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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด
พฤติกรรมการซ้ือสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และศึกษา
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเรียนท่ี 2/2559 section 01, 03, 06, 07, 10  
จํานวน 171 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความสัมพันธ Eta และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงอายุอยูระหวาง 17 -20 ปมีรายรับท่ีไดจาก

ผูปกครองนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการ

ซ้ือสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม อยูในระดับมากท้ัง 4 ดานโดยดานผลิตภัณฑ สินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมจะเปน

สวนหนึ่งท่ีชวยลดสาเหตุของการเกิดโลกรอนลดปริมาณขยะมูลฝอย ดานราคาเปนสินคาท่ีมีราคาไม

แพงและดีตอสุขภาพ ดานชองทางการจัดจําหนายเปนสินคาท่ีมีชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย

และท่ัวถึง สวนดานสงเสริมการตลาดมีการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสินคาแกผูบริโภคใน

ดานขอดีของการบริโภคสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม  สวนการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล

กับพฤติกรรมการซ้ือสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมพบวามีความสัมพันธกับเพศ , อายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 คาความสัมพันธ Eta พบวาเพศ  อายุมีคาความสัมพันธEta ในระดับต่ํา = 0.04และ 0.08 

ตามลําดับ ระดับชั้นปท่ีศึกษา  รายรับท่ีไดจากผูปกครอง  มีคาความสัมพันธ Eta เทากันในระดับปาน

กลาง=0.32 และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน กับ

พฤติกรรมการซ้ือสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวามีความสัมพันธ

อยูในระดับปานกลาง ท้ัง 4 ดานโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ดานผลิตภัณฑ=0.482 ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย = 0.413 ดานสงเสริมการตลาด = 0.413 และ ดานราคา= 0.33 
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Abstract 
 

The purposes of this study were to study personal factors , marketing mix 
factor and Eco - products purchasing behavior of student at Mubanchombueng 
Rajabhat University and to study the relationship of personal factors and marketing 
mix factors affected purchasing behavior on eco- products.  

The research population were 171 regular students, enrolled in the 
Sufficiency Economy Course, from the section section 01, 03, 06, 07, and 10, in 2st 
semester, year 2016.   

The instrument used for data  collecting was questionnaire. Statistice used 
for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, Eta statistics, and 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The research showed that most of the students were female and aged 
between 17-20 year old. Income from parents less than 5,000 baht per month. The 
marketing mix that students place in the decision on Eco - products were one that 
can reduce the cause of global warming, reduce waste. The price was affordable and 
healthy.The distribution channel was wide and thorough marketing promotion was to 
provide consumers with a better understanding of the benefits of consuming goods 
for the environment. The analysis of behavioral decision making for environmental 
goods and personal factors with the Eta statistics showed that sex at Eta was 0.04 
and 0.08,respectively. The mean Eta statistics coefficient was 0.32. When analyzing 
the relationship between the four marketing mix factors and the environmental 
purchasing behavior, Pearson Product Moment Correlation. The correlation 
coefficients were found at all four levels, with Pearson correlation coefficients 
Product Range=0.482 Distribution Channel=0.413 Marketing Promotion=0.413 and the 
price=0.33 
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 งานวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึงท่ีเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง กับผูวิจัยในภาคเรียนท่ี 2/2559 ซ่ึงไดชวยตอบ
แบบสอบถามมาอยางครบถวน ทําใหผูวิจัยไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  ผศ.ดร. วรรณา  โชคบันดาลสุข  ผศ.ดร.วนิดา 
ตรีสวัสดิ์  อาจารย ดร.พิมพญภัทร สุวรรณพงศ  ผูเชี่ยวชาญท่ีชวยตรวจสอบเครื่องมือ และให
คําปรึกษาในสิ่งท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยนี้ 

สุดทาย งานวิจัยเลมนี้จะไมเกิดข้ึนและไมสําเร็จลงไดดวยดีหากปราศจากการสนับสนุน
เงินทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีชวยแนะนําอํานวย
ความสะดวกในเรื่องตางๆ จนงานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  
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