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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาครัง้นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษา ลกัษณะบุคคลและการรบัรู้ตราสนิค้าซึ่งประกอบด้วยการรู้จกั            
ตราสนิค้า , คุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ และความภกัดต่ีอตราสนิค้าทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคในการใช้
กระดาษ A4 ไอเดยีกรนี 
 กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาวจิยั คอื ผูท้ีใ่ชห้รอืเคยใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และ
ไดร้บัแบบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบัมาจ านวน 389 ชุด 
 วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูลเชงิอนุมาน คอื สถติวิเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สถติวิเิคราะหค์วาม
แตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่างประชากรสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระกนั (Independent t-test) และสถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว (One-way analysis of variance: ANOVA)  
 โดยตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชก้ระดาษA4ไอเดยีกรนี ของบรษิทัผลติภณัฑก์ระดาษ
ไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุคอื ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (b1) เท่ากบั .340 ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้
ตราสนิคา้ (b2) เท่ากบั .220 และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้(b3) เท่ากบั .152ตามล าดบัอธบิายไดว้่า เมื่อการรบัรูต้รา
สนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้เพิม่ขึน้1 หน่วย ความพงึพอใจในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของบรษิทัผลติภณัฑ์
กระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมเพิม่ขึน้ .340 หน่วย เมื่อการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก
การรบัรูต้ราสนิคา้เพิม่ขึน้ 1 หน่วย ความพงึพอใจในการใชก้ระดาษ A4ไอเดยีกรนี ของบรษิทัผลติภณัฑก์ระดาษไทย 
จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มขึน้ .220 หน่วย และเมื่อการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความพงึพอใจในการใช้กระดาษ A4ไอเดียกรีน ของบรษิัทผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั ใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิม่ขึน้.152 หน่วย 
 
ค าส าคญั: ตราสนิคา้ ความพงึพอใจ ผูบ้รโิภค กระดาษ A4 
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Abstract 
 
 This research aims to study personal characteristics and Brand Perception which consist of Brand 
Awareness, Perceived Quality and Brand Loyalty toward customer's satisfaction on using A4 Paper Idea 
Green of the Thai Paper Co., Ltd. 
 The sample group of this research is the customers who are using or have ever used A4 paper 
Idea Green. A questionnaire is the tool for data collection and there are completed 389 questionnaires used 
in this research. 
 Statistics for data analysis in this research are percentage, arithmetic mean and standard 
deviation. Inferential statistics for data analysis are Multiple Regression Analysis, Independent t-test and one 
way Analysis of Variance (ANOVA).  
 The results of the study showed that consumer's satisfaction is high on using A4 paper Idea Green 
of the Thai Paper Co., Ltd. in Bangkok 
 Variables most relevant to Consumer’s Satisfaction on Using A4 Paper Idea Green of The Thai 
Paper Co., Ltd. in Bangkok is Brand Awareness (b1) equaling to 0.340, Perceived Quality (b2) equaling to 
0.220 and Brand Loyalty (b3) equaling to 0.152. Consequently, if the Brand Perception in terms of Brand 
Awareness increase 1 unit, the overall Consumer’s Satisfaction on Using A4 Paper Idea Green of The Thai 
Paper Co., Ltd. in Bangkok will be increased 0.340 unit. Likewise, if the Brand Perception in terms of 
Perceived Quality increase 1 unit, the overall Consumer’s Satisfaction on Using A4 Paper Idea Green of The 
Thai Paper Co.,Ltd. in Bangkok will be increased 0.220 unit. And if the Brand Perception in terms of Brand 
Loyalty increase 1 unit, the overall Consumer’s Satisfaction on Using A4 Paper Idea Green of The Thai 
Paper Co.,Ltd. in Bangkok will be increased 0.152 unit. 
 
Keywords: Trademark, Satisfaction, Consumer, Paper A4 

 
บทน า 
 กระดาษเป็นวสัดุทีผ่ลติขึน้มาส าหรบัการจดบนัทกึ เชื่อกนัว่ามกีารใชก้ระดาษครัง้แรกๆ โดยชาวอยีปิต์และ
ชาวจนีโบราณ แต่กระดาษในยุคแรกๆ ลว้นผลติขึน้เพื่อการจดบนัทกึดว้ยกนัทัง้สิน้ จนปจัจุบนัมใีชป้ระโยชน์อื่นๆ ได้
อกีมากมาย เช่น กระดาษช าระ กระดาษห่อของขวญั  
 กระดาษของชาวอยีปิตโ์บราณ ผลติจากกกชนิดหนึ่ง ทีเ่รยีกว่า พาไพรสั (papyrus) และเรยีกว่ากระดาษพา
ไพรสั พบว่ามกีารใชจ้ารกึบทสวดและค าสาบาน บรรจุไวใ้นพรีะมดิของอยีปิต ์นกัประวตัศิาสตรเ์ชื่อว่ามกีารใชก้ระดาษ
ทีท่ าจากพาไพรสัมาตัง้แต่ปฐมราชวงศข์องอยีปิต ์(ราว 3,000 ปีก่อนครสิตกาล) 
 ชาวจนีไดป้ระดษิฐ์กระดาษโดยชาวเมอืงลบีางชื่อว่า ไซลุง ใช้เปลอืกไมเ้ศษแหอวนเก่าๆ มาต้มจนได้เยื่อ
กระดาษและมาเกลีย่บนตระแกรงปล่อย ใหแ้หง้และหลงัจากนัน้ไดม้กีารใชว้ธิผีลติกระดาษเช่นน้ีแพร่หลายอย่างรวดเรว็ 
และต่อมากระดาษถูกน าจากประเทศจนีสู่โลกมุสลมิผ่านสงครามทลัลสั (Tallas) ในปี ค.ศ. 751 ทีก่องทพัจนีรบกบั
กองทพัมุสลมิ เชลยศกึชาวจนี 2 คนไดเ้ปิดเผยวธิกีารท ากระดาษแก่ชาวมุสลมิก่อนไดร้บัการปล่อยตวัไป จากนัน้มุสลมิ
ไดท้ าใหก้ารท ากระดาษเปลีย่นจากศลิปะไปเป็นอุตสาหกรรมกระดาษ ท าใหม้กีารพฒันาการศกึษาในโลกมุสลมิอย่าง
กวา้งขวาง มุสลมิในสมยักลางจงึเจรญิกา้วหน้าดา้นศลิปวทิยาการทีส่ดุในโลก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._751
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 มุสลมิปรบัปรุงวธิกีารท ากระดาษใชผ้า้ลนิินแทนเปลอืกของต้นหม่อนอย่างที่ชาวจนีท า เศษผา้ลนิินไม่เน่า
เป่ือย แต่จะเปียกโชกอยู่ในน ้า และหมกัอยู่ในนัน้ เศษผ้าที่ต้มแล้วจะปราศจากกากที่เป็นด่างและสิง่สกปรกอื่น ๆ 
จากนัน้เศษผ้าจะถูกน ามาตอกด้วยค้อนให้เป็นเยื่อ เทคนิคที่ท าให้เป็นเยื่อบางนี้ถูกพฒันาโดยชาวมุสลมิ การท า
กระดาษไดข้ยายไปสู่ชาวครสิเตยีนในอติาล ีจากนัน้ในปี ค.ศ. 1293 มกีารตัง้โรงงานกระดาษทีโ่บโลญญา (Bologna) 
ในปี ค.ศ. 1309 เริม่มกีารใชก้ระดาษเป็นครัง้แรกในองักฤษ จากนัน้ในปลายศตวรรษที ่14 ชาวเยอรมนัจงึเพิง่รูจ้กั
กระดาษ จากนัน้โรงงานกระดาษที่เฟ่ืองฟูอยู่ในอริัก ซเีรยี และปาเลสไตน์ กข็ยายตวัไปสู่ทางตะวนัตก ในทวีป 
อาฟรกิา  
 ส่วนโรงงานกระดาษในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน แต่วสัดุทีม่ลีกัษณะอย่างกระดาษนัน้ เรามี
กระดาษทีเ่รยีกว่า สมุดไทย ผลติจากเยื่อไมทุ้บละเอยีด ตม้จนเป่ือย ใส่แป้งเพื่อใหเ้น้ือกระดาษเหนียว แลว้น าไปกรอง
ในกระบะเลก็ๆ ทิง้ไวจ้นแหง้ แลว้ลอกออกมาเป็นแผ่น พบัทบไปมาจนตลอดความยาว จงึไดเ้ป็นเล่มสมุด เรยีกว่า สมุด
ไทยขาว หากตอ้งการ สมุดไทยด า กจ็ะผสมผงถ่านในขัน้ตอนการผลติ เน่ืองจากกระดาษเป็นวสัดุสิน้เปลอืง จงึมกีารน า
กระดาษกลบัมาใชอ้กี เช่น กระดาษหนังสอืพมิพ์น ามาพบัถุงกระดาษ กระดาษส าหรบัเขยีนแมใ้ชแ้ลว้ทัง้สองหน้า ก็
สามารถน าไปพมิพอ์กัษรเบรลลส์ าหรบัคนตาบอดได ้กระดาษทีใ่ชท้ัว่ไปในส านกังานประเทศไทย สว่นมากปจัจุบนัน้ีใช้
ขนาดมาตรฐาน คอื ขนาด A4 น ้าหนกั 70-80 แกรม (ทีม่าโดย http://th.wikipedia.org) 
ปจัจุบนัมลภาวะและอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามฤดูกาลที่ควรจะเป็น ในปี พ.ศ. 2554 เกดิ
เหตุการณ์น ้าท่วมขึน้ในหลายจงัหวดั จนสรา้งความเสยีหายรุนแรงมากที่สุดในรอบ 50 ปี ซึง่ปญัหาประการหน่ึงของ
การเกดิน ้าท่วมในครัง้นัน้กค็อื การตดัไม ้ท าลายป่า ถ้าคนไทยเราช่วยกนัลดปรมิาณการใชป้่าไมล้ง กจ็ะเป็นการช่วย
ประเทศชาตอิกีทางหนึ่งดว้ย  
 บรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ไดเ้ปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ เมื่อ 6 สงิหาคม 2551 คอื ผลติกระดาษถ่าย
เอกสารหนา 80 แกรม ยี่หอ้ ไอเดยีกรนี ที่สรา้งมุมมองใหม่ของกระดาษถ่ายเอกสาร ทีน่่าจะท าประโยชน์ใหโ้ลกและ
ผูใ้ชไ้ดม้ากกว่าเพยีงคุณสมบตัดิา้นความขาว เรยีบ เนียน และไม่ตดิเครื่อง โดยสื่อใหเ้หน็ถงึมติใิหม่ของกระดาษถ่าย
เอกสารดา้นความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในใจผูบ้รโิภค ตลอดจนสรา้งสนามการแข่งขนัใหม่ทีย่งัไม่มใีครเป็นผูน้ า โดย
เน้นจุดขายเรื่องนวตักรรม “EcoFiber” ทีเ่กดิจากการน าเศษกระดาษทีใ่ชแ้ลว้มาผ่านการคดัสรรช่วยลดการใชต้้นไมใ้น
การผลติไดถ้งึ 40% (ทีม่าโดย http://www.scg.co.th) 
 จงึเป็นทีม่าทีท่ าใหผู้ว้จิยั ตอ้งการศกึษากลุ่มผูบ้รโิภคของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั โดยวดัการ
รบัรูต้ราสนิคา้ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของบรษิัท ผลติภณัฑ์กระดาษ
ไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร สาเหตุหนึ่งทีผู่จ้ยัตอ้งการศกึษาในกรุงเทพมหานคร เพราะมกีลุ่มประชากรทีห่นาแน่น 
และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน มีอ านาจต่อรองในการเลือกซื้อสนิค้า และผลิตภัณฑ์การบริโภคมากกว่าประชาก ร
ต่างจงัหวดั จงึสะดวกในการเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีด่ใีนการศกึษา การรบัรูต้ราสนิคา้ ซึง่ประกอบดว้ยการรูจ้กัตราสนิค้า 
คุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ และความภักดีต่อตราสินค้า กับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4               
ไอเดยีกรนี ในกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความพงึพอใจของผู้บรโิภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดยีกรีน ของบรษิัท
ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชพี  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูต้ราสนิคา้ ซึง่ประกอบดว้ยการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีเ่กดิจากการ
รบัรู้ และความภักดีต่อตราสินค้า กับความพึงพอใจของผู้บริโภค ในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ของบริษัท 
ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร  
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/


 4 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 
   1.1  ตวัแปรดา้นขอ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค โดยจ าแนกไดด้งันี้ 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อาย ุ
   1.1.3  อาชพี 
  1.2  ปจัจยัดา้นการรบัรูต้ราสนิคา้ของกระดาษ A4 ไอเดยีกรนี 
    1.2.1 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 
   1.2.2 ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ 
    1.2.3 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4            
ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑ์
กระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑ์
กระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 3. อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ของบริษัท 
ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 4. การรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของ
บรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร 
 5. คุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 
ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร 
 6. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี 
ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  ทฤษฏีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร ์ ประชากรศาสตรห์รอื Demography หมายถงึ วชิาทีศ่กึษา
เกีย่วกบัประชากร ทัง้นี้เพราะค าว่า “Demo” หมายถงึ “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” ส่วนค าว่า 
“Graphy” หมายถงึ “Writing up” หรอื “Description” ซึง่แปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้ เมื่อแยกพจิารณาจากรากศพัท ์ค าว่า 
“Demography” น่าจะมคีวามหมายตามที่กล่าวขา้งต้น คอื วชิาที่เกี่ยวกบัประชากร (ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ์ และณรงค ์
เทยีนสง่. 2521: 2) [1] 
 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ(2539: 11) [2] ไดใ้ห้
ความหมายของความพึงพอใจหมายถึงเป็นระดับความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑก์บัการคาดหวงัของบุคคล 
 จติตินันท์ เดชะคุปต์ (2539: 19) [3] ไดใ้ห้ความหมายของความพงึพอใจหมายถงึภาวการณ์แสดงถึง
ความรูส้กึในทางบวกที่เกดิการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์ได้รบับรกิารที่ตรงกบัสิง่ทีลู่กค้าคาดหวงัหรอืดเีกนิ
กว่าความคาดหวงัของลกูคา้ 
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 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ฟิลลปิ คอรต์เลอร ์(Philip Kotler. 1997: 92) [4] อธบิายว่าส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร้่วมกนั เพื่อสนอง
ความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า (Brand Equity) ค าจ ากดัความของตราสนิคา้ (Schultz; &  
Schultz. 2004: 301-304) [5] กล่าวว่าตราสนิคา้หมายถงึชื่อเครื่องหมายทางการคา้สญัลกัษณ์หรอืการออกแบบต่างๆ 
ที่เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายและเพื่อท าให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขันในขณะที่ให้
ความหมายของตราสนิคา้ว่าเป็นเครื่องหมายทางการคา้ทีต่้องมกีารจดัการผ่านความช านาญในการส่งเสรมิการตลาด
และท าใหเ้ขา้ไปอยู่ในใจของลกูคา้เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัในคุณค่าและคุณสมบตัทิีก่ าหนดไวท้ัง้สิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสั
ไม่ไดส้ว่นสมาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมรกิาไดใ้หค้วามหมายของตราสนิคา้ว่าเป็นชื่อการตัง้ชื่อเครื่องหมายสญัลกัษณ์
การออกแบบหรอืการรวมกนัทัง้หมดและตราสนิคา้ยงัเป็นมากกว่าทีก่ล่าวมาแลว้คอืเป็นการใหค้ าสญัญาของบรษิทัทีม่ี
ต่อลกูคา้ว่าผลติภณัฑท์ีท่ าออกไปจะถูกถ่ายทอดและด าเนินการอย่างไรใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศึกษาครัง้นี้มุ่งศกึษาถึงความพึงพอใจของผู้บรโิภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดยีกรีน ของบริษัท 
ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร 
 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  ประชากร (Population) ประชากรทีศ่กึษาคน้ควา้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี 
ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้กระดาษ A4               
ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์.  2541: 
222-223) [6] จากตารางของ Taro Yamane ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% รวมถงึการส ารองตวัอย่างเพิม่เพื่อความ
สมบรูณ์ของการเกบ็แบบสอบถามอกีจ านวน 15 ชุด  
  
 ขัน้ตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
 ขัน้ตอนแรก ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลากเลอืก 1 
เขตของกลุ่มการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึง่มทีัง้หมด 6 กลุ่มและน ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู (ทีม่า: ส านกั
ปลดักรุงเทพมหานคร. 2554) [7] โดยสุม่กลุ่มละ 1 เขต ไดเ้ขตรวม 6 เขต 
 ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างในเขตทีสุ่ม่ไดใ้น ขัน้
ที ่1 จาก 6 เขต เขตละ เท่า ๆ กนั ประมาณ 66-67 คน  
 ขัน้ตอนที ่3 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) จากผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชก้ระดาษ 
A4 ไอเดยีกรนี ทีป่ฏบิตังิานในองคก์รต่างๆ ในเขตทีสุ่ม่มาไดต้ามขา้งตน้ โดยการซกัถามก่อนแจกแบบสอบถามใหต้อบ 
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ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการใช้กระดาษ A4 ไอเดยีกรนีของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 1. เพศที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ใน               
กรุงเทพ   มหานคร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2. อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4. การรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (b1) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใช้
กระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของบรษิัท ผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
 5. การรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ (b2) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของ
ผู้บริโภคในการใช้กระดาษA4 ไอเดียกรีน ของบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 6. การรบัรูต้ราสนิคา้ ด้านความภกัดต่ีอตราสินคา้ (b3) มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้บรโิภคใน
การใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 ผลการวจิยัพบว่า สว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ อายุ 31-40 ปี อาชพีพนกังานเอกชน สามารถ
สรุปประเดน็ส าคญั มาอภปิรายไดด้งันี้ 
 1. ผลการศกึษาดา้นการรบัรูต้ราสนิคา้แยกแต่ละดา้น ดงันี้ 
  1.1  ดา้นการรูจ้กัตราสนิค้า พบว่าผูบ้รโิภคมกีารรู้จกัตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายข้อพบว่า ข้อท่านรู้จกัตราสนิค้ากระดาษ A4 ไอเดียกรีนเป็นอย่างดี ข้อกระดาษ A4 ไอเดียกรีน เป็นที่รู้จกัใน             
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อเมื่อนึกถึงกระดาษที่ผลิตจากเศษกระดาษรีไซเคิล ท่านจะนึกถึง กระดาษ A4            
ไอเดยีกรนี ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบรษิัทผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั เป็น
บรษิทัในเครอืของ SCG ทีก่่อตัง้มานาน และผลติสนิค้าที่มคีุณภาพ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ท าให้ผูบ้รโิภคมคีวาม
มัน่ใจในคุณภาพของสนิค้าที่เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในเครือด้วยซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
จณญัญา ลิม้วลิยั (2554) [8] ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคต่อกระดาษ
นวตักรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มตราสนิคา้ ไอเดยี กรนี ในเขตกรุงเทพมหานครไดพ้บว่าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคนรุ่นใหม่ได้
เปลีย่นแปลงไปนิยมใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
  1.2  ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า
ขอ้ทีม่กีารรบัรูร้ะดบัปานกลางคอื ขอ้ท่านรูว้่ากระดาษ A4 ไอเดยีกรนีเป็นกระดาษทีถ่นอมสายตา ขอ้ท่านรูว้่ากระดาษ 
A4 ไอเดยีกรนีเป็นกระดาษเนื้อเนียนเรยีบขาว คงทนกว่ากระดาษทัว่ไป และขอ้ท่านรูว้่ากระดาษ A4 ไอเดยีกรนีเป็น 
กระดาษคุณภาพสูงที่ไม่ก่อปญัหาระหว่างการใช้งานเช่นกระดาษติดเครื่องพิมพ์ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์
ประเภทกระดาษนัน้ ไม่สามารถสงัเกตหรอืรบัรูไ้ดอ้ย่างชดัเจนถงึความแตกต่างในคุณภาพ ความคงทน และเรยีบเนียน
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เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑก์ระดาษของบรษิทัรายอื่น ท าใหร้ะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จณญัญา ลิม้วลิยั (2554) [8] ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคต่อ
กระดาษนวตักรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มตราสนิคา้ ไอเดยี กรนี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าตราสนิคา้ไอเดยีกรนีของท่าน
ในอนาคตและดา้นการบอกต่อแนะน าคนอื่นใหห้นัมาใชก้ระดาษนวตักรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มตราสนิคา้ไอเดยีกรนีในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั.01โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางเช่นกนั 
   สว่นขอ้ท่านยอมจ่ายเงนิค่ากระดาษเพิม่อกี 10 บาทต่อรมีเพื่อไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง
เครื่องพมิพ ์มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคยอมจ่ายเงนิเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในการซือ้กระดาษทีม่ี
คุณภาพ เพื่อลดปญัหากระดาษตดิเครื่องพมิพ ์และลดการสญูเสยีเวลาในการท างาน ดงันัน้การใชก้ระดาษทีม่คีุณภาพ
อย่างกระดาษ A4 ไอเดยีกรนี จะช่วยประหยดัการสิน้เปลอืงของกระดาษมากกว่าการใชก้ระดาษคุณภาพต ่า และเป็น
การประหยดัพลงังานของประเทศชาตอิกีทางหนึ่งดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริโิสภาคย ์บูรพาเดชะ และคณะ 
(2549) [9] ได้ศกึษาเรื่องการเลือกคุณภาพของกระดาษถ่ายเอกสารของผู้บรโิภค ส่งผลต่อปริมาณการสิ้นเปลอืง
กระดาษและพลงังานชาต ิโดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ม่ไดใ้ชก้ระดาษคุณภาพ ก่อใหเ้กดิการสิน้เปลอืงกระดาษมากกว่ากลุ่มใช้
กระดาษคุณภาพสงูสดุถงึ10 เท่า 
  1.3  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ การรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีม่กีาร
รบัรูร้ะดบัมากคอื ขอ้ในอนาคตท่านยนิดทีีจ่ะใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนีต่อไป และขอ้ท่านจะบอกขอ้ดขีองกระดาษ A4 
ไอเดยีกรนีและแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้มาใช ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกระดาษ A4 ไอเดยีกรนี เป็นกระดาษทีม่คีุณภาพ ผลติจาก
เศษวสัดุ หรอืวสัดุที่ผ่านการใชง้านมาแลว้มาคดัสรร จดัการ และควบคุมการผลติ เพื่อใหไ้ด้เยื่อกระดาษคุณภาพสูง
เทยีบเท่าเยื่อกระดาษทีผ่ลติจากตน้ไมจ้รงิ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ช่วยลดปรมิาณการตดัไมล้งได ้40% เพราะกระดาษ
ทัว่ไปตอ้งใชเ้ยื่อของตน้ไม ้100% ในการผลติ ผูต้อบแบบสอบถามจงึยนิดทีีจ่ะแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้มาใช ้และตนเองยนิดทีี่
จะใชต่้อไปเพื่อแสดงความมสีว่นร่วมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ยอกีทางหนึ่ง 
   สว่นท่านจะยงัคงซือ้และใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนีต่อไปแมจ้ะราคาสงูกว่ายีห่อ้อื่น มกีารรบัรูอ้ยู่ใน
ระดบัปานกลางทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการสง่เสรมิการตลาดของ แบรนดด์งัมกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หลายช่องทาง 
และมกีารสง่เสรมิการตลาดหลายดา้น จงึท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามจงรกัภกัดทีีร่ะดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อ าพร จงรตันากุล (2548) [10] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกระดาษ 
Double A แบบ Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินระดบัดต่ีอความคุม้ค่าของ
ราคาเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผู้บรโิภคมทีศันคติในระดบัทีด่ ีโดยให้ความส าคญักบั
ความสะดวกในการซือ้กระดาษ Double A แบบ Delivery ทางโทรศพัทผ์่าน Call Center (เบอร ์1759) ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาดผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่โีดยใหค้วามส าคญักบัการท าบตัรสมาชกิ Double A Rewards สะสมคะแนน
เพื่อแลกของรางวลั ผูบ้รโิภคมรีะดบัความพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
 2.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนีโดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ท่านรูส้กึพงึพอใจทีใ่ชก้ระดาษ  A4 
ไอเดยีกรนีเพราะผลติจากกระดาษรไีซเคลิซึ่งช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมขอ้ท่านรูส้กึพอใจในความเรียบของกระดาษ A4 
ไอเดยีกรนีขอ้ท่านรูส้กึพงึพอใจเมื่อใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนีพมิพง์านถ่ายเอกสารหรอืจดบนัทกึต่างๆ ขอ้ท่านรูส้กึ
พอใจในระดบัความหนาของกระดาษ A4 ไอเดยีกรนี และขอ้ท่านรู้สกึพอใจในระดบัความขาวของกระดาษ  A4             
ไอเดยีกรนีทัง้นี้อาจเนื่องมาจากคุณสมบตัสิว่นใหญ่ของกระดาษ A4 ไอเดยีกรนีซึง่ประกอบดว้ยความเรยีบ ระดบัความ
ขาว ระดบัความหนา การใชง้าน รวมถงึการช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม สง่ผลใหร้ะดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบั
มากซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อ าพร จงรตันากุล (2548) [10] ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้กระดาษ Double A แบบ Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่คดิว่าคุณสมบตัิด้าน
ผลติภณัฑส์ าคญัทีส่ดุในการสัง่ซือ้  
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 3.  ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูต้ราสนิค้า ทัง้ 3 ด้าน ประกอบดว้ย ด้านการรูจ้กัตราสนิค้า 
ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นการภกัดต่ีอตราสนิคา้ กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ 
A4 ไอเดยีกรนี พบว่ามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั โดยดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชก้ระดาษ A4 ไอเดยีกรนี มากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า 
สว่นดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธน้์อยทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศึกษาวิจัย การรับรู้ตราสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4             
ไอเดยีกรนี ของบรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  การรบัรูต้ราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ถา้พจิารณารายดา้นพบว่าดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้
ตราสนิคา้ มรีะดบัการรบัรูป้านกลาง ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะใหท้างบรษิทัปรบัปรุงความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจากระดบั
ปานกลาง เพื่อไปสู่ระดบัมาก เพราะคุณภาพที่ถูกรบัรู้สามารถช่วยสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และก าหนด
ต าแหน่ง (Positioning) ใหก้บัตราสนิคา้ อกีทัง้ยงัใหเ้จา้ของตราสนิคา้ตัง้ราคาในระดบัทีส่งู โดย 
  1.1  พฒันาคุณภาพของกระดาษ A4 ไอเดยีกรนี ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านใหม้ากยิง่ขึน้ 
  1.2  ออกสนิคา้ใหม่ เพื่อใหไ้ดส้ว่นแบ่งทางการตลาดจากผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่  
  1.3  วจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์นดา้นคุณสมบตัขิองกระดาษนอกจากจะเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแลว้ ยงั
เป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคอกีดว้ย 
  1.4 การกระจายสนิคา้ เพื่อจดัจ าหน่ายในสถานทีท่ีส่ะดวกในการซือ้ เช่น หา้ง สรรพสนิคา้ต่าง ๆ หรอื
รา้นสะดวกซือ้ 
  1.5  โฆษณา และประชาสมัพันธ์ ให้เท่ากบัแบรนด์ชัน้น า ทางบริษัทจึงควรมีนโยบายในการเพิ่ม
งบประมาณในดา้นนี้ใหม้ากกว่าเดมิ โดยการใหผู้บ้รโิภคไดย้นิสื่อทางวทิยุเกี่ยวกบัสนิคา้ การไดเ้หน็ สื่อทางโทรทศัน์ 
การเหน็สือ่สิง่พมิพเ์กีย่วกบัสนิคา้ การไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ 
  1.6  จดัโปรโมชัน่สนิคา้ เพื่อจงูใจ และสรา้งความแตกต่าง  
  1.7  จดักจิกรรมทางสงัคม เพื่อเป็นการคนืก าไรแก่สงัคม และเป็นการประชาสมัพนัธบ์ริษทั และสนิคา้
ไดอ้กีทางหนึ่ง  
 2.  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้รายขอ้ทีว่่า ท่านจะ
ยงัคงซือ้และใช้กระดาษ A4 ไอเดยีกรนีต่อไปแม้จะราคาสงูกว่ายีห่้ออื่น เนื่องจากความภกัดต่ีอตราสนิคา้ คอืการที่
ผู้บริโภคมีการซื้อซ ้าในตราสนิค้าเดิม และ บ่อยครัง้จนเกิดเป็นความภักดีต่อตราสนิค้า จากการที่ปจัจุบันภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ยงัต้องค านึงถงึอรรถประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการจ่ายเงนิในแต่ละครัง้เพื่อความคุม้ค่า 
และเหน็ว่าการใชก้ระดาษ ยงัคงสิน้เปลอืง บรษิทัต้องท าใหผู้บ้รโิภครูส้ ึกคุม้ค่ามากกว่าเมื่อซือ้กระดาษ A4 ไอเดยีกรนี 
เมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่น ผูว้จิยัเหน็ควรใหบ้รษิทั  
  2.1 เน้นกลยุทธ์ในด้านราคา มกีารจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสนิค้า การสะสมยอดการซื้อ เพื่อแลก
สนิคา้ฟร ีหรอืใชเ้ป็นสว่นลดในครัง้ต่อไป  
  2.2  เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่นกัเรยีน, นิสติ, นกัศกึษา ไดใ้ชก้ระดาษ A4 ในราคาย่อมเยาว ์และกลบัมา
ซือ้ซ ้า ทางบรษิทัอาจมนีโยบาย เช่น เมื่อโชวบ์ตัรนักเรยีน, นิสติ, นักศกึษา จะไดร้บัส่วนลด จากราคาปกตกิว่าบุคคล
ทัว่ไป  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาคน้ควา้ถงึกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชก้ระดาษ ในเขตปรมิณฑล และต่างจงัหวดัดว้ย เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลที่
ครอบคลุมและทัว่ถงึทุกกลุ่มตวัอย่าง 
 2. ควรศกึษา เชงิเปรยีบเทยีบกบั กระดาษ A4 ของตราสนิคา้อื่น ทีเ่ป็นคู่แขง่ขนั 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก ผศ.ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุลผูเ้ป็นอาจารย์
ทีป่รกึษาสารนิพนธท์ี่กรุณาเสยีสละเวลาให้ค าแนะน าที่มคีุณค่า และช่วยเหลอืในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็น
ประโยชน์ในงานวจิยัฉบบันี้ จนงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนิต กุลศิริ และอาจารย์ ดร.มนู ลีนะวงศ์ ที่กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ รวมทัง้ที่ได้กรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงและ             
สอบปากเปล่าสารนิพนธ ์โดยไดใ้หก้ารพจิารณาและค าแนะน าซึง่เป็นประโยชน์ยิง่  
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยั             
ศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 นอกจากนี้ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาใหค้วามร่วมมอื สละเวลาอนัมคี่าใน
การตอบแบบสอบถาม ท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้
 ทา้ยทีส่ดุน้ี ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ทีเ่คารพรกัยิง่ พี่ๆ  น้องๆ เพื่อนๆ โดยเฉพาะคุณปญัจรตัน์ 
ศกัดิอ์มรรชัต์ ทีใ่หค้ าแนะน าในการท าสารนิพนธ์ครัง้นี้ทัง้ใหก้ารสนับสนุน และให้ความช่วยเหลอืท าใหผู้้วจิยัสามารถ
จดัท างานวจิยัฉบบันี้ จนส าเรจ็ลุล่วงเป็นรปูเล่มไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
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