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  การวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ  อายุ อาชีพ รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน  
ระดับการศึกษา  บุคลิกภาพตามคานิยม  และความออนไหวดานราคา  ตัวแปรตามไดแก  พฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ซึ่งประกอบดวย  ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   วันที่ซื้อผลิตภัณฑ  
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  และสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป  จํานวน 405 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ( 2x ) Cramer’s V  และ Somer’s d  

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 
  1. พฤติกรรมการซื้อ ดานชวงเวลาที่ซื้อ   มีความสัมพันธกับ ระดับการศึกษา 
 2. พฤติกรรมการซื้อ ดานวันที่ซื้อ   มีความสัมพันธกับ อายุ  อาชีพ  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอ 
เดือน  ระดับการศึกษา    และความออนไหวดานราคา    
 3. พฤติกรรมการซื้อ ดานความถี่ในการซื้อ  มีความสัมพันธกับ ระดับการศึกษา 
 4. พฤติกรรมการซื้อ ดานคาใชจายในการซื้อ  มีความสัมพันธกับ รายไดสวนตัวเฉล่ียตอ 
เดือน   คานิยมดานเนนสังคม   และคานิยมดานเนนคุณธรรม   
 5. พฤติกรรมการซื้อ ดานสถานที่เลือกซื้อ มีความสัมพันธกับ  อายุ อาชพี รายไดสวนตัว 
เฉล่ียตอเดือน  และคานิยมดานเนนความสุนทรีย   
 6.  พฤติกรรมการซื้อ ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  มีความสัมพันธกับ อาย ุ  และรายได 
สวนตัวเฉล่ียตอเดือน   
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  The  purpose of this research is to study consumers  purchasing behavior toward 
green products. Independent variables are  gender, age, occupation, income, education, 
personality types based on basic values and price sensitivity. The dependent variable is 
consumer purchasing behavior toward green products in terms of  period of purchase, date 
of purchase, frequency of purchase,  purchase budget,  place of purchase and location of 
stores. 

   Samples were 405 consumers, whose ages are 20 years old and over in Bangkok  
and have bought green products. Questionnaires were used as  instruments to collect data. 
The data  were  analyzed by the methods of frequency , percentage, mean, and standard 
deviation. Hypotheses were tested by the Chi-Square test, Cramer’s V and Somer’s d. 
 

                         Results of hypotheses testing at the significance level of 0.05 are as follows: 
 1. The  purchasing behavior in terms of  period of purchase had relationship with  
education. 

  2. The  purchasing behavior in terms of  date of purchase had relationship  with  
age, occupation, income, education,  and price sensitivity. 
 3. The  purchasing behavior in terms of  frequency of purchase  had relationship   
with  education. 
  4. The  purchasing behavior in terms of  purchase budget  had relationship   
with  income ,social and religious  values. 
  5. The  purchasing behavior in terms of  place of purchase had relationship   
with  age, occupation, income and aesthetic values. 
   6.  The  purchasing behavior in terms of  location of stores had relationship    
with  age  and income. 
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     ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากทานอาจารยดร.พนิต  กุลศิริ ประธาน
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และอาจารย ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําที่มีคุณคาเสียสละเวลา  อีกทั้งยังดูแลตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 
ตางๆ นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนสําเร็จเสร็จ เรียบรอยสมบูรณเปน   ปริญญานิพนธ ฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ธนัยวงศ   กีรติวานิชย ประธานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่รวมเปนกรรมการสอบปากเปลา
ปริญญานิพนธ ในคร้ังนี้ ขอบขอบพระคุณ  ผศ.ดร. กาญณระวี  อนันตอัครกุล และอาจารย ดร.ไพบูลย   
อาชารุงโรจน ที่รวมเปนกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ  และใหขอเสนอแนะ ตางๆ เพื่อปรับปรุง
แกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนและกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของ
เคร่ืองมือ และใหคําแนะนําในการวิจัยคร้ังนี้  

  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหความชวยเหลือตลอดจนประสบการณที่ดี
แกผูวิจัย อีกทั้งใหความเมตตาดวยดีเสมอมา  
              คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากปริญญานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบใหกับบิดา มารดา
และผูมีสวนชวยเหลือในทุกอยางที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดตลอดจนครูบาอาจารยทุก
ทานซึ่งเปนผูมอบวิชาความรูอันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งแดผูวิจัย ถาหากมีความผิดพลาดใด ผูวิจัยขอ  
นอมรับดวยความเต็มใจ ประโยชนที่เกิดผูวิจัยขอมอบใหกับผูที่มีสวนรวมทุกทาน 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
            การบริโภคของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก   ปจจุบันผูบริโภคคํานึงถึง
ตนทุนของคุณคาในการเลือกใชผลิตภัณฑที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม   มีการรณรงคใหเห็นถึงความสําคัญ
และใสใจเร่ืองสภาพแวดลอม   ในการศึกษาสัดสวนของผูบริโภคกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม พบวา  ผูบริโภคมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมถึง  รอยละ  76 ไมแนใจ  รอยละ 12    
มีสวนรวมมาก รอยละ  9  และไมมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  มีเพียง  รอยละ 3 เทานั้น   และ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของกลุมผูบริโภคสวนใหญ  คือการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรือ
ผลิตภัณฑสีเขียว    ดังนั้นธุรกิจตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในการผลิตผลิตภัณฑที่ไมเปน
อันตรายตอผูบริโภคและสภาพแวดลอม    การดําเนินงานทางการตลาดตองใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมสรางสรรคใหเกิดผลดีตอสังคม (สิทธิชัย  ฝร่ังทอง , 
2548,15 กรกฎาคม .กรุงเทพธุรกิจ ).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 สัดสวนผูบริโภคกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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 “ผลิตภัณฑสีเขียว“  จําเปนตองเขาสูกระบวนการตลาดแบบที่เรียกวา การตลาดสีเขียว 
(Green-Marketing) ซึ่งผูประกอบการตองมีจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม  ตั้งแตกระบวนการผลิต ดูแล
สภาพแวดลอมโรงงานใหสะอาดมีมาตรการกําจัดของเสียออกจากโรงงานไมใหมาทําลายส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งแงวิจัยและ พัฒนาก็ตองไมใหเปนพิษภัยกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา  เชน เปล่ียนบรรจุ
ภัณฑโฟม ซึ่งยอยสลายไดยากใหเปนวัสดุอ่ืน  เลิกใชถุงหรือขวดพลาสติก  หันมาใชวัสดุอ่ืนเพื่อการนํา
กลับมาใชใหมได   ปจจุบันการตลาดสีเขียวที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงมากจะเปนเร่ืองของ   บรรจุ
ภัณฑ   โดยเฉพาะบรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่ม  เพราะภาชนะเหลานี้เม่ือทิ้งไปแลว ธรรมชาติจะยอย
สลายไดในเวลาตางกัน เชน แกวจะยอยสลายในเวลากวาพันป  ถุงพลาสติกใชเวลาเปนหลายรอยป   
สวนโลหะใชเวลาเพียงรอยกวาป  และกระดาษเพียงสิบปเทานั้น   ดังนั้นผูผลิตที่ใชวัสดุผลิตบรรจุ
ภัณฑที่ยอยสลายเร็วกวายอยไดเปรียบคูแขงขันในแงการตลาดสีเขียวมากกวาความตองการบริโภค
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทําใหเกิดการตลาดสีเขียวในระดับตางๆออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

1. Green  ใชเกณฑการวัดทางธุรกิจเพียงอยางเดียว โดยดูที่ยอดขายสินคา ไมเนนการวัดการ
เปล่ียนแปลงในสังคม ใชการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพ  เปนธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ บริการ และ
กระบวนการผลิตสินคาเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไป 

2. Greener  มีจุดประสงคมากกวาการทํายอดขาย  แตหวังผลดานอนุรักษส่ิงแวดลอมโดย
สงเสริมใหคนรวมมือในการอนุรักษมากข้ึน  

3. Greenest  เปนระดับที่กอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคม 
(ครบเคร่ืองเร่ืองส่ิงแวดลอม. 2551; อางอิงจาก Boer, IJM. 2003: 69) 
 

จากการที่นักการตลาดตองปรับกลยุทธทางการตลาดใหเปนการตลาดสีเขียว  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร”  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ปจจัยทางดานการตลาด และวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหเปนที่ยอมรับ  และ
ตอบสนองความ ตองการของผูบริโภค และเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด      
ตอไปในอนาคต   
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ความมุงหมายของการวิจัย 
   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
   1. เพื่อศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร  บุคลิกภาพตามคานิยม ความออนไหวดาน

ราคาและพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
    2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะดานประชากรศาสตร  บุคลิกภาพตามคานิยม  
ความออนไหวดานราคา และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
     1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจผลิตสินคาเพื่อส่ิงแวดลอมในการ
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสามารถกําหนดไดเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ทางการส่ือสารทางการตลาดมากข้ึน 
     2. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูที่กําลังจะเขามาในธุรกิจผลิตสินคาเพื่อส่ิงแวดลอม  
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  และนําผลวิจัยนั้นมาวางแผนในการประกอบธุรกจิผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
    การวิจัยคร้ังนี้ ผู วิจัยจะทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยจะศึกษาในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 และ
กําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาไวดังนี้ 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
    ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ

เพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป   

 

   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผู บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต 20  ปข้ึนไป     เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่
แนนอนได ทางผูวิจัยจึงใชวิธกีารคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวนประชากร   (กัลยา วาณิชยบัญชา. 
2544: 4) ขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 385 ตัวอยาง และสํารองแบบสอบถามเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการตอบไมครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามอีกจํานวน   5%   ของกลุม
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ตัวอยาง รวมทั้งหมด  เปนจํานวน   405 ตัวอยาง     โดยผูวิจัยไดใชการสุมตัวอยางในคร้ังนี้ โดยผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) ประกอบดวย    

 ขั้นท่ี1   ใชวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) เพื่อเลือกเขตในกรุงเทพมหานคร   
 ขั้นท่ี 2  การกําหนดแบบโควตา (Quota Sampling)     เพื่อกําหนดจํานวนตัวอยางที่จะเก็บ        

ในแตละเขต 
 ขัน้ท่ี 3 การเลือกตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บขอมูล

จากผูสมัครใจตอบแบบสอบถาม 
 
 

  ตัวแปรท่ีศึกษา  
    1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้  
  1.1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก  
 1.1.1.  เพศ  
      1.1.1.1  ชาย      
                  1.1.1.2  หญิง  

 1.1.2   อาย ุ
          1.1.2.1  อายุ 20 - 26 ป    
            1.1.2.2  อายุ 27 - 33 ป  
            1.1.2.3  อายุ 34 - 40 ป     
           1.1.2.4  อายุ 41ป  ข้ึนไป 

1.1.3  อาชีพ 
        1.1.3.1 นักเรียน / นักศึกษา 
     1.1.3.2  ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 
     1.1.3.3  รับจาง / พนักงานเอกชน                         
     1.1.3.4  ธุรกิจสวนตัว 
     1.1.3.5  อ่ืนๆ   
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1.1.4. รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 
    1.1.4.1  ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
       1.1.4.2  10,001  -  15,000 บาท 
    1.1.4.3  15,001  -   20,000  บาท                            
    1.1.4.4   20,001  -  25,000  บาท 
    1.1.4.5    25,001 -  30,000  บาท                          
    1.1.4.6   30,001 บาท ข้ึนไป 
1.1.5.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
     1.1.5.1  ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา    
     1.1.5.2  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
     1.1.5.3  ปริญญาตรี 
     1.1.5.4  สูงกวาปริญญาตรี                                              

   1.2 บุคลิกภาพตามคานิยม 
 1.2.1.  เนนทฤษฎี 

1.2.2  เนนความประหยัด  
 1.2.3   เนนความสุนทรีย 

1.2.4   เนนสังคม 
1.2.5  เนนความเปนผูนํา 

 1.2.6  เนนคุณธรรม 
 

1.3 ความออนไหวดานราคา     
    2. ตัวแปรตาม  

          2.1 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

  1. ตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม  หรือตลาดสีเขียว  หมายถึง กิจกรรมตางๆ ทางการตลาดที่
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม  และแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑนั้น มีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การรณรงคใหผูบริโภคหันมาใช “ถุงผา ” แทนถุงพลาสติกและโฟม 
   2. ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม  หรือกรีนโปรดักส หมายถึง  ผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบ
หรือวัสดุธรรมชาติ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดยผานกระบวนการและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด เชน ถุงขยะที่ยอยสลายได  เส้ือผาที่ทอจากฝาย  ผาไหม    
สบูที่ผลิตจากสมุนไพร  กระดาษใยกลวย   
   3. ผูบริโภคเพื่อสิ่งแวดลอม หรือกรีนคอนซูเมอร  หมายถึง ผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑโดย
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและการบริโภคที่มีคุณภาพ  รักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว และ
พยายามหลีกเล่ียงการทําลายส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด 
 4. พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค   หมายถึง  รูปแบบการกระทําในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม    โดยวัดจากชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   วันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ      สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     รวมถึงสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
  5. บุคลิกภาพ  หมายถึง  การแสดงออกที่สะทอนถึงตัวตนของผูบริโภคในดานตางๆ  
งานวิจัยนี้ แบงบุคลิกภาพตามคานิยม ออกเปน 6  ประเภท 
                   5.1  คานิยมดานเนนทฤษฎี   หมายถึง ผูบริโภคจะแสดงออกในดานความมีเหตุผล   โดย
การคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ ไดรับ การพิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซื้อ    และการทดลองใชผลิตภัณฑตัวอยางใหเห็นผลลัพธ
กอนการตัดสินใจซื้อ 
                 5.2  คานิยมดานเนนความประหยัด  หมายถึง  ผูบริโภคจะแสดงออกในดานความคุมคา  
โดยการคํานึงถึงความคุมคาและความทนทาน     การซื้อผลิตภัณฑเฉพาะตามความจําเปน    และการ
ซื้อผลิตภัณฑที่มีของแถม 

    5.3  คานิยมดานเนนความสุนทรีย  หมายถึง  ผูบริโภคจะแสดงออกในดานความสวยงาม   
โดยผลิตภัณฑที่ซื้อสวนใหญมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม     การเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีการออกแบบ
สวยงามมากกวาคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ    และการยึดติดกับรูปลักษณภายนอกผลิตภัณฑ 
                5.4  คานิยมดานเนนสังคม   หมายถึง  ผูบริโภคจะแสดงออกในดานความมีมนุษยสัมพันธ   
โดยการซื้อผลิตภัณฑตามกระแสนิยม   การมีความสุขเม่ือผูอ่ืนชืน่ชมผลิตภัณฑ  และการชอบออกงาน
พบปะสังสรรคพูดคุยกับผูอ่ืน 
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     5.5  คานิยมดานเนนความเปนผูนํา หมายถึง ผูบริโภคจะแสดงออกในดานความทันสมัย 
โดยการซื้อผลิตภัณฑที่เพิ่งออกใหมอยูเสมอ  การซื้อผลิตภัณฑที่ไมซ้ําแบบผูอ่ืน    และการเลิกใช
ผลิตภัณฑนั้นทันทีเม่ือผูอ่ืนใชแบบเดียวกัน   

     5.6 คานิยมดานเนนคุณธรรม  หมายถึง ผูบริโภคจะแสดงออกในดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมโดยการซื้อของใชในชีวิตประจําวัน เชน ยาสีฟนที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ      การนิยม
ซื้อผักผลไมที่ปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนการลดมลพิษในอากาศ      และการซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ธรรมชาติเพื่อตองการลดสภาวะโลกรอน 
  6. ความออนไหวดานราคา หมายถึง  การแสดงออกของผูบริโภคตอการลด หรือการเพิ่ม
ของราคา  ไดแก   การคํานึงถึงดานราคาเปนหลักในการซื้อผลิตภัณฑ   การซื้อผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนเม่ือมี
การลดราคา    การซื้อผลิตภัณฑเฉพาะชวงที่มีการลดราคา    การติดตามขาวสารการลดราคา  และ
การใหความสนใจในตัวผลิตภัณฑเม่ือมีการใหสวนลด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  ในการวิจัยเร่ือง  “ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ” The behavior toward green products purchase of consumers in Bangkok 
Metropolis.  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้     
 

 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได 
- ระดับการศึกษา 

บุคลิกภาพตามคานิยม 
- เนนทฤษฎี 
- เนนความประหยัด 
- เนนความสุนทรีย 
- เนนสังคม 
- เนนความเปนผูนํา 
- เนนคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
 

ความออนไหวดานราคา 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 

1. เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

2. อายมีุความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

3. อาชีพมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

4. รายไดมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

5. ระดับการศึกษามีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

6. คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ   
 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

7.  คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

8. คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอม  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

9.  คานิยมดานเนนสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  10. คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

   11. คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

12 . ความออนไหวดานราคามีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 



                                      บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาและวิจัยเร่ือง“การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเอกสารตางๆและผลงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยในคร้ังนี้ โดยผูวิจัยไดนําเสนอหัวขอดังตอไปนี้ 

 

1. ความหมายของตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม หรือตลาดสีเขียว 
2. ความหมายของผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม หรือกรีนโปรดักส 
3. ความหมายของผูบริโภคเพื่อส่ิงแวดลอม หรือกรีนคอนซูเมอร 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
5. ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  
6. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  
7. แนวความคิดเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการตลาด 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
ความหมายของตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ( Green  Marketing)  หรือการตลาดสีเขียว 

 

 คอลดิงตัล(Coddington. 1993) ใหความหมายของ Environmental  Marketing     หรือ 
กรีนมารเก็ตติ้ง ไววาเปนกิจกรรมตางๆทางการตลาดที่คํานึงถึงความใสใจตอส่ิงแวดลอม  เปนหนึ่งใน
ความรับผิดชอบของการพัฒนาธุรกิจ  เนื่องจากส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรหนึ่งในการตัดสินใจทางการ  
ตลาด  ไมวาจะเปนเร่ืองใดๆ  เชน ผลิตภัณฑ  หีบหอ  ฉลาก การทําโฆษณา หรือการสงเสริมทางการ 
ตลาด ทุกๆเร่ืองตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอมดวย  ทั้งนี้ เพราะผูบริโภคเองนั้นมีความวิตกอยางมากวา  การ
ที่ส่ิงแวดลอมถูกทําลายลงจะสงผลเสียตอตัวเองและครอบครัว  ดังนั้น เม่ือผูบริโภคมีความใสใจใน
เร่ืองนี้มากเทาไร  นักการตลาดก็ยิ่งตองระมัดระวังในการดําเนินงานมากข้ึนเทานั้น (ขวัญใจ เกียรติ
ศักดิ์สาคร. 254:15) 
 

   ธงชัย  สันติวงษ (2539: 112) กรีนมารเก็ตติ้งวา การตลาดยุคสีเขียว  หรือแนวทางการ    
ตลาดยุคใหมตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  ทั้งส่ิงแวดลอม  สิทธิมนุษยชน  และจริยธรรมในการทํา
ธุรกิจ   
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 อภิรักษ   อภิสารธนรักษ (2553: 126 เมษายน).กรุงเทพธุรกิจ. กลาวถึงความสําคัญของ 
กรีนมารเก็ตติ้ง   วาโลกของเรามีทรัพยากรจํากัด    ในขณะที่มนุษยมีความตองการเหลือลนจนยากที่
จะตอบสนองได  ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองพัฒนาทางเลือกใหมๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการที่ไร
ขีดจํากัด การตลาดดานนี้มุงเนนที่กิจกรรมทางการตลาดที่ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีจํากัด สนอง
ความตองการของผูบริโภค ทั้งที่เปนตัวบุคคลและระดับอุตสาหกรรม 

ออทเมนท (Ottman. 1997: 45)  กลาวถึงวัตถุประสงคของกรีนมารเกตติ้งไว  2 ประการ 

   1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในดานคุณสมบัติราคาและ
ความสะดวกสบายพรอมดวยความเหมาะสมตอสภาพส่ิงแวดลอ(Environmental Compatibility) นั่น
คือสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด                                                                                                                          

  2. เพื่อแสดงภาพลักษณของการมีคุณภาพสูงและการเอาใจใสตอส่ิงแวดลอม ใหเชื่อมโยงถึง
ตัวผลิตภัณฑและชื่อเสียงของตัวผูผลิตในดานส่ิงแวดลอม 

 
  จากวัตถุประสงคขางตนนี้จะเห็นไดวา  กรีนมารเก็ตติ้ง  หรือการตลาดสีเขียว  มีความ

แตกตางจากการตลาดแบบทั่วๆไป  ซึ่งเปนเพียงการจัดหาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคดวยระดับราคา  และการใชการส่ือสารการตลาดเพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑนั้นๆ  ใหมีคุณคา
ในความรูสึกผูบริโภคเทานั้น 
  

 แฮฟคินส (Hawkins. 1995: 70)  กลาวถึง กรีนมารเก็ตติ้ง วามีกลยุทธตางๆดังนี้ 
    1. ผลิตสินคาในแนวทางที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมนอยกวากระบวนการผลิตแบบเดิมๆ 
    2. ผลิตสินคาที่ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมกวาสินคาเดิมๆ ทั้งในดานการผลิต การใชงาน หรือ
การยอยสลาย 
   3. พัฒนาสินคาที่ใหผลดีตอส่ิงแวดลอม 
   4. อิงการซื้อสินคาเขากับองคกรเพื่อส่ิงแวดลอม หรือสถานการณตางๆ 
   ในการยกเอาส่ิงแวดลอมมาเปนจุดขายนี้     นักการตลาดจะตองตระหนักวา   ถาจุดขายและ    
ผูโฆษณาได  เนื่องจากผูบริโภคนั้นมองวาจุดขายที่ยกมาอางนั้นตองเปนรายละเอียดเพิ่มเติม เปน
ขอมูลที่เปนประโยชน  และใหผลประโยชนตอส่ิงแวดลอมที่เหนือกวาสินคาอ่ืนๆ ที่เปนคูแขง  และ
นํามาซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เห็นไดชัดตอส่ิงแวดลอม 
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    กําเนิดตลาดสีเขียว.(2551;5ธันวาคม). เครือขายตลาดสีเขียว.Thai Green Market  สําหรับ
กรีนมารเก็ตติ้งในประเทศไทย  นั้นมีเครือขายอยูทั่วประเทศไทย ซึ่งเครือขายนี้จะมีผูผลิตเพื่อปอน
ตลาด โดยการผลิตนั้นจะผลิตเพื่อตอบสนองตามจํานวนสมาชิกเทานั้น ไมผลิตจนเหลือและลนตลาด
จนกลายเปนขยะทางอาหาร ผลผลิตนั้นจะเนนความสดใหมในการบริโภคเพื่อใหไดคุณประโยชนที่
มากที่สุดอีกดวย    ดังนั้นผูที่จะตองการเขารวมโครงการนี้ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับผลผลิต
ทางการเกษตรได สวนทางดานเกษตรกรนั้นก็จะผลิตพืชผลตามฤดูกาลและความเหมาะสมเพื่อปอน
ตลาด (ไมปลูกนอกฤดูกาลที่มีการดูแลสูงทําใหเปลืองทรัพยากรมากมาย รวมถึงการใชสารเคมีดวย) 
ดังนั้นสมาชิกทุกคนก็จะไดทานผักผลไมตามฤดูกาลที่อรอยและไมซ้ําซาก  ผลผลิตทางการเกษตรนั้น
จะถูกสงไปยังจุดรับตางๆ ที่สมาชิกลงความประสงคที่จะรับผลผลิตไว 

ส่ิงเหลานี้เองที่ทําใหวัฏจักรของกระบวนการสีเขียวเกิดการหมุนเวียนและขับเคล่ือน ผูผลิตไม
ตองกดดันกับการตลาดและการผลิตเพื่อการแขงขัน โดยหันมาใสใจในวิธีการผลิตอยางมีคุณภาพแทน 
และผูบริโภคก็มีผูผลิตที่จะผลิตอาหารสงใหโดยตรง เรียกวามีตลาดรองรับทั้งสองฝาย ซึ่งจุดนี้เองที่จะ
สรางความสมดุลใหเกิดข้ึนในตลาดสีเขียวนี้ แลวเม่ือขยายวงกวางข้ึน  และความยั่งยืนก็จะเพิ่มมาก 
ข้ึนระบบก็จะสมดุล 

   จากคําจํากัดความ  สรุปไดวา  การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม หรือ ตลาดสีเขียวหมายถึง
กิจกรรมตางๆ ทางการตลาดที่มีความคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภค  ใหเกิดความพึงพอใจ และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ความหมายของผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม (Green  Product)  หรือผลิตภัณฑสีเขียว 

 

   ออทเมนท (Ottman.1994) กรีนโปรดักส  หมายถึง  ผลิตภัณฑที่ไมเปนพิษผลิตจากวัสดุที่
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหม  ซึ่งในความจริงแลวไมมีผลิตภัณฑใดที่มีคุณสมบัติครบถวนทั้งหมดนี้  
เนื่องจากการผลิตนั้นมีการเผาผลาญพลังงานและวัตถุดิบตางๆ  ทั้งยังมีขอเสียและมลภาวะที่เกิดจาก
ข้ันตอนการผลิต  การขนสงและการยอยสลายภายหลังจากการใชงานดวยเหตุนี้   จึงสรุปไดวา  
ผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

   องคกรกรีนพีช  ( Green Peace)  เปนองคกรที่ทําหนาที่รณรงครักษาส่ิงแวดลอมทั่วโลกให
คําจํากัดความของผลิตภัณฑสีเขียวไว  8  ประการ 

   1.เปนสินคาที่ผลิตและออกแบบมาอยางพอดีกับความตองการของผูบริโภคโดยปราศจาก
ความฟุมเฟอย 

   2.เปนสินคาที่ไมปลอยสารเคมีออกสูส่ิงแวดลอมในการผลิต การใช  หรือการจัดการ 
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      3. เปนสินคาที่สงวนประหยัดพลังงานและทรัพยากรในระหวางผลิต การใชและการจัดการ 
      4. เปนสินคาที่ผลิตจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถนํากลับมาใชใหมได   หรือนํามาเปล่ียน

ใหมไดในเทคนิควิธีการผลิตที่ไมเปนผลเสียตอส่ิงแวดลอม 
      5. เปนสินคาที่มีคุณสมบัติในการใชทนทานและสามารถนํากลับมาใชไดอีก  หรือนํา

กลับมาหมุนเวียนใชใหมหรือผลิตใหม  หรือมีคุณสมบัติในการยอยสลายทางชีวภาพ  (ซึ่งไมเปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม) 

     6. เปนสินคาที่ใชบรรจุภัณฑนอยที่สุดหรือใชบรรจุภัณฑที่ไมเปนภาระตอการจัดการ 
     7. เปนสินคาที่ไมผานการทารุณกรรมสัตว  โดยนํามาเปนเคร่ืองมือทดลอง  วิเคราะห  วิจัย   

เพื่อผลิตสินคา 
     8. เปนสินคาที่ไมไดเกิดจากสวนใดสวนหนึ่งของสัตวสงวน(ส่ิงแวดลอม:2537) 

 

     สันทนา  อมรไชย (2551: 29-30) ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product)  พิเศษกวา
ผลิตภัณฑอ่ืนในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนี้   

     1. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตใหพอดีกับความตองการของผูบริโภคโดยปราศจากความฟุมเฟอย 
     2. เปนผลิตภัณฑที่ไมใชสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 
     3. เปนผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมไดอีกไมวาจะเปนการประดิษฐจาก

วัสดุเดิมหรือกรรมวิธียอยสลายแลวดัดแปลงมาใชใหม  

      4. เปนผลิตภัณฑที่อนุรักษพลังงานธรรมชาติผลิตแลวตองไมเปลืองพลังงานเร่ิมตั้งแตการ
ผลิตการใช  ไปถึงการส้ินสภาพ กระบวนการผลิตจะไมทําใหเสียสินคาโดยไมจําเปนหรือเม่ือผลิต
ออกมาเปนสินคาแลวควรจะมีอายุการใชงานนาน เพิ่มหรือเติมพลังงานเขาไปใหมได 
     5. เปนผลิตภัณฑที่ใชภาชนะหีบหอนอยที่สุดการออกแบบกลองหรือหีบหอบรรจุตองไม
ฟุมเฟอย 
     6. กระบวนการผลิตสินคาในโรงงานตองไมทําลายกระบวนการผลิตสินคาในโรงงานตองไม
ทําลายของเสียลงสูธรรมชาต ิ
     7. หามทารุณกรรมสัตว  เชน สุนัข แมวหรือลิงโดยการนําไปสัตวทดลองเพื่อวิจัยผลการ
ผลิตสินคา 
     8. หามนําสัตวสงวนพันธมาผลิตเปนสินคาเด็ดขาด  
 โดยสรุป “ผลิตภัณฑสีเขียว  จะตองประกอบหลักการ4Rคือ การลดของเสีย(Reduce)การใช
ซ้ํา (Reuse)   การนํามาปรับใชใหม (Recycle) และการซอมบํารุง(Repair) 

  นอกจากความหมายตางๆ  ที่กลาวมาเราอาจพิจารณาวาผลิตภัณฑใดที่เปน กรีนโปรดักส  
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โดยดูจากตราประทับรับรองตางๆ  ซึ่งจะเปนเคร่ืองหมายแสดงใหผูบริโภคไดสังเกตเห็นและม่ันใจวาได
ซื้อสินคาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาจริงๆ  ตราประทับนั้นมีหลายองคกรที่ทําหนาที่รับรอง  
ไดแก 

   ประเทศไทยมีฉลากสีเขียว  (Green Label หรือ Eco- Label)  เปนโครงการที่ทางสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ไดรวมกับ  สถาบันส่ิงแวดลอมไทยจัดข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคให
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลาย ไดมีสวนรวมในการชวยลดมลภาวะทางส่ิงแวดลอมโดยรวม
ของประเทศ  โดยนอกจากจะเปนผลดีตอสวนรวมแลวยังชวยลดคาใชจายในระยะยาวใหแกผูผลิตอีก
ดวย  สินคาที่จะไดรับฉลากสีเขียวตองผานการประเมินผลจนครบวงจร     คือตั้งแตกระบวนการผลิต  
การขนสง  การใชงาน     ไปจนถึงการกําจัดสินคา  เม่ือหมดอายุ  ทั้งนี้การขอฉลากสําหรับผูผลิต ผู
จําหนายหรือผูใหบริการที่สนใจตองผานการคัดเลือกผลิตภัณฑดังนี้ 

   1. เปนสินคาที่ใชเพื่ออุปโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
   2. คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอส่ิงแวดลอม และคุณประโยชน   ทางส่ิงแวดลอม 

ที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑออกจําหนายสูทองตลาด 
   3. วิธีการตรวจสอบตองไมยุงยาก  หรือเสียคาใชจายในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ

ตามขอกําหนดทางส่ิงแวดลอมสูงเกินไป 
   4. ตองเปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิต  ที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอยกวา  
 

 
                                             

 
 

      
 
 

      ภาพประกอบ 3  ฉลากสีเขียว  (Green label Thailand ) 
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        ภาพประกอบ 4  ฉลากสีเขียว  (Eco- Label) 
 

     พีระนันท  บูรณะโสภณ (2538: 19) ไดนิยามไววา ผลิตภัณฑอนุรักษว่ิงแวดลอม หมายถึง 
ผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ  หรือวัสดุใชแลว  โดยผานกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอ
ส่ิงแวดลอมหรือกอใหเกิดผลเสียนอยที่สุด   
    เพ็ญทิพย  เหลาบุญเจริญ และคณะ(2539: 16) กลาววาคุณสมบัติสินคาหรือผลิตภัณฑ
ประเภทอนุรักษส่ิงแวดลอม  หมายถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่
สามารถตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูบริโภค ตลอดจนกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ
ใหอยูในจิตใจของผูบริโภคได 
 
 
ความหมายของผูบริโภคเพื่อส่ิงแวดลอม (Green Consumer)  หรือ กรีนคอนซูเมอร 
 

   ชรัม เมคคาที และโรล่ี (Shrum, McCarty; &Lowrey. 1995: 71) นิยามกรีนคอนซูเมอรใน
งานวิจัยของพวกเขาวาเปนผูที่ซื้อสินคาโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม โดยส่ิงแวดลอมในที่นี้ หมายถึง 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพตางๆ เชน อากาศ น้ํา พื้นดิน เปนตน 
   เพ็ญทิพย  เหลาบุญเจริญ (2539: 16) กลาววาลักษณะของผูบริโภคที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม  
หมายถึง บุคคลที่ตองการใชประโยชนจากผลิตภัณฑประเภทอนุรักษส่ิงแวดลอมรูปแบบตางๆ ลักษณะ
ทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  ระดับความรูความเขาใจถึงปญหาส่ิงแวดลอม  รูปแบบ
การดํารงชีวิตที่สัมผัสกับปญหาส่ิงแวดลอม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความตองการสินคาที่มีความหลาย
ลักษณะ ทั้งตองการเพราะจําเปน  และตองการเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองโดยมีรูปแบบ
การดํารงชีวิตในการซื้อและการใชสินคาที่ไมกอใหเกิดการทําลายส่ิงแวดลอม  
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    เพ็ญทิพย  เหลาบุญเจริญ, สุมาลี รุงศรีสุทธิวงศและจริยา ทับเอ่ียม (2539: 40) เสนอวาการ
ที่ผูบริโภคมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม โดยการที่ผูบริโภคซื้อสินคาที่อนุรักษธรรมชาติเพื่อเปน
การสงเสริมสภาพแวดลอมใหดีข้ึน   ซึ่งเปนการรักษาสภาพแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
จากการวิจับพบวา ผูบริโภคมีความเห็นวาปญหาส่ิงแวดลอมที่ควรแกไขเปนอันดับตน ๆ คือ ปญหา
มลภาวะทางอากาศ ปญหาการขาดแคลน ทรัพยากรปาไม และปญหาขยะมูลฝอย สวนลักษณะของ
วิธีการหรือกลยุทธของการ อนุรักษส่ิงแวดลอมที่ดีจะเปนเร่ือง ของการไมทิ้งขยะ ส่ิงสกปรกในแมน้ําลํา
คลอง และการ ใชน้ํามันไรสารตะกั่ว สําหรับลักษณะที่สําคัญของสินคาที่อนุรักษส่ิงแวดลอม ผูบริโภค 
เห็นวาจะตองมีคุณสมบัติที่อนุรักษส่ิงแวดลอมที่แทจริง มีราคาถูก/ไมแพง และใชแลว ไมเกิดอันตราย
ตอคน และผูบริโภคยังตองการให ผูประกอบการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการปลูก
ปาหรือรณรงคใหทุกคนรวมกันปลูกตนไม 

   ไดสรุปขอเสนอแนะสําหรับทั้งหนวยงานในภาครัฐ และหนวยงานในภาคเอกชน ในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ดังนี้  

-  การกระจายขอมูลขาวสารใหความรูความเขาใจในเร่ืองการอนุ รักษส่ิงแวดลอมแก      
ประชาชน รวมกับภาคเอกชน  

-  การกระตุนใหประชาชนตื่นตัว และมีจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม อยางแทจริง  
-  การออกมาตรการสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนใหรวมดําเนินการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  
-  การกระจายขอมูล ขาวสาร ใหความรู ความเขาใจในเร่ืองการอนุรักษ  ส่ิงแวดลอมแก 

ประชาชน รวมกับภาครัฐบาล 
-  การจดักิจกรรม เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอ เชน กิจกรรมปลูกปา เพื่อ อนุรักษปาไม และการ 
-  รณรงคใหทุกคนรวมกันปลูกตนไม  
-  การผลิตสินคาที่อนุรักษส่ิงแวดลอมออกสูตลาดใหมากยิ่งข้ึน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงหวังเปน 

อยางยิ่งวา การศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูที่ มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และประชาชน และจะเปนขอมูลข้ันตนสําหรับ ผูที่สนใจในการศึกษา วิจัยในดานนี้ตอไป 

 (โครงการเครือขายตลาดสีเขียว. 2552: 3) กลุมผูแสวงหาคุณคาทางดานจิตใจ สังคม  
ส่ิงแวดลอม และการที่ผูบริโภคคํานึงถึงความยัง่ยืนทางส่ิงแวดลอมโดยเนนการเคารพและเอ้ืออาทรตอ
ระบบนิเวศ  
 
 



 

 
 
 

17

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer behavior)  

 

  ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman; & Kanuk.1994: 5)กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคConsumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล  การใช
ผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม 
การตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา  

 เลาดอน และบิลตา (David Loudon; & Albert J. Deller Bitta. 1979: 5) ใหความหมายไววา 
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของแตละบุคคล ที่เขไปเกี่ยวของกับการประเมินการให
ไดมา การใชเศรษฐทรัพยและบริการ  

 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman; & Kanuk. 1984: 7)ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผู
บริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล  หรือการ
บริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตางๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของ
ตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู  ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อ
บริโภคสินคาและบริการตางๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเม่ือไร อยางไร ที่ไหน และบอย
แคไหน  

 แองเจล คอลแลต และแบลคเวล (Engel, Kollat; & Blackwell.1968: 5)ไดใหความหมายของ
พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให
ไดมา และใชซึ่งสินคา และบริการ ทั้งนี้หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมีสวน
ในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

 

  การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคตองมีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อคนหาหรือวิจัย 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรม
การซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาดที่
สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 254: 125) 

   คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย WHO?   
WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อคนหา 7 ประการ ซึ่งประกอบดวย  

     1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market ?) เปนคําถามเพื่อทราบ 
ลักษณะของกลุมเปาหมายที่ตองการซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร และพฤติกรรม
การซื้อ  
      2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy ?)   เกี่ยวกับส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
ตองการไดจากผลิตภัณฑ ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชน 
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   3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy ?) วัตถุประสงคในการซื้อของ         
ผูบริโภค   วาจะซื้ออะไร เชน ตองการความรวดเร็ว หรือตามญาติหรือเพื่อนๆ  
 4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying ?) บทบาทของกลุม   
ตางๆที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมีอิทธพิล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ ผูใช  
 5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการซื้อ เชน ชวงวันใด   
ของเดือน ชวงเวลาใดของวัน  
 6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy ?) ชองทางหรือแหลงผูบริโภคไปทํา
การซื้อ เชน รานสะดวกซื้อ ไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ต  
   7. ผูบริโภคซื้ออยางไร(How does the consumer buy ?) ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบดวย การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรูสึกภายหลัง
การซื้อ     
 
  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus)   ที่ทําใหเกิดความ 
ตองการส่ิงกระตุนผานเขมา ในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ  
แลวจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase 
decision) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 2541: 83)  
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Buyer’s black box  กลองดํา  
หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5  รูปแบบพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
              

                             ที่มา:  Kotler. (2001). Marketing Management.  P.172. 
 

 
 

ส่ิงกระตุนภายนอก (Stimulus = S) 
 
 
      ส่ิงกระตุนทาง            ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ  
       การตลาด                (Other 
Stimuli) 
 (Marketing Stimuli)  
ผลิตภัณฑ                       เศรษฐกิจ  
ราคา                               เทคโนโลยี  
การจัดจําหนาย                การเมือง  
การสงเสริมการตลาด       วัฒนธรรม  

              ฯลฯ  

การตอบสนองของผูซื้อ 
( Response = R) 

การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกตรา 
การเลือกผูขาย 
เวลาในการซื้อ  
ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ 
(Buyer’s characteristics) 

  
 ปจจยัดานวัฒนธรรม 

  ปจจัยดานสังคม  
  ปจจัยสวนบุคคล  
  ปจจัยดานจิตวิทยา 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ  
(Buyer’s decision 
process)  
 

การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ 
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  1. สิ่งกระตุ น หรือส่ิงเรานี้ เกิดข้ึนได 2 ทาง คือ เกิดจากภายในรางกาย และเกิดจาก

ภายนอกรางกายส่ิงกระตุนใหเกิดในรางกายเปนส่ิงที่เกิดจากสัญชาติญาณ หรือธรรมชาติ สวนส่ิง ที่
เกิดภายนอก  รางกายเกิดข้ึนจากปจจัยตางๆ  ที่สรางใหเกิดข้ึน โดยส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 
ส่ิงกระตุน 2 ส่ิง กระตุน คือ 
       1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด เปนส่ิงกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุม และจดัใหมีข้ึน  
โดยใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) ไดแก  

1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ คือ การพัฒนาสวนประกอบตางๆ ของผลิตภัณฑ 
ใหดึงดูดความตองการของผูบริโภค เชน การออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงาม มีหลายรสชาติให
ผูบริโภคเลือกเพื่อบริโภคใหเกิดความตองการซื้อ  
  1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา เชน การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและสอด
คลองกบัความตองการของผูบริโภค  
  1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดจําหนย เชน การจัดชองทางการจัดจําหนายใหทั่วถึง 
  1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการโฆษณาอยูสมํ่าเสมอ มีการลด
แลก แจก แถม จะชวยกระตุนความตองการซื้อได  
          1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ  
  1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  เชน ภายหลังจากประกาศลดคาเงินบาทเม่ือ         
พ.ศ.2540 ทําใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวจนถึงปจจุบันสงผลทําใหประชาชนจํานวนมากนั้นถูกเลิก
จางงาน  หรือบัณฑิตจบใหมไมมีงานทํา ประชาชนเกิดการเก็บออมเงินไวไมนํามาใชในการซื้อของอ่ืนๆ  
นอกจากซื้อของที่จําเปนสงผลตอธุรกิจตางๆทําใหมีรายไดลดลงและสงผลปญหาทางเศรษฐกิจตามมา  
  1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี เชน การพัฒนากระบวนการผลิต และคิดคน
ผลิตภัณฑใหมออกมา จะชวยกระตุนความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคใหมีมากข้ึน  

1.2.3 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม เชน   คนไทยไดรับวัฒนธรรมการบริโภคชีเรียลเปน 
อาหาร จากชาติตะวันตก และยอมรับในความสะดวก รวดเร็ว ของอาหารเชาซีเรียลที่บริโภคนั้น  
  

   2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือน    
กลองดํา(Black  box)ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ  

        2.1 ลักษณะของผูซื้อ 
               2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural  factors)(Schiffman and kanuk)กลาววา
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วัฒนธรรมเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูระหวางความเชื่อถือ (Beliefs) คานิยม (Values) และประเพณี 
(Customs) ซึ่งจะควบคุมพฤติกรรมผูบริโภคของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมแบงออกเปน 
(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน   (2) วัฒนธรรมยอย (3)  ชั้นของสังคม ซึ่งส่ิงเหลานี้มีความสําคัญ อยางยิ่งตอ
พฤติกรรม การซื้อของผูบริโภค คานิยมในวัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดลักษณะของสังคม  และความ
แตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมจึงเปนส่ิงที่ เปนตัวกําหนดความตองการและ
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะ
การเปล่ียนแปลงเหลานั้นไปใชกําหนดแผนการตลาด  
       2.1.2 ปจจัยดานสังคม (Social  factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน   
   2.1.2.1 กลุมอางอิง (Reference groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย 
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติคติ ความคิดเห็น   และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง  กลุมอางอิง  แบ
งออกเปน  2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อน บาน
กลุมทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน     
กลุมตางๆ ในสังคม  กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม    ทางดานการเลือกพฤติกรรมและการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคล ตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุ
ม จึงตองปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล  นักการตลาดควรทราบวากลุม
อางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน   จะ
ใชนักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 
        2.1.2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัววามีอิทธิพลมากที่สุดตอ  ทัศนคติ 
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล     ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขาย
สินคาอุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุ น หรือยุโรป ซึ่งจะมี
ลักษณะแตกตางกันกัน  
          2.1.2.3 บทบาทและสถานะ(Roles and statues) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลาย   
กลุม   เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตก 
ตางกันในแตละกลุม    เชน   ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะห วาใครมีบทบาท    
เปนผูคิดริเร่ิม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและผูใช  
      2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพล จากลักษณะสวน
บุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก  
               2.1.3.1 อายุ  (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑ ตางกันการแบง     
กลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 ป และ 
65 ปข้ึนไป เชน  กลุมวัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น  



 

 
 
 

22

  
 2.1.3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage)    เปนข้ันตอนการดํารงชีวิต

ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพล  ตอความ   
ตองการ ทัศนคติและ  คานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกัน  วัฎจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยข้ันตอน แตละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกตาง
กัน  
    2.1.3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการ  สินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปนประธาน  
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเส้ือผาราคาสูง หรือตั๋วเคร่ืองบิน  ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวา
ผลิตภัณฑของบริษัท  มีบุคคลอาชีพไหนสนใจ  เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความ
ตองการใหเหมาะสม  
             2.1.3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ(Economic circumstances)หรือ รายได(Income) 
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่ เขาตัดสินใจซื้อโอกาสเหลานี้
ประกอบดวยรายไดและการออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงินนักการตลาด
ตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคล  การออมและอัตราดอกเบี้ย  ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมี
รายไดต่ํา  กิจกรรมตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคคง
คลัง  และวิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
            2.1.3.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
            2.1.3.6 คานิยมหรือคุณคา (Value)  และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)  คานิยม
หรือคุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือ
หมายถึง อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคาคานิยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะคา
นิยมเปน  2 กลุมคือ คานิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต (Terminal values) และคานิยมเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือชวยใหเกิดพฤติกรรม(Instrumental values) 

      2.1.4 ปจจัยดานจิตวิทยาหรือปจจัยภายใน (Internal  factors)  เปนปจจัยที่เกิดข้ึนอยู 
ภายในตัวบุคคลแตละคน ซึ่งจะมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมการซื้อของบุคคล โดยปจจัย
ภายในตางๆ ของบุคคลไดแก  
  2.1.4.1 การจูงใจ (Motivation)  หมายถึง พลังส่ิงกระตุน (Drive)  ที่อยูภายในตัว
บุคคล  ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล  แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัย
ภายนอก  เขน วัฒนธรรม  ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพื่อ
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กระตุนใหเกิดความตองการ 
2.1.4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง    กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรรจัด

ระเบียบและตีความหมายของขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย  หรือหมายถึงกระบวนการ
ความเขาใจ(การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู 
 2.1.4.3 การเรียนรู  (Learning) หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม  และ(หรือ)  ความ
โนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับส่ิงกระ
ตุน (Stimulus)  และเกิดการตอบสนอง  (Response)  ซึ่งก็คือทฤษฎี  ส่ิงกระตุ น-การตอบสนอง  
(Stimulus-Response [SR] theory) นักการตลาดไดประยกุตการใชทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ํา
อีก  หรือจัดการสงเสริมการขาย    (ถือวาเปนส่ิงกระตุน) เพื่อใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปน
ประจํา  (เปนการตอบสนอง)  การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง  เชน ทัศนคติ  ความเชื่อถือ และ
ประสบการณในอดีต  อยางไรก็ตามส่ิงกระตุนนั้นอาจมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคาใน
สายตาลูกคา  ตัวอยาง  การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจกของตัวอยางจะมีอิทธิพลทําให
เกิดการเรียนรู คือ การทดลองใชไดดีกวาของแถม  เพราะการแถมนั้นลูกคาตองเสียเงินเพื่อซื้อสินคาถา
ลูกคาไมซื้อสินคากจ็ะไมเกิดการทดลองซื้อสินคาที่แถม  

 2.1. 4.4 ความเชื่อถือ  (Beliefs)  เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   ซึ่งเปน 
ผลจากประสบการณในอดีต  เชน  เอสโซ สรางใหเกิดความเชื่อถือวาน้ํามันเอสโซมีพลังสูงโดยใช 
สโลแกนวาจบัเสือใสถังพลังสูง เปปซี่สรางใหเกิดความเชื่อถือวาเปนรสชาติของคนรุนใหม  น้ํามันไร
สารตะกั่วในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อวาการใชน้ํามันไรสารตะกั่วมีปญหากับเคร่ืองยนต  ซึ่งเปน   
ความเชื่อในดานลบที่นักการตลาดตองรณรงคเพื่อแกไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด  
 

      2.1.4.5 ทัศนคติ  (Attitudes) หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจของ
บุคคล  ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหมายถึง  
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ทัศนคติเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความเชื่อในขณะเดียวกัน
ความเชื่อก็มีผลตอทัศนคติจากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อ 
สินคาจะมีความสัมพนัธกัน  

 

      2.1.4.6 บุคลิกภาพ  (Personality)และทฤษฎีฟรอยด  (Freud theory) หมายถึงลักษณะที่
แตกตางกันของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลอง
กัน  ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด (Freud’s theory of motivation)  มีขอสมมุตวิา อิทธิพลดานจิตวิทยา
ซึ่งกําหนดพฤติกรรมมนุษย(แรงจูงใจ (Motives) และบุคลิกภาพ (Personality) สวนใหญเปนจิตใต
สํานึก (Unconscious)  ซึ่งเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษย 
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2.1.4.7 แนวคิดของตนเอง  (Self concept)  หมายถึงความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง  

หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน  (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร   
 ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจากความหมายตางๆ จะเห็นไดวาเกิดข้ึนจากส่ิง
กระตุนตางๆ ทั้งที่นักการตลาดสรางข้ึน และส่ิงกระตุนอ่ืนๆปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ไดแก 
ปจจัยทางดานสังคม  เชน ครอบครัว ,ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ,เพศ ,การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งปจจัย
ทางดานจิตวิทยาไดแกการรับรูตางๆ   ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาปจจัยทางดานตางๆเหลานี้อาจจะมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ 

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชปจจัยสําคัญ (ปจจัยภายในและภายนอก) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได 
 2.2 ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 
      พฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะเปนกระบวนการ   ทีต่องใชเวลาและความหมายพยายาม   
ปจจัยภายในและภายนอกที่ไดกลาวมาจะเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค   
(Consumer decision marketing process) ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้  
        2.2.1 การตระหนักถึงความตองการ  (Need recognition)     กระบวนการตัดสินใจของ 
ผูบริโภคจะเร่ิมข้ึนเม่ือบุคคลรูสึกถึงความตองการ ซึ่งอาจเปนความตองการที่เกิดข้ึนภายใน เชน ความ
หิว หรืออาจเปนความตองการที่เกิดจากส่ิงกระตุนภายนอก ที่มากระตุนใหตระหนักถึงความตองการ
ดังกลาว เชน ไดเห็นโฆษณาหรือเห็นตัวสินคา แลวเกิดความตองการข้ึนแตอาจเกิดความขัดแยงข้ึนได
ภายในครอบครัวเนื่องจากเงินมีจํากัด เชน ภรรยาตองการใชเงินเพื่อการอ่ืนแทนที่จะซื้อสินคาที่สามี 
ตองการ หากไมสามารถแกปญหานี้ได กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจตองหยุดอยู ณ จุดนี้    
     2.2.2 การคนหาขอมูล (Search) เม่ือบุคคลไดตระหนักถึงความตองการแลว เขาจะคนหา
วิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ การคนหาอาจกระทําข้ึนโดยสัญชาติญาณ  
อยางรวดเร็ว หรืออาจตองมีการใชความพยายามและการวิเคราะหขอมูลการที่บุคคลจะมีการคนหา
ขอมูล   มากนอยเพยีงใดข้ึนอยูกับ ปจจัยหลายประการ คือ (1) จํานวนของขอมูลที่จะหาได (2) ความ
พอใจที่ไดรับจากการคนขอมูล 

   2.2.3 การประเมินผลทางเลือกตางๆ (Evaluation of alternatives)  หลังจากข้ันตอนของ
การคนหาขอมูลแลว ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ     ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ
ในข้ันนี้ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑการพิจารณาทีจ่ะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณา 
เปนเร่ืองของเหตุผลที่มองเห็น เชน ราคาคุณคาสารอาหาร เปนตน หรือเปนเร่ืองราวของความพอใจ 
สวนบุคคล เชน ชื่อเสียงของตราสินคา รสชาติ เปนตนจากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึง
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ทางเลือกที่เปนไปได ถาทางเลือกที่ไดมีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทําไดงายแตบางคร้ัง
ทางเลือกที่ไดมีหลายแบบ ฉะนั้นผูบริโภคตองพิจารณาเลือกทางเลือกที่กอใหเกิดความพอใจมากที่สุด 
ดังนั้น นักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภค ใชสําหรับการประเมินทางเลือก 
   2.2.4 การซื้อ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกส่ิงทุกอยางแลวก็มาถึงข้ันที่จะตองตัดสินใจ 
วาจะซื้อหรือไม ถาการประเมินผลทางเลือกเปนที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดข้ึนในการตัดสินใจซื้อก็จะตอง
พิจารณาตอไปถึงเร่ืองตรายี่หอ รานที่จะซื้อ ราคา เปนตน  
    2.2.5 การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase evaluation)เม่ือมีการซื้อและใชสินคา  
แลว การประเมินผลที่ไดรับจากการซื้อและใชสินคากก็็จะเกิดข้ึน ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่
เขาซื้อไปนั้นเปนส่ิงสําคัญที่นักการตลาดควรจะตองทราบ ทั้งนี้เพราะวามันมีผลตอการซื้อซ้ําในคร้ัง
ตอไป และมีผลตอการแนะนําเพื่อนฝูงดวย ดังนั้น นักการตลาดจะตองพยายามลดความรูสึกที่ไมดีตอ
สินคาที่ผูบริโภคซื้อไป โดยใหขอมูลที่เนนจุดเดนของสินคา   

3. การตอบสนอง การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ ผูบริโภคจะมี 
การตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้  

    3.1 การเลือกผลิตภัณฑ(Product choice)  
     3.2 การเลือกตราสินคา  (Brand choice)  
     3.3 การเลือกผูขาย  (Dealer choice)  
     3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ  (Purchase timing) 

    3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ  (Purchase amount)  
 
ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  

 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2534) กลาววาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผู บริโภค
(Personal factors influencing consumer behavior ) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ  
การศึกษา คานิยมหรือคุณคา และรูปแบบการดํารงชีวิต ดังนี้  
 1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน  
การแบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย    ต่ํากวา 6 ป,   6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49ป, 50-
64 ป และ 65 ปข้ึนไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบประเภทแฟชั่น       
สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน  
 2. วงจรชีวิตครอบครัว [Family life cycle (FLC)] เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคล ซึ่งการ
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ดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําใหเกิด
ความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันโดยมีความสัมพันธกับสถานภาพ
ทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล นักการตลาดจะเลือกกลุมเปาหมายจากวงจรชีวิต
ครอบครัว ซึ่งวงจรชีวิตครอบครัว 9 ข้ัน  
     ข้ันที่ 1 เปนโสด (Bachelor stage) : อยูในวัยหนุมสาว (Young, single people not  living 
at home) กลุมนี้จะมีภาระทางการเงินนอย มักจะซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว สนใจดานการพัก     
ผอนหยอนใจและสินคาตามความนิยม เชน เส้ือผา เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ เปนตน  

   ข้ันที่ 2 คูสมรสใหม (Newly married couples) : อยูในวัยหนุมสาวและยังไมมีบุตร(Young 
and no children) กลุมนี้จะมีอัตราการซื้อและชวงระยะเวลาการซื้อสินคาสูงที่สุด มักจะซื้อสินคาถาวร 
เชน รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา และเฟอรนิเจอรที่จําเปน  
      ข้ันที่ 3 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่ 1 (Full  nest I) : บุตรคนเล็กอายุต่ํากวา 6 ขวบ  (Youngest 
child under six)  กลุมนี้มักจะซื้อสินคาถาวรที่ใชในบานมากที่สุด เชน เฟอรนิเจอรเคร่ืองซักผา 
เคร่ืองดูดฝุน และผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหารเด็ก ยา เส้ือผา และของเด็กเลน รวมทั้งมีความ
สนใจผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ แตมีสภาพคลองทางการเงินต่ํา 
      ข้ันที่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่ 2 (Full  nest  II) : บุตรคนเล็กอายุหกขวบหรือมากกวาหก
ขวบ (Youngest child six or over) กลุมนี้จะมีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยาอาจจะทํางานดวยเพราะบุตร
เขาโรงเรียนแลว สินคาที่บริโภค เชน อาหาร เส้ือผา เคร่ืองเขียน แบบเรียน และรายการพักผอนหยอน
ใจสําหรับบุตร  

   ข้ันที่ 5 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่ 3 (Full  nest  III) : บิดามารดาอายุมากและมีบุตรโตแลวแต
บุตรยังไมแตงงาน (Older married couples with dependent children) กลุมนี้จะมีฐานะการเงินดีข้ึน  
สามารถซื้อสินคาถาวรและเฟอรนิเจอรมาแทนของเกา ผลิตภัณฑที่บริโภคอาจจะเปนรถยนต  บริการ
ของทนัตแพทย การพักผอนและการทองเที่ยวที่หรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม  
      ข้ันที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที่ 1 (Empty nest I) : บิดามารดาอายุมาก 
(Older married couples) มีบุตรแยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวยังทํางานอยู (No children  
living with them, head of household in labor force) กลุมนี้จะมีฐานะทางการเงินดี มีเงินเก็บ อาจ  
ตองยายไปอยูอพารทเมนท ชอบเดินทางเพื่อพักผอน บริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนาและชวยเหลือสังคม  
แตไมสนใจในผลิตภัณฑใหม 
    ข้ันที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที่ 2 (Empty  nest  II) : บิดามารดาอายุมาก  
(Older married) บุตรแยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวเกษียณแลว (No children living at home,  
head of household retired) กลุมนี้จะมีรายไดลดลง อาศัยอยูในบาน จะซื้อยารักษาโรค และ
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ผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ  
    ข้ันที่ 8 คนที่อยูคนเดียวเนื่องจากฝายหนึ่งเสียชีวิตหรือหยาขาดจากกันและยังทํางานอยู 
(Solitary survivors, in labor force) กลุมนี้ยังคงมีรายไดอยูพอใจการทองเที่ยว   แตตองการขาย 
     ข้ันที่ 9 คนที่อยูคนเดียวเนื่องจากฝายหนึ่งเสียชีวิตหรือหยาขาดจากกันและออกจากงาน   
แลว (Solitary survivors, retired   ) กลุมนี้จะมีรายไดนอยและคาใชจายสวนใหญเปนคารักษา  
พยาบาล  ตองการความเอาใจใส และการดูแลเปนพิเศษ  

3. อาชีพ (Occupation)     อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ    
สินคาและบริการที่แตกตาง เชน     ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาที่จําเปน ประธานกรรมการ
บริษัทและภรรยาจะซื้อเส้ือผาราคาสูง หรือตั๋วเคร่ืองบิน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการ
ของบริษัท เปนที่ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 
 4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic  circumstances)   หรือรายได (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ     โอกาสเหลานี้ประกอบดวย  
รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน     นักการตลาดตองสนใจใน
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย     ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา
กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑการจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลังและ
วิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน  

5. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี     
มากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
 6. คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือคุณคา  
(Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   หรือหมายถึง
อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง  
รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย        โดยแสดงออกในรูปแบบของ   (1) กิจกรรม  (Activities) 
(2)  ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือAIO สําหรับปจจัยทางดานสวนบุคคลที่
กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภค  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชตัวแปรทางดาน เพศ  อายุ อาชีพ รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน       
ระดับการศึกษาสูงสุด    ขางตนมาใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  
 

   อดุลย จาตุรงคกุล (2534: 203) ไดสรุปความหมายของบุคลิกภาพ ดังนี้   บุคลิกภาพเปน 
องคประกอบภายในลักษณะตางๆ ที่ทําใหบุคคลแตกตางกัน และทําการกําหนดวิธีการผูกพันกับ       
ส่ิงแวดลอมดวย จากคํานิยามขางตน จะเห็นไดวา  
    1. บุคลิกภาพ หมายถึง คุณสมบัติตางๆ (Characteristics) ลักษณะเฉพาะตัว (Traits) หรือ
คุณภาพ (Qualities) นักวิชาการบางรายพิจารณาเร่ืองนี้วามีเฉพาะคุณภาพทางจิตวิทยา บางราย       
ก็ถือวาเปนเพียงคุณสมบัติทางสรีระเทานั้น เราถือวาคํานิยามนี้รวม ทั้งจิตวิทยาและสรีระเขาไป
ดวยกันเพราะการกอปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอมของบุคคลนั้นตองใชทั้งกายและจิตใจหรือความรูสึก  

  2. บุคลิกภาพมิไดเปล่ียนแปลงไปในหนึ่งหรือสองนาที ตรงกันขามเม่ือเกิดบุคลิกภาพข้ึน      
แลวมันจะยั่งยืนเปนระยะเวลานาน อาจกลาวไดวาเปนแรมป 
   3. บุคลิกภาพเกี่ยวพันกับพฤติกรรมของบุคคล วิถีทางที่บุคคลตกลงใจและผลที่เกิด  
(พฤติกรรม) ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  
 

    ศุภร เสรีรัตน (2544: 266)  ไดสรุปความหมายของบุคลิกภาพไว 3 ลักษณะดังนี้ 
        1. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะภายในทางจิตวิทยาที่เปนการพิจารณาและ   
เปนภาพสะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอม (Schiffman;& Kanuk. 199: 100)   
     2. บุคลิกภาพ (Personality) เปนการรวมศูนยลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความแตกตาง   
ระหวางบุคคลอ่ืนๆ มากกวาที่มีลักษณะเหมือนกัน (David Loudon;& Albert J. Deller Bitta. 1988: 
477)  
    3. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง โครงสรางภายในทั้งหมดของบุคคลนั้นคือ ผลสรุป
รวมของบุคคลหรือลักษณะทั้งหลายที่ทําใหบุคคลหนึ่งแตกตางไปจากบุคคลอ่ืนๆ   

 

     เสาวภา  มีถาวรกุลและผูรวมงาน(2536:67) ไดสรุปความหมายของบุคลิกภาพ ดังนี้
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทุกอยางที่ทําใหปจเจกชนคนใดคนหนึ่ง  แตกตางไปจาก
คนอ่ืนๆ เปนลักษณะทุกอยางเลย ซึ่งหมายถึงคนๆ นั้นจะมีปฏิกิริยาตอปรากฏการณที่เกิดข้ึนที่
สามารถทํานายทายทักได  
 

   เสรี วงษมณฑา(2542: 66)ไดสรุปความหมายของบุคลิกภาพ ดังนี ้บุคลิกภาพ (Personality) 
หมายถึง พัฒนาการที่มีมายาวของมนุษยตั้งแตเด็กจนเติบโตเปนผูใหญพัฒนาการของบุคลิกภาพ
สามารถสรุปได 5 ประการ ดังนี้  
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   1. บุคลิกภาพเปนนิสัยโดยรวมของคน  
    2. บุคลิกภาพเปนส่ิงที่พัฒนาระยะยาว  
    3. บุคลิกภาพเปนส่ิงที่คงทนอยูนาน  
    4. บุคลิกภาพเปนส่ิงกําหนดรูปแบบปฏิกิริยาโตตอบ (Reaction) ของมนษุยที่มีตอ
ส่ิงแวดลอม   
                5. บุคลิกภาพเปล่ียนได มักจะเปล่ียนไดเม่ือเกิดวิกฤติที่รายแรงเขามาในชีวิต ซึ่งเปน
เหตุการณในชีวิตที่สําคัญ เชน   การแตงงาน  การหยาราง ความตายของผูเปนที่รัก  
  

   ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล 
      ศุภร   เสรีรัตน และคณะ (2544: 226-248) ไดสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพไวดังนี้ 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล (Types based on basic values)   เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่     
แบงบุคลิกภาพของมนุษยออกเปน 6 ประเภท โดยข้ึนอยูกับคาธรรมเนียม ซึ่งจริงๆ แลวมนุษยไมใช     
วาจะมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตมนุษยจะมีลักษณะอ่ืนปะปนอยูบาง โดยจะมี
ความโนมเอียงเนนไปที่ใดที่หนึ่ง บุคลิกภาพทั้ง 6 ประเภท  

   ประเภทที่ 1 มนุษยทฤษฎีนิยม (Theoretical man)    เปนบุคคลที่เนนในเร่ืองทฤษฎีและ
เหตุผลหมายความวาถาจะซื้อสินคา บุคคลประเภทนี้จะถามคําถามวาทําไม เพราะอะไร เขาจะตั้ง
คําถามวา มีอะไรเปนสวนประกอบบาง และมีประโยชนอยางไร บุคคลประเภทนี้จะไมยอมรับอะไร       
งายๆ จะมีคําถามอยูตลอดเวลา ผูที่มีการศึกษาสูงจะเปนประเภทนี้มาก เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก 
นักบัญชี เปนตน  สินคาที่ขายตองเปนสินคาอิเล็กทรอนิกสและเนนดานเหตุผลเปนสําคัญ  
   ประเภทที่ 2 มนุษยเศรฐนิยม (Economic man)    เปนบุคคลที่มีบุคลิกที่เนนถึงความ
ประหยัด คํานึงถึงความคุมคาของเงิน หาซื้อสินคาราคาถูก จะซื้อสินคาโดยพิจารณาวาคุมคาหรือไม   
คุมคา ถูกที่สุดหรือยัง ชอบสวนลด ของแจก ของแถม มีความหว่ันไหวตอราคา เปนลักษณะนิสัยของ
บุคคลประเภทนี้ ดังนั้นการทําการตลาดกับบุคคลกลุมนี้ตองใชวิธีสงเสริมการขาย (Sales promotion)  
ใหมาก  
  ประเภทที่ 3 มนุษยสุนทรียนิยม (Aesthetic man) เปนบุคคลที่เนนรูปแบบ ยึดติดกับรูปแบบ
มากกวาส่ิงใดๆ ซื้อสินคาอะไรมักจะเนนความสวยเปนหลัก เชน ซื้ออาหารจะไมสนใจประโยชนที่จะได
รับเทาไหร แตจะสนใจรูปลักษณภายนอกของผลิตภัณฑ  หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ บุคคลประเภท  
นี้จะสนในเร่ือง การออกแบบ หีบหอ รูปแบบ และยี่หอเปนหลัก สวนเร่ืองราคา คุณภาพ  จะไมสนใจ  
แตถารูปลักษณสวย บุคคลประเภทนี้จะซื้อ  
   ประเภทที่ 4 มนุษยสมาคมนิยม (Social man) เปนกลุมบุคคลที่ทําอะไรเพือ่คนอ่ืน  จะมีมาก
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ที่สุดในสังคมเปนผูที่ชอบออกงานสังคม ชอบแสดงออกใหคนอ่ืนดู เชน การแตงกาย การจัดบาน  โดย
จะสนใจความชอบของผูอ่ืนมากกวาสนใจความชอบของตนเอง ดังนั้นสินคาที่ขายดีทุกวันนี้  เพราะ
มนุษยเราเปนมนุษยสมาคมนิยมนั่นเอง  
  ประเภทที่ 5 มนุษยอํานาจนิยม (Political man) ผูที่ชอบแสดงความเปนผูนําหมายความวา
ไมชอบทําอะไรซ้ําแบบใคร ตองทําในส่ิงที่ไมเหมือนกับคนอ่ืน เปนผูที่เห็นคนอ่ืนใชสินคาที่เหมือนกับ
ตนมากๆ แลวอยากจะเลิกใชสินคนั้นเพื่อไปหาส่ิงใหมๆ มีสินคาอะไรออกมาบุคคลประเภทนี้จะซื้อกอน  
  ประเภทที่ 6 มนุษยคุณธรรม (Religious man) เปนบุคคลที่มีลักษณะใจบุญ ทําส่ิงไดดวย  
ความเคารพ ตอกฎระเบียบ กติกา ทําดวยความมีน้ําใจและดวยความถกูตอง บุคคลประเภทนี้อาจซื้อ 
สินคาเพื่อชวยคนอ่ืน อยากอุดหนุนพอคา แมคา ดวยความเมตตา เชน เห็นคนแกขายขนมเห็นคน
พิการหรือคนแกมาขายล็อตเตอร่ีก็ซื้อทั้งๆ ที่ตนเองเปนคนไมชอบเลนล็อตเตอร่ี ในการซื้อสินคามันมี
คําถามวา ถูกกฎหมายหรือไม ผิดธรรมเนียมนิยมหรือไมอยูดวยเสมอ 

 

  จากความหมายของทฤษฎีบุคลิกภาพที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีดังกลาวมา
อางอิงเพื่อใชในการวิจัยโดยสรุปไดวา  ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของผูบริโภค  ในการซื้อสินคาเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  แบงออกเปน  6 กลุม  คือ 
   1.  ผูบริโภคกลุมเนนทฤษฎี  ซื้อสินคาดวยเหตุผลเปนสําคัญ   ดูคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
บุคคลกลุมนี้มักเปนกลุมที่มีการศึกษา    ซื้อสินคาดวยเหตุผล  หาขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคา 
   2.   ผูบริโภคกลุมเนนความประหยัด  คํานึงถึงความคุมคาของเงิน  ทนทาน  บุคคลกลุมนี้มี
นิสัย ประหยัด มัธยัสถ  ออนไหวตอราคา  สนใจสินคาราคาถูกใชแลวคุมคา 
   3.  ผูบริโภคกลุมเนนความสุนทรีย  ซื้อสินคาเพราะชอบรูปแบบความสวยงาม  บุคคลกลุมนี้
ชอบความสวยงามเปนสําคัญ  ชอบรูปลักษณของสินคา  ชอบสินคาแฟชั่น     เปล่ียนไปตามยุคตาม
สมัย 
  4. ผูบริโภคกลุมเนนสังคม   ซื้อสินคาเพราะเปนไปตามกระแสสังคมหรือชอบใหสังคมชื่นชอบ
บุคคลกลุมนี้ชอบทํากิจกรรมสังคม    สนใจสังคมมากกวาตนเอง    ชอบทําตามวัฒนธรรมของกลุม 
  5.  ผูบริโภคกลุมเนนความเปนผูนํา  ซื้อสินคาไมชอบซ้ําแบบใคร  ชอบส่ิงใหมๆ   ทันสมัย  
บุคคลกลุมนี้เปนบุคคลที่มีความแปลกใหม  มีบุคลิกภาพโดดเดน  ชอบความเดน  จึงพยายามทําในส่ิง
ไมเหมือนใคร 
  6.  ผูบริโภคกลุมเนนคุณธรรม  ซื้อสินคาเพราะตองการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ตองการลด
มลภาวะ  ตองการจุนเจือสังคม  บุคคลกลุมนี้จะมีความเชื่อเปนของตนเอง  เชื่อตามกฎกติกา หรือ
หลักธรรม  มีความเมตตา  อยูในกฎระเบียบยึดม่ันในความถูกตอง 
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แนวความคิดเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการตลาด  

 

 เคร่ืองมือทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือตางๆทางการตลาดที่ใชสําหรับตัดสินใจหลายๆ 
เร่ืองซึ่งในเร่ืองของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  เปนชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดที่
กิจการใชดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมาย 
  คอตเลอร (Kotler. 1997: 19-20)  ไดอางอิงถึง Robert  Lauterborn ซึ่งกลาวถึงสวนประสม
ทางการตลาด (4Ps) แสดงมุมมองจากผูขายซึ่งใชเปนเคร่ืองมือกระตุนผูซื้อ  สวนทางดานมุมมองผูซื้อ   
เคร่ืองมือทางการตลาดถูกออกแบบเพื่อสงมอบประโยชนใหแกลูกคา 
 

 ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกที่ศึกษาเคร่ืองมือทางการตลาดเพียง 1 เคร่ืองมือ คือดานราคา 
(Price)   เพราะเปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถวัดความตองการของผูบริโภคไดชัดเจน    
 

 ดานราคา (Price concept)  
  ราคา (Price) เปนส่ิงที่ใชในการกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑที่อยูในรูปของเงินตราราคาจึง

ถือเปนเคร่ืองมือหนึ่งในสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) รายไดจากการขายเกิดจากราคา       
สินคาชนิดหนึ่งคูณกับปริมาณขายของสินคชนิดนั้น   ดังนั้นราคานําไปสูการสรางกําไรในที่สุด  และ
สามารถ แบงข้ันตอนการวางแผนดานราคา มีดังนี้ ( ศิริวรรณ เสรีรัตน ;และคณะ. 2546: 447)    

 การแบงตลาด (Market segment)  
 การเนนราคาสําหรับตลาดที่เนนราคา (Price sensitive market) เปนตลาดที่กลุมเปาหมาย

ไมสนใจกับประเด็นอ่ืน ๆ เชน บริการหรือประโยชนทางออม แตสนใจเร่ืองราคา อาจจะเปนเพราะวาใน
เร่ืองภาพพจนชื่อเสียง บริการหรืออะไรก็ตามที่ เปนปจจัย ใหราคาสินคาสูงข้ึนไมมีความสําคัญใน
สายตาผูบริโภค เพราะฉะนั้นในการที่บริษัทจะสรางกลยุทธการตลาดนั้นส่ิงแรกจะตองพิจารณา          
วาบริษัทอยูในตลาดกลุมเปาหมายที่สนใจดานราคา กลยุทธการตลาด คือ พยายามทําใหตนทุนสินคา 
ต่ําที่สุด ถาตนทุนการผลิตต่ํา  ก็สามารถใชนโยบายการตั้งราคาใหแตกตางกัน (Price discrimination) 
กับลูกคาได เพราะกลุมเปาหมายที่สนใจดานราคาบริษัทจําเปนจะตองมีราคาต่ํา  เพื่อการแขงขัน 
(Competitive price) หรือใชราคาที่เรียกวาตลาดที่คนทั่วไปกําลังใชกันอยู(Ongoing price) เชน         
ขางสารกิโลกรัมละกี่บาทเหลานี้ตองใชราคาตลาด ถาราคาสินคาของบริษัทมากกวาคูแขงขันก็ไม
สามารถขายได สวนใหญแลวตลาดนี้จะเปนตลาดนี้จะเปนตลาดซึ่งผูบริโภครูจักสินคามาก มีความรู
เกี่ยวกับ สินคามาก มีความรูเกี่ยวกับสินคาหลายยี่หอ สินคาไมมีความแตกตางกัน ไมมีความรีบรอน
ในการซื้อ เนื่องจากซื้อไปกักตุนไวไดหรือสามารถที่จะรอเวลาซื้อได อยางนี้เปนตน  
การตั้งราคาสําหรับตลาดที่เนนภาพจน(Image sensitive market) ตัวอยางเชน สินคาที่มีชื่อเสียง            
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ยี่หอหรือลายเซ็นของเจาของเปนยี่หอ (Name brand or signature brandเชน หลุยวิกตอง กุชชี่ อา
มารนี่ โรเล็กซ คาเทียร ลูกคาซื้อเพราะใชเสริมบุคลิกมากกวาอรรถประโยชนในตัวของสินคา ที่แทจริง
ความสําเร็จของสินคาประเภทนี้อยูที่วา ถาสามารถสรางภาพลักษณในตัวสินคาไดดีราคาแพงกวาคน
ก็ซื้อ เชน เส้ือผา เคร่ืองเสียง รถยนต กระเปา กลยุทธการตลาด ก็คือสินคาคุณภาพดีกวา ราคาสูงกวา 
อาศัยการทําโฆษณา อยางตอเนื่องเปนเอกลักษณเฉพาะตัว การตั้งราคาสําหรับสินคาประเภทนี้ยัง
สามารถแบงออกเปนอีก 2 กรณี คือตลาดที่ตั้งราคาโดยเนนภาพลักษณ (Image sensitive) และตลาด
ในแงคุณภาพ (Quality sensitive) ซึ่งทั้ง 2 ตลาดไมไดคํานึงถึงราคา (Non-price  sensitive)   
      การตั้งราคาสําหรับเนนคุณภาพ (Quality sensitive market) หมายถึงเห็นคุณภาพของ     
สินคามีคุณภาพมองเห็นไดอยางชัดเจน        ดังนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความแตกตางใหได
อยางชัดเจนสามารถดึงดูดใจผูบริโภคใหเห็นวาคุมคากับราคาที่จายแพงกวา ใหไดอยางชัดเจน
สามารถดึงดูดใจผูบริโภคเห็นวาคุมคากวาราคาที่จายแพงกวา  

     -    ตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรือตั้งราคาตามความพอใจ (Leading price)  
     -    สินคาจะออกเปนแบบราคาสูง (Premium price) หรือราคามาตรฐาน (Standard) หรือ

ตราสินคา เพื่อการแขงขัน (Fighting brand)    
       -     การตั้งราคาเทากันหมด (One price) หรือราคาแตกตางกัน (Discriminate price)  

     -     การขยายผลิตภัณฑ (Line extension) 
     -     การขยับซื้อสูงข้ึน (Trading up) การขยับข้ึนซื้อต่ํา ลง (Trading down) 

                   -     การใชกลยุทธดานขนาด (Size)  

                            คุณสมบัติท่ีสําคัญของราคา (Kotler. 1997: 611- 630)  

   1. การกําหนดราคา (List Price) ธุรกิจตองกําหนดราคาสินคตั้งแต มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือเม่ือมีการแนะนําผลิตภัณฑเขาในชองทางการจําหนายใหม หรือในเขตพื้นที่ใหม หรือ
เม่ือมีการเขาประมูลสัญญาจางคร้ังใหม ธุรกิจองตัดสินใจวาจะวางตําแหนง คุณภาพผลิตภัณฑกับ
ราคาอยางไร  
     2. การใหสวนลด (Price discounts) แบงออกไดดังนี้  

      2.1 สวนลดเงินสด คือการลดราคาใหกับผูซื้อ สําหรับการชําระเงินโดยเร็ว  
       2.2 สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาสําหรับการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งควรหักกับลูกคาทุก
คนในปริมาณที่เทาเทียมกัน และไมควรเกินตนทุนของผูขาย การใหสวนลดอาจใหตามคําส่ังซื้อแตละ
ละงวด หรือใหตามจํานวนหนายโดยรวมในชวงเวลาหนึ่ง  

   2.3 สวนลดตามฤดูกาล คือการใหสวนลดสําหรับผูที่ซื้อสินคา หรือบริการนอกฤดูกาล  
เชน โรงแรม ตั๋วเคร่ืองบิน ที่เสนอสวนลด ชวงที่ไมใชฤดูกาลและมียอดขายต่ํา  
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                 3. การใหระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเช่ือ (Payment Period 
and Credit Terms) คือ การใหระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูที่ซื้อสินคาหรือบริการตาม
ระยะเวลาที่ไดกําหนดไว  
  แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

  คอตเลอร (Kotler. 2003: 407) กลาววาผลิตภัณฑ (Product) เปนกลุมของส่ิงที่มีตัวตนและ
ไมมีตัวตนที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูซื้ออาจรวมถึงการบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ 
และตราสินคา ตลอดจนบริการและการมีชื่อเสียงของผูขาย หรือเปนส่ิงที่นําสูตลาดเพื่อสนองตอบ
ความจําเปนหรือความตองการของมนุษย เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล สถานที่  
ความเปนเจาขององคการขอมูลและความคิด  
 

 ในการวางสวนประสมทางการตลาดเร่ิมตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ โดยถือเกณฑ  วา
ลูกคาจะพิจารณาในส่ิงที่นําเสนอ 3 ประการ คือ 1. รูปลักษณและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  2. สวน   
ประสมบริการและคุณภาพบริการ  3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของ
ผลิตภัณฑนั้นดังภาพประกอบ 6  แสดงถึงองคประกอบของส่ิงที่นําเสนอตอตลาด (ลูกคา) 

 
ราคาซึ่งถือเกณฑคุณคา (Value-base prices) 

 

 

 

 

 

 

   รูปลักษณและคุณภาพผลิตภัณฑ                   ส  วนประสมบริก ารและคุณภาพ                                     
(Product features and quality)                      (Serviced mix and quality) 

ภาพประกอบ 6    องคประกอบของส่ิงที่นําเสนอตอตลาด 
                

                             ที่มา: Kotler. (1997). Marketing Management. p.185. 
 

ความสามารถจูงใจส่ิงที่นําเสนอตอตลาด 
(Attractiveness of the market offering) 
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               ระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five product levels) เปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับ ใน 
แตละระดับจะสรางคุณคา สําหรับลูกคา เรียกวา เปนลําดับข้ันตอนสําหรับลูกคา (Customer  value 
hierarchy)  

 

 

 

 

  

 
 
  

ภาพประกอบ 7   ระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ 
              ที่มา : Kotler ;& Armstrong. Principles of Marketing. (1996).  

 

  1. ประโยชนหลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑ ที่ผูบริโภคไดรับ
จากการซือ้สินคาโดยตรง  
   2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible product) หรือผลิตภัณฑ พื้นฐาน (Basic product)
หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งเปน สวนที่เสริมผลิตภัณฑ ใหทํา
หนาที่สมบูรณข้ึนหรือเชิญชวนใหใชยิ่งข้ึนไดแก 1. คุณภาพ (Quality)  2. รูปรางลักษณะ (Feature)    
3. รูปแบบ (Style)  4. การบรรจภัุณฑ  (Packaging)  5. ตราสินคา (Brand)  6.ลักษณะทางกายภาพ
อ่ืนๆ (Others physical product)  
   3. ผลิตภัณฑ ที่คาดหวัง (Expected product) หมายถึงกลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู 
ซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึงถึง
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer’s satisfaction)  
   4. ผลิตภัณฑ ควบ (Augment product) หมายถึงผลประโยชนเพิ่มเติม หรือบริการที่ผู ซื้อจะ
ไดรับควบคูกับการซื้อสินคา  
   5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential product) หมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ใหม
ที่มีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของลุกคาในอนาคต  
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ปรีย  เคลือบทอง (2539: 157 - 175)  ทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอผลิตภัณฑฉลากสีเขียว  ผลการวิจัยพบวา  ความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑฉลากสีเขียว อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
ประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นตอผลิตภัณฑฉลากสีเขียวแตกตางจากเพศหญิง  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ประชาชนมนมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอผลิตภัณฑฉลาก
สีเขียวแตกตางกัน 

 

ขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร (254: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการดําเนินชีวิต และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  
รูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  สามารถจัดแบงไดเปน 7 กลุม  คือกลุมที่มี
แนวคิดอนุรักษ  กลุมชอบทํากิจกรรมสังคม  กลุมไมใสใจส่ิงแวดลอม  กลุมเด็กบาน  กลุมมีอุดมการณ    
กลุมรักตัวเอง  และกลุมบันเทิงเฮฮา  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ของเยาวชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับปานกลาง  และลักษณะทางประชากร  ดานเพศ และรายไดสวน
บุคคลไมมีความแตกตางกัน พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ทั้ง 7 กลุมความสัมพันธ
ในทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
 

พงศธร  หลอสมบูรณและคณะ.(2543: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑสีเ ขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการ วิจัยพบวา ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอมคอนขางมาก แตทํากิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอม
นอย  ผูบริโภคเห็นวา  การซื้อผลิตภัณฑสีเขียวมีสวนชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมาก ผูหญิงซื้อ
ผลิตภัณฑสีเขียวประเภทผักปลอดสารพิษและเคร่ืองสําอางทําจากสารธรรมชาติมากกวาผูชายอยางมี
นัยสําคัญ และผูมีการศึกษาสูงกกวาปริญญาตรีซื้อผลิตภัณฑที่รักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอมมากกวา
ผูมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญ ปจจัยที่ ผูบริโภคให
ความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสีเขียว ไดแก คุณลักษณะ ราคา และแหลงสะดวก
ซื้อของผลิตภัณฑสีเขียว 

 

นารีรัตน  แกวนรา (2544: 109 - 111)  ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันมลพิษ
ทางอากาศในกรุงเทพมหานคร  ของนักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย ผลของการวิจับพบวานักศึกษา   
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน  มีความรูเกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศตางกัน  
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พีระนันท  บูรณะโสภณ (2538: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
ความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม  ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   จากส่ือมวลชน  ประเภทวิทยุ  นิตยสาร  และส่ือเฉพาะกิจประเภทการจัดงานนิทรรศการ  
มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม   พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอมจากส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  และส่ือเฉพาะกิจ มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม  ความรู เกี่ยวกับการใช
ผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   และทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม   มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมี
สวนรวมในการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม    

 

เพ็ญทิพย   เหลาบุญเจริญและคณะ(2539: 39) ทําการศึกษาเร่ือง ผลของการใชกลยุทธ
การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทอุปโภคบริโภคของผูบริโภคตอทัศนคติ
ของผูประกอบการ   พบวาการใชกลยุทธการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคา  ผูบริโภคมีความเห็น
วา สินคาเพื่อส่ิงแวดลอมจะตองมีคุณสมบัติที่อนุรักษที่แทจริง มีราคาถูก / ไมแพง ใชแลวไมเกิด
มลภาวะ ไมเปนอันตราย  ใชเหตุผลดานราคาของสินคาในดานอนุรักษส่ิงแวดลอม ในการตัดสินใจซื้อ
สินคาอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

อารยา   บูรณะกุล(2545: 75) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูบริโภคดานส่ิงแวดลอม
และพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม     การศึกษาความคิด  พบวา โดย
เฉล่ียผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  1-2  คร้ัง  โดยซื้อในวันเสาร- อาทิตย      ดานคาใชจาย
ในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมแตละคร้ัง  พบวาสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ    ต่ํากวา หรือ
เทากับ  500  บาท    
 

อําพรรณ  ยินดี (2537: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา   จ.นนทบุรี พบวานักเรียนหญิงมี
ความรู เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางส่ิงแวดลอม ดีกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 
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พรรณี  บุญประกอบ และคณะ (2547: 40) ไดทําการศึกษาเร่ือง กลยุทธ สําหรับครอบครัว  ใน
การพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ ส่ิงแวดลอมในเด็กไทย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีเพศ , 
การอบรมเล้ียงดูแบบรัก และสนับสนุน , การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล และความคิดเห็นตอการ
พัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมอนุรักษ ส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

 

เครือวัล   พงศประเสริฐชัย และคณะ (2539: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหารปลอดสารเคมี  ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความ
กังวลเกี่ยวกับสารพิษตกคางในอาหาร  และเชื่อวาการบริโภคอาหารปลอดสารเคมีเปนการดูแบ
สุขภาพวิธีหนึ่ง  และเชื่อวารสชาติอาหารปลอดสารเคมีไมแตกตางจากรสชาติอาหารทั่วไป ผูบริโภค
เชื่อถือผูผลิตในการรับรองคุณภาพอาหารปลอดสารเคมี ในดานราคา ผูบริโภคตั้งใจที่จะซื้ออาหาร
ปลอดสารเคมีในราคาเทากับหรือสูงกวาอาหารทั่วๆไป โดยยินดีจะจายเพิ่มไมเกินรอยละ 10 สถานที่
จําหนายใกลบานหรือทางผานเปนส่ิงที่ผูบริโภคตองการ 

 

ศิริลักษณ  พรหมศร (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลกับบุคลิกภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   กรณีศึกษาโตโยตา
กับฮอนดา  พบวา ระดับการศึกษาสูงสุด   รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอ
บุคลิกภาพของผูบริโภคแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อัจฉรี  ตันศิริ (2550: 81)ไดทําการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต และ
พฤติกรรมของผูบริโภค cereal ในกรุงเทพมหานคร  พบวา บุคลิกภาพตามคานิยมของผูบริโภคดานผูมี
เหตุผล  กับพฤติกรรมการบริโภค cereal  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 
 

ชรัม เมคคาที และโรล่ี (Shrum, McCarty; & Lowrey.1995: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง 
Buyer Characteristics of the Consumer and Their lmplications for Advertising Straegy 
ผลการวิจัยพบวา  กรีนซูเมอร เปนกลุมที่เปนผูนําทางความคิดและเปนผูซื้อที่รอบคอบมีการคนหา
ขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาซึ่งรวมทั้งจากงานโฆษณาดวย  โดยกรีนซูเมอรจะใหความสนใจในขอมูลจาก
โฆษณาอยางมาก  (ขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร. 2541: 25 - 26) 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
    2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
   ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป   

 

  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยค ร้ังนี้ ผู วิจั ยไดกําหนดกลุมตัวอยางจากผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป  ในการหา
ขนาดของตัวอยางในกรณีไมทราบจํานวนประชากร   (กัลยา  วาณิชยบัญชา. 2544: 4 ) ใชสูตรการ
คํานวณ ดังนี้ 

n  = 2

2

4
)(
E
Z  

    n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    E = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง 
    Z =  ระดับความเชื่อม่ัน  
             ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% Z มีคาเทากับ 1.96 
      ดังนั้น จะไดขนาดตัวอยาง 

n  =  2

2

)05.0(4
)96.1(   

    =    385  คน 
       สํารอง 5 %      =    385   1.05   =  405   คน 
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  ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง  โดยใชวิธีในการสุมตัวอยางหลายข้ันตอน (Multi – state 
Sampling) ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยแจกแจงแบงสัด
สวนของกลุมตัวอยาง  ตามกลุมพื้นที่  ที่มีอยูในกรุงเทพมหานครแลวจึงจะทําการจับฉลากเลือกตัวแทน
จากแตละกลุมพื้นที่ ซึ่งแบงออกเปน 6 กลุมปกครองของกรุงเทพมหานคร  (ปรับปรุงคร้ังลาสุด วันที่ 5 
พฤศจิกายน  2550)  ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. (พ.ศ. 2550)  ประกอบไปดวย 
50 เขต ดังนี้ 

 
ตาราง 1 เขตกลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 

 

กลุมพื้นท่ี จํานวนเขต เขตปกครอง 
1. กลุมรัตนโกสินทร  9 เขตบางซื่อ  เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราช

เทวี  เขตปทุมวัน เขตพระนคร    เขตบางรัก 
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ  

2. กลุมบูรพา 9 เขตดอนเมือง เขตหลักส่ี เขตสายไหม เขต  
บางเขน เขตจตุจักร  เขตลาดพราว 
เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตวังทองหลาง  

3. กลุมศรีนครินทร 8 เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  
เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตประเวศ  
เขตสวนหลวง เขตคันนายาว 

4. กลุมเจาพระยา 9 เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา  
เขตคลองเตย เขตบางนา เขตพระโขนง  
เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา 

5. กลุมกรุงธนใต 8 เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง  
เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ เขตธนบุรี  
เขตคลองสาน   เขตบางแค 

6. กลุมกรุงธนเหนือ 7 เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน เขตบางกอกนอย
เขตบางกอกใหญ เขตภาษีเจริญ  
เขตหนองแขม  เขตทวีวัฒนา  
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จากการสุมจับฉลากเลือกเขต เพื่อเปนตัวแทนของกลุมพื้นที่ กลุมพื้นที่ละ 1 เขต ผลปรากฏดังนี้  
               1.  กลุมรัตนโกสินทร    สุมจับได   เขตบางรัก  
    2.  กลุมบูรพา      สุมจับได   เขตจตุจักร 
               3.  กลุมศรีนครินทร    สุมจับได    เขตสวนหลวง 

   4.  กลุมเจาพระยา    สุมจับได  เขตบางนา 
               5.  กลุมกรุงธนใต    สุมจับได    เขตธนบุรี 

   6.  กลุมกรุงธนเหนือ    สุมจับได  เขตตล่ิงชัน 
 
   ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนโควตา 

ของกลุมตัวอยาง ใหเขตจตุจักร มีจํานวนกลุมตัวอยาง 70 ตัวอยาง สวนกลุมเขตอ่ืน ๆ อีก 5 เขต เก็บ  
ขอมูลในแตละเขตเทากับเขตละ 67 ชุดตอ 1 กลุม   รวมทั้งหมดเปน 405 ชุด  
   ข้ันตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อใช
กับตัวอยางของผูสมัครใจตอบแบบสอบถามและ จะเก็บขอมูลกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไวใน
โควตา เชน หางสรรพสินคา   สถานศึกษา   แหลงชุมชน 
 
ขัน้ตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย  

1.  ผูวิจัยศึกษาทฤษฏีทางการตลาด เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค  
ขอมูลความเปนมาสถานการณ  ระเบียบตางๆ  และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นกําหนดกรอบในการ
สรางขอคําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน  
 2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม  
 3. สรางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย  

4. แบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของภาษา 
            5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ และไดแกไขเพิ่มเติมแลวจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช 
(Pre – test) กับกลุมตัวอยาง 40 คนเพื่อทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม(Reliability of the 
test)  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2549 : 35) ไดคาดังนี้ 
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คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานทฤษฎี เทากับ 0.815 
คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานความประหยัด เทากับ 0.817 
คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานความสุนทรีย เทากับ 0.915 
คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานเนนสังคม เทากับ 0.784 
คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานความเปนผูนํา เทากับ 0.781 
คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานคุณธรรม เทากับ 0.780 
คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient) ของความออนไหวดานราคา เทากับ 0.840 
 
2.การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  

    เคร่ืองมือแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ใชในการวัดลักษณะประชากรศาสตร      
บุคลิกภาพตามคานิยม ความออนไหวดานราคา และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามที่สรางข้ึนนั้นแบงออกเปน 4สวนใหญๆ     ประกอบดวย  

 

   สวนท่ี1 เปนคําถามดานประชากรศาสตรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวคําถามในสวนนี้ประกอบดวย    

 

    ขอมูลสวนบุคคลทั้งที่ใชเปนตัวแปร ไดแก  
    ขอที่ 1 เพศ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมีคําตอบใหเลือก 2 ทาง

(Dichotomous Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ(Nominal Scale) ดังนี้ 
 

1. เพศชาย 
  2. เพศหญิง 
    ขอที่2 อายุ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลือก 

(Multichotomous Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ(Ordinal Scale) ดังนี้ 
       

1.   อายุ 20-26 ป    
         2.  อายุ 27-33 ป  
         3.  อายุ 34-40 ป     
        4.  อายุ 41ป ข้ึนไป 

   ขอที่ 3 อาชีพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multichotomous Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ(Nominal Scale) ดังนี้ 
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1. นักเรียน/ นักศึกษา   
2. ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 
3. รับจาง/ พนักงานเอกชน 
4. ธุรกิจสวนตัว 
5. อ่ืนๆ  

    ขอที่ 4 รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมี
หลายคําตอบใหเลือก(Multichotomous Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ
(Ordinal Scale) ดังนี้ 

      1.  ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
       2. 10,001  -  15,000 บาท 

 3.  15,001  -  20,000 บาท                            
 4.  20,001  -  25,000 บาท 
 5.  25,001  -  30,000 บาท                          

  6.  30,001 บาท ข้ึนไป 
 

 ขอที่ 5 ระดับการศึกษาสูงสุด เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมีหลาย
คําตอบใหเลือก(Multichotomous Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ(Ordinal 
Scale) ดังนี้   

  1.  ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา    
2.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
3.  ปริญญาตรี 
4.  สูงกวาปริญญาตรี                 
                             

    สวนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม    มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  เปนคําถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)    ในรูปแบบ
ของลิเคิรท  ( Likert ‘s Scale) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเปน  5 ระดับ  จํานวนทั้งส้ิน 
18 ขอ   มีการใหคะแนนความคิดเห็น ดังนี้  

 
 

 
   



 43

 

     ระดับความคิดเห็น           คะแนน 

   มากที่สุด    5 
   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   นอย     2 
   นอยที่สุด    1 

    สูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้น โดยใชสูตรการคํานวณชวง
ความกวางของชั้น (กัลยา วาณิชยบัญชา.2544 : 29) ดังนี้  

  

ความกวางของชั้น      =         คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด 
                         จํานวนชั้น 

                         =               5   -  1  
                                5 
                              =                0.8 

     สําหรับคําถาม จะไดเกณฑประเมินผลดังนี้  
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

 

    สวนท่ี3 ขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    เปนคําถามประเภทมาตราสวนประมาณคําตอบ (Rating Scale)          
ในรูปแบบของลิเคิรท  ( Likert ‘s Scale) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเปน  5 ระดับ  
จํานวนทั้งส้ิน 5 ขอ   มีการใหคะแนนความคิดเห็น ดังนี้  
         ระดับลักษณะ           คะแนน 
   มากที่สุด    5 
   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   นอย     2 
   นอยที่สุด    1 
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  สูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้น โดยใชสูตรการคํานวณชวงความ
กวางของชั้น (กัลยา วาณิชยบัญชา.2544 : 29) ดังนี้  

 

    ความกวางของชั้น  =         คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด  
                           จํานวนชั้น 

     =               5   -  1  
                 5 
       =              0.8 
สําหรับคําถาม จะไดเกณฑประเมินผลดังนี้  

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับนอย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอยที่สุด 

 

 สวนท่ี4   ขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภค  เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด  ( Open – ended  question)   มีจํานวน 1 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน 
( Ratio  Scale)  และแบบสอบถามปลายปด  ( Close– ended  question)  มีจํานวน 5  ขอเปนระดับ
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale)  รวม 6 ขอ 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory 
Research) โดยมุงศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภค แหลงขอมูลมีดังนี้  

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม 
ตัวอยางจํานวน 405 คน   โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
     1.1 ดําเนินการเก็บขอมูลบริเวณที่ไดรับการคัดเลือกในข้ันตอนการสุมตัวอยาง   

    1.2 ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับผูตอบ
แบบสอบถามกลุมตัวอยาง  พรอมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย  ตลอดจนลักษณะของ
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทราบ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  แลวจึงทําการตรวจ
แบบสอบถาม โดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง  จํานวน 405 ชุด  ไดรับคืน
มา 400 ชุด  คิดเปนรอยละ  98.7  และทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวม
ไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน   ดังนี้ 

    2.1 หนังสือพิมพธุรกิจและวารสารตางๆ 
   2.2  หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ  
   2.3  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 
 

4.การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

1. การจัดทําขอมูล 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความ 
ถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม 

1.2 ลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวย 
โปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชทดสอบสมมติฐานแตละขอ 

2. การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้ 

2.1 คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย 
2.1.1การหาคารอยละ(Percentage)ใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา.2545:36) 

 
     
 

 
     เม่ือ P            แทน  คาสถิติรอยละ 

               f   แทน  ความถี่ของขอมูล 
               n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
          2.1.2 คาเฉล่ีย (Mean: X ) (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 35) 
 

X  = 
n
X  
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เม่ือ X        แทน  คาคะแนนเฉล่ีย 
            X       แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n          แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
    2.1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: S.D.)                     
  การหาเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตางๆ (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 65) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
nn

XXn  

เม่ือ S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
X    แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
n แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

                                    2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
                  2)( X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

 
2.2 สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบสอบถาม หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ 

แบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (แอลฟา-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชยบัญชา.  2546 : 449) 
 

  = 
ianceariancek

ianceariancek
var/cov)1(1

var/cov


 

 
เม่ือ k  แทน  จํานวนคําถาม 

ariancecov      แทน  คาเฉล่ียของคาแปรปรวนรวมระหวาง   คําถามตาง  ๆ
                                                  iancevar   แทน  คาเฉล่ียของคาแปรปรวนของคําถาม 
       แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
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5.สถิติใชทดสอบสมมติฐาน 
 1.  ทดสอบความเปนอิสระระหวางตัวแปร 2 ตัว ( Test of Independence) ที่ไดจากกลุม 

ตัวอยางเดียวกันนั้นมีความสัมพันธกันหรือไม  โดยที่ขอมูลอยูในรูปของความถี่ที่ตัวแปรมีลักษณะเชิง

คุณภาพ หรือมีการจัดแบงเปนกลุม  เม่ือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีคามากกวา 2 กลุม หรือตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตามมีคามากกวา 2 กลุม  โดยใชสูตรไคสแควร ( กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546 : 297)  
  กําหนดให     2               แทนคา   คาไค-สแควร 
          Oij  แทนคา   คาความถี่ที่ไดจากขอมูลแถว I คอลัมนที่ j 
          Eij  แทนคา   คาความถี่ที่ไดจากขอมูลแถว iคอลัมนที่ j 
   
 
   ซึ่ง               Eij  แทน    (ผลรวมของความถี่แถวที่ i) x(ผลรวมของความถี่คอลัมนทีj่) 
        ผลรวมของความถี่ทั้งหมด 
        df  แทน    ชั้นของความเปนอิสระ 
        r  แทน  จํานวนกลุมของตัวแปรดานแถว 
                                 c                  แทน   จํานวนกลุมของตัวแปรดานคอลัมน 
             
               เม่ือพบวาตัวแปรมีความสัมพันธ  จะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไปนี้โดยสถิติที่ใช
วัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  เม่ือมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้ง สองตัว
แปรเปนขอมูลชนิดสเกลนามกําหนด ( บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543 332) ใชสูตร  
 

                                                 Cramer’s V      =   
)1(

2

tn
x  

                  โดยที่ Cramer’s V     แทน   สัมประสิทธิ์  Cramer V       
                                        2         แทน  คาของ  2  จากการทดสอบความเปนอิสระตอกัน 
                                         n          แทน   ขนาดของตัวอยาง 
                                         t           แทน  จํานวนแถวหรือสดมภที่มีคานอย 
              สถิติที่ใชวัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เปนขอมูลชนิดสเกล
อันดับ ( บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ.์ 2543 332) ใชสูตร 

 

 




r

i

c

j ij

ijij
calculated e
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1 1

2
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                                Somer’s d     =  
TyNDNS

NDNS


  

                               โดยที่   Somer’s d       แทน สัมประสิทธิ์ Somer’s d        
                               NS                  แทน จํานวนคูที่มีอันดับเหมือนกันทั้ง 2 ตัวแปร 
                               ND                  แทน จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทั้ง 2 ตัวแปร 
                              Ty                    แทน  จํานวนคูที่มีการเรียงซ้ําของตัวแปรตาม 
              เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 324) 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระดับความสัมพันธ 
                                        0.91 –1.00    สัมพันธสูงมาก 
                                        0.71 – 0.90   สัมพันธสูง 
                                        0.31 – 0.70    สัมพันธปานกลาง 
                                         0.01 – 0.30   สัมพันธต่ํา 
                                        0.00               ไมสัมพันธ 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
          การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจัย
ไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X     แทน คาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D.    แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df                   แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ( Degree of Freedom) 
              X2                          แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน (Chi-square) 
  Cramer’s v แทน  ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรนามบัญญัต ิ
 Somers’d   แทน  ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรนามเรียงลําดับ  
 H0     แทน   สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1    แทน   สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis)            
 
 
 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน  5 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้  
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 สมมุติฐานขอท่ี 1 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 สมมุติฐานขอท่ี 2  อายมีุความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมุติฐานขอท่ี 3 อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมุติฐานขอท่ี 4 รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมุติฐานขอท่ี 5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 สมมุติฐานขอท่ี 6 คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 สมมุติฐานขอท่ี 7 คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
           สมมุติฐานขอท่ี 8 คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมุติฐานขอท่ี 9 คานิยมดานเนนสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 สมมุติฐานขอท่ี 10 คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 สมมุติฐานขอท่ี 11 คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  สมมุติฐานขอท่ี 12 ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอ 
เดือน  ระดับการศึกษาสูงสุด นําเสนอโดยแจกแจงเปนความถี่และคารอยละ ไดดังตาราง 2 
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ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 
1. เพศ   
       ชาย 155 38.80 
       หญิง 245 61.20 

รวม 400 100 
2. อายุ   
      20-26 ป    141 35.20 
      27-33 ป  
      34-40 ป     
      41 ปข้ึนไป 

103 
55 
101 

25.80 
13.80 
25.20 

รวม 400 100 
3. อาชีพ 
      นักเรียน/ นักศึกษา   
      ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 
      รับจาง/ พนักงานเอกชน 
      ธุรกิจสวนตัว 
      อ่ืนๆ (ระบ)ุ .........    

 
     116 
      87 
      88 
     101 

8 

 
    29.00 
    21.75 
    22.00 
    25.25 

2.00 
รวม 400 100 

4. รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 
      ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
      10,001  -  15,000 บาท 
      15,001  -  20,000 บาท                           
       20,001  -  25,000 บาท 
       25,001  -  30,000 บาท                         
       30,001 บาท ข้ึนไป 

 
162 
97 
47 
24 
12 
58 

 
40.50 
24.20 
11.80 
 6.00 
 3.00 
14.50 

รวม 400 100 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
    อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 

 
81 
49 
240 
30 

 
20.30 
12.20 
60.00 
7.50 

รวม 400 100 
 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

1. เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 
61.20  และ เปนเพศชาย จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80  
   2. อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20-26 ป  จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 
35.20 รองลงมามีอายุ 27-33 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.80   อายุ41ป ข้ึนไป  จํานวน 101 
คน  คิดเปนรอยละ 25.20   อายุ 34-40 ป   จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80 ตามลําดับ 
   3. อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน/ นักศึกษา  จํานวน 116 
คน คิดเปนรอยละ 29  รองลงมามีอาชีพธุรกิจสวนตัว   จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 คน   มี
รับจาง/ พนักงานเอกชน  จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ  22.00 มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.80    มีอาชีพ อ่ืนๆ จํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ  2.00  ตามลําดับ 
 4. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํา
กวาหรือเทากับ  10,000  บาท   จํานวน 162 คน   คิดเปนรอยละ 40.50   รองลงมามีรายไดตอเดือน 
10,001 - 15,000 บาทจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.20   มีรายไดตอเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50    มีรายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท   จํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 11.80  มีรายไดตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00   มี
รายไดตอเดือน 25,001 - 30,000 บาท  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00  ตามลําดับ 
                5. ระดับการศึกษาสูงสุด  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมามีระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา   จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ  20.30   มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ
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เทียบเทา   จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.20  ตามลําดับ   มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50    
 เนื่องจากขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพ  และดาน
รายได  มีความถี่ของขอมูลและการกระจายตัวไมสมํ่าเสมอ บางกลุมมีจํานวนความถี่นอยเกินไป 
ดังนั้น   เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร ผูวิจัยจึงทําการรวบรวมกลุมขอมูลใหมดังนี้ 
  

  ตาราง 3 จํานวนและคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่จัดใหม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 
3. อาชีพ 
       นักเรียน/ นักศึกษา   
       ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 
       รับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืนๆ 
       ธุรกิจสวนตัว 

 
116 

      87 
      96 
     101 

 
29.00 
21.75 
24.00 
25.25 

รวม 400 100 
4. รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 
        ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท 
        10,001  -  15,000 บาท 
        15,001  -  20,000 บาท                           
         20,001  ข้ึนไป 

 
162 
97 
47 
94 

 
40.50 
24.25 
11.75 
23.50 

รวม 400 100 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
จําแนกตามตัวแปร  จัดใหม  ไดดังนี้ 

 
   3. อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน/ นักศึกษา  จํานวน 116 
คน คิดเปนรอยละ 29.00  รองลงมามีอาชีพธุรกิจสวนตัว   จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25มี
อาชีพรับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืน  จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 มีอาชีพขาราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  87 คน คิดเปนรอยละ   21.75    ตามลําดับ 
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 4. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํา
กวาหรือเทากับ  10,000  บาท   จํานวน 162 คน   คิดเปนรอยละ 40.50   รองลงมามีรายไดตอเดือน 
10,001 - 15,000 บาทจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25    มีรายไดตอเดือน 20,001 บาท ข้ึนไป
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50    มีรายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท   จํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 11.75  ตามลําดับ 
 
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม 
  ในการวิเคราะหเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม ไดแก ดานเนนทฤษฎี  ดานเนนความ
ประหยัด ดานเนนความสุนทรีย   ดานเนนสังคม ดานเนนความเปนผูนํา  ดานเนนคุณธรรม  โดยแจก
แจงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลขอมูล ดังตาราง 4 
 

 
ตาราง 4 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม 
 

 
บุคลิกภาพตามคานิยม 

ตรงกับลักษณะ 

X  S.D. แปลผล 
ดานเนนทฤษฎี 
1. ซื้อสินคาโดยคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ไดรับ 

 
4.22 

 
0.824 

 
ระดับมากที่สุด 

2. พิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของสินคากอนตัดสินใจซื้อ 

4.21 0.789 ระดับมากที่สุด 

3.ทดลองใชสินคาตัวอยางใหเห็นผลลัพธกอนเพื่อทําให
สามารถตัดสินใจไดวาสินคาดีหรือไม 

3.90 0.823 ระดับมาก 

ดานเนนทฤษฎีโดยรวม 4.11 0.812   ระดับมาก 
ดานเนนความประหยัด 
4. ซื้อสินคาโดยคํานึงถึงความคุมคาและความทนทาน 
5. ซื้อสินคาเฉพาะตามความจําเปน 
6. ซื้อสินคาที่มีของแถม 

 
4.18 
3.97 
3.57 

 
0.875 
0.913 
0.913 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

ดานเนนความประหยัดโดยรวม 3.91 0.900 ระดับมาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

 
บุคลิกภาพตามคานิยม 

ตรงกับลักษณะ 

X  S.D. แปลผล 

ดานเนนความสุนทรีย 
7. สินคาที่ซื้อสวนใหญมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม 
8. ซื้อสินคาที่มีการออกแบบสวยงามมากกวาคุณลักษณะของ
ตัวสินคา 
9. มักยึดติดกับรูปลักษณภายนอกสินคา 

 
3.22 
2.77 

 
2.62 

 
0.916 
1.016 

 
1.039 

 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับปานกลาง 

ดานเนนความสุนทรียโดยรวม 2.87 0.990 ระดับปานกลาง 
ดานเนนสังคม 
10. นิยมซื้อสินคาตามกระแสนิยม 
11. มีความสุขเม่ือผูอ่ืนชื่นชมสินคาที่ซื้อ 
12. ชอบออกงาน  พบปะสังสรรค  พูดคุยกับผูอ่ืน 

 
2.98 
3.41 
3.35 

 
1.028 
1.032 
1.038 

 
ระดับปานกลาง 

ระดับมาก 
ระดับปานกลาง 

ดานเนนสังคมโดยรวม 3.25 1.033 ระดับปานกลาง 
ดานเนนความเปนผูนํา 
13. ซื้อสินคาที่เพิ่งออกใหมอยูเสมอ 
14. ซื้อสินคาที่ไมซ้ําแบบผูอ่ืน 
15. เลิกใชสินคานั้นทันทีเม่ือผูอ่ืนใชสินคาแบบเดียวกัน 

 
2.93 
3.02 
2.20 

 
0.967 
1.052 
1.201 

 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 

ดานเนนความเปนผูนําโดยรวม 2.72 1.073 ระดับปานกลาง 
ดานเนนคุณธรรม 
16. ซื้อของใชในชีวิตประจําวันเชน ยาสีฟนที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาต ิ
17. ซื้อผัก ผลไมที่ปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนการลดมลพิษใน
อากาศ 
18. ซื้อสินคาที่ผลิตจากธรรมชาติเพื่อตองการลดสภาวะโลก
รอน 

 
3.74 

 
4.07 

 
3.94 

 
0.872 

 
0.893 

 
0.856 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

ดานเนนคุณธรรมโดยรวม 3.92 0.873 ระดับมาก 
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  จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม   พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยมในดานตางๆดังนี้ 
  ดานเนนทฤษฎี 
  ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานเนนทฤษฎี  โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับ
มาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11  เม่ือพิจารณาเปน รายขอ พบวา 
   ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม   ดานเนนทฤษฎีในระดับมากที่สุด     ในดาน
การคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา      และการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสินคากอนตัดสินใจซื้อ    โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.22 , 4.21 ตามลําดับ  
 บุคลิกภาพตามคานิยม   ดานเนนทฤษฎี ที่ผูตอบแบบสอบถามมีในระดับมาก   การทดลอง
ใชสินคาตัวอยางใหเห็นผลลัพธกอนเพื่อทําใหสามารถตัดสินใจไดวาสินคาดีหรือไม   โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  3.90 

 ดานเนนความประหยัด 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานเนนความประหยัด โดยรวมเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
  ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม  ดานเนนความประหยัด ในระดับมาก             
ในดานการคํานึงถึงความคุมคาและความทนทานของสินคา       การซื้อสินคาเฉพาะตามความจําเปน      
และการซื้อสินคาที่มีของแถม     โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18, 3.97 , 3.57  ตามลําดับ 

ดานเนนความสุนทรีย 
ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม     ดานเนนความสุนทรีย  โดยรวมเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.87 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม   ดานเนนความสุนทรีย   ในระดับปานกลาง     
ในดานการซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม      การซื้อสินคาที่มีการออกแบบสวยงามมากกวา
คุณลักษณะของตัวสินคา     และการยึดติดกับรูปลักษณภายนอกสินคา  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22  , 
2.77, 2.62 ตามลําดับ  
 ดานเนนสังคม 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม   ดานเนนสังคม โดยรวมเฉล่ียอยู ในระดับปาน
กลาง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม ดานเนนสังคม ในระดับมาก   ในดานการเกิด
ความสุขเม่ือผูอ่ืนชื่นชมสินคาที่ซื้อ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41  
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  บุคลิกภาพตามคานิยม ดานเนนสังคม   ที่ผูตอบแบบสอบถามมีในระดับปานกลาง  ไดแก  
การชอบออกงานพบปะสังสรรคพูดคุยกับผูอ่ืน    และการนิยมซื้อสินคาตามกระแสนิยม  โดยมีคาเฉล่ีย 
3.35 , 2.98  ตามลําดับ 

  ดานเนนความเปนผูนํา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม     ดานเนนความเปนผูนํา โดยรวมเฉล่ีย       
อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.72 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม  ดานเนนความเปนผูนํา   ในระดับปานกลาง  
ในดานการซื้อสินคาที่ไมซ้ําแบบผูอ่ืน        การซื้อสินคาที่เพิ่งออกใหมอยูเสมอ    และการเลิกใชสินคา
นั้นทันทีเม่ือผูอ่ืนใชสินคาแบบเดียวกัน    โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.02, 2.93 , 2.20 ตามลําดับ 
  ดานเนนคุณธรรม 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม     ดานเนนคุณธรรม   โดยรวมเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพตามคานิยม   ดานเนนคุณธรรม  ในระดับมาก  ไดแก        
ในดานการซื้อผักผลไมที่ปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนการลดมลพิษในอากาศ        การซื้อสินคาที่ผลิต
จากธรรมชาติเพื่อตองการลดสภาวะโลกรอน        และการซื้อของใชในชีวิตประจําวันเชน ยาสีฟนที่
ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาต ิ   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.07, 3.94 , 3.74   ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา 
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา  โดยแจกแจงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลผลขอมูล ตามตาราง 5 มีดังนี้ 
 

ตาราง 5 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา  

 

 
ความออนไหวดานราคา 

ตรงกับลักษณะ 

X  S.D. แปลผล 

1.คํานึงถึงดานราคาเปนหลักในการซื้อสินคา 3.96 0.886 ระดับมาก 
2. ซื้อสินคาเพิ่มข้ึน   เม่ือมีการลดราคา 3.57 0.887 ระดับมาก 
3. คอยติดตามขาวสารการลดราคาของสินคา 3.13 1.003 ระดับปานกลาง 
4. ซื้อสินคาเฉพาะชวงที่มีการลดราคา 3.02 1.037 ระดับปานกลาง 
5. สนใจในตัวสินคามากข้ึนเม่ือมีการใหสวนลด 3.43 1.014 ระดับมาก 

ความออนไหวดานราคาโดยรวม 3.43 0.965 ระดับมาก 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา     พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความออนไหวดานราคา   ในระดับมาก      ในดานการคํานึงถึงดาน
ราคาเปนหลักในการซื้อสินคา     การ ซื้อสินคาเพิ่มข้ึนเม่ือมีการลดราคา  และการสนใจในตัวสินคา
มากข้ึนเม่ือมีการใหสวนลด   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96, 3.57,3.43 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความออนไหวดานราคา    ในระดับปานกลาง  ในดานการคอยติดตาม
ขาวสารการลดราคาของสินคา     และการซื้อสินคาเฉพาะชวงที่มีการลดราคา   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.13 ,3.02 ตามลําดับ 
 
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
 4.1 ผลการวิเคราะห พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อ   ใน
รูปของคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตาราง 6 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดาน    
      ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
พฤติกรรมการซ้ือ N Min Max X  S.D. 
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 400 1 20 3.11 2.943 
  
 จากตาราง 6 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดาน
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑอยูระหวาง 1-20 
คร้ัง โดยมีคาเฉล่ีย 3.11  คร้ังตอเดือน  และเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปรดวยการ
ทดสอบคาไคสแควรตองใชขอมูลเชิงกลุม  ผูวิจัยจึงไดจัดกลุมของตัวแปรดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑใหม เปน 3 กลุมดังตาราง 7 
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ตาราง 7 จํานวนและรอยละของ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานความถี่ในการซื้อ\\         
      ผลิตภัณฑ   
 

พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน(คน) รอยละ 

1.ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
   1-5 คร้ังตอเดือน 
   6-10 คร้ังตอเดือน 
   11 คร้ังข้ึนไป 

 
237 
117 
45 

 
59.50 
29.30 
11.20 

รวม 400 100 
 
 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถีโ่ดยเฉล่ียในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม 1-5 คร้ังตอ เดือน มีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.50    รองลงมามีความถี่ในการซื้อ
โดยเฉล่ีย   6-10 คร้ังตอเดือน   มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.30 และจํานวน 11  คร้ังข้ึนไป 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.20 

 

  4.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อผลิตภัณฑ  คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    และสถานที่เลือกซื้อดวยจํานวน และ
รอยละ 

 

ตาราง 8 จํานวนและรอยละของ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานชวงเวลาที่ซื้อ   
      ผลิตภัณฑ   วันที่ซื้อผลิตภัณฑ    คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ      สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ      
      และสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน(คน) รอยละ 
1.ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ 
      08.00 – 11.00 น. 
      11.01 – 14.00 น. 
      14.01 - 17.00 น. 
      17.01 – 20.00 น. 
      20.01 – 22.00 น. 

 
65 
124 
106 
101 

4 

 
16.30 
31.00 
26.50 
25.20 
1.00 

รวม 400 100 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน(คน) รอยละ 

2.วันที่ซื้อผลิตภัณฑ     
          ซื้อเฉพาะวันจันทร-ศุกร   
          ซื้อเฉพาะวันเสาร – อาทิตย 
          ซื้อเฉพาะวันส้ินเดือน  
          อ่ืนๆ       

 
90 
247 
56 
7 

 
22.40 
62.80 
14.00 
  1.80 

รวม 400 100 
3.คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
        ต่ํากวา หรือเทากับ  500  บาท                
         501 -  1,000  บาท 
         1,001 -  1,500 บาท 
          มากกวา 1,500  ข้ึนไป 

 
258 
93 
42 
7 

 
64.40 
23.00 
10.80 
  1.80 

รวม 400 100 
4.สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    
        หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต  
         รานขายของชําทั่วไป 
         รานของโครงการหลวง  
         อ่ืนๆ 

 
238 
106 
45 
11 

 
59.50 
26.50 
11.20 
  2.80 

รวม 400 100 
5.สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   
        ใกลบาน 
        ใกลที่ทํางาน 
         อยูในเสนทางผาน 
         อ่ืนๆ  

 
224 
58 
111 
7 

 
56.00 
14.50 
27.75 
  1.75 

รวม 400 100 
 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    ดังนี้ 
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 ชวงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ       พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักซื้อผลิตภัณฑในเวลา
ชวง11.01 – 14.00 น. จํานวน 124 คน  คิดเปนรอยละ 31    รองลงมาเวลา14.01 - 17.00 น.   จํานวน 
106  คน คิดเปนรอยละ  26.50       เวลา 17.01 – 20.00 น.   น.   จํานวน 101 คน   คิดเปนรอยละ 
25.20       เวลา08.00 – 11.00 น. จํานวน 65  คน   คิดเปนรอยละ 16.50    และเวลา 20.01 – 22.00 
น.   จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.00  
 วันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมัก ซื้อผลิตภัณฑเฉพาะวันเสาร – 
อาทิตย   จํานวน  247 คน  คิดเปนรอยละ 62.80   รองลงมาเฉพาะวันจันทร-ศุกร     จํานวน 90  คน 
คิดเปนรอยละ  22.40        ซื้อเฉพาะวันส้ินเดือน       จํานวน 56 คน   คิดเปนรอยละ 14.00  และอ่ืน  
ๆ จํานวน 7คน  คิดเปนรอยละ 1.80  
 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีคาใชจายในการ
ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ต่ํากวา หรือเทากับ  500  บาท  จํานวน 258 คน  คิดเปนรอยละ 64.40    
รองลงมามีคาใชจายในการซื้อ 501 -  1,000  บาท    มีจํานวน  93 คน  คิดเปนรอยละ 10.80     1,001 
-  1,500 บาท  มีจํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ  10.80   และ มากกวา 1,500  ข้ึนไป จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 13.80 
 สถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ     พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักซื้อผลิตภัณฑที่
หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต   จํานวน 238  คน  คิดเปนรอยละ 59.50  รองลงมารานขายของชํา
ทั่วไป    จํานวน 106  คน  คิดเปนรอยละ 26.50     รานของโครงการหลวง จํานวน  45 คน  คิดเปนรอย
ละ 11.20     และ อ่ืนๆจํานวน 11  คน  คิดเปนรอยละ 2.80     
    สถานท่ีตั้งของผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักเลือกสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ  ใกลบาน    จํานวน 224  คน  คิดเปนรอยละ 56.00  รองลงมาอยูในเสนทางผาน  จํานวน 
111  คน  คิดเปนรอยละ 27.75    ใกลที่ทํางาน   จํานวน 58  คน  คิดเปนรอยละ 14.50    และอ่ืน ๆ 
จํานวน 7  คน  คิดเปนรอยละ  1.75   
 

จากการวิเคราะหจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง   พบวาความถี่และรอยละของกลุมผูตอบ
แบบสอบถามกระจายอยูมาก ดังนั้น ในการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร  ผูวิจัยจึงทําการ
รวบรวมกลุมขอมูลใหมดังนี ้
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ตาราง 9   จํานวนและรอยละของ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
      ผลิตภัณฑ   วันที่ซื้อผลิตภัณฑ  คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    และ 
      สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   จัดใหม 
 

พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน(คน) รอยละ 
1.ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ 
      08.00 – 11.00 น.                        65                                       16.30 
      11.01 – 14.00 น.                        124                                       31.00 
      14.01 - 17.00 น. 
      หลังเวลา 17.00 น. 

         106 
         105 

           26.50 
           26.20 

รวม             400        100 
2.วันที่ซื้อผลิตภัณฑ     
      ซื้อเฉพาะวันจันทร-ศุกร                        
      ซื้อเฉพาะวันเสาร – อาทิตย 
      ซื้อเฉพาะวันส้ินเดือน/อ่ืนๆ 

 
90 
247 
 63 

 
       22.40 
       61.80 
      15.80 

รวม 400        100 
3.คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
      ต่ํากวาหรือเทากับ 500 บาท 
      501 -  1,000  บาท 
       มากกวา 1,001 ข้ึนไป 

 
258 
93 
49 

 
  71.25 
   23.25 
   12.25 

รวม 400      100 
4. สถานที่ซื้อเลือกผลิตภัณฑ 
   หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 
       รานขายของชําทั่วไป 

       รานของโครงการหลวง/อ่ืนๆ 

 
238 
106 
56 

 
59.50 
26.50 
14.00 

รวม 400   100 
5.สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   
        ใกลบาน 
        ใกลที่ทํางาน 
        อยูในเสนทางผาน /อ่ืนๆ 

 
224 
58 
118 

 
56.00 
14.50 
29.50 

รวม 400   100 



 
 

 
 
 

63

 

 จากตาราง 9  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
จัดใหมดังนี้ 
 ชวงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ       พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักซื้อผลิตภัณฑใน
ชวงเวลา11.01 – 14.00 น. จํานวน 124 คน  คิดเปนรอยละ 31.00   รองลงมาเวลา14.01 - 17.00 น.   
จํานวน 106  คน คิดเปนรอยละ  26.50       หลังเวลา 17.01 จํานวน 105 คน   คิดเปนรอยละ 26.20       
และเวลา 08.00 – 11.00 น. จํานวน 65  คน   คิดเปนรอยละ 16.50   
 วันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมัก ซื้อผลิตภัณฑเฉพาะวันเสาร – 
อาทิตย   จํานวน 247 คน  คิดเปนรอยละ 61.80   รองลงมาเฉพาะวันจันทร-ศุกร จํานวน 90  คน คิด
เปนรอยละ  22.40  และ ซื้อเฉพาะวันส้ินเดือน /อ่ืนๆ  จํานวน 36 คน   คิดเปนรอยละ 15.80    
 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีคาใชจายในการ
ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ต่ํากวา หรือเทากับ  500  บาท  จํานวน 258 คน  คิดเปนรอยละ 71.25    
รองลงมามีคาใชจายในการซื้อ 501-1,000  บาท  มีจํานวน 53 คน  คิดเปนรอยละ 23.25    และ 
มากกวา 1,500  ข้ึนไป   จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ12.25 

  สถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักซื้อผลิตภัณฑที่
หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต  จํานวน 238  คน  คิดเปนรอยละ 59.50  รองลงมารานขายของชํา
ทั่วไป  จํานวน 106  คน  คิดเปนรอยละ 26.50 รานของโครงการหลวง/อ่ืนๆ จํานวน  56 คน  คิดเปน
รอยละ 14.00      

   สถานท่ีตั้งของผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักเลือกสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ  ใกลบาน    จํานวน 224  คน  คิดเปนรอยละ 56.00   รองลงมาอยูในเสนทางผาน /อ่ืนๆ    
จํานวน 118  คน  คิดเปนรอยละ 29.50   ใกลที่ทํางาน   จํานวน 58  คน  คิดเปนรอยละ 14.50     
 
 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมุติฐาน 
 

 สมมุติฐานขอท่ี 1  เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

           สามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้
   H0 :เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   
   H1 :เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ   
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 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมใน
กรุงเทพมหานคร ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  วันที่ซื้อผลิตภัณฑ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ คาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ   สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  ใชสถิติไคสแควรทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพื่อวัดขนาดความสัมพันธของตัวแปรโดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 %  ดังนั้นปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย
กวา 0.05  ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้  

 
 

1.1  เพศและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
  H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ 
 
 H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
ตาราง 10  ความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ 
      ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
เพศ 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 –11.00น. 11.01 –14.0น. 14.01 –17.0น. หลังเวล17.00น. 

ชาย 
หญิง 

24 
41 

42 
82 

46 
60 

43 
62 

155 
245 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =     2.514                               Sig. (2 – tailed)   =   0.473 

 

 จากตาราง10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  พบวามีคา  2x    เทากับ 2.514  และคา  Sig. (2 – tailed) 
เทากับ 0.473  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    
หมายความวา   เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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1.2 เพศและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ     
  สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิดดังนี้ 
  H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ     
 H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ    
 
ตาราง 11  ความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ        
      ผลิตภัณฑ    
 

 
 

เพศ 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

ชาย 
หญิง 

32 
58 

97 
150 

26 
37 

155 
245 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =    0.584                      Sig. (2 – tailed)   =   0.747 

 

 จากตาราง11 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  พบวามีคา  2x    เทากับ 0.584  และคา  Sig. (2 – tailed) 
เทากับ 0.747  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง     (H1)    
หมายความวา   เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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1.3 เพศและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     
   สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ    
 
ตาราง 12  ความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน 
      การซื้อผลิตภัณฑ     
    

  
 

เพศ 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอเดือน    6-10 คร้ังตอเดือน    11 คร้ังข้ึนไป 

ชาย 
หญิง 

87 
151 

44 
73 

24 
21 

155 
245 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  4.580                        Sig. (2 – tailed)   =   0.101 

 

 จากตาราง12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวามีคา  2x    เทากับ  4.580  และคา  Sig. (2 – 
tailed) เทากับ 0.101  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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1.4  เพศและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     
  สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
   H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจาย
ในการซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ     
  
ตาราง 13  ความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจาย           
      ในการซื้อผลิตภัณฑ     
 
 
         เพศ 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  บาท 1,001 บาทข้ึนไป 

ชาย 
หญิง 

100 
158 

35 
56 

20 
31 

155 
245 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =    0.08                      Sig. (2 – tailed)   =   0.996 

 

 จากตาราง13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวามีคา  2x      เทากับ 0.08  และคา  Sig.         
(2 – tailed) เทากับ 0.996  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา  เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ       ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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1.5  เพศและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   
   สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
   H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ   
 H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ   
  
ตาราง 14  ความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ 
      เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
 

 
 

เพศ 

สถานทีเ่ลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา,

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของชํา
ทั่วไป 

รานของโครงการ
หลวง /อ่ืนๆ  

ชาย 
หญิง 

89 
149 

39 
67 

27 
29 

155 
245 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  2.469                             Sig. (2 – tailed)   =   0.291 

 

 จากตาราง14  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    พบวามีคา  2x    เทากับ  2.469  และคา  Sig.      
(2 – tailed) เทากับ 0.291  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
1.6  เพศและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   
   สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
   H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ   
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 H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ   
 

ตาราง 15  ความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานสถานที่ตั้ง   
      ของผลิตภัณฑ   
 

 
 

เพศ 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน         ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

ชาย 
หญิง 

80 
144 

24 
34 

51 
67 

155 
245 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  2.032                            Sig. (2 – tailed)   =   0.362 

 

จากตาราง15  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ     พบวามีคา  2x    เทากับ 2.032  และคา  Sig.       (2 – 
tailed) เทากับ 0.362  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1)    หมายความวา  เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 

 
สมมุติฐานขอท่ี 2  อายมีุความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถติิไดดังนี้ 
 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร    
 H1: อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร    
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  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรและสถิติ Cramer’s หรือ Somers’d 
เพื่อวัดขนาดความสัมพันธของตัวแปรโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีดังนี้ 
 
2.1 อายแุละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อายไุมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ   
 H1 : อายมีุความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ   

 
 

ตาราง16 ความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ 
      ซื้อผลิตภัณฑ   
 
 

 
อาย ุ

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

             20-26 ป 
       27-33 ป 
       34-40 ป   

    41 ป  ข้ึนไป                   

23 
17 
8 
17 

47 
32 
20 
25 

33 
25 
14 
34 

38 
29 
13 
25 

141 
103 
55 
101 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =  5.233                            Sig. (2 – tailed)   =   0.814 
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 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  พบวาคา   2x   เทากับ 5.233 และคา   Sig.              
(2 – tailed) เทากับ 0.814 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
2.2 อายแุละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ        
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ        
 H1: อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ        
 

ตาราง17 ความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ 
      ผลิตภัณฑ     
    

 
 

อาย ุ

วันที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ซื้อเฉพาะวัน

จันทร-ศุกร 
ซื้อเฉพาะ 

วันเสาร – อาทิตย 
ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

             20-26 ป 
       27-33 ป 
       34-40 ป   

    41 ป  ข้ึนไป                   

30 
32 
10 
18 

61 
65 
35 
56 

20 
6 
10 
27 

141 
103 
55 
101 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  20.385          Sig. (2 – tailed)   =   0.002           v   =   0.160             Sig.    =  0.002 
  

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ 20.385   และคา   Sig. (2 – tailed) 
เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความวา    อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ     ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา
ความสัมพันธในระดับต่ํา โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.160 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
2.3 อายแุละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ     

 

ตาราง18 ความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน 
     การซื้อผลิตภัณฑ        
 

 
อาย ุ

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอเดือน    6-10 คร้ังตอเดือน    11 คร้ังข้ึนไป 

             20-26 ป 
       27-33 ป 
       34-40 ป   

    41 ป  ข้ึนไป                   

86 
57 
32 
63 

38 
33 
17 
29 

17 
13 
6 
9 

141 
103 
55 
101 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  1.850                          Sig. (2 – tailed)   =   0.933 
  

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ         พบวาคา   2x   เทากับ 1.850 และคา   Sig.    
(2 – tailed) เทากับ 0.933  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ          ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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2.4 อายแุละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม     ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง19  ความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจาย 
      ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
 
        อาย ุ

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากบั  

500  บาท 
501 -  1,000  บาท 1,001 บาทข้ึนไป 

             20-26 ป 
       27-33 ป 
       34-40 ป   

    41 ป  ข้ึนไป                   

101 
33 
34 
60 

27 
24 
14 
26 

13 
16 
7 
15 

141 
103 
55 
101 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  5.503                        Sig. (2 – tailed)   =   0.481 
 

 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ       พบวาคา   2x   เทากับ 5.503 และคา   Sig. 
(2 – tailed) เทากับ 0.481  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ      ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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2.5 อายแุละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     
  สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ    
 H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ    
 
ตาราง 20  ความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ 
      เลือกซื้อผลิตภัณฑ    
 

 
 

อาย ุ

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของชํา
ทั่วไป 

รานของโครงการ
หลวง /อ่ืนๆ  

             20-26 ป 
       27-33 ป 
       34-40 ป   

    41 ป  ข้ึนไป                   

101 
69 
28 
40 

28 
26 
21 
31 

12 
8 
6 
30 

141 
103 
55 
101 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  41.829         Sig. (2 – tailed)   =   0.000         v   =   0.229            Sig.    =  0.000 
 

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   เทากับ 41.829   และคา   Sig.     
(2 – tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา    อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ       ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.229 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2.6 อายแุละพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ         
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ    
 H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ    
 
ตาราง 21  ความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้ง 
      ของผลิตภัณฑ    
 

 
 

อาย ุ

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน         ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

             20-26 ป 
       27-33 ป 
       34-40 ป   

    41 ป  ข้ึนไป                   

91 
66 
26 
41 

15 
18 
10 
15 

35 
19 
19 
45 

141 
103 
55 
101 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  24.212          Sig. (2 – tailed)   =   0.000         v   =   0.174            Sig.    =  0.000 
 

 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ      พบวาคา   2x   เทากับ  24.212 และคา   Sig.     
(2 – tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา    อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ          ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.174 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 

 



 
 

 
 
 

76

สมมุติฐานขอท่ี 3  อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร    
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร    
 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  และสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรและสถิติ Cramer’s เพื่อวัดขนาด
ความสัมพันธของตัวแปรโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  ผลการทดสอบสมมติฐานมี
ดังนี้ 
 
3.1 อาชีพและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ        
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ        
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ       
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ตาราง 22  ความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลา  
      ที่ซื้อผลิตภัณฑ        
 

 
อาชีพ 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นักเรียน/นักศึกษา    
ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 
รับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืนๆ 
ธุรกิจสวนตัว 

15 
9 

20 
21 

31 
35 
35 
33 

32 
30 
21 
23 

38 
23 
20 
24 

116 
87 
96 
101 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =  13.651                      Sig. (2 – tailed)   =   0.135 
 

 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ       พบวาคา   2x   เทากับ 13.651   และคา   Sig.      
(2 – tailed) เทากับ 0.135   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ       ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
3.2 อาชีพและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ        
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ        
 H1: อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ        
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ตาราง 23  ความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ 
      ผลิตภัณฑ        
 

 
 

อาชีพ 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา    
ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 
รับจาง/ พนักงานเอกชน /
อ่ืนๆ 
ธุรกิจสวนตัว 

22 
13 
23 

 
32 

73 
51 
65 
 

58 

21 
23 
8 
 

11 

116 
87 
96 

 
101 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  19.334          Sig. (2 – tailed)   =   0.004            v   =   0.155             Sig.    =  0.004 
 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   เทากับ  19.334 และคา   Sig.  (2 – tailed) 
เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)    
หมายความวา    อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ          ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V 
พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.155 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
3.3 อาชพีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ      
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ      
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ      
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ตาราง 24  ความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ 
      ในการซื้อผลิตภัณฑ      
 

 
 

อาชีพ 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นักเรียน/นักศึกษา    
ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ  
รับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืนๆ 
ธุรกิจสวนตัว 

65 
53 
65 
55 

39 
26 
23 
29 

12 
8 
8 

17 

116 
87 
96 
101 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  7.415                     Sig. (2 – tailed)   =   0.284 
 

 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ 7.415   และคา   Sig.     
(2 – tailed) เทากับ 0.284   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ        ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
3.4 อาชีพและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจาย
ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 25  ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจาย 
      ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
 
         อาชีพ 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นักเรียน/นักศึกษา    
ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ  
รับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืนๆ 
ธุรกิจสวนตัว 

83 
56 
55 
63 

22 
19 
29 
21 

11 
12 
11 
17 

116 
87 
96 
101 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  7.302                            Sig. (2 – tailed)   =   0.294 

 

 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   เทากับ 7.302   และคา   Sig.    
(2 – tailed) เทากับ 0.294   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ        ซึ่งไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว 
 
3.5 อาชีพและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 26  ความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ 
     เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

อาชีพ 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

นักเรียน/นักศึกษา    
ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ  
รับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืนๆ 
ธุรกิจสวนตัว 

85 
42 
58 
53 

19 
22 
31 
34 

12 
23 
7 

14 

116 
87 
96 
101 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  27.902          Sig. (2 – tailed)   =   0.000          v   =   0.187        Sig.    =  0.000 

 

 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑพบวาคา   2x   เทากับ  27.902 และคา   Sig.         
(2 – tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา    อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ        ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.187 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
3.6 อาชีพและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
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ตาราง 27  ความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถาน 
      ที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

อาชีพ 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นักเรียน/นักศึกษา    
ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ  
รับจาง/ พนักงานเอกชน /อ่ืนๆ 
ธุรกิจสวนตัว 

71 
38 
50 
65 

14 
14 
15 
15 

31 
35 
31 
21 

116 
87 
96 
101 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  7.302                              Sig. (2 – tailed)   =   0.294 

 

 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ      พบวาคา   2x   เทากับ 7.302   และคา   Sig.        
(2 – tailed) เทากับ 0.294   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ       ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 

สมมุติฐานขอท่ี 4  รายไดมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร    
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร    
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  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  วันที่ซื้อผลิตภัณฑ ความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ    คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรและสถิติ Cramer’s หรือ Somers’d 
เพื่อวัดขนาดความสัมพันธของตัวแปรโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีดังนี้ 
     
 
 

4.1 รายไดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ   
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ   

 

 ตาราง 28  ความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดาน 
       ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
 

 
รายได 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
  10,001  -  15,000 บาท 
  15,001  -  20,000 บาท                           
   20,001  ข้ึนไป 

29 
17 
9 
10 

54 
36 
16 
22 

43 
19 
11 
33 

38 
27 
11 
29 

162 
97 
47 
94 

รวม 65 124 106 105 400 
    

2x    =  10.924                                   Sig. (2 – tailed)   =   0.281 
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 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ        พบวาคา   2x   เทากับ 10.924   และคา   Sig.      
(2 – tailed) เทากับ 0.281   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา  รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ       ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
4.2 รายไดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ        
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ        
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ        
 
ตาราง 29 ความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อ 
     ผลิตภัณฑ        
 

 
 

รายได 

วันที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ซื้อเฉพาะวัน

จันทร-ศุกร 
ซื้อเฉพาะ 

วันเสาร – อาทิตย 
ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
  10,001  -  15,000 บาท 
  15,001  -  20,000 บาท                           
   20,001  ข้ึนไป 

36 
27 
17 
10 

109 
59 
24 
55 

17 
11 
6 

29 

162 
97 
47 
94 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  30.775          Sig. (2 – tailed)   =   0.000            v   =   0.196             Sig.    =  0.000 
 

 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ       พบวาคา   2x   เทากับ  30.775 และคา   Sig.              
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(2 – tailed) เทากับ 0.000   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา    รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s 
V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.196 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
4.3 รายไดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 30 ความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี ่
     ในการซื้อผลิตภัณฑ 

 
 

รายได 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

  ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
  10,001  -  15,000 บาท 
  15,001  -  20,000 บาท                           
   20,001  ข้ึนไป 

101 
51 
30 
56 

46 
35 
9 

27 

15 
11 
8 

11 

162 
97 
47 
94 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  6.367                                     Sig. (2 – tailed)   =   0.383 
 

 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ 6.367   และคา   Sig.      
(2 – tailed) เทากับ 0.383    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ ปฏิเสธสมมติ



 
 

 
 
 

86

ฐานรอง (H1)    หมายความวา  รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
4.4 รายไดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจาย
ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 31 ความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน 
      คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
 
        รายได 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
  ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
  10,001  -  15,000 บาท 
  15,001  -  20,000 บาท                           
   20,001  ข้ึนไป 

114 
63 
20 
61 

33 
22 
17 
19 

15 
12 
10 
14 

162 
97 
47 
94 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  13.349          Sig. (2 – tailed)   =   0.038            d   =   0.88             Sig.    =  0.038 
 

 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   เทากับ  13.349 และคา   Sig. 
(2 – tailed) เทากับ 0.038   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา    รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ ์
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Somer’s d  พบวาความสัมพันธในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.88 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.5 รายไดมีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 32 ความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ 
      เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

รายได 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

  ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
  10,001  -  15,000 บาท 
  15,001  -  20,000 บาท                           
   20,001  ข้ึนไป 

113 
51 
31 
43 

34 
35 
11 
26 

15 
11 
5 

25 

162 
97 
47 
94 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  26.521          Sig. (2 – tailed)   =   0.000            v   =   0.182             Sig.    =  0.000 
 

 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   เทากับ  26.521  และคา   Sig.     
(2 – tailed) เทากับ 0.000   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา    รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ      ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
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Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.182 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.6 รายไดและกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : รายไดไมมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
 H1 : รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 33 ความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถาน 
     ที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

รายได 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

  ต่ํากวาหรือเทากับ  10,000 บาท  
  10,001  -  15,000 บาท 
  15,001  -  20,000 บาท                           
   20,001  ข้ึนไป 

100 
53 
32 
39 

23 
20 
3 

12 

39 
24 
12 
43 

162 
97 
47 
94 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  21.607          Sig. (2 – tailed)   =   0.001          v   =   0.164            Sig.    =  0.001 
 

 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายได กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ  21.607  และคา   Sig.     
(2 – tailed) เทากับ 0.001   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ        ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
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Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.164 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
สมมุติฐานขอท่ี 5  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 :ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     
  การทดสอบความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  วันที่ซื้อผลิตภัณฑ       
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และ
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรและสถิติ Cramer’s 
หรือ Somers’d เพื่อวัดขนาดความสัมพันธของตัวแปรโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
 
5.1   ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
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ตาราง 34  ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
 

 
ระดับการศึกษา 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา    
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

24 
 
4 
35 
2 

25 
 

17 
72 
10 

23 
 

16 
62 
8 

9 
 

15 
71 
10 

81 
 

49 
240 
30 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =  22.514          Sig. (2 – tailed)   =   0.007         v   =   0.137            Sig.    =  0.007 
  

 จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ  21.607  และคา   
Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.007   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา   ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาทีซ่ื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือทดสอบดวย
วิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.137อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.2   ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม     ดาน
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 35  ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
     ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

ระดับการศึกษา 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

ไมเกินมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา    
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

31 
 
7 

46 
6 

42 
 

36 
151 
18 

8 
 
6 
43 
6 

81 
 

49 
240 
30 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  17.351          Sig. (2 – tailed)   =   0.008         v   =   0.147            Sig.    =  0.008 
 

 จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง   ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   เทากับ  17.351  และคา   Sig. 
(2 – tailed) เทากับ 0.008   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)    หมายความวา   ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือทดสอบดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.147อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.3   ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
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 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม     ดาน
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 36  ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
      ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

ระดับการศึกษา 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา    
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

47 
 

31 
143 
17 

21 
 

15 
72 
9 

13 
 
3 

25 
4 

81 
 

49 
240 
30 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  3.644                  Sig. (2 – tailed)   =   0.045   v   =   0.231           Sig.    =  0.045 
 

 จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา  กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ 3.644   และคา   
Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.045    ซึ่งนอยกวากวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)     หมายความวา  ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือ
ทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 
0.231อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.4  ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ระดบัการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม     ดาน
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 37  ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
      ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
 
    ระดับการศึกษา 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา    
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

48 
 

28 
160 
22 

20 
 

13 
52 
6 

13 
 
8 
28 
2 

81 
 

49 
240 
30 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  4.234                              Sig. (2 – tailed)   =   0.645 
  

 จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา  กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ      พบวาคา   2x   เทากับ 4.234   และ
คา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.645    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ    
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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5.5  ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม     ดาน
สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 38  ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
      ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

ระดับการศึกษา 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา    
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

42 
 

24 
154 
18 

28 
 

19 
52 
7 

11 
 
6 

34 
5 

81 
 

49 
240 
30 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  9.868                                   Sig. (2 – tailed)   =   0.130 
 

 จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา  กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   เทากับ 9.868  และคา   
Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.130    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ          
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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5.6  ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดาน
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม     ดาน
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 39  ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    
      ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

ระดับการศึกษา 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา    
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

50 
 

28 
133 
13 

10 
 
6 

37 
5 

21 
 

15 
70 
12 

81 
 

49 
240 
30 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  3.529                                   Sig. (2 – tailed)   =   0.740 

 

 จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา  กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   เทากับ 3.529  และคา   
Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.740    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ          
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอท่ี 6  คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    

 

  การทดสอบความสัมพันธระหวาง คานิยมดานเนนทฤษฎี กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อ       
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และ
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถติิไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคา
นอยกวา 0.05    ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
 
 
 
 
 

6 .1   คานิยมดานเนนทฤษฎีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
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ตาราง 40  ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

 
คานิยมดานเนนทฤษฎี 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

11 
54 

22 
102 

20 
86 

18 
87 

71 
329 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =  31.109                                   Sig. (2 – tailed)   =   0.267 

 

 จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  
กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ        พบวาคา   2x   
เทากับ 31.109  และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.267   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก  (H0) และ  ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนทฤษฎี ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 

6 .2   คานิยมดานเนนทฤษฎีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 41  ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนทฤษฎี 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

16 
74 

43 
204 

12 
51 

71 
329 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  21.644                                  Sig. (2 – tailed)   =   0.248 
 

 จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  
กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   เทากับ 
21.644  และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.248    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  
(H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนทฤษฎี ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 
6 .3   คานิยมดานเนนทฤษฎีและกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 :คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 42  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนทฤษฎี 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

44 
194 

19 
98 

8 
37 

71 
329 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  11.147                                  Sig. (2 – tailed)   =   0.888 
  

 จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  
กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   
เทากับ 11.147  และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.888    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนทฤษฎี ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
6.4   คานิยมดานเนนทฤษฎีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 43  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อ 
       ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 

 
 

คานิยมดานเนนทฤษฎี 
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  

รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  
500  บาท 

501 -  1,000  
บาท 

1,001 บาท
ข้ึนไป 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

45 
213 

12 
79 

14 
37 

71 
329 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  12.961                                 Sig. (2 – tailed)   =   0.794 
  

 จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  
กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   
เทากับ 12.961 และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.794    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนทฤษฎี ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
6 .5   คานิยมดานเนนทฤษฎีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 44  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนทฤษฎี 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

นอย –ปานกลาง 
มาก 

41 
197 

21 
85 

9 
47 

71 
329 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  21.565       Sig. (2 – tailed)   =  0.252 
 

 จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  
กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   
เทากับ21.565  และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ  0.252    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนทฤษฎี ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
6 .6   คานิยมดานเนนทฤษฎีและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
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ตาราง 45  ความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 

 

 
คานิยมดานเนนทฤษฎี 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย – ปานกลาง 
มาก 

40 
184 

7 
51 

24 
94 

71 
329 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    = 19.399        Sig. (2 – tailed)   =  0.368 
  

 จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง   บุคลิกภาพตาม คานิยมดานเนน
ทฤษฎี  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ  19.399  และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ  0.368     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนทฤษฎี ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 

สมมติฐานขอท่ี 7  คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถติิไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
   
  การทดสอบความสัมพันธระหวาง คานิยมดานเนนความประหยัดกับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อ
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ผลิตภัณฑ   ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ     และสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ 
Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  โดยสามารถแยกสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
7 .1   คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

ตาราง 46  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

 
คานิยมดานเนนความประหยัด 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

5 
60 

18 
106 

14 
92 

11 
94 

48 
352 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =  35.416                                   Sig. (2 – tailed)   =   0.355 
 

 จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
ประหยัด  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ        พบวาคา   

2x   เทากับ 35.416   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.355    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวาคานิยมดานเนนความประหยัด  
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ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
7 .2  คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 47  ความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด กับ พฤติกรรมการ 
     ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนความ

ประหยัด 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

13 
77 

28 
219 

7 
56 

48 
352 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =    21.858                                Sig. (2 – tailed)   =   0.468 
  

 จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
ประหยัด  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑพบวาคา   2x   
เทากับ 21.858   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.468    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความประหยัด  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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7.3  คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 48  ความสัมพันธระหวาง   บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด กับ พฤติกรรมการ 
      ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนความประหยัด 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

23 
215 

18 
99 

7 
38 

48 
352 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  20.545         Sig. (2 – tailed)   =   0.549 
  

 จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
ประหยัด  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  พบวาคา   

2x   เทากับ 20.545   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.549    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความประหยัด  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 



 
 

 
 
 

106

7.4  คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 49  ความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด กับ พฤติกรรมการ 
     ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนความประหยัด 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นอย –ปานกลาง 
มาก 

18 
240 

19 
72 

11 
40 

48 
352 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    = 24.297     Sig. (2 – tailed)   =   0.332 
  

 จากตาราง 49 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง   บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
ประหยัด  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวา
คา   2x   เทากับ 24.297   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.332    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความประหยัด  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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7.5  คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 50  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความประหยัด 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

นอย –ปานกลาง 
มาก 

30 
208 

11 
95 

7 
49 

48 
352 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    = 9.890                          Sig. (2 – tailed)   =   0.987 
  

 จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
ประหยัด  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ 9.890   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.987    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความประหยัด  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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7.6  คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้ง 
ของผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 51  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 
 
คานิยมดานเนนความประหยัด 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

32 
192 

14 
44 

12 
116 

48 
352 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =17.724                              Sig. (2 – tailed)   =   0.722 
 

 จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
ประหยัด  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ 17.724   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.722   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความประหยัด  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอท่ี 8  คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 

  การทดสอบความสัมพันธระหวาง คานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ    ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ     และสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ 
Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  โดยสามารถแยกสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
8 .1   คานิยมดานเนนความสุนทรีย และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
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ตาราง 52  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ   
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

 
 

คานิยมดานเนนความสุนทรีย 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

35 
30 

55 
69 

70 
36 

47 
58 

207 
193 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    = 30.865    Sig. (2 – tailed)   =   0.771 
 

 จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
สุนทรีย   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ        พบวาคา   

2x   เทากับ 30.865   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.711   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความสุนทรีย    
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
8.2   คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 53  ความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความ
สุนทรีย 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

42 
48 

130 
117 

35 
28 

207 
193 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    = 15.126  Sig. (2 – tailed)   =   0.917 
 

 จากตาราง 53 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
สุนทรีย   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑพบวาคา   2x   
เทากับ 15.126   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.917   ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความสุนทรีย    
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
8.3   คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 54  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ 
     ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความสุนทรีย 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

128 
110 

58 
59 

21 
24 

207 
193 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    = 25.436  Sig. (2 – tailed)   =   0.382 
 

 จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
สุนทรีย   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   

2x   เทากับ 25.436   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.382    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความสุนทรีย    
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
8.4   คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 55  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความสุนทรีย 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นอย –ปานกลาง 
มาก 

135 
123 

45 
46 

27 
24 

207 
193 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    = 21.735                  Sig. (2 – tailed)   =   0.595 
 

 จากตาราง 55    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความสุนทรีย   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   
พบวาคา   2x   เทากับ 21.735  และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.595     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความ
สุนทรีย    ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ      ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
8.5   คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 56  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ 
     ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความสุนทรีย 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

นอย –ปานกลาง 
มาก 

103 
135 

72 
34 

32 
24 

207 
193 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  53.092          Sig. (2 – tailed)   =   0.001         v   =   0.258            Sig.    =  0.001 
 

 จากตาราง 56 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความ
สุนทรีย  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  พบวาคา   

2x   เทากับ  53.092    และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.001   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา   คานิยมดานเนนความสุนทรีย   
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ           
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวาความสัมพันธ
ในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.258 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
8.6   คานิยมดานเนนความประหยัดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
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ตาราง 57  ความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความสุนทรีย 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

100 
124 

35 
23 

72 
46 

207 
193 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    = 28.833   Sig. (2 – tailed)   =   0.226 
 

 จากตาราง 57    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความสุนทรีย   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   พบวา
คา   2x   เทากับ 28.833   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.226  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  คานิยมดานเนนความสุนทรีย    
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ     ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 

สมมติฐานขอท่ี 9  คานิยมดานเนนสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
   

 การทดสอบความสัมพนัธระหวาง คานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อผลิตภัณฑ       



 
 

 
 
 

116

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และ
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคา
นอยกวา 0.05  โดยสามารถแยกสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
9.1   คานิยมดานเนนสังคมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

ตาราง 58  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     

 

 
 

คานิยมดานเนนสังคม 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

18 
47 

37 
87 

40 
66 

39 
66 

134 
266 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    = 30.519   Sig. (2 – tailed)   =   0.726 

 

 จากตาราง 58    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
สังคม   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   
เทากับ 30.519   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.726     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวาคานิยมดานเนนสังคม    ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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9.2   คานิยมดานเนนสังคมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1: คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 59  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนสังคม 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

24 
66 

86 
161 

24 
39 

134 
266 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  22.835    Sig. (2 – tailed)   =  0.530 
 

 จากตาราง 59    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
สังคม   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   
เทากับ 22.835   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.530     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนสังคมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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9.3   คานิยมดานเนนสังคมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1: คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 60  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถีใ่นการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนสังคม 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

84 
154 

36 
81 

14 
31 

134 
266 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =  21.198      Sig. (2 – tailed)   =  0.627 
 

 จากตาราง 60    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
สังคม   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ 21.198   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.627     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนสังคมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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9.4   คานิยมดานเนนสังคมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 61  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนสังคม 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นอย –ปานกลาง 
มาก 

88 
170 

36 
55 

10 
41 

134 
266 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  45.149          Sig. (2 – tailed)   =   0.006         d   =   0.007            Sig.    =  0.006 
 

 จากตาราง 61 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม 
กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   
เทากับ  45.149   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.006   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา   คานิยมดานเนนสังคมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ         
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somer’s d  พบวาความสัมพันธ
ในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.238 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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9.5   คานิยมดานเนนสังคมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานสถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 62  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนสังคม 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการ

หลวง /อ่ืนๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

61 
177 

46 
60 

24 
29 

134 
266 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  29.836      Sig. (2 – tailed)   =  0.190 
 

 จากตาราง 62    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
สังคม   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   

2x   เทากับ 29.836   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.190    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนสังคมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว 
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9.6   คานิยมดานเนนสังคมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 63  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม กับ พฤติกรรมการซื้อ       
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนสังคม 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

68 
156 

23 
35 

43 
75 

134 
266 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  20.615      Sig. (2 – tailed)   =  0.661 

 

 จากตาราง 63    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
สังคม   กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ 20.615   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.661    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนสังคมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอท่ี 10  คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 

  การทดสอบความสัมพันธระหวาง คานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ    ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ     และสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ 
Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  โดยสามารถแยกสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
10.1   คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่
ซื้อผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
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ตาราง 64  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ 
     ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

 
 

คานิยมดานเนนความเปนผูนํา 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

40 
25 

71 
53 

62 
44 

58 
47 

231 
169 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =  36.579      Sig. (2 – tailed)   =  0.422 

 

 จากตาราง 64    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความเปนผูนํากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    พบวา
คา   2x   เทากับ 36.579   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.422  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความเปนผูนํา   
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
10.2   คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 65  ความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ 
       ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความเปน
ผูนํา 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย – ปานกลาง 
มาก 

46 
44 

149 
98 

36 
27 

231 
169 

รวม 90 247 63 105 
 

2x    =   35.796         Sig. (2 – tailed)   =  0.057 
 

 จากตาราง 65    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความเปนผูนํากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  พบวาคา   2x   
เทากับ35.796    และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.057    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความเปนผูนํา   
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
10.3   คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 66  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความเปนผูนํา 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

139 
99 

66 
51 

86 
41 

231 
169 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =   29.187      Sig. (2 – tailed)   =  0.213 

 

 จากตาราง 66    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความเปนผูนํากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   
พบวาคา   2x   เทากับ29.187    และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.213 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความ
เปนผูนํา   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
10 .4   คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจาย
ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 67  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความเปนผูนํา 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นอย –ปานกลาง 
มาก 

112 
146 

55 
36 

64 
13 

231 
169 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =   19.369      Sig. (2 – tailed)   =  0.732 
 

 จากตาราง 67    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความเปนผูนํากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม    ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
พบวาคา   2x   เทากับ19.369    และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.732    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความ
เปนผูนํา   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ     ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
10.5   คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 68  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ 
     ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความเปนผูนํา 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

นอย –ปานกลาง 
มาก 

132 
106 

62 
44 

33 
23 

231 
169 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =  33.138        Sig. (2 – tailed)   =  0.101 
 

 จากตาราง 68    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความเปนผูนํากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    
พบวาคา   2x   เทากับ33.138    และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ  0.101     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความ
เปนผูนํา   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
10.6   คานิยมดานเนนความเปนผูนําและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
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ตาราง 69  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนความเปนผูนํา 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

130 
94 

29 
29 

72 
46 

231 
169 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  24.692          Sig. (2 – tailed)   =  0.423 
 

 จากตาราง 69    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
ความเปนผูนํากับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    พบวา
คา   2x   เทากับ24.692   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.423    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนความ
เปนผูนํา   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 

สมมติฐานขอท่ี 11  คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
   

 การทดสอบความสัมพันธระหวาง คานยิมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อผลิตภัณฑ       
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ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และ
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig. (2 – tailed) มีคา
นอยกวา 0.05  โดยสามารถแยกสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
11 .1  คานิยมดานเนนคุณธรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 
ตาราง 70  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

 
 

คานิยมดานเนนคุณธรรม 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น. 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

6 
59 

18 
106 

12 
94 

20 
85 

56 
344 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =   34.841       Sig. (2 – tailed)   =  0.524 
 

 จากตาราง 70    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
คุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   

2x   เทากับ34.841   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.524    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนคุณธรรม   ไม
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มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
11.2   คานิยมดานเนนคุณธรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 71  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนคุณธรรม 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย –ปานกลาง 
มาก 

15 
75 

34 
213 

7 
56 

56 
344 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =   17.773       Sig. (2 – tailed)   =  0.814 
 

 จากตาราง 71    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
คุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    พบวาคา   2x   
เทากับ   17.773   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.814    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนคุณธรรม   ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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11 .3   คานิยมดานเนนคุณธรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 72  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนคุณธรรม 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย – ปานกลาง 
มาก 

41 
197 

10 
107 

5 
40 

56 
344 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =   31.363        Sig. (2 – tailed)   =  0.144 
 

 จากตาราง 72   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
คุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ   31.363   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.144    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนคุณธรรม   ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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11 .4   คานิยมดานเนนคุณธรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 73  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
คานิยมดานเนนคุณธรรม 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นอย –ปานกลาง 
มาก 

37 
221 

9 
82 

10 
41 

56 
344 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =  36.285          Sig. (2 – tailed)   =   0.049         d   =   0.001            Sig.    =  0.049 
  

 จากตาราง 73 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
คุณธรรม  กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    
พบวาคา   2x   เทากับ  36.285    และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.049   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา   คานิยมดานเนน
คุณธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ   ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   เม่ือทดสอบดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somer’s d     พบวา
ความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.001 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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11 .5   คานิยมดานเนนคุณธรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 74  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนคุณธรรม 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของ
โครงการหลวง /

อ่ืนๆ  

นอย –ปานกลาง 
มาก 

32 
206 

18 
88 

6 
50 

56 
344 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =   34.271      Sig. (2 – tailed)   =  0.080 
 

 จากตาราง 74   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
คุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   

2x   เทากับ   34.271   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.080    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนคุณธรรม   ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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11 .6   คานิยมดานเนนคุณธรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 : คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 
ตาราง 75  ความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ 
      ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
 

คานิยมดานเนนคุณธรรม 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย – ปานกลาง 
มาก 

35 
193 

2 
56 

19 
99 

56 
344 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =   29.882       Sig. (2 – tailed)   =  0.189 
 

 จากตาราง 75   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนน
คุณธรรม กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    พบวาคา   

2x   เทากับ   29.882   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.189     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  คานิยมดานเนนคุณธรรม   ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอท่ี 12  ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของ  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
 H1 : ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     
  การทดสอบความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคากับ พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร     ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    วันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ   ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     สถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ     และสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ใชสถิติไคสแควรทดสอบความสัมพันธ     โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%  ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ 
Sig. (2 – tailed) มีคานอยกวา 0.05  โดยสามารถแยกสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
12 .1   ความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ     
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 H1 : ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   
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ตาราง 76  ความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
     ส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     
 

 
ความออนไหวดานราคา 

ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 08.00 – 

11.00 น. 
11.01 – 
14.00 น 

14.01 – 
17.00น. 

หลังเวลา 
17.00 น.. 

นอย –  ปานกลาง 
มาก 

13 
52 

34 
90 

35 
71 

22 
83 

104 
296 

รวม 65 124 106 105 400 
 

2x    =   56.358       Sig. (2 – tailed)   =  0.499 
 

 จากตาราง 76   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ     พบวาคา   2x   เทากับ   
56.358   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.499     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ความออนไหวดานราคา ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
12 .2   ความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 77  ความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
     ส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
 
ความออนไหวดานราคา 

 
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ 

 
รวม 

ซื้อเฉพาะวัน
จันทร-ศุกร 

ซื้อเฉพาะ 
วันเสาร – อาทิตย 

ซื้อเฉพาะวันส้ิน
เดือน  / อ่ืน  ๆ 

นอย –  ปานกลาง 
มาก 

23 
67 

66 
181 

15 
48 

104 
296 

รวม 90 247 63 400 
 

2x    =  57.515          Sig. (2 – tailed)   =   0.022         v   =   0.379           Sig.    =  0.022 
 

 จากตาราง 77 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา   2x   เทากับ  27.515และคา   
Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.022   ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา   ความออนไหวดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    เม่ือทดสอบ
ดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวาความสัมพันธในระดับต่ํา   โดยมีความสัมพันธเทากับ 0.379 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
12 .3   ความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 78  ความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
      ส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
ความออนไหวดานราคา 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม 1-5 คร้ังตอ

เดือน 
6-10 คร้ังตอ

เดือน 
 11 คร้ังข้ึนไป 

นอย –   ปานกลาง 
มาก 

64 
174 

19 
98 

21 
24 

104 
296 

รวม 238 117 45 400 
 

2x    =   30.857        Sig. (2 – tailed)   =  0.788 
 

 จากตาราง 78   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  พบวาคา   2x   เทากับ   
30.857   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.788     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ความออนไหวดานราคา ไมมี
ความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
12.4   ความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการ
ซื้อผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 :ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 :ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 79 ความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ   
      ส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
ความออนไหวดานราคา 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  
รวม ต่ํากวา หรือเทากับ  

500  บาท 
501 -  1,000  

บาท 
1,001 บาท

ข้ึนไป 
นอย –    ปานกลาง 
มาก 

73 
185 

26 
65 

5 
46 

104 
296 

รวม 258 91 51 400 
 

2x    =   41.957        Sig. (2 – tailed)   =  0.303 

 

 จากตาราง 79   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  พบวาคา 2x   เทากับ   
41.957   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.303     ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  ความออนไหวดานราคา ไมมีความสัมพนัธ
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
12.5   ความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 H1 : ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
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ตาราง 80  ความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
      ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 

 
ความออนไหวดานราคา 

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  
รวม หางสรรพสินคา/

ซุปเปอรมารเก็ต  

รานขายของ   
ชําทั่วไป 

รานของโครงการ
หลวง /อ่ืนๆ  

นอย –    ปานกลาง 
มาก 

47 
191 

42 
64 

15 
41 

104 
296 

รวม 238 106 56 400 
 

2x    =   47.523        Sig. (2 – tailed)   =  0.138 
 

 จากตาราง 80   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   พบวาคา 2x   เทากับ   
47.523   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.138    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ความออนไหวดานราคา ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 
12.6   ความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 : ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 H1 :ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
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ตาราง 81  ความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
      ส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ 
 

 
ความออนไหวดานราคา 

สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
รวม ใกลบาน ใกลที่ทํางาน 

 
อยูในเสนทาง

ผาน/อ่ืนๆ 

นอย –    ปานกลาง 
มาก 

57 
167 

19 
39 

28 
90 

104 
296 

รวม 224 58 118 400 
 

2x    =  45.812         Sig. (2 – tailed)   =  0.180 
 

 จากตาราง 81   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความออนไหวดานราคา กับ 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  พบวาคา 2x   เทากับ   
45.812   และคา   Sig. (2 – tailed) เทากับ   0.180    ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    หมายความวา  ความออนไหวดานราคา ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 82  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 

ตัวแปรตน 
(Independent 

Variable) 

ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภค 

ชวงเวลาที่
ซื้อ

ผลิตภัณฑ       

วันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ              

ความถี่ใน
การซื้อ

ผลิตภัณฑ     

คาใชจาย
ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ 

สถานที่
เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ     

สถานที่ตั้ง
ของ

ผลิตภัณฑ 
1.เพศ       
2.อาย ุ       
3.อาชีพ       
4.รายได       
5.ระดับการศึกษา       
6. คานิยมดาน
เนนทฤษฎี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.คานิยมดานเนน
ความประหยัด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.คานิยมดานเนน
ความสุนทรีย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.คานิยมดานเนน
สังคม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.คานิยมดาน
เนนความเปนผูนํา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.คานิยมดาน
เนนคุณธรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12.ความออนไหว
ดานราคา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
สัญลักษณ    หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน 
สัญลักษณ     หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาถึง  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาคนควาตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

สังเขปความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร   บุคลิกภาพตามคานิยม ความออนไหวดาน 

ราคา และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะดานประชากรศาสตร  บุคลิกภาพตามคานิยม  
ความออนไหวดานราคา และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

  1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจผลิตสินคาเพื่อส่ิงแวดลอม  ในการ
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสามารถกําหนดไดเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ทางการส่ือสารทางการตลาดมากข้ึน 
  2. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูที่กําลังจะเขามาในธุรกิจผลิตสินคาเพื่อส่ิงแวดลอม  เพื่อ       
เปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
และนําผลวิจัยนั้นมาวางแผนในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมตอไป 
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สมมติฐานของการวิจัย  

1. เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

2. อายมีุความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

3. อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

4. รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

5. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

6. คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ    
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

7.  คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

8. คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอม  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

9.  คานิยมดานเนนสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 10. คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  11. คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  12 . ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
 ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย  

  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป   

 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผู บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป     เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่
แนนอนได ทางผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวนประชากร(กัลยา วาณิชยบัญชา. 
2544:4)    ขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 385 ตัวอยาง และสํารองแบบสอบถามเพื่อปองกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการตอบไมครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามอีกจํานวน   5%   ของ
กลุมตัวอยาง รวมทั้งหมด  เปนจํานวน   405 ตัวอยาง     โดยผูวิจัยไดใชการสุมตัวอยางในคร้ังนี้ โดย
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling)  
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคนควา  

  เคร่ืองมือแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ใชในการวัดลักษณะประชากรศาสตร    
บุคลิกภาพตามคานิยม ความออนไหวดานราคา และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งแบบสอบถามที่สรางข้ึนนั้นแบงออกเปน 4สวนใหญๆ     ประกอบดวย  

 สวนท่ี1 เปนคําถามดานประชากรศาสตรที่ เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวนทั้งส้ิน 5 ขอ 

 

 สวนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยมของผูบริโภคมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  เปนคําถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ในรูปแบบ
ของลิเคิรท  (Likert ‘s Scale) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเปน  5 ระดับ  จํานวนทั้งส้ิน 
18 ขอ   มีการใหคะแนนความคิดเห็น ดังนี้  
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    สวนท่ี3  ขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   เปนคําถามประเภทมาตราสวนประมาณคําตอบ (Rating Scale)ใน
รูปแบบของลิเคิรท  (Likert ‘s Scale) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ  จํานวน
ทั้งส้ิน 5 ขอ 

 

   ส วนท่ี4   ขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่ อส่ิงแวดลอมของผูบริโภค  เปน
แบบสอบถามปลายเปด  (Open – ended  question)   มีจํานวน 1 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน(Ratio  Scale)  และแบบสอบถามปลายปด  (Close– ended  question)  มีจํานวน 5  ขอ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  รวมทั้งส้ิน 6 ขอ 
 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย  

    1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฏีทางการตลาด เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค  
ขอมูลความเปนมาสถานการณ  ระเบียบตางๆ  และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  จากนั้นกําหนดกรอบในการ
สรางขอคําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน  
     2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม  
     3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย  

    4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของภาษา 
                  5.นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ และไดแกไขเพิ่มเติมแลวจากผูเชี่ยวชาญไป
ทดลองใช (Pre – test) กับกลุมตัวอยาง 40 คนเพื่อทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม(Reliability 
of the test)  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วา
นิชยบัญชา. 2549: 35) ไดคาดังนี้ 
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คาสัมประสิทธิ ์ (-Coefficient)ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานทฤษฎี เทากับ 0.815 
คาสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานความประหยัด เทากับ 0.817 
คาสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานความสุนทรีย เทากับ 0.915 
คาสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานเนนสังคม เทากับ 0.784 
คาสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานความเปนผูนํา เทากับ 0.781 
คาสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ของบุคลิกภาพตามคานิยม    ดานคุณธรรม เทากับ 0.780 
คาสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ของความออนไหวดานราคา เทากับ 0.840 
 

การวิเคราะหขอมูล 

          การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร   โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ
กอนที่จะแปลงขอมูล และเขารหัส (Coding) เพื่อนําเขาประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติโดยใช
คอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
ตางๆดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ   อายุ อาชีพ รายไดสวนตัว 
เฉล่ียตอเดือน  ระดับการศึกษาสูงสุด  แสดงผลเปนจํานวน  และคารอยละ 

2.   บุคลิกภาพตามคานิยม แสดงผลเปนคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ความออนไหวดานราคา แสดงผลเปนคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  แสดงผล 

เปนจํานวน  คารอยละ  คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5. ทดสอบสมมติฐานโดยใชทดสอบความเปนอิสระระหวางตัวแปร 2 ตัว ( Test of  

Independence) ไดจากกลุมตัวอยางเดียวกันนั้นมีความสัมพันธกันหรือไม โดยใชสูตรไคสแควร           
(กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546: 297)  
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สรุปผลการศึกษาคนควา 

    การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้           
  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.30 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.80  ซึ่งสวนใหญอยูในชวง
อายุ  20-26 ป  คิดเปนรอยละ 35.30  มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา  คิดเปนรอยละ 29.00โดยมีรายได
สวนตัวเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.50  และมีระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับปริญญาตรี   คิดเปนรอยละ 60.00 
  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยมของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
       บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนทฤษฎี   โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก   พบวา 
ในดานการคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา      และการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสินคากอนตัดสินใจซื้อ  อยูในระดับมากที่สุด   การทดลองใชสินคาตัวอยางให
เห็นผลลัพธกอนเพื่อทําใหสามารถตัดสินใจไดวาสินคาดีหรือไม   อยูในระดับมาก 

        บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความประหยัด   โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับ
มาก  พบวา ในดานการคํานึงถึงความคุมคาและความทนทานของสินคา   การซื้อสินคาเฉพาะตาม
ความจําเปน  และการซื้อสินคาที่มีของแถม    อยูในระดับมาก 

     บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความสุนทรีย    โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับ 
ปานกลาง  พบวา ในดานการซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม   การซื้อสินคาที่มีการออกแบบ
สวยงามมากกวาคุณลักษณะของตัวสินคา   และการยึดติดกับรูปลักษณภายนอกสินคา     อยูในระดับ
ปานกลาง 
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      บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนสังคม   โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   
พบวา ในดานการเกิดความสุขเม่ือผูอ่ืนชื่นชมสินคาที่ซื้อ   อยูในระดับมาก    การชอบออกงานพบปะ
สังสรรคพูดคุยกับผูอ่ืน    และการนิยมซื้อสินคาตามกระแสนิยม   อยูในระดับปานกลาง 
 
      บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนความเปนผูนํา  โดยรวมเฉล่ีย อยูในระดับ
ปานกลาง  พบวา ในดานการซื้อสินคาที่ไมซ้ําแบบผูอ่ืน    การซื้อสินคาที่เพิ่งออกใหมอยูเสมอ    และ
การเลิกใชสินคานั้นทันทีเม่ือผูอ่ืนใชสินคาแบบเดียวกัน    อยูในระดับปานกลาง   
  
     บุคลิกภาพตามคานิยมดานเนนคุณธรรม  โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก  
พบวา  ในดานการซื้อผักผลไมที่ปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนการลดมลพิษในอากาศ    การซื้อสินคาที่
ผลิตจากธรรมชาติเพื่อตองการลดสภาวะโลกรอน        และการซื้อของใชในชีวิตประจําวันเชน ยาสีฟน
ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ    อยูในระดับมาก   
 

 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา 

                  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม
เฉล่ียอยูในระดับมาก  พบวา ในดานการคํานึงถึงดานราคาเปนหลักในการซื้อสินคา     การซื้อสินคา
เพิ่มข้ึนเม่ือมีการลดราคา  และการสนใจในตัวสินคามากข้ึนเม่ือมีการใหสวนลด   อยูในระดับมาก    
การคอยติดตามขาวสารการลดราคาของสินคา     และการซื้อสินคาเฉพาะชวงที่มีการลดราคา   อยูใน
ปานกลาง 
 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม  
     ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความถี่โดยเฉล่ียในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 1-5 คร้ังตอเดือน       
คิดเปนรอยละ 59.50  ชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑสวนใหญซื้อในชวงเวลา11.01-14.00 น. คิดเปนรอยละ 
31.00 วันที่ซื้อผลิตภัณฑซื้อเฉพาะวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 62.80  คาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑสวนใหญ มีคาใชจายในการซื้อ ต่ํากวา หรือเทากับ  500  บาท คิดเปนรอยละ 64.50    
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สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑสวนใหญซื้อ ที่หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต    คิดเปนรอยละ 59.50   
และสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ สวนใหญเลือกสถานที่ตั้ง ใกลบาน   คิดเปนรอยละ 55.00 
 

    ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมุติฐาน 

  สมมุติฐานขอท่ี 1  เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    และดานสถานที่ตั้ง
ของผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  

 สมมุติฐานขอท่ี 2  อายมีุความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา   อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม    ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   และดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    ยกเวนดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ    และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

 สมมุติฐานขอท่ี 3  อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ    ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานคาใชจายใน
การซื้อผลิตภัณฑ  และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   ยกเวน
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  และดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  สมมุติฐานขอท่ี 4 รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา   รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   และดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว    ยกเวน ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ     ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ดาน
สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 สมมุติฐานขอท่ี 5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ  ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และ
ดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ      ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานชวงเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  และดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

 
 สมมุติฐานขอท่ี 6 คานิยมดานเนนทฤษฎีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
  จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  คานิยมดานเนนทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และดาน
สถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 สมมุติฐานขอท่ี 7 คานิยมดานเนนความประหยัดมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  คานิยมดานเนนความประหยัดไมมีความสัมพันธ กับ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    
และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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          สมมุติฐานขอท่ี 8 คานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  คานิยมดานเนนความสุนทรียไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   และดานสถานที่ตั้งของ
ผลิตภัณฑ     ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   ยกเวนดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    
 

สมมุติฐานขอท่ี 9 คานิยมดานเนนสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  คานิยมดานเนนสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานความถี่ใน
การซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ     ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    ยกเวนดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ    ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว   

 
สมมุติฐานขอท่ี 10 คานิยมดานเนนความเปนผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  คานิยมดานเนนความเปนผูนําไมมีความสัมพันธ กับ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   
ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     
และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมุติฐานขอท่ี 11 คานิยมดานเนนคุณธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา   คานิยมดานเนนคุณธรรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ     ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ     และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  ซึ่งไม
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สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว   
   สมมุติฐานขอท่ี 12 ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

  จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  ความออนไหวดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานชวงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ  ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ     
ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ   ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ  
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    
 
อภิปรายผล 

 

  1.การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา 
สวนใหญ ซื้อ 1-5 คร้ังตอเดือน   วันที่ซื้อผลิตภัณฑ คือ ซื้อเฉพาะวันเสาร – อาทิตย  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ   อารยา   บูรณะกุล (2545: 75)   ซึ่งทําการศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของผูบริโภคดาน
ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  การศึกษาความคิด  
พบวาโดยเฉล่ียผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  1-2 คร้ัง  โดยซื้อในวันเสาร- อาทิตย  ดาน
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมแตละคร้ัง  พบวาสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ ต่ํากวา 
หรือเทากับ  500 บาท  ทั้งนี้อาจเปนเพราะราคาผลิตภัณฑเปนราคาที่ไมถูกและไมแพงเกินไป  ทําให
ผูบริโภคสามารถใชจายเพื่อซื้อผลิตภัณฑไดงาย นอกจากนี้พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ที่หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต  ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบัน
หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต เปนสถานที่ขายสินคาตางๆอยางครบครันและมีสินคาและบริการ
อยางใหเลือกมากข้ึนโดยที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ไดอยางครบทุกอยางตามความ
ตองการจากที่เดียวกันโดยไมตองหาจากที่อ่ืนๆอีก และราคาสินคาตางๆก็ไมแพงดวย ซึ่งทําให
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี   ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ  พงศธร   หลอสมบูรณ  และ
คณะ(2540: 57)  ซึ่งทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   พบวา  หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต  เปนแหลงที่ผูบริโภคใชบริการมากที่สุด  
และสวนใหญจะเลือกสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   ที่ใกลบาน หรือทีท่ํางาน  ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัย
ของ   เครือวัล  พงศประเสริฐชัย และคณะ(2539: บทคัดยอ) ซึ่งทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
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ของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหารปลอดสารเคมี    พบวาสถานที่จําหนายใกลบานหรือทางผานเปนส่ิงที่
ผูบริโภคตองการ 
 2. การวิเคราะหบุคลิกภาพตามคานิยม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมดานเนนทฤษฎี   
ดานเนนความประหยัด   และดานเนนคุณธรรม  โดยรวมอยูในระดับมาก   และบุคลิกภาพเนนความ
สุนทรีย      ดานเนนสังคม    และดานเนนความเปนผูนํา  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาโดยคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ไดรับ     นอกจากนี้ยัง
คํานึงถึงความคุมคาและความทนทาน    รวมถึงการซื้อสินคาที่ผลิตจากธรรมชาติเพื่อตองการลด
สภาวะโลกรอน    ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ     ขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร (2541: 56-65)  ซึ่ง
ทําการศึกษาเร่ือง รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร   พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมอุดมการณเปนกลุมที่สนใจเร่ือง
ส่ิงแวดลอมและอยากทํางานดานส่ิงแวดลอม  กลุมเด็กบานเปนกลุมที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับบานและ
ครอบครัวเปนสวนใหญ  มีการใชจายอยางประหยัด  รักษาสุขภาพอนามัยตนเองและครอบครัว     
กลุมที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ  เปนกลุมที่มีความสนใจและความคิดเห็นตอส่ิงแวดลอมในระดับสูง รับรู
เร่ืองส่ิงแวดลอมทั่วๆไป  และตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมในดานตางๆ 
 
 3. การวิเคราะหความออนไหวดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความออนไหวดาน
ราคา  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญคํานึงถึงดานราคาเปนหลักใน
การซื้อสินคา  การซื้อสินคาเพิ่มข้ึน  เม่ือมีการลดราคา  การคอยติดตามขาวสารการลดราคาของสินคา  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญทิพย  เหลาบุญเจริญ และคณะ (2539: 39)   ซึ่งทําการศึกษาเร่ือง 
ผลของการใชกลยุทธการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทอุปโภคบริโภค
ของผูบริโภคตอทัศนคติของผูประกอบการ  พบวากลุมผูบริโภคที่ใหญที่สุดใชเหตุผลดานราคาของ
สินคาในดานอนุรักษส่ิงแวดลอม ในการตัดสินใจซื้อสินคาอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับมาก  และ
สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542:11) ซึ่งกลาววาการมีสินคาที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมายไดขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได  และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองวาคุมคา 

 

4. การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   
พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ดาน
สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ    อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ และดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ    รายไดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ   ดานคาใชจาย
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ในการซื้อผลิตภัณฑ    ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ  และดานสถานที่ตั้งของผลิตภัณฑ   และระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  และ
ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ( ศิริวรรณ   เสรีรัตนและคณะ. 2546;  อางอิงจาก  
Kotler. 2003: 191)  ซึ่งกลาววา พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคจะข้ึนอยูกับลักษณะของผูซื้อ 
คือ ปจจัยสวนบุคคล  เชน อายุ รายได อาชีพ และระดับการศึกษา  

 

     5. การวิเคราะหความสัมพันธของบุคลิกภาพตามคานิยมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  พบวาคานิยมดานเนนความสุนทรียมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม    ดานสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ   คานิยมดานเนนสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     และคานิยมดานเนนคุณธรรม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ     
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   ขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร (2541: 59-65)  ซึ่งทําการศึกษาเร่ือง รูปแบบ
การดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร   
พบวารูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละกลุมแนวคิด  มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
แตกตางกัน      

 

    6. การวิเคราะหความสัมพันธของความออนไหวดานราคาและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม   พบวาความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   ดานวันที่ซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ  พงศธร   หลอสมบูรณ  และ
คณะ (2540: 57)  ซึ่งทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร   พบวา ราคาเปนปจจัยที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายใหความสําคัญมากในระดับ
ใกลเคียงกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ   
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
  จากผลการศึกษา เ ร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 20 - 26 ป มีอาชีพเปนนักเรียน/  
นักศึกษา  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  และมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ซึ่งมีปริมาณมากกวากลุมอ่ืนๆ  และเปนคนรุนใหมที่อยูในวัยเร่ิมตนทํางาน และมักจะ
ชอบทดลองใชผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ  ดังนั้นผูประกอบการ ตองมุงทําการตลาดและพัฒนาสินคาให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย   

2. คานิยมดานเนนความสุนทรีย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมดานสถานที่เลือกซื้อ      สวนคานิยมดานเนนสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมดานคาใชจายในการซื้อ        และคานิยมดานเนนคุณธรรม  มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมดานคาใชจายในการซื้อ      ซึ่งคานิยมอาจเปล่ียนแปลง
ไดเม่ือไดรับอิทธิพลจากส่ิงตางๆ   ดังนั้นพฤติกรรมดังกลาวที่มีความสัมพันธกันก็จะเปล่ียนแปลงไป
ดวย   ผูประกอบการควรมีการวางแผนการตลาดสําหรับกลุมผูบริโภคที่มีคานิยมที่ไมเหมือนกัน ทําให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากข้ึน 

3. ความออนไหวดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
ดานวันที่ซื้อ  ดังนั้นผูประกอบการควรนําขอมูลในสวนนี้ไปวางแผนดานการสงเสริมทางดานการตลาด
กับลูกคา 
   4. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 

       ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อในชวงเวลา 11.0-
14.00 น. และ ซื้อในวันเสาร-อาทิตย มากที่สุด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวผูประกอบการอาจใชเปนแนวทาง
ในการวางกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับชวงวันและเวลา เชนการจัดนาทีทอง 

      ผลการวิจัยพบวา  ความถี่ในการซื้อ  และคาใชจายในการซื้อ ผูบริโภคยังมีการซื้อในระดับ
ที่นอยมาก   ผูประกอบการอาจใชการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
มากข้ึน   

      ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อที่หางสรรพสินคา/
ซุปเปอรมารเก็ต   และใกลบานมากที่สุด  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว  ผูประกอบการอาจใชเปนแนวทางใน
การวางกลยุทธชองทางการจัดจําหนายใหเหมาะสม และครอบคลุมมากข้ึน  เชนการเพิ่มชองทางการ
จําหนายที่หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต  แหลงชุมชน หรือยานธุรกิจใหมากข้ึน    
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ขอเสนอแนะเพื่องานวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  เพื่อนํา 

ผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง  และการวางกลยุทธทางการตลาดดานธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม   

2. งานวิจัยคร้ังนี้มุงเนนศึกษากลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งหากทําการวิจัย 
คร้ังตอไป  ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการวิจัยในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันทางลักษณะภูมิประเทศในแตละ
ภูมิภาค  เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่แตกตางกันมาทําการศึกษาเปรียบเทียบกันไดอีกแนวทางหนึ่ง  อัน
จะเปนประโยชนตอธุรกิจมากยิ่งข้ึนตอการขยายกลุมลูกคาเปาหมายออกไป 

3. ควรศึกษาผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  เฉพาะในแตละประเภทของสายผลิตภัณฑเพื่อให 
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมากข้ึน 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………… 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธในระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   โดยมี
จุดประสงค เพื่อที่จะศึกษาเร่ือง“พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร”  คําตอบของทานมีคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย    ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดรับจากทาน
ไวเปนความลับ โดยจะนําไปใชเพื่อสรุปผลการวิจัยเปนภาพรวมเทานั้น  ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง
และสมบูรณ  จะชวยใหการวิจัยดําเนินไปดวยความถูกตอง  ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทาน 
โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานอยางรอบคอบใหครบทุกขอ 
 

  แบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวน  มีจํานวน 5 หนา  
    สวนท่ี 1   ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

  สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยม  ในกลุมเนนทฤษฎี  เนนความประหยัด   
เนนความสุนทรีย  เนนสังคม  เนนความเปนผูนํา  และเนนคุณธรรมที่มีตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เพื่อส่ิงแวดลอม  

  สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคาที่มีตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  
   สวนท่ี 4   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
 
   คําจํากัดความ  ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุธรรมชาติ 
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดยผานกระบวนการและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หรือมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  เชน ผักปลอดสารพิษ  สินคาประเภทรีฟล  สินคาที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ฯลฯ 
 
   หลังจากที่ทานไดตอบแบบสอบถามฉบับนี้แลวกรุณา สงคืนใหแกผูทําการวิจัย  ผูวิจัยจะเก็บ
ขอมูลที่ไดรับจากทานไวเปนความลับ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี ้
 
          รินรดา  รอดรักษ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน         หนาขอความที่ตรงกับขอมูลทานมากที่สุด 

 1. เพศ 
        ชาย                                                 หญิง 

  
2. อาย ุ

               20-26 ป              27-33 ป 
                               34-40 ป                                          41 ป  ข้ึนไป 

 

3. อาชีพ 
     นักเรียน/ นักศึกษา                             ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ 

                              รับจาง/ พนักงานเอกชน                      ธุรกิจสวนตัว 
      อ่ืนๆ  

 

4. รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 
        ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท         10,001  - 15,000 บาท 
                              15,001   - 20,000 บาท                     20,001  -  25,000 บาท 
                               25,001  -  30,000  บาท                   30,001  บาท ข้ึนไป 
  

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                               ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา       

      อนุปริญญาหรือเทียบเทา               
                               ปริญญาตรี                                                       
                               สูงกวาปริญญาตรี   
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามคานิยมของผูตอบแบบสอบถาม 

  ในกลุมเนนทฤษฎี  เนนความประหยัด  เนนความสุนทรีย  เนนสังคม  เนนความเปนผูนํา  
และเนนคุณธรรม 

 คําช้ีแจง  โปรดประเมินคุณลักษณะของทานวามีคุณลักษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด และ
ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับลักษณะของทานมากที่สุด 
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ลักษณะบุคลิกภาพคานิยม 

ตรงกับลักษณะของทาน 

มา
กท

ี่สุด
  

มา
ก  

ปา
นก

ลา
ง  

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
เนนทฤษฎ ี  

1. ทานซื้อสินคาโดยคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพทีไ่ดรับ       
2. ทานมักพิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพและ 
    ประสิทธิภาพของสินคากอนตัดสินใจซื้อ 

     

3. ทานมักทดลองใชสินคาตัวอยางใหเห็นผลลัพธกอน  
    เพื่อทําใหสามารถตัดสินใจไดวาสินคาดีหรือไม 

     

เนนความประหยัด  
4. ทานซื้อสินคาโดยคํานึงถึงความคุมคาและความทนทาน      
5.  ทานซื้อสินคาเฉพาะตามความจําเปน      
6.  ทานชอบซื้อสินคาที่มีของแถม       

เนนความสุนทรีย  
7. สินคาที่ทานซื้อสวนใหญมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม      
8. ทานเลือกซื้อสินคาที่มีการออกแบบสวยงามมากกวา 
    คุณลักษณะของตัวสินคา 

     

9. ทานมักยึดติดกับรูปลักษณภายนอกสินคา      
เนนสังคม  

10. ทานนิยมซื้อสินคาตามกระแสนิยม      
11. ทานมีความสุขเม่ือผูอ่ืนชื่นชมสินคาทีท่านซื้อ      
12. ทานชอบออกงาน  พบปะสังสรรค  พูดคุยกับผูอ่ืน      

เนนความเปนผูนํา  
13. ทานซื้อสินคาที่เพิ่งออกใหมอยูเสมอ      
14. ทานมักซื้อสินคาที่ไมซ้ําแบบผูอ่ืน      
15. ทานเลิกใชสินคานั้นทันทีเม่ือผูอ่ืนใชสินคาแบบ 
      เดียวกับทาน 
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ลักษณะบุคลิกภาพคานิยม 

ตรงกับลักษณะของทาน 

มา
กท

ี่สุด
  

มา
ก  

ปา
นก

ลา
ง  

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
เนนคุณธรรม  

16. ทานนิยมซื้อของใชในชีวิตประจําวันเชน ยาสีฟนที ่
      ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาต ิ

     

17. ทานนิยมซื้อผัก ผลไมที่ปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุน 
      การลดมลพิษในอากาศ 

     

18. ทานซื้อสินคาที่ผลิตจากธรรมชาติ   เพื่อตองการลด  
      สภาวะโลกรอน 

     

 
 
 
สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับความออนไหวดานราคา  

  คําช้ีแจง   โปรดประเมินคุณลักษณะของทานวามีคุณลักษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด และ
ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับลักษณะของทานมากที่สุด 
 

 
 

ความออนไหวดานราคา 

ตรงกับลักษณะของทาน 

มา
กท

ี่สุด
 

 มา
ก 

 ปา
นก

ลา
ง 

 นอ
ย 

 นอ
ยท

ี่สุด
  

5 4 3 2 1 
1. ทานคํานึงถึงดานราคาเปนหลักในการซื้อสินคา      
2. ทานซื้อสินคาเพิ่มข้ึน   เม่ือมีการลดราคา      
3. ทานจะคอยติดตามขาวสารการลดราคาของสินคา      
4. ทานนิยมซื้อสินคาเฉพาะชวงที่มีการลดราคา      
5. ทานสนใจในตัวสินคามากข้ึนเม่ือมีการใหสวนลด      
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สวนท่ี 4   ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค 
  คําช้ีแจง  โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และ ทําเคร่ืองหมาย  ลงใน         

หนาขอความที่ตรงกับขอมูลทานมากที่สุด  

 

    1.  ทานซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมในชวงเวลาใดมากที่สุด 
  08.00 – 11.00 น.     11.01 – 14.00 น. 
  14.01 – 17.00 น.      17.01 – 20.00 น. 
  20.01 – 22.00 น. 

 

     2.  ทานซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมในวันใดมากที่สุด 
   ซื้อเฉพาะวันจันทร-ศุกร                            ซื้อเฉพาะวันเสาร – อาทิตย 
   ซื้อเฉพาะวันส้ินเดือน                               อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………. 
    
     

    3.  ความถีใ่นการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของทานโดยเฉล่ียประมาณ ........................ คร้ัง/
เดือน 
      
     4.   คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมเฉล่ียแตละคร้ังของทานประมาณ 
   ต่ํากวา หรือเทากับ  500  บาท                501 -  1,000  บาท 
   1,001 -  1,500 บาท               มากกวา 1,500  ข้ึนไป 
  

 
     5.  โดยปกติทานซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมจากสถานที่ใดมากที่สุด 
              หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต   

 รานขายของชําทั่วไป 
   รานของโครงการหลวง    

 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………  

 

      6. สถานที่ตั้งที่ทานนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
  ใกลบาน     ใกลที่ทํางาน 
  อยูในเสนทางผาน    อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………. 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
  

รายชื่อ          ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 

1. ผศ.ดร. กาญณระวี      อนันตอัครกุล   อาจารยประจํา 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ดร.ไพบูลย     อาชารุงโรจน   อาจารยประจํา 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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วันเดือนปเกิด     11  พฤษภาคม 2529 
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สถานที่อยูปจจุบัน    205  ม.2 ถนนเทศบาล4  ตําบลนาบอน   

อําเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
ประวัติการศึกษา  
            พ.ศ. 2548   มัธยมตอนปลาย(วิทย – คณิต)   

จากโรงเรียนสตรีทุงสง    
            พ.ศ.  2552   บัญชบีัณฑิต (บช.บ.) 

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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