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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการค้าอาหารรายย่อย

FACTORS INFLUENCING THE USING DECISION OF 

สวุดี พิพฒัน์ทวีสิน 6110322032 หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ENVIRONMENT PACKAGING OF FOOD SMALL ENTERPRISE IN BANGKOK

จากวิกฤติการณ์โลกร้อนที่สร้างผลกระทบและความเสียหายไปทัว่
โลกเป็นผลมาจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ท า ให้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศเพิ่มสงูขึน้ สาเหตหุนึ่งมาจาก
การไม่แยกขยะก่อนทิ ง้ และการบริโภคที่ เพิ่มสูงขึน้ของจ า นวน
ประชากรในกทม.ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในปี 2561 มี
จ านวน 27.8 ล้านตนั โดยเป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2561) 

ปัจจบุนัผู้บริโภคสามารถเป็นสว่นหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนโดย
การเลือกร้านค้าและบริการทีใ่สใ่จในเร่ืองมลพิษทางขยะและหว่งใยตอ่
สขุภาพของผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อยเป็นส่วนหนึ่งของการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่อาจท าให้เกิดปัญหาข้างต้น ผู้ประกอบการค้า
อาหารรายย่อยหลายร้านจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่
สามารถยอ่ยสลายได้

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้ประกอบการอาหารรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร

วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methods)
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

โดยใช้แบบสอบถามเก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ร้านค้าและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ประกอบการร้านอาหารจ านวน 10 ร้านใน
กรุงเทพฯ

และน าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติโดยใช้
โปรแกรม STATA ด้วยแบบจ าลอง Ordered Probit Model

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า

ในกรุงเทพมหานคร
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลือกใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. ปัจจยัด้านกระแสการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
2. ปัจจยัด้านคณุภาพ
3. ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของร้านค้า 
4. ปัจจยัด้านกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจภุัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95
1. ปัจจยัระยะเวลาการประกอบกิจการ P>|z|= 0.02300
2. ปัจจยัรายได้ของกิจการ P>|z|= 0.07000
3. ปัจจยัความสนใจในกระแสอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม P>|z|= 0.02500

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพส รุ ป ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมส าหรับร้านค้าอาหาร
นับเป็นต้นทนุหนึ่งที่เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมกัมี
ราคาสงูกว่าบรรจภุณัฑ์ทัว่ไป แต่จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
ระยะเวลาการประกอบกิจการ และรายได้ของกิจการ ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมโดยร้านค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
50,000 -100,000 บาทขึ น้ไปมีโอกาสเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้านค้าร้านอ่ืนที่มีรายได้น้อยกว่า ประกอบกับ
กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทัง้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนีย้ังพบว่าปัจจัยด้าน
คณุภาพบรรจภุณัฑ์ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของร้านค้า และปัจจยัด้าน
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อมเชน่กนั และ 78.50%ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดมี
แนวโน้มที่จะใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

1.เพ่ิมจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง และขยายขอบเขตการศกึษาในครัง้ตอ่ไป
2.ศึกษาพฤติกรรมเชิงเทียบเทียบส าหรับการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้ ประกอบการค้าอาหารรายย่อยก่อนและหลังจาก
สถานการณ์ COVID-19



บทคดัยอ่ 
 

ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ :  ปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อการ เ ลือกใช้บรร จุภัณฑ์ เพื่ อ ส่ิ งแวดล้อมของ
ผูป้ระกอบการคา้อาหารรายยอ่ยในกรุงเทพมหานคร 

ช่ือผูเ้ขียน  : นางสาวสุวดี พิพฒัน์ทวสิีน 
ช่ือปริญญา  : เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
ปีการศึกษา  : 2562 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการอาหารรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับเชิงปริมาณ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บกลุ่มตวัอย่างร้านคา้อาหารจ านวน 200 ร้านและส าหรับขอ้มูล
เชิงคุณภาพไดท้ าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการกิจการร้านอาหารในกรุงเทพฯ จ านวน 10 ร้าน  

การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาในคร้ังน้ีได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ1.)การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา โดยค านวณจากการหาค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี (Frequency) 2.)การวิเคราะห์ทางเศรษฐ
มิติโดยใชแ้บบจ าลองโพรบิทแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit Model) 3.)การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54.000% ช่วงอาย5ุ1ปีข้ึนไป มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบกิจการมากกวา่ 5 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน50,001-100,000บาท 
ส าหรับพฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มพบว่าผูป้ระกอบการมีพฤติกรรมเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม45%จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด โดยทราบข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด 
 จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ปัจจยัระยะเวลาการประกอบกิจการ ปัจจยัรายได้
ของกิจการ โดยเม่ือกิจการมีรายได้เพิ่มขึน้มีผลตอ่การตดัสินใจใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้  และ
ปัจจยัด้านความสนใจในกระแสอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลโดยตรงกบัการตดัสินใจเลือกใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 
 และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร พบว่าปัจจยัด้าน
คุณภาพบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของร้านคา้ และปัจจยัดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ มีการต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั และ 78.50%ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีแนวโนม้
ท่ีจะใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 
 


