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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ต่อการรับรู้คุณภาพของสินค้า โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนอยู่ใน  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 160 คน โดยใช้รูปแบบของการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-experimental 

research) แบ่งออกเป็น 4 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขท่ี 1 กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารชานอ้อยท่ีไม่มีการระบุข้อความว่าเป็น"วัสดุ

ธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้"  เงื่อนไขท่ี 2 กล่องบรรจุภัณฑอ์าหารชานออ้ยท่ีมีการระบุขอ้ความว่าเป็น"วัสดุธรรมชาติ

ท่ีสามารถย่อยสลายได้" เงื่อนไขท่ี 3 กล่องบรรจุภัณฑอ์าหารพลาสตกิชวีภาพท่ีไม่มกีารระบุขอ้ความว่าเป็น"วัสดุธรรมชาติ

ท่ีสามารถย่อยสลายได้ " และเงื่อนไขท่ี 4 กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกชีวภาพท่ีมีการระบุข้อความว่าเป็น  

"วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้"  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ใช้เวลา

ในช่วงวันหยุดในการพักผ่อนอยู่บ้าน มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารบรรจุกล่องเฉลี่ย 1-2 วันต่อสัปดาห์ โดยบริโภค

อาหารบรรจุกล่องต่อมื้อเฉลี่ยท่ีราคามื้อละ 31-40 บาท โดยส่วนใหญ่ซื้ออาหารท่ีร้านอาหารบริเวณโรงอาหารของ

มหาวิทยาลัย จะพบเห็นการใชก้ล่องอาหารท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพในบริเวณร้านอาหารบริเวณโรงอาหารของ

มหาวิทยาลัย และพบข้อมูลเกี่ยวกับกล่องอาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากข้อความบนกล่องบรรจุอาหาร 

และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมหลังจากการใช้งานกล่องอาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยการ

ทิง้รวมกับขยะท่ัวไป   

 ผลการศึกษาพบว่า ชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

ท้ัง 4 เงื่อนไข มผีลตอ่การรับรู้คุณภาพของสนิค้า อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  

 

 

                                                           
*นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   332 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to compare the relations between different types of  biodegradable and given 

information of food packaging toward perceived quality of consumer. Using questionnaires as a tool for collecting data. 

The sampler for the study are 160 undergraduate students who are studying in the faculty of business administration, 

Chiangmai University.  

 Most of the respondents were 20 years old females with monthly income of 5000-10000 baht. In their free 

time they spend their days at home, eats foods in plastic containers 1-2 times a week, the price of each meal would 

cost 31-40 baht, the food is usually bought at food shops at the cafeteria of the University ,Biodegradable containers 

are mostly found in the cafeteria area and the information about degrading is usually found on the product. The most 

common behavior among the respondents are throwing away the containers along with other trash is.  

Using Quasi experimental research, each respondent was asked to evaluate one of the four types of packaging                

which are 

      1. Bagasse containers which are not labelled “Biodegradable natural product” 

2. Bagasse containers which are labelled “Biodegradable natural product” 

3. Biological plastic containers which are not labelled “Biodegradable natural product” 

4. Biological plastic containers which are labelled “Biodegradable natural product” 

 The result of the study indicated that the type and the given information about food containers that are 

biodegradable in all 4 terms does have an effect on the perceived quality of the product with the significant statistic 

of (P<0.05) 

บทน า  

 ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา ท่ีมีอัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการบริโภคที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภค

นยิมการบริโภคท่ีสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมีขอ้จ ากัดในดา้นเวลา  โดยเฉพาะเร่ืองการรับประทาน

อาหารท่ีนิยมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานแบบบรรจุกล่อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการ

เติบโตของตลาดอาหารพร้อมทานเพิ่มขึ้น จากในปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีมูลค่า 4,085 ล้านบาท เป็น 6,725 ล้านบาทในปี 

พ.ศ. 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 13.3 ต่อปี และคาดว่าจะมีแนวโน้มมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท  

ในปี พ.ศ.2563 (ศูนยอ์ัจฉรยิะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559: 26-29) 

จากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติ  ได้ถูกน ามาใช้เพื่อบรรจุ

อาหารแทนท่ีกล่องโฟมเพิ่มมากขึ้น โดยในอุตสาหกรรมบรรจุอาหารท่ัวโลก โดยในปี พ.ศ. 2550 - 2551 มีอัตราการ

เจริญเติบโตถึงร้อยละ 70  เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 หรือประมาณ 500,000 ตันต่อปี (เสาวนีย์ ปรีชานฤชิตกุล, 2554:  
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2 - 4) เช่นบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัสดุท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพ  (Compostable plastics) ซึ่งผลิตจากชานอ้อย เยื่อไผ่  

และมันส าปะหลัง แต่ก็ยังมีการใช้ท่ีไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวภาพนั้น ไม่ค่อยมีความคงทน 

กล่าวคือเสียรูปง่ายเมื่อมีการสัมผัสกับอาหาร ไม่มีความยืดหยุ่น และเปราะแตกง่าย (ศิ ริพร  เต็งรัง , 2558:  

7 - 9)  ประกอบกับราคาของบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัสดท่ีุสลายตัวได้ทางชวีภาพยังคงมีราคาท่ีค่อนข้างสูงเป็นเหตุให้ไม่ได้

รับความสนใจ หรอืถูกน ามาใชเ้ท่าท่ีควร (Plastics Institute of Thailand, 2556: 6 - 8) 

 การออกแบบการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑจ์ากธรรมชาติ และมีความยินดีจ่ายในราคาท่ี

สูงกว่าบรรจุภัณฑ์ท่ัวไปเป็นเร่ืองท่ียาก เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนจะออกแบบการสื่อสาร 

จ าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาตขิองข้อมูล ในการส่งสารของสื่อเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีไม่สามารถออกเสียง หรือ

เคลื่อนไหวได้ ต้องมีการออกแบบข้อความ หรือรูปภาพ ให้สามารถสื่อสาร และเข้าใจได้อย่างชัดเจน  จนท าให้ผู้บริโภค

เกิดความประทับใจในขั้นแรก ก่อนตัดสินใจทดลองใช้บรรจุภัณฑ์ น าไปสู่การสร้างการรับรู้คุณภาพได้เป็นอย่างดี  

(ทักษณิา สุขพัทธี, 2559)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถยอ่ย

สลายได้ทางชวีภาพต่อการรับรู้คุณภาพของสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการในการปรับใชใ้นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

และการออกแบบการให้ข้อมูลโดยสื่อสารข้อความบนบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภค 

แนวคดิและทฤษฎี 

  1) แนวคิดการรับรู้คุณภาพของผลติภัณฑ์ (Perceived Quality) คือการรับรู้ถึงคุณภาพของผู้บริโภคโดยรวม

ท้ังหมด หรือความเหนือกว่าของสินค้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ์นั้น การรับรู้คุณภาพเป็นสิ่งท่ีสามารถวัดผลได้ แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากเป็นความรู้สึกโดยรวมของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้า  

(Aaker, 1991)  

 2) แนวคิดบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Biodegradation  (การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) ย่อมาจาก 

ค าว่า Biotic degradation โดยในมาตรฐานต่างๆ มีค าจ ากัดความท่ีใช้พื้นฐานแนวคิดเดียวกัน คือเป็นการท างานของ

จุลินทรีย์ ท่ีมีต่อชิ้นวัสดุ เป็นผลให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สมีเทนและน้ า  

โดยท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน คือพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม (Environmental Friendly Plastics) หรือ พลาสติกสีเขียว 

(Green Plastics) หมายถึง พลาสติกท่ีท าให้ภาระในการจัดการขยะลดลง และส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะแวดล้อม 

นอ้ยกว่าพลาสติกท่ีใชก้ันอยู่ท่ัวไปในปัจจุบัน (National Metal and Materials Technology Center (MTEC), 2556) และบรรจุ

ภัณฑ์อาหารจากชานอ้อย เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่า และเป็นนวัตกรรมสีเขียว เนื่องจากกระบวนการผลิต ท่ีประหยัด

พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกทั่วไป ประกอบกับวัตถุดิบท่ีท ามาจากชานอ้อย ท่ีจากเดิมเป็นของ

เหลอืท้ิงจากอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล (บริษัท บรรจุภัณฑ ์เพื่อสิ่งแวดลอ้ม จ ากัด, 2553) 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   334 

 

 3)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร  การสื่อสารเกิดจากแนวความคิดว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ  

หรือการแลกเปลี่ยนโดยมีนัยยะส าคัญท่ีวา่ ผู้สื่อสารท าหน้าที่ท้ังผู้สง่ และผู้รับข่าวสาร ในขณะเดียวกัน ไม่อาจระบุวา่การ

สื่อสารเร่ิมต้น และสิ้นสุดท่ีจุดใด เพราะถือว่าการสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลม และไม่มีท่ีสิ้นสุด ผู้รับข่าว และผู้ส่งข่าว

นอกจากจะท าหน้าท่ีท้ังการเข้ารหัส และถอดรหัสแล้ว ยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสาร และพฤติกรรม (McCroskey Richmon, 

1997 ) ซึ่งผลของการสื่อสารนั้นอาจท าให้เกิดผล 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ และการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม โดยจะส่งผลดีให้ผู้สง่สารบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไมข่ึน้อยูก่ับผลของการสื่อสารท่ีเป็นไปใน

ทิศทางบวก หรือลบ (สุรสิทธ์ิ, 2549) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย อิทธิพลของชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถ

ย่อยสลายได้ทางชวีภาพต่อ การรับรู้คุณภาพของสินค้าของผู้บริโภค เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมกีารสร้างเงื่อนไขตัวแปร

ต้นหรือตัวแปรอิสระแบบ 2x2 Factorial Design กล่าวคือ การทดสอบชนิด และการให้ข้อมูลบรรจุภัณฑ์อาหาร 4 เงื่อนไข 

ดังนี้ เงื่อนไขท่ี 1 กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารชานอ้อย ท่ีไม่มีการระบุข้อความว่าเป็น"วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้"  

เงื่อนไขท่ี 2 กล่องบรรจุภัณฑอ์าหารชานอ้อย ท่ีมีการระบุขอ้ความว่าเป็น"วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้" เงื่อนไขท่ี 

3 กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกชีวภาพ ท่ีไม่มีการระบุข้อความว่าเป็น"วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้ "  

และเงื่อนไขท่ี 4 กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกชีวภาพ ท่ีมีการระบุข้อความว่าเป็น "วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อย

สลายได้"  และตัวแปรตาม คือ การรับรู้คุณภาพของสนิค้า ของผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอยา่งกล่องบรรจุ ภัณฑอ์าหารชานออ้ยท่ีมีการระบุ

ข้อความว่าเป็น"วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได"้ 

2. ข้ันตอนการศึกษา 
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 1)  ผู้ศึกษาท าการส ารวจ (Survey)  เพื่อหาข้อมูลในร้านค้าจ าหน่ายอาหารบรรจุกล่องภายในเขต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อย

สลายได้ทางชีวภาพเท่านั้น ซึ่งท้ังในบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีป้ายประกาศห้ามใช้กล่องบรรจุอาหารท่ีผลิตจากโฟม  

และพลาสตกิ โดยนยิมใชก้ล่องอาหารท่ีผลิตจากชานออ้ย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระดาษ สีขุ่น เนือ้หยาบ ไมม่ขี้อความระบุว่า

เป็นกล่องท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แตกต่างกันเพียงร้านค้าจ าหน่ายอาหารบรรจุกล่องภายในเขต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นจะมีการคิดราคากล่องเพิ่มเฉลี่ย 2 บาทจากผู้บริโภคท่ีต้องการให้ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารท่ี

สามารถย่อยสลายได้ทางชวีภาพ                          

 2)  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาขั้นต้นมาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ประกอบด้วย                    

ส่วนท่ี 1 Manipulation Check เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดการรับรู้

คุณภาพของผู้บริโภค และส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท้ัง 4 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 40 ชุดจ านวนท้ังสิ้น 160 ชุด 

 4) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพของสินค้า ความประทับใจขั้นแรก และความยินดีจ่ ายของผู้บริโภค ต่อชนิด  

และการให้ขอ้มูลบรรจุภัณฑอ์าหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชวีภาพท้ัง 4 เงื่อนไข 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคร้ังนี้ได้เก็บแบบสอบถามกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนคณะบริหารธุรกิจ  

ในสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น 160 ชุด คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม (Random) แบ่งเก็บ  

4 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 40 ชุดเท่าๆ กัน ซึ่งในทางทฤษฎีก าหนดว่าการศึกษาในรูปแบบของการทดลองนั้น ต้องมีขนาด

ตัวอย่างขั้นต่ าต่อ 1 กลุ่มเงื่อนไขทดลองจ านวนมากกว่าจ านวนตัวแปรตาม ถือเป็นขั้นต่ าของข้อก าหนดในการใช้สถิติ 

ANOVA, MANOVA และt-test ในการวิเคราะห์ โดยส าหรับในทางปฏิบัตินัน้ควรจะมีขนาดตัวอยา่งขั้นต่ าจ านวน 20 คนตอ่ 

1 กลุ่มเงื่อนไขทดลอง (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการจัดการ 

และการตลาด ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาจ านวนของขนาดตัวอย่างในการทดลองท่ียอมรับได้ส าหรับการศึกษาเชิงทดลอง  คือ

จ านวนระหว่าง 25-30 คนต่อ 1 เงื่อนไข ท้ังในส่วนของการใช้เพียง 1 การทดลองใน 1 การศึกษา หรือแม้แต่หลายการ

ทดลองใน 1 การศึกษา (Bolton, Loebbecke, & Ockenfels, 2008; Cui & Yang, 2009; Guerreiro, Rita, & Trigueiros, 2015; 

Moulard, Raggio, & Folse, 2016; Pornpitakpan, 2010; Rice, 2012; Sandes & Urdan, 2013; Winit et al., 2014; Wu, Ju, 

& Dodoo, 2016; Zhou, Poon, & Huang, 2012)  ส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ได้มีการพิจารณาเพื่อเพิ่มจ านวนของขนาด

ตัวอย่างให้สูงกว่าข้อก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ าอีก 1 เท่าตัว หรือ 40 คนต่อ 1 กลุ่มเงื่อนไขการทดลองเพื่อเป็นการ 

เพิ่มความนา่เช่ือถือในเชงิสถิติ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากจ านวนของแบบสอบถาม  

 

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิ ธีการ 

สุ่มตัวอย่าง (Random) ท้ังหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ40 ชุดเท่าๆกัน ตามเงื่อนไขในการศึกษา สถานท่ีด าเนินการเก็บ

แบบสอบถามคือ ห้องเรียนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เพื่อควบคุมบรรยากาศ ไมใ่ห้มีสิ่งภายนอกรบกวน

สมาธิขณะท าแบบสอบถาม โดยก่อนเร่ิมท าแบบสอบถามมีการถามความสมัครใจในการท าแบบสอบถามก่อน  

และเก็บในช่วงก่อนเลิกคาบเรียนปกติ 30นาที เพื่อลดความกดดันในด้านเวลา 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ  20 ปี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท  

ใช้เวลาในช่วงวันหยุดในการพักผ่อนอยู่บ้าน มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารบรรจุกล่องเฉลี่ย 1-2 วันต่อสัปดาห ์

โดยบริโภคอาหารบรรจุกล่องต่อมื้อเฉลี่ยท่ีราคามื้อละ 31-40 บาท โดยส่วนใหญ่ซื้อท่ี ร้านอาหารบริเวณโรงอาหารของ

มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่จะพบเห็นการใช้กล่องอาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในบริเวณร้านอาหาร 

โรงอาหารของมหาวิทยาลัย และพบข้อมูลเกี่ยวกับกล่องอาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากข้อความบนกล่อง

บรรจุอาหาร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของกล่องอาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  

ในดา้นความปลอดภัยมากท่ีสุด และผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤตกิรรมหลังจากการใชง้านกล่องอาหารท่ีสามารถย่อยสลาย

ได้ทางชวีภาพโดยการท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป   

การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม 

 การทดสอบผลกระทบของชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

ท้ัง 4 เงื่อนไข ต่อการรับรู้คุณภาพ (Perceived Product Quality) ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า รูปแบบของชนิด และการ

ให้ข้อมูลท้ัง 4 เงื่อนไขมีผลต่อความแตกต่างในด้านการรับรู้คุณภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี (F = 4.998, P <0.05) 

โดยเงื่อนไขท่ี 4 กล่องพลาสติกชีวภาพท่ีมีการระบุข้อความบนบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เงื่อนไขท่ี 2  

กล่องชานอ้อยท่ีมีการระบุข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เงื่อนไขท่ี 1 กล่องชานอ้อยท่ีไม่มีการระบุข้อความบนบรรจุภัณฑ์   

และเงื่อนไขท่ี 3 กล่องพลาสติกชีวภาพท่ีไม่มีการระบุข้อความบนบรรจุภัณฑ์ ท่ีค่าเฉลี่ย 3.6292, 3.6042,  3.5208 

และ 3.2042 ตามล าดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ในภาพรวมรูปแบบชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ท้ัง 4 

เงื่อนไขมีผลต่อความแตกต่างในด้านการรับรู้คุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) มีความสอดคล้องกับแนวคิด

การรับรู้คุณภาพต่อผลิตภัณฑ์ของ Aaker (1991) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้คุณภาพ คือความรู้สึกโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่สามารถวัดผลได้ โดยการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้า 

ดังนั้นในแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้คุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทิตตา กองแพง 
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(2549) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม ่ต่อการใช้ภาชนะบรรจุจากชานอ้อยทดแทนการใช้

โฟม และพลาสติก  ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจัยด้านคุณภาพ โดยมีทัศนคติเห็น

ด้วยในระดับมากท่ีสุด คือสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ในการทดแทนบรรจุภัณฑ์ท่ัวไป โดยสามารถ

ใชไ้ด้กับท้ังอาหารร้อน และเย็น มีความสะดวกเน่ืองจาก ง่ายตอ่การใช ้และง่ายในการจัดซือ้  

 ส่วนการวิเคราะห์เพิ่มเตมิท่ีมีการจ าแนกตาม เพศ  ระดับความถี่ในการบริโภค คุณสมบัตใินการตัดสนิใจเลือกใช้ 

และพฤติกรรมหลังการใช้งานพบว่ารูปแบบชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพท่ีแตกต่างกัน ท้ัง 4 เงื่อนไขมีผลต่อความแตกต่างในด้านการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P<0.05)เชน่เดียวกัน  

 วิเคราะห์การศึกษา  

 พบว่าในภาพรวมรูปแบบชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้คุณภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งหากต้องการให้

ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ควรเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารท่ี

เป็นกล่องพลาสติกชีวภาพ และมีการให้ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 

นั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเลือกใช้เป็นกล่องชานอ้อยควรท่ีจะใช้ข้อความในการสื่อสารบนกล่องบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกัน 

เนื่องจากผู้บริโภครับรู้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ท้ังพลาสติกชีวภาพ และชานอ้อยท่ีมีการให้ข้อมูลสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ให้

ข้อมูล   

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีระดับความถี่ในการบริโภคสูง (บริโภค  3 - 7 วันต่อสัปดาห์) 

หากต้องการให้กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวรับรู้คุณภาพ บรรจุภัณฑอ์าหารท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพควรเลอืกใช้บรรจุ

ภัณฑป์ระเภทพลาสตกิชวีภาพ โดยท่ีมีการสื่อสารขอ้มูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑว์า่สามารถยอ่ยสลายได้ทางชวีภาพ  

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง และกลุ่มผู้บริโภคที่มรีะดับความถี่ในการบริโภคต่ า (บริโภค 0 - 2 วันต่อสัปดาห์) 

หากต้องการให้กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวรับรู้คุณภาพ บรรจุภัณฑอ์าหารท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพควรเลอืกใช้บรรจุ

ภัณฑ์ประเภทชานอ้อย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ว่าสามารถย่อยสลายได้ทาง

ชวีภาพ เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพไม่แตกต่างกัน  

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีพิจารณาคุณสมบัติในการตัดสินใจเลือกใช้กล่องบรรจุอาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพในเร่ืองคุณสมบัตคิวามเป็นมิตรต่อธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม  และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมหลังใช้ในแยกท้ิงใน

ถังขยะรีไซเคิล หรือเก็บไว้ใช้ซ้ า หากต้องการให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการรับรู้คุณภาพ แก่บรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อย

สลายได้ทางชีวภาพควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทชานอ้อย โดยใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ว่า

สามารถย่อยสลายได้ทางชวีภาพ  

 

  

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ และนักการตลาด 
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ผู้ประกอบการ และนักการตลาดควรเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีเป็นกล่องพลาสติกชีวภาพท่ีมีการให้

ข้อมูลมากกว่า พลาสตกิชวีภาพไมใ่ห้ขอ้มูลเพื่อให้เกิดการรับรู้คุณภาพ โดยไม่ควรเลอืกใช้กลอ่งชานออ้ย เนื่องจากแม้จะมี

การให้ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่มีการรับรู้คุณภาพท่ีแตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันพบว่าในมุมมองของผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่เลอืกใช้กล่องชานออ้ย เนื่องจากเหตุผลด้านต้นทุน จากการส ารวจราคาตน้ทุนเปรียบเทียบระหวา่งกล่องอาหาร

ชานออ้ย กับกล่องพลาสติกชีวภาพ พบวา่กล่องชานออ้ยมรีาคาต่ ากว่ากล่องพลาสติกชีวภาพ (กล่องชานออ้ยราคา 4 บาท 

กล่องพลาสติกชีวภาพราคา 5บาท ผลส ารวจตารางท่ี 3.2) แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ยท่ีแตกต่างกับเพียง 1 บาท กับ

การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค ซึ่งในภาพรวมผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพส าหรับกล่องพลาสติกชีวภาพให้ข้อมูลสูงสุด 

ดังนัน้ผู้ประกอบการควรเลอืกใช้กล่องพลาสตกิชวีภาพท่ีมีการให้ขอ้มูลมากกว่า 

 ข้อจ ากัดในการศกึษา  

 เนื่องจากการศกึษาในคร้ังนี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบชนิด และการให้ข้อมูลโดยการสื่อสารผ่านข้อความบน

กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านั้น ท าให้ผลการศึกษาดังกล่าวอาจไม่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้นอกจากนี้ในการเก็บข้อมูล ได้ท าเก็บข้อมูลท้ัง 4 เงื่อนไข

พร้อมกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดอคติ และการคาดเดาค าตอบจากการตอบข้อค าถาม 
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