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การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซ้ือและการใช การตระหนักรู และปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพ

เขียนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงลักษณะทางประชากร พฤติกรรม
การซ้ือและการใชของผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในธุรกิจกระดาษพิมพเขียน
การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการสํารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และผลของการวิจัยเชิงปริมาณสามารถนํามา
ประกอบการวิเคราะหใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาใชกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน โดย
การสุมตัวอยางแบบผสมผสาน (Mixed-Method Sampling) และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
ในการประมวลผลขอมูล 

 ผลการศึกษาพบวาสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 
ป มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001-
25,000 บาท และสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

ในสวนของการศึกษาการตระหนักรูตราสินคา (Brand Awareness) จะศึกษาใน 2สวน โดยในสวน
ของการศึกษาตราสินคากระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางนึกถึงไดเอง (Brand Recall) พบวา  กลุมตัวอยางมี
การระลึกถึงในตราสินคากระดาษพิมพเขียนในลําดับท่ี 1 มากท่ีสุด  คือ Double A รองลงมาคือ Idea Green 
และ Idea Work สวนการศึกษาตราสินคากระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางรูจักในตราสินคา(Brand 
Recognition) โดยมีชื่อตราสินคากระดาษพิมพเขียนท้ังหมด 8 ตราสินคา พบวาคําตอบของกลุมตัวอยางท่ี
รูจักในตราสินคากระดาษพิมพเขียนมากท่ีสุดคือ  Double A รองลงมาคือ Idea Green และ Idea Work
เชนเดียวกับการระลึกถึงในตราสินคา 

สวนพฤติกรรมการซ้ือและการใชพบวา คําตอบของตราสินคากระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยาง
เคยซ้ือและใชมากท่ีสุด คือ Double A สําหรับสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือกระดาษ พิมพเขียนมากท่ีสุด คือ 
ไฮเปอรมาเก็ต เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี สยามแม็คโคร ประเภทกระดาษ พิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือมี
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ความใกลเคียงกัน คือ ประเภทกระดาษพิมพเขียนพรีเม่ียม เกรด เอ และ กระดาษพิมพเขียนรีไซเค่ิลเพ่ือ
สิ่งแวดลอม จํานวนกระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ (ตอครั้ง) มากท่ีสุด คือ 1-2 รีม/ครั้ง ขนาดบรรจุของ
กระดาษพิมพเขียน กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือขนาดบรรจุ 1 รีม (@ 500 แผน) ความถ่ีในการซ้ือกระดาษพิมพ
เขียนกลุมตัวอยางซ้ือมากท่ีสุด คือ จํานวน 1–2 ครั้ง/ป 

สําหรับปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียนทางดานการตลาด พบวา ปจจัยดานราคาเปน
ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด แตเม่ือพิจารณาปจจัยรายยอย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจสูง
ท่ีสุด คือ การนํากระดาษพิมพเขียนไปพิมพผานเครื่อง Printer ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจสูงท่ีสุด 
คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีผลตอการตัดสินใจสูงท่ีสุด คือ ความยากงาย
ในการคนหารานคา จุดจําหนาย จุดวางสินคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสูง
ท่ีสุด คือ การลดราคา ในสวนของปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียนทางดานสังคม คือ เปนสมัยนิยม
ของสังคม (Trend) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรในดานเพศ อายุ การศึกษา รายได และ
อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียน ขนาด A4 (210x297 มม.) ไดแก 
จํานวน และความถ่ีในการซ้ือกระดาษพิมพเขียนสวนการศึกษาผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน
จะมีปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียนแตกตางกัน พบวาจากการศึกษาลักษณะประชากรของผูบริโภค
กับปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียน พบวาผูบริโภคท่ีมีลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจ
ซ้ือกระดาษพิมพเขียนโดยใชลักษณะดานผลิตภัณฑท่ีไมแตกตางกัน สวนอายุท่ีแตกตางมีผลมากท่ีสุดกับปจจัย
ดานราคา 
 
 

Abstract 
 

The study “Consumer Behavior, Brand Awareness and Influential Factors Their 
Decision in Purchasing Printing and Writing Paper among People in Bangkok” is a study to 
determine the characteristics of the population, consumer behavior and the factors that 
influence their decisions in purchasing printing and writing paper. This study used a 
quantitative research. Survey research by a questionnaire is conducted for data collection to 
study the relationship between variables according to the hypothesis. Moreover, the results 
of quantitative research can be attributed to clearly analysis on this study. In this research, 
the study used a random sample of 400 people with a Mixed-Method Sampling and using 
SPSS in data processing. 
The results showed that there were female more than male. Most are between the ages of 
26-35 years old which had a bachelor’s degree the most. Besides, most of the sample has a 
monthly income between 15,001-25,000 Baht and private employees.  
In terms of Brand Awareness, will be studied in 2 parts, by the part of paper brand that were 
considered by them (Brand Recall) found that Double A was the most recognized brand 
followed by Idea Green and Idea Work. Furthermore, by the part of paper brand those were 
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known as a brand (Brand Recognition) which was conducting on 8 paper brands found that 
Double A also the most accepted brand followed by Idea Green and Idea Work as well. 

In additions, the buying and using behavior found that the sample purchased and 
used paper from Double A the most. Besides, the most popular place to buy a paper was a 
hyper market such as Tesco Lotus, Big C and Siam Macro. There are 2 types of paper that 
the sample similarly preferred to use, Premium A grade and recycled paper. The amount of 
paper that were purchased the most at one time were 1-2 ream/size of paper which was 
contained 500 sheets for 1 ream. Additionally, 1-2 times per year was the frequency of 
buying paper.  

For the influential factors on their purchasing decisions found that price factor was 
the highest average factor.  However, when considering the individual factors that affect the 
product's highest decision making, the paper to print on printer was the most concerned 
point. Reasonable price was the most considered factors for pricing decision. The place 
factor that had an influence on decision making was the difficulty to approach the shop, 
point of purchase, placement. Importantly, for marketing promotion, a discount effected the 
determination the most. Moreover, the factor on purchasing decision on social term was a 
trend on environmental concern.               

The hypothesis testing found that the demographic characteristics of gender, age, 
education, income and education would not correlate with purchasing behavior and the use 
of A4 paper size (210X297 mm.), including the amount and frequency of buying paper. 
Additionally, the study of consumers with different demographic factors tends to have the 
different factors of purchasing making. The study of consumer demographic and factor of 
decision making on paper found that consumers with different demographic characteristics 
had a similar purchasing decision on the product. The age difference has the greatest effect 
on the price factor.        
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ นั้นเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

และเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก อัตราการขยายตัว
ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม นี้ เ ป น ตั ว บ ง ชี้  ค ว า ม เ จ ริ ญ ก า ว ห น า ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี ท้ังนี้เนื่องจากระดาษเปนวัสดุท่ีถูกนํามาใชและเก่ียวของ
กับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยมากท่ีสุดประเภทหนึ่ง และภายหลังจากการใชแลวยังสามารถนํา
กลับมาใชไดใหม กระดาษจึงเปนวัสดุท่ีนิยมนํามาใชเปนสวนประกอยสําคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ และ
เครื่องใชประเภทตาง ๆ อาทิเชน เปนผลิตภัณฑดานสุขอนามัย ประเภทกระดาษอนามัย หรือกระดาษชําระ 
หรือถูกนํามาใชเปนวัสดุสื่อกลางสําหรับการศึกษา และการสื่อสารประชาสัมพันธ ประเภทหนังสือ ตําราเรียน 
และสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ นอกจากนี้กระดาษยังถูกนํามาใชเปนวัสดุสําคัญท่ีใชในการกับเก็บ และรักษา
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สินคาระหวางการขนสงในรูปแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษพิมพเขียน
นั้นมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจ ท้ังท่ีเปนสินคาสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเม็ดเงินท่ีเกิดจาก
อุตสาหกรรมนั้นเปนแรงขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เติบโตควบคูกันไป ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมี
ความสําคัญในฐานะท่ีจะชวยผูประกอบการผลิตและขายกระดาษพิมพเขียนเขาใจถึงพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใช การตระหนักรู และปจจัยการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกระดาษพิมพเขียนของผูบริโภคในสภาวะการแขงขันท่ี
รุนแรงในปจจุบัน ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
ในยุคปจจุบัน และนําไปพัฒนากลยุทธการตลาดและการสื่อสารการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ
ผูประกอบการในตลาดกระดาษพิมพเขียนของไทยตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะประชากรและพฤติกรรมการเลือกซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียน 

ขนาด A4 (210x297 มม.) ของผูบริโภค 
2. เพ่ือศึกษาถึงการตระหนักรู (Brand Awareness) ในตราสินคากระดาษพิมพเขียน ขนาด A4 

(210x297 มม.) ของผูบริโภคและปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียนของผูบริโภค 
3. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะลักษณะทางประชากรกับการตระหนักรู (Brand Awareness) ใน

ตราสินคากระดาษพิมพเขียน 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชการ

ตระหนักรู (Brand Awareness) ในตราสินคาเพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับปจจัย
ในการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียน ขนาด A4 (210x297 มม.) ของผูบริโภค 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซ้ือและการใช การตระหนักรู และปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพ
เขียน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เพ่ือใหผล
การศึกษาบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัว
แปรตาง ๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และผลของการวิจัยเชิงปริมาณสามารถนํามาประกอบการวิเคราะหใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาก
รายงานทางสถิติจํานวนประชากรและบานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกรายแขวงและเขต จากศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร สรุปวาจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนท้ังสิ้น 6,871,622 คน (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ,2553) ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณสูตรของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 5% เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ 
ไดแก แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยผูวิจัยทําแบบสอบถามท้ังชนิดปลายปด (Close-Ended 
Questions) แบบมีตัวเลือกและชนิดปลายเปด (Open-Ended Questions) โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบ
แบบสอบถามเอง (Self-Administered Questions) 
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ผลการวิจัย 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 273 
คน คิดเปนรอยละ 68.2 มีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาอายุระหวาง 18-25 ป คิดเปน
ร อ ย ล ะ  18.5 มี ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ม า ก  คิ ด เ ป น 
รอยละ 61.3 มีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.0 แตระดับรายได 
5,001-15,000 บาท 25,001-35,000 บาท และ 35,001 บาทข้ึนไป มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันนั่นคือ  รอยละ 
25.5, 22.0 และ 15.0 ตามลําดับ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.8 
รองลงมาคือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 23.8 

สวนท่ี 2 การตระหนักรู (Brand Awareness) ตราสินคากระดาษพิมพเขียนของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาการตระหนักรูตราสินคา (Brand Awareness) จะศึกษาใน 2 สวน คือ การระลึกไดใน
ตราสินคา (Brand Recall) กระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางนึกถึงไดเองโดยท่ีไมมีสิ่งใดท่ีเก่ียวของกับตรา
สินคาปรากฏใหเห็น และการรูจักตราสินคา (Brand Recognition)กระดาษ พิมพเขียน 
 ในสวนของการศึกษาการระลึกไดในตราสินคา (Brand Recall) กระดาษพิมพเขียน กลุมตัวอยางมี
การระลึกไดในตราสินคากระดาษพิมพเขียนในลําดับท่ี 1 มากท่ีสุด คือ Double A จํานวน 380 คําตอบ คิด
เปนรอยละ 45.6 รองลงมา คือ Idea Green และ Idea Work โดยคิดเปนรอยละ 24.0 และ 11.4 ตามลําดับ 
ซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถตอบสูงสุดได 3 ตราสินคา 
 และสวนท่ี 2 ของการศึกษาการรูจักตราสินคา (Brand Recognition) กระดาษพิมพเขียน โดยมีชื่อ
ตราสินคาใหเห็นท้ังหมด 8 ตราสินคา พบวาคําตอบของกลุมตัวอยางท่ีรูจักหรือเคยไดยินตราสินคา
กระดาษพิมพเขียนมากท่ีสุด คือ Double A คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาคือ Idea Green คิดเปนรอยละ 
25.9 ท้ังนี้กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
  

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียน 
 จากการศึกษาพบวา คําตอบของตราสินคากระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางซ้ือและใชมากท่ีสุด โดย
ตอบเปนลําดับท่ี 1 คือ Double A คิดเปนรอยละ 77.3 รองลงมาคือ Idea Green รอยละ 11.0 และIdea 
Work รอยละ 6.8สําหรับคําตอบของสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือกระดาษพิมพเขียนเปนประจํามากท่ีสุด 
โดยตอบเปนลําดับท่ี 1 คือ ไฮเปอรมาเก็ต เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี สยามแม็คโคร คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมา
คือ รานขายหนังสือและอุปกรณเครื่องเขียน (Stationery) คิดเปนรอยละ 26.5ซ่ึงใกลเคียงกับการไปซ้ือท่ี
หางสรรพสินคา เชน สยามพารากอน เซ็นทรัล เดอะมอลล คือ รอยละ 24.7  
 ประเภทกระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือมีความใกลเคียงกัน คือ ประเภทกระดาษพิมพ
เขียนพรีเม่ียม เกรด เอ คิดเปนรอยละ 53.0และ กระดาษพิมพเขียนรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 
47.0 จํานวน กระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ (ตอครั้ง) มากท่ีสุด คือ 1-2 รีม/ครั้ง คิดเปนรอยละ 84.8 
รองลงมาคือ จํานวน 3-4 รีมตอครั้ง คิดเปนรอยละ 8.4 ขนาดบรรจุของกระดาษพิมพเขียน กลุมตัวอยางสวน
ใหญซ้ือขนาดบรรจุ 1 รีม (@ 500 แผน) คิดเปนรอยละ 56.8 และซ้ือขนาดบรรจุ 1 หอ (@ 100 แผน) คิดเปน
รอยละ 43.2 ตามลําดับ ความถ่ีในการซ้ือกระดาษพิมพเขียนกลุมตัวอยางซ้ือมากท่ีสุด คือ จํานวน 1-2 ครั้ง/ป 
คิดเปนรอยละ 54.7 รองลงมาคือ จํานวน 3-4 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 30.8 จํานวน 5-6 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 7.8 
และ จํานวน 7ครั้ง/ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพ 
 จากการศึกษา พบวา โดยภาพรวมปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียน ความหนา 80 
แกรม ขนาด A4 (210x297 มม.) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือระดับมาก มีคาเฉลี่ย3.58 โดยปจจัยดานราคามีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในทุกปจจัยดวยคาเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.78 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากเชนเดียวกัน สวน
ปจจัยดานสถานท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 และปจจัยทางดานสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 โดยปจจัย 2 ดานนี้
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง ผลการศึกษาแยกตามปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ 
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ประเด็น “การนํากระดาษพิมพเขียนไปพิมพผานเครื่อง Printer” มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก รองลงมาคือ ประเด็น “ตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand)” 
ประเด็น “การนํากระดาษพิมพเขียน ไปถายเอกสารผานเครื่องถายเอกสาร” ซ่ึงท้ัง 3 ประเด็นนี้มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือมาก และประเด็นสุดทายคือ ประเด็น “การนํากระดาษพิมพเขียนไปเขียนดวยปากกาหรือดินสอ” มี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง” ตามลําดับ 
 2. ปจจัยดานราคา พบวา  ประเด็น  “ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเด็น “ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ” และ ประเด็น 
“ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบตราสินคา” ท้ัง 2 ประเด็นนี้มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากตามลําดับ 
 3. ปจจัยดานสถานท่ี พบวา ประเด็น “ความยากงายในการคนหารานคา จุดจําหนายจุดวางสินคา” มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก สวนประเด็น “การตกแตงชั้นวางสินคา” มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือปานกลาง ตามลําดับ  
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ประเด็น “การลดราคา” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือมาก รองลงมาคือ ประเด็น “การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 
อินเตอรเน็ต เปนตน” กับประเด็น “การทดลองใชฟรี” มีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก สวน
ประเด็น “การจูงใจ การแนะนําของพนักงานขาย” ประเด็น “การสะสมฉลากเพ่ือแลกของรางวัล/สวนลด” 
ประเด็น “การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ เชน งานสัปดาหหนังสือแหงชาติศูนยถายเอกสารตาง ๆ” และ ประเด็น 
“การใชพรีเซ็นเตอรในการโฆษณา” ท้ัง 4 ประเด็นนี้มีผลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง” ตามลําดับ 
 5. ปจจัยทางดานสังคม พบวา ประเด็น “เปนสมัยนิยมของสังคม (Trend) การอนุรักษสิ่งแวดลอม” มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก รองลงมาคือ ประเด็น “เพ่ือน แฟน หรือบุคคลท่ีรูจักแนะนํา” 
ประเด็น “ครอบครัวแนะนํา เชน พอ แม พ่ีนอง ญาติหรือภรรยา” ท้ัง2 ประเด็นมีผลตอการตัดสินใจซ้ือปาน
กลาง” ตามลําดับ  
 

สวนท่ี 5 การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 จากการศึกษาการนําตัวแปรดานลักษณะประชากรกับการตระหนักรู (Brand Awareness) มาหา
ความสัมพันธพบวาลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับการระลึกไดในตราสินคา (Brand Recall) และ 
การรูจักในตราสินคา (Brand Recognition) กระดาษพิมพเขียน พบวากลุมตัวอยาง ทุกเพศ ทุกชวงอายุ ทุก
กลุมอาชีพ ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับรายได มีการตระหนักรูในตราสินคาอันดับท่ี 1 คือ Double A รองลงมา
คือ Idea Green และ Idea Workตามลําดับ 
 เนื่องจาก ตราสินคา Double A เขาสูตลาดกระดาษพิมพเขียนท่ีมีชวงทางการจําหนายแบบ Business 
to Customer (B2C) เปนรายแรก ตั้งแต 15 ปท่ีผานมา รวมท้ังมีการใชสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) เขาถึงกลุมผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ในดานผลิตภัณฑ ไดยกระดับ กระดาษพิมพเขียน 
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Double A ในดานความขาวสวาง เนื้อกระดาษเรียบเนียน ไมติดเครื่อง ยังมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม เห็นเดนชัดเปน
เอกลักษณ aA (สีน้ําเงิน) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อําพร จงรัตนากุล (2548) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ กระดาษ Double A แบบ Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความ
เรียบ ความขาว และกระดาษไมติดเครื่อง ดานตราสินคา Double A ผูบริโภคยอมรับและเชื่อถือในตราสินคา 
ไดมีการจัดตั้งโครงการ Double A Copy Center อยางเต็มรูปแบบ ทําใหมีการโฆษณาและประชาสัมพันธตรา
สินคา ไปอยางแพรหลาย ไปยังกลุมเปาหมายท่ัวประเทศ ดานการสงเสริมการตลาด มีการลด แลก แจก แถม ซ่ึง
เปนสิ่งท่ีผูผลิตและจําหนายกระดาษ Double A ไดมีการวางกลยุทธทางการตลาด เพ่ือสรางและเพ่ิมกลุม
ลูกคาใหมากข้ึน ดานสื่อโฆษณา มีการใชสื่อท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายทุกระดับ อาทิเชน 
ใบปลิว แผนพับ นิตยสาร หนังสือพิมพ และโทรทัศน โดยสอดคลองกับการศึกษาของ ธารินทร พิศุทธิพงศ
ภิญโญ (2548) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณกระดาษพิมพเขียนตรา Double Aพบวาผูบริโภคสวนใหญ สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ มีความหมายชัดเจน เขาใจไดงาย ประกอบกับการสรางสรรคความนาสนใจสื่อและ
ความถ่ีท่ีนําเสนอ สงผลใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากท่ีสุด 

 
อภิปราย 

 
1. ดานประชากรของกลุมตัวอยาง 

 จากผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษา จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดสวนตัวระหวาง 15,001-25,000 บาท ตอเดือน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ชุติวงศธนะพัฒน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกระดาษรีมเล็ก ยี่หอ Idea Work และ Double A ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุอยูในชวง 25-30 ป การศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 10,000 บาท ถาพิจารณาจากกลุม
ตัวอยางจะเห็นวาแนวโนมของผูบริโภคท่ีเปนกําลังหลักในการพัฒนาสังคมในปจจุบันนั้นจะเปนผูหญิงท่ีมีอายุ
นอยลง เนื่องจากในปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพประชากรใหดียิ่งข้ึน โดยการให
ความสําคัญกับการศึกษา ทําใหผูบริโภคมีความรู ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอยูในระดับปริญญาตรีท่ีถือเปนการศึกษา
มาตรฐาน มีงานทําท่ีเปนหลักแหลงในบริษัทเอกชน กลุมเปาหมายท่ีมีอายุนอยและการศึกษาปริญญาตรีนั้น 
เปนกลุมลูกคาท่ีมีปริมาณการใชกระดาษท่ีสูง ท้ังจากการใชเพ่ือการศึกษาหรือประกอบการทํางานตาง ๆ โดย
ไมเลือกแคระดับราคาต่ําเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับคุณภาพและความสวยงามของงานพิมพมากข้ึน 

2. การตระหนักรู (Brand Awareness) ตราสินคากระดาษพิมพเขียนของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาและสรุปผลพบวา ในสวนของการศึกษาตราสินคากระดาษพิมพเขียนความหนา 80 แก
รม ขนาด A4 (210x297 มม.) ท่ีกลุมตัวอยางมีการระลึกถึงในตราสินคา (Brand Recall) พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการระลึกถึงในตราสินคากระดาษพิมพเขียนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ Double A, Idea Green, 
Idea Work 
 โดยท่ีตราสินคา Double A เปนตราสินคาท่ีอยูในตลาดคอนขางนานมากกวา 15 ปและมีการทําการ
สื่อสารการตลาดอยางตอเนื่องท้ังการโฆษณาและการสงเสริมการขายอาทิเชน โครงการ Double A ดับเบิ้ล เฮ 
เท่ียวฟรี ช็อปฟรี 10 ลานวอน ท่ีประเทศเกาหลี จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการระลึกถึงในตราสินคาสูง ซ่ึง Double 
A ไดมีการใหงบในการซ้ือสื่อโฆษณาสูงท่ีสุดในกลุมอุตสาหกรรมกระดาษกวาปละ 100 ลานบาท 
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 สวนตราสินคา Idea Green มีการเขาสูตลาดเพียง 5 ปใชงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาเพียง 30 ลาน
บาท แมจะใชงบการซ้ือสื่อโฆษณาไมมากอยาง Double A แต Idea Green เปนตราสินคาท่ีมีจุดขาย คือ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (Green Product) ผานกระบวนการผลิตท่ีรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Green Process) และการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม 

(Green Mind)ดวยจุดขายนวัตกรรม EcoFiber 30% สรางความแตกตางจากกระดาษพิมพเขียนท่ีมีอยูในตลาด
ท่ัวไป สอดคลองกับกระแสลดภาวะโลกรอน สงผลใหผูบริโภคหันมาสนใจกระดาษพิมพเขียนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 สวนตราสินคา Idea Work แมจะเปนตราสินคาท่ีมาทีหลัง และมีการซ้ือสื่อโฆษณาท่ีไมสูงมาก แต
ดวย Idea Work เปนตราสินคาท่ีมีคุณภาพระดับ Super Premium ท่ีใชนวัตกรรมการผลิตดวย N2 
Technology ท่ีชวยใหไดภาพพิมพท่ีคมชัด มีการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมเปาหมายท่ีมีความตองการ
กระดาษพิมพเขียนคุณภาพสูง ซ่ึงยังไมมีอยูในตลาดมากอนอีกท้ังยังเปนการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของ
สินคา ภายใต SCG จึงเกิดกระแสบอกตอ (Word of Mouth) มากในกลุมวัยรุนและคนทํางาน 
 ดวยการท่ีตราสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัวและการทําการสื่อสารการตลาดอยางตอเนื่องจึงทําใหท้ัง 3 
ตราสินคาสามารถสรางการรับรูและการตระหนักรูในตราสินคาไดเปนอยางดี สอดคลองกับแนวความคิดของ 
Solomon (2007, p. 49) ท่ีกลาวไววา กระบวนการรับรูของผูบริโภคเกิดข้ึนจากการท่ีมีสิ่งกระตุนความรูสึก 
(Sensory Stimuli) หรือปจจัยนําเขา ไดแก แสง เสียง กลิ่น การรับรส และการสัมผัส มากระตุนผานประสาท
สัมผัสท้ัง 5 จากนั้นผูบริโภคก็จะมีการเปดรับ (Exposure) และเลือกท่ีจะสนใจ (Attention) สิ่งท่ีมากระตุน 
และสุดทายคือการตีความ (Interpretation) และสอดคลองกับแนวความคิดของ Duncan (2002, pp. 145-
146) ท่ีกลาวไววา การสื่อสารซ่ึงหมายรวมถึงการสื่อสารทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การสื่อสาร
การตลาด” (Marketing Communication) จะมีบทบาทสําคัญท่ีชวยใหผูบริโภคสามารถรับรูตราสินคาหรือ
ขาวสารทางการตลาด ท่ีผูสงสารตั้งใจสื่อสารกับผูรับสารนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามความตั้งใจ
ของผูสงสารไดมากท่ีสุด 
 ในสวนของการศึกษาตราสินคากระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางรูจักหรือเคยไดยิน (Brand 
Recognition) โดยมีชื่อตราสินคาใหกลุมตัวอยางเห็นท้ังหมด 8 ตราสินคา พบวากลุมตัวอยางรูจักหรือเคยได
ยินตราสินคากระดาษพิมพเขียนมากท่ีสุด คือ Double A จะเห็นไดวาเปนตราสินคากลุมเดียวกับตราสินคา
กระดาษพิมพเขียนท่ีกลุมตัวอยางระลึกถึงในตราสินคา (Brand Recall)  
 จากแนวคิดของ Kapferer (1992, pp. 88-91) สามารถอธิบายไดวาตราสินคากระดาษพิมพเขียนท่ี
อยูในระดับ Top-of-Mind ในกลุมผูบริโภค คือ Double A สวนตราสินคาท่ีอยูในระดับ Unaided 
Awareness คือ Idea Green และ Idea Work สวนตราสินคา Quality Green จัดอยูในระดับ Assisted 
Awareness  

4. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนมีปจจัยทางดานการตลาด
และปจจัยทางดานสังคมของกลุมตัวอยาง โดยปจจัยดานการตลาดแบงออกเปน 4 ปจจัยยอย ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้ 
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนโดยรวมเทากับ 
3.78 อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่อง การนํากระดาษพิมพเขียนไปพิมพผานเครื่อง Printer มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก เนื่องจากการนํากระดาษพิมพเขียนไปพิมพผานเครื่อง Printer เปนสิ่งท่ี
ผูบริโภคไดตั้งมาตรฐานในการซ้ือกระดาษพิมพเขียนวาขาว เรียบเนียน ไมติดเครื่อง Printer ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2541, น. 100) ท่ีวา กระดาษพิมพเขียน ถือเปนสินคาจับจาย 
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(Shopping Goods) ประเภทสินคาจับจายชนิดแตกตางกัน (Heterogeneous Shopping Goods) ซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคพิจารณาวาไมมีมาตรฐานท่ีเหมือนกัน และตองการท่ีจะตรวจสอบคุณภาพและเหมาะสม 
เปนเรื่องสําคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพ่ือใหแนใจวาการจับจายของเขาถูกตองแลว 
 2. ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนโดยรวมเทากับ 4.16 
อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.30 อยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากกระดาษพิมพเขียนถือเปนสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูง โดยราคาตอรีม จะมี
หลายระดับราคาตั้งแต 90-120 บาท/รีม ทําใหผูบริโภคตองคํานึงถึงคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจซ้ือ
และการใช สามารถบอกไดวาลูกคามีความพึงพอใจตอราคาและคุณภาพควบคูกันไปดวย ราคาจึงไมใชปจจัย
หลักอยางเดียวท่ีจะทําใหสินคาขายได และเนื่องจากกระดาษพิมพเขียนเปนสินคาจับจาย (Shopping Goods) 
ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับแนวคิดของ ประดิษฐ จุมพลเสถียร (2547, น. 36-39) ท่ีกลาวไววา สินคาจับจาย 
(Shopping Goods) หมายถึงสินคาท่ีผูบริโภคจะตองมีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และรูปแบบให
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคจึงจะตัดสินใจซ้ือ การสงเสริมการตลาดสําหรับสินคาจับจายจึงใชราคา
และคุณภาพของสินคาเปนหลักแตบางครั้งก็ชื้อ2 อยางประกอบกัน 
 3. ปจจัยดานสถานท่ี มีคาเฉลี่ยตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนโดยรวมเทากับ 3.35 
อยูในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่อง ความยากงายในการคนหารานคา จุดจําหนาย จุด
วางสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2541, 
น. 100) ท่ีวา ดานชองทางการจัดจําหนาย มีสวนรวมท่ีสําคัญเปนอยางมากตอสวนผสมทางการตลาดในดาน
อรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานท่ี (Time and Utilities) นักการตลาดจะตองทําการผสมรวมปจจัย
หรือตัวแปรตาง ๆ ใหเขากัน โดยเฉพาะดานสถานท่ีการจําหนาย ท่ีผูบริโภคสามารถหาไดงายและรวดเร็ว 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนโดยรวม
เทากับ 3.42 อยูในระดับมาก ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การลดราคา โดยมีคาเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรักษ ศิรินันทกุล (2544, น.77) ไดการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค กรณีศึกษา:สตารบัคส คอฟฟ” ที่พบวาปจจัยดาน
การสงเสริมการขาย กลุมเปาหมายใหความสําคัญกับการลดราคามากท่ีสุด โดยคาเฉลี่ย 3.78 เนื่องจากใน
ปจจุบันกระดาษพิมพเขียนมีอยูในตลาดมากมายท้ังท่ีผลิตภายในประเทศ และการนําเขาจากตางประเทศ การ
จัดทําโปรโมชั่นลดราคาจึงเปนสิ่งที่ทําใหดึงดูดผูบริโภคใหการเลือกซื้อและการใชกระดาษพิมพเขียนตรา
สินคานั้น ๆ เห็นไดจากผูผลิตกระดาษพิมพเขียนรายใหญ ไดแก Double A และ Idea Green, Idea Work 
จัดโปรโมชั่นเพ่ือใหผูบริโภคเลือกซ้ือมากมาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของประดิษฐ จุมพลเสถียร (2547, 
น. 36-39) ท่ีกลาววา การสงเสริมการตลาดสําหรับสินคาจับจาย (Promotion Shopping Goods) เนื่องจาก
เปนสินคาท่ีผูบริโภคนิยมเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพของสินคาเปนหลัก 
การสงเสริมการตลาดสําหรับสินคาเลือกซ้ือจึงนิยมใชปจจัยดานราคา ผูบริโภคจะเลือกราคาถูกท่ีสุดเปนหลัก
ในการซ้ือและการใชสินคาและ ปจจัยดานคุณภาพของสินคา ไดแก สินคาท่ีมีคุณภาพเหนือคูแขง หรือสินคาท่ี
มีมูลคาเพ่ิม (Value Added)  
 5. ปจจัยดานสังคม มีคาเฉลี่ยตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนโดยรวมเทากับ 3.29 อยู
ในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เปนสมัยนิยมของสังคม (Trend) การอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ เพ่ือน แฟน หรือบุคคลท่ีรูจักแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.09 อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวความคิดของ Evans and Berman (อางถึงใน ดารา ทีปะปาล
,2541, น. 55) ท่ีกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ข้ันตอนแรก ผูบริโภคจะตองไดรับสิ่งเราท่ีจะเปนเหตุจูงใจ
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ใหกระทําตาม ซ่ึงผูบริโภคไดรับสิ่งเราจากหลายแหลงหนึ่งในนั้นคือ สิ่งเราจากสังคม (Social Cue) จากนั้น
ผูบริโภคมีการแสวงหาขอมูลในตัวเองกอน เชนจากประสบการณท่ีผานมาจนกระท่ังแสวงหาขอมูลจาก
ภายนอกเพ่ิมเติมซ่ึงมีหลายแหลง หนึ่งในนั้นคือ แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก สมาชิกในครอบครัว ญาติ 
เพ่ือนฝูง เพ่ือนบาน และเพ่ือนรวมงาน เปนตน 
 สรุปปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือและการใชกระดาษพิมพเขียนท่ีมีคาเฉลี่ยรวมตอการตัดสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด คือปจจัยดานราคา โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.16 ซ่ึงอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเนื่องมาจาก 
ปจจุบันปญหาทางเศรษฐกิจยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญสําหรับคนไทยเห็นไดจากสินคาอุปโภคบริโภคตางปรับตัว
สูงข้ึน ดังนั้น การตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียนในปจจุบัน ผูบริโภคจึงอาจจะตองคํานึงถึงปจจัยดานราคา
เทียบกับความคุมคาท่ีจะซ้ือกระดาษพิมพเขียนมาใช ดังนั้นท่ีจะทําใหผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑดาน
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของพวกเขา นักการตลาด จึงตองพยายามทางลวงรูภายใน
จิตใจของผูบริโภค (กลองดํา) เพ่ือท่ีจะไดสงสิ่งเราไปกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือและใชตอไป ดังท่ี ดารา 
ทีปะปาล (2541, น. 49) กลาวไววา สิ่งเราทางการตลาดและสิ่งเราจากภายนอก เปนเหตุกอใหเกิดพฤติกรรม
ในการซ้ือ โดยจะเปนตัวปอนเขา (Input) เขาสู “กลองดํา” หรือ “Black Box” ผานกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูซ้ือภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา ท่ีบุคคลไดรับ และจะปรากฏผลออกมา (Output) 
อันเปนการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเราในรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือ 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ผูผลิตและจัดจําหนายกระดาษพิมพเขียนควรใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
ราคา และสถานท่ี เนื่องจากปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือกระดาษพิมพเขียนท่ีใกลเคียงกัน
ในระดับมาก โดยการใหความสนใจในเรื่องคุณภาพกระดาษพิมพเขียนใหสอดคลองกับราคาท่ีผูบริโภคยอมรับ
ได อีกท้ังการเขาถึงรานคา จุดจําหนาย และวางสินคา เพ่ือใหผูบริโภคสะดวกในการเขาถึงสินคาไดงาย 
 2.ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ ผูผลิตและผูจัดจําหนายกระดาษพิมพเขียนควรสรางความแตกตาง
หรือจุดเดนของผลิตภัณฑ เห็นไดจากกลุมตัวอยางมีการเลือกซ้ือและใชกระดาษท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปน
ตน อีกท้ังควรวางแผนการสื่อสารการตลาดอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางการจดจําและการตระหนักรูของตราสินคา
แกผูบริโภคได เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคดวย เห็นไดจาก ตราสินคา Double A ท่ีกลุมตัวอยางมี
การตระหนักรูสวนมากเปนตราสินคาท่ีอยูในตลาดมานานหรือเปนตราสินคาท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและมีการ
ทําการสื่อสารการตลาดอยางตอเนื่องและกลุมตราสินคาท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือและใช สวนมากจะเปนกลุมตรา
สินคาท่ีกลุมตัวอยางมีการตระหนักรูเชนกัน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 
 1. การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงการตระหนักรู (Brand Awareness) ในตราสินคากระดาษพิมพเขียน ใน
แงของการรูจักหรือเคยไดยินในตราสินคา (Brand Recognition) และการระลึกในตราสินคา (Brand Recall) 
เทานั้น ไมไดเจาะลึกในแงทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา การตีความของตราสินคา ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควร
ศึกษาใหครอบคลุมถึงทัศนของตราสินคา 
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 2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการวิจัยในเชิง
คุณภาพ เพ่ือเจาะลึกปจจัยในดานตาง ๆ เชนดานการตลาด ดานสังคม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินคาใหตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน 
 3. การศึกษาในครั้งตอไปผูศึกษาอาจทําการศึกษาทางดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ปจจัยการสื่อสาร
การตลาดใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือและใชกระดาษพิมพเขียน เพ่ือท่ีจะนําไปวางแผนกลยุทธในการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน 
 4. การศึกษาในครั้งตอไปผูศึกษาอาจทําการศึกษากลุมตัวอยางในภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมดวย เนื่องจาก
กระดาษพิมพเขียนมีการวางจําหนายไปท่ัวประเทศ อีกท้ังพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยการตัดสินใจซ้ือและ
ใชไมไดข้ึนอยูกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 
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