็มีผลท าให้ผู้ซื้อซื้อกล่องกระดาษเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าระดับราคาของกระดาษแผ่นในตลาด
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นก็จะมีผลท าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ราคากล่องกระดาษก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วย มีผล
ท าให้ผู้ซื้อซื้อกล่องกระดาษน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา สาเภาจันทร์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง 
ศึกษากลยุทธ์การตลาดของอุสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมประเภท
เครื่องประดับเงินสเตอริงในประเทศไทย พบว่า ด้านกลยุทธ์ทางด้านราคา ผู้ให้สัมภาษณ์ มีการตั้งราคาโดย
เน้นการคิดจากราคาจากต้นทุนของการผลิตสินค้าเป็นหลักนอกจากนั้นยังพบว่า การตั้งราคาสินค้าของผู้ให้
สัมภาษณ์มีการตั้งราคาโดยใช้นโยบายราคายืดหยุ่นได้ คือมีการแยกกันระหว่างต้นทุนที่ควบคุมได้และต้นทุน
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าความไม่แน่นอนของราคาขายนั้นขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลจากการศึกษาเรื่องการศึกษาการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของผู้บริโภคบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อกล่องกระดาษของบริษัทที่สั่งซื้อกล่องกระดาษจาก บริษัท   

ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ผู้ซื้อพอใจในคุณภาพจึงกลับมาซื้ออีก ดังนั้น บริษัทควรใส่ใจในคุณภาพของ
กระดาษที่จะนามาผลิตเป็นกล่อง คือ จะต้องไม่ปลอมเกรด กระดาษกับผู้ซื้อ ต้องมีการออกใบรับรองคุณภาพ
สินค้าให้กับผู้ซื้อทุก ๆ ครั้งที่มีการซื้อขาย ท าให้ ผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท 

2. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อกล่องกระดาษของบริษัทที่สั่งซื้อกล่องกระดาษจาก บริษัท 
ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด วิธีการชาระเงินส่วนใหญ่ให้เครดิต 30 วัน ดังนั้น บริษัทฯ ควรนากลยุทธ์ในการท า
ให้ลูกค้าชาระเงินเร็วขึ้นมาใช้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ทางการเงินของบริษัท โดยการให้ส่วนลด ได้แก่ ถ้าชาระ
เงินสดได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ถ้าช าระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อได้รับส่วนลดร้อยละ 3 ถ้าชาระเงิน
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อได้รับส่วนลดร้อยละ 2 เป็นต้น 
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3. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อกล่องกระดาษของบริษัทที่สั่งซื้อกล่องกระดาษจาก บริษัท ภูปลายฟ้า
แพคเกจจิ้ง จ ากัด ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น พนักงานขายของบริษัทควรหมั่นสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายจัดซื้อของบริษัทผู้ซื้อให้มากโดยการไปเยี่ยมเป็นประจ า คอยอ านวยความสะดวก 
พยายามท าให้คิดถึงเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้า และควรแสดงการตอบสนองความต้องการของฝ่ายจัดซื้อ
อย่างจริงใจ 

4. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทจะต้องน าระบบของการออกแบบ
กล่องกระดาษ การออกแบบแบบพิมพ์ข้างกล่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ น าเครื่องท ากาวอัตโนมัติ 
เครื่องเย็บลวดอัตโนมัติ เครื่องมัดอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบการผลิต เพื่อแสดงให้ผู้ซื้อ
เห็นว่าบริษัทสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ 

5. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผู้บริหารควรมีการก าหนดเป้าหมายของการ
ก าหนดราคาขึ้นมาอย่างชัดเจน ควรมีการใช้สูตรในการก าหนดราคาที่แน่นอน มีการพิจารณาการก าหนด
ราคาของคู่แข่งขัน ไม่ควรตั้งราคาที่สูงเกินไป และราคาต้องสามารถยืดหยุ่นได้ ที่เรียกว่าการใช้นโยบายราคา
โดยการให้ส่วนลด ซึ่งอาจจะเป็นส่วนลดการค้า ส่วนลดด้านปริมาณ หรือส่วนลดเงินสดตามความเหมาะสม 

6. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย บริษัทควรบริหารจัดการด้านสินค้า
คงคลัง โดยการสต๊อกสินค้าที่มีสถิติในการสั่งซื้อมากที่สุด และบ่อยครั้งที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาส่งสินค้า
ไม่ทันเวลา และส่งสินค้าขาดจ านวนจากใบสั่งซื้อ 

7. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทควรต้องมีกลยุทธ์
การสนับสนุนการสร้างความแตกต่างด้านการบริการเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความจงรักภักดี
ในสินค้า น าสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น นิตยสารทางธุรกิจ วารสารทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเร้าใจ โน้มน้าว ชักชวน 
ให้ผู้ซื้อทดลองใช้ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป  
1. ควรก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติโดยวิธีการใช้ตาราง เลขสุ่ม เพื่อให้

เกิดความเชื่อมั่นว่าตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กันโดยปราศจากความล าอียง  
2. ควรศึกษาปัญหาการจัดการด้านการผลิตของบริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จ ากัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ในการพัฒนาระบบการผลิต และสามารถก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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