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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภควัยท างาน ท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา โดยสถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย   

จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็น

พนักงานบริษัท และส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   คือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย  

กลิ่นมะกรูด รองลงมาคือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ส่วนใหญ่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีอีกร้อยละ 47.00 ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยเหตุผลหลักที่เลอืกซือ้น้ันผู้ตอบแบบสอบถามไมไ่ด้ค านงึวา่ ผลิตภัณฑด์ังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แต่ค านึงถึงราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับแรกรองลงมาคือ คุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ัวไป  ผู้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ สามี/ภรรยา  ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า 

จากซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปส์ มาร์เก็ต   ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อจากสถานท่ี

ดังกล่าว คือ มีสนิค้าให้เลอืกหลากหลาย โดยส่ือโทรทัศน์ เป็นสื่อท่ีท าให้รู้จักผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม มากท่ีสุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์ในการประเมินเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส าคัญกับ 2 เกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกันคือ คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อ และในแต่ละคร้ังจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2-3 หน่วยในระดับราคา  

100– 300 บาท และจะท าการเปรียบเทียบในเร่ืองค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์ท่ัวไปแล้ว

พบวา่ ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑท่ั์วไป และเม่ือใชผ้ลิตภัณฑไ์ปแลว้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สกึ พอใจ 

โดยส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความ

สะอาดในครัวเรือน  แสดงดังต่อไปนี้ ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีผลอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองตรา

ยี่ห้อของผลิตภัณฑ ์และผลิตภัณฑต์อ้งท ามาจากวัตถุดิบ/วัสดุท่ีมีคุณภาพดี มผีลอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยย่อยดา้นราคา

และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าทุกปัจจัยย่อยมีผลอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยย่อยปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายส่วน

ใหญ่มีผลอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ มีผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

                                                           
* นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

http://www.tops.co.th/th/market/
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ABSTRACT  

The purpose of this independent study was to study the behavior of working-aged consumers in Mueang 

Chiang Mai District towards Purchasing environmental friendly products household cleaning. The questionnaire was 

used to collect data from working-aged consumers in Mueang Chiang Mai District. Descriptive statistics as 

frequency, percentage and mean were also used to analyze the data. 

The study revealed that most of the respondents were in the age between 35 – 44 years, educated at 

bachelor degree level, and were employed by private companies. The product that most of the respondents 

purchased the most was dishwashing liquid Bergamot flavor named “Lipon F”, following by dishwashing liquid 

hygiene named “Lipon F”. Most of the respondents realized that those products were environmental friendly 

product, whereas another 47 percent did not realize it. The reasons that the respondents did not realize that those 

are environmental friendly product were because: first, they considered the price that is suitable to the quality; 

second, the quality of the product was higher than others. The person who affected the decision to purchase the 

environmental friendly product was husband/wife. Mostly, the respondents purchased the products from department 

stores such as Tops Market and Rimping Supermarket. The reason that the respondents chose to purchase from 

those stores was because there were various kinds of products. The media that introduced the environmental 

friendly product the most was television. The two criteria that the respondents used to purchase the products were 

the product’s quality and the brand. Also, the respondents would purchase 2 – 3 units of environmental friendly 

product each time, which was approximately 100 – 300 Baht. Then, the respondents would compare the expense 

between environmental friendly product and general product, and found that it was close to each other. After using 

the product, the respondents were satisfied. 

The marketing mix factors that affected the decision to purchase product which is environmentally friendly 

household cleaning products were as follows. 

All sub factors on products were in high level, except the brand of products and products had to make from 

high quality raw materials / material that were in effect at the highest level. Both sub factors of price and promotion 

were in high level. All sub factors of Place were in high level, except sub factor of ability to order via website or by 

phone calling which were in medium level. 

 

บทน า  

ภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมลพิษท่ีเพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคม  คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นเร่ืองท่ีคนท่ัวโลก 
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รวมท้ังคนไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่ง  กระแสการรณรงค์ลดโลกร้อน และการตื่นตัวในเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” (green product) ซึ่งถือได้ว่า

เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะชว่ยให้มนุษยล์ดการใชท้รัพยากรท่ีเป็นอันตรายตอ่สิ่งแวดลอ้มลง  

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าหรือบริการท่ีผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใส่ใจกับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางคือการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตการเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมโดยยดึหลักการใช้พลังงานและเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด มีมลพิษน้อย ไม่มีการเจือปนสารเคมี และสามารถ

น ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ (ศูนยส์ารสนเทศผลิตวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) 

ความเชื่อดั้งเดิมท่ีว่า การตลาดเป็นเพียงเคร่ืองมือของธุรกิจท่ีแสวงหาก าไรจากผู้บริโภคเท่านั้น  ได้ถูก

ปรับเปลี่ยนเป็นแนวคิดทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สีเขียว ทเีรียกว่า การตลาดสีเขียว (green marketing) โดยมีนโยบายท่ี

ให้ความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริโภคสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกลยุทธ์หลักของ

การตลาดสี เขียว ในการเสนอคุณค่าของสินค้าท่ีมีส่วนประสมผลิตภัณฑ์ท่ี มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เพิ่มทางเลือกและสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม (สมรัฐ บุรีรัตน์, 2552) 

 รายงานการวิจัยของศูนย์ธุรกิจค้าปลีกในสหราชอาณาจักรพบว่าการเจริญเติบโตของตลาดสินค้าท่ี เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมในสหภาพยุโรปมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 400 ในช่วงระหว่างปี 2543–2552 จาก 10.3 พันล้านยูโร 

เพิ่มขึ้นเป็น 56 พันล้านยูโรและจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 ในปี 2558 โดยมีมูลค่าถึง 114 พันล้านยูโร (กรมการส่งเสริมการ

ส่งออก, 2554: ออนไลน์) ในประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสกิรไทยได้ประเมินมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคสีเขียว 

ปัจจุบันมมีูลค่าธุรกิจอยู่ท่ี 98,900 – 126,100 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 

2555: ออนไลน์) 

 ความต้องการในการพยายามร่วมกันท่ีจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 9 หมวด ดังนี้ อาหาร ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ สุขภาพความงาม 

เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Bearse  

และคณะ, 2552) ในสว่นของผลิตภัณฑท์ าความสะอาดในครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเสื้อผ้า น้ ายาล้างจาน 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้นผิว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลาดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเสื้อผ้า  

มีมูลค่า ตลาดรวม 1.25 หมื่นล้านบาท (บทความทางการตลาด: เล็กแต่เข้ม, 2551: ออนไลน์) น้ ายาท าความสะอาดมี

มูลค่าตลาดประมาณ 2,500 ล้านบาทและนับว่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงเนื่องจากในปัจจุบันสินค้าทุกแบรนด์ไม่

สามารถแบ่งแยกตัวเองจากเร่ืองสิ่งแวดลอ้มได้แล้ว 

 ปัญหาน้ าเน่าเสียตามแหล่งน้ าและชุมชนต่างใในทุกภาคของประเทศไทย ท าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่

ของประชาชนและระบบนิเวศวิทยา สาเหตุส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดปัญหามลภาวะในน้ า คือ น้ าเสียจากบ้านเรือนน้ าท้ิงจาก

การอุปโภคและบริโภค เช่น น้ าจากการซักล้าง เช่น การซักผ้า ล้างจาน มีส่วนเพิ่มภาวะมลพิษ ให้แก่แหล่งน้ า  

(ศูนยเ์ทคโนโลยอีเีล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ, 2546: ออนไลน์) ปัจจุบันความต้องการในการพยายามร่วมกันท่ี

จะแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ าท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือนระหว่างผู้ผลิต  และผู้บริโภคเร่ิม

ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือนท่ีไม่ท าให้เกิดมลภาวะทางน้ า และเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม เช่น ผงซักฟอกเปาเอ็มวอช ผงซักฟอกโปร ผงซักฟอกแอทแทค ผงซักฟอกเอสเอ 8 ของแอมเวย์ น้ ายาล้าง

จานไลปอนเอฟสูตรอนามัย ไลปอนชามะนาว น้ ายาท าความสะอาดพืน้ผิว FLOOR KLEEN น้ ายาท าความสะอาดพืน้ผิว Pro 

Klear ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดอเนกประสงค์ บูมกรีน เป็นต้น 

จังหวัดเชียงใหม่ ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภาคเหนือ มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอย่าง

รวดเร็ว  การตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมเร่ิมมีมากขึ้น  มีร้านค้าท่ีเน้นขายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 

โครงการกาดหลวงในหา้งโรบินสันขายผลิตภัณฑช์ุมชนท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มจ าพวกสบู่แชมพู เครื่องส าอาง ที่ผลิตจาก

สมุนไพรธรรมชาติ ร้านค้าปลีกตามถนนเส้นต่างใ เช่น ร้านค้าของโครงการหลวงท่ีถนนนิมมานเหมินทร์ ร้านค้าท่ีขาย

สินค้าประเภทของใชใ้นชีวิตประจ าวันท่ีผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีถนนชา้งคลาน ถนนแก้วนวรัฐ เป็นต้นกลุ่มผู้บริโภค

วัยท างานเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังทรัพย์ในการบริโภคสินค้า สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง จึงมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อ

รูปแบบการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก และเป็นกลุ่มท่ีมีความห่วงใยต่อเร่ืองสิ่งแวดล้อมมากกว่าแต่ก่อน 

เพราะชีวิตของคนท างานค่อนข้างจะต้องฟันฝ่ากับสภาวะมลพิษมีความกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมแต่

กลุ่มคนนี้ยังไม่พร้อมท่ีจะซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีมีราคาสูงอันเนื่องมาจากในเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่ดี

เท่าท่ีควรจึงท าให้ผู้บริโภคจ าเป็นต้องประหยัดคา่ใชจ้่าย ดังนัน้จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ียังคงมองหาสินค้าราคาถูกแต่จะหัน

มาสนับสนุนโดยการสร้างพฤติกรรมอย่างอื่นใ เช่น การใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายหรือประหยัดการใช้พลังงานแทน  (ชาคริต 

ดิเรกวัฒนชัย, 2553) 

ประชากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นคนวัยท างาน ถึงร้อยละ 69 ของประชากรท้ังหมดในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

(ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2553: ออนไลน์) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน เพื่อน าผล

การศึกษาไปใชเ้ป็นฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่หน่วยงาน หรือผู้ท่ีสนใจในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม และเป็นข้อมูล

ในการหาแนวทางสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑเ์พื่อสิ่งแวดลอ้มให้มากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการเลอืกซือ้ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

นิยามศัพท ์

พฤติกรรมการเลือกซื้อ  หมายถึงการกระท าต่างใท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยค าถามท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์หาลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

คือ 6Ws 1H ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer 

buy?) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the 

buying?) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?)  

และผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) 
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 ผู้บริโภค  หมายถึง ผู้บริโภควัยท างานท่ีเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม ่

วัยท างาน หมายถงึ ผู้บริโภคท่ีมีอายุตัง้แต ่15-59 ปี (ส านักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 

ออนไลน์) 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าท่ีผลิตขึ้นจากกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใส่ใจกับ

ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้กับสิ่งแวดล้อมปราศจากสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้มท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้เป็นสนิค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่  

กลุ่มผงซักฟอกเปาเอ็มวอช ผงซักฟอกโปรทุกสูตร ผงซักฟอกแอทแทคทุกสูตร ผงซักฟอกเอสเอ 8 ของแอมเวย์  

กลุ่มน้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟ สูตรอนามัยกลิ่นมะกรูด น้ ายาล้างจานไล

ปอนเอฟสูตรอนามัยกลิ่นชามะนาว น้ ายาล้างจานโปรสูตรเข้มข้นผสมน้ ามะนาว น้ ายาล้างจานดิชดรอปส์ของแอมเวย ์

น้ ายาล้างจานเฟรช 

กลุ่มน้ ายาท าความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์แอล.โอ.ซี ของแอมเวย์ น้ ายาท าความสะอาดพื้นผิว FLOOR 

KLEEN น้ ายาท าความสะอาดพืน้ผิวอเนกประสงค์บูมกรีนน้ ายาท าความสะอาดพืน้ผิว PRO KLEAR 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม(Green Product)  (ส านักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร, 2555: ออนไลน์) คือผลิตภัณฑท่ี์ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยท่ีีใส่ใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดต่อ

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การกระบวนคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตการเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้

กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นใ  ใช้พลังงานจากน้ าและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้ มค่ามากท่ีสุด (สุทธาทิพย ์   

ก าธรพิพัฒนกุล, 2555) กล่าวว่า การเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยหลักใ คือ วัสดุ 

(Material) พลังงาน (Energy) และมลพษิ (Pollution)  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) หมายถึง พฤติกรรม 

การตอบ สนองของผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อใช้เอง หรือเพื่อใช้ภายในครอบครัว การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นลักษณะการค้นหาหรอืการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของ

ผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตอ้งการ พฤติกรรมการซือ้ และการใชข้องผู้บริโภค  ซึ่งค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะ

พฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6W’s 1H ประกอบด้วย WHO? WHAT?  WHY? WHO? (Participates) WHEN? WHERE?  

และ HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7ประการ และ  

แนวคิดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) (Kotler & Armstrong, 2004) ได้กล่าวว่า การตลาดสีเขียวเป็นการ

ค้นหาถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค ท่ีค านึงถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจะสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมท้ังปัญหา
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สิ่งแวดล้อมต่างใ ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสวัสดิภาพของสังคม รวมท้ังวิธีการแก้ปัญหาทางการตลาด  

และการสื่อสารทางการตลาด 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา           

ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเพ่ือศกึษา แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 6W’s1H ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  

และน้ ายาท าความสะอาดพื้นผิวโดยเป็นชุดค าถามท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์หาลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่  

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) ท าไม

ผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) และผู้บริโภค

ซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)  

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น  2) สร้างแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมขอ้มูล      

4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน           

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ท าความสะอาดในครัวเรือนได้แก่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน และ น้ ายาท าความสะอาดพื้นผิว ในช่วง 6 เดอืนท่ีผ่านมาเป็น

กลุ่มคนวัยท างานที่มอีายุตัง้แต ่15-59 ปี ท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 

300 คน โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (อ้างใน กุณฑลี ร่ืนรมย์ 2551: 187) กรณีไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอนและเป็นการเก็บตัวอยา่งในท้องถิ่นและจะท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถาม 6Ws 1H 

และ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จาก

แบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่ามาตรา (Rating Scale) ประเภท Interval Scale  

ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) แล้วสรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปลักษณะของการใช้

ตารางประกอบ 
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ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภควัยท างานที่เลอืกซือ้ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน

บริษัท 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นน้ ายาล้าง

จานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด รองลงมาคือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย ส่วนใหญ่ทราบว่าผลิตภัณฑ์

ท่ีซื้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเหตุผลหลักท่ีเลือกซื้อนั้นผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ค านึงว่า ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ค านึงถึงราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับแรกรองลงมาคือ 

คุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม คือ สามี/ภรรยา  ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า จากร้าน

สรรพาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Market Rimping Supermarket โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อจากสถานท่ีดังกล่าว คือ  

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย โดยสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อท่ีท าให้ รู้จักผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากท่ีสุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์ในการประเมินเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ ์โดยให้ความส าคัญกับ 2 เกณฑ์ ท่ีใกล้เคียงกันคือ คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อ และในแต่ละคร้ังจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2-3 หน่วย  ในระดับราคา      

100 – 300 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามจะท าการเปรียบเทียบผลิตภัณฑเ์ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์ท่ัวไป และเมื่อ

ใชผ้ลิตภัณฑไ์ปแลว้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สกึพอใจ 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑท่ี์มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดในครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเวน้ปัจจัยย่อยเร่ืองตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้องท ามา

จากวัตถุดิบ/วัสดุท่ีมีคุณภาพดี มผีลอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านราคา 

ปัจจัยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดในครัวเรือน ทัง้หมดอยูใ่นระดับมาก 
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ด้านการจัดจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์

สามารถสั่งซือ้ได้ทางโทรศพัท์ มีผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดในครัวเรือน ทัง้หมดอยูใ่นระดับมาก  

ส่วนที่ 4 สรุปพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

1. จ าแนกตามเพศ 

ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟ 

สูตรอนามัย  ส่วนเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด 

ท่านทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ไมท่ราบ ส่วนเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ทราบ 

เหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน  คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลหลักใช่หรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง  

ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ไมใ่ช่ 

ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

คือ ใชใ้นครัวเรือน 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ สามี/ภรรยา 

โอกาสในซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ซื้อเป็น

ประจ า 

แหล่งที่ซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big C, 

Tesco Lotus ส่วนเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops 

Supermarket, Rimping Supermarket 

เหตุผลที่ท่านซื้อจากแหล่งจ าหน่ายนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มสีินค้าให้เลอืกหลากหลาย ส่วนเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวก 

สื่อ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ โทรทัศน์ 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตรายี่ห้อ ส่วนเพศหญิง  

ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
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จ านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คร้ังละ 2-3 หน่วย 

ส่วนเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ครัง้ละ 1 หน่วย 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 301 – 500 บาท ให้ปัจจัย

ยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ 100 – 300 บาท 

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑท่ั์วไป 

ความพึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ พอใจ 

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสูงที่สุดจ าแนกตามเพศ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์  

ส่วนเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ผลิตภัณฑต์อ้งท ามาจากวัตถุดิบ/วัสดุท่ีมีคุณภาพดี 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ราคาเท่ากับ

ผลิตภัณฑท่ั์วไป 

ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ 

หาซือ้ได้สะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ มสีินค้าตัวอยา่งแจกให้ทดลองใช้ 

2. จ าแนกตามรายได้ 

ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไมเ่กิน 15,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ น้ ายาลา้ง

จานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด  ส่วน 15,001 –35,000  บาท  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผงซักฟอก

เปาเอ็มวอช และ 35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ น้ ายาลา้งจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย 

ท่านทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรหรือไม่  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 15,000 บาท           

15,001 –35,000  บาท  และ  35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ทราบ 

เหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท          

และ 15,001 –35,000  บาท  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่วน 35,001 บาท

ขึน้ไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพสูงกวา่ผลิตภัณฑท่ั์วไป 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลหลักใช่หรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 

บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ไมใ่ช่ 

ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  

35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ใชใ้นครัวเรือน 
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ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ บิดา/มารดา ส่วน 15,001 – 35,000  บาท  และ 35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ 

สามี/ภรรยา 

โอกาสในซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไมเ่กิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 บาทขึน้

ไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ซื้อเป็นประจ า 

แหล่งที่ซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านค้าปลีก

ขนาดใหญ่ เช่น Big C Tesco Lotus ส่วน 15,001 – 35,000  บาท  และ 35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มารเ์ก็ต เช่น Tops Supermarket Rimping Supermarket 

เหตุผลที่ท่านซื้อจากแหล่งจ าหน่ายนั้น  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวก ส่วน 15,001 – 35,000  บาท  และ 35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ มสีินค้าให้เลอืกหลากหลาย 

สื่อ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 บาทขึ้นไป  

ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ โทรทัศน์ 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วน 15,001 – 35,000  บาท  และ 35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

คือ ตรายี่ห้อ 

จ านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  

35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ครัง้ละ 2-3 หน่วย 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 

บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ 100 – 300 บาท 

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  

35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑท่ั์วไป 

ความพึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไมเ่กิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 บาท

ขึน้ไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ พอใจ 

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสูงที่สุดจ าแนกตามรายได้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไมเ่กิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 บาท

ขึน้ไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ ์

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท และ 15,001 – 35,000  บาท  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ราคาเท่ากับผลิตภัณฑ์ท่ัวไป ส่วน 35,001 บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มรีาคาแพงกวา่ผลิตภัณฑท่ั์วไปไม่มาก 
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ด้านการจัดจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไมเ่กิน 15,000 บาท 15,001 – 35,000  บาท  และ  35,001 

บาทขึ้นไป ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ หาซือ้ได้สะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท และ 35,001 บาทขึ้นไป 

ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ มีสินค้าตัวอย่างแจกให้ทดลองใช้ ส่วน 15,001 – 35,000  บาท  ให้ปัจจัย

ยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างใ 

3. จ าแนกตามการทราบข้อมูลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตร

อนามัย กลิ่นมะกรูด ส่วนท่ีไม่ทราบ  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ น้ ายาลา้งจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย 

เหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ส่วนท่ีไม่ทราบ  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลหลักใช่หรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ  และท่ีไม่ทราบ 

ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ไมใ่ช ่

  ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ ใชใ้นครัวเรือน 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ สามี/ภรรยา 

โอกาสในซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบ  และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ซื้อเป็น

ประจ า 

แหล่งที่ซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big C 

Tesco Lotus ส่วนท่ีไม่ทราบให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ รา้นสรรพาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Supermarket 

Rimping Supermarket 

เหตุผลที่ท่านซื้อจากแหล่งจ าหน่ายนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดเหมอืนกัน คือ มสีินค้าให้เลอืกหลากหลาย 

สื่อ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ โทรทัศน์ 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมนิ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่วน

ท่ีไม่ทราบ  ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ตรายี่ห้อ 

จ านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

คอื ครัง้ละ 2-3 หน่วย 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ   

100 – 300 บาท 
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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน  คือ ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑท่ั์วไป 

ความพึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน  คือ พอใจ 

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสูงที่สุดจ าแนกตามเพศ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ  

ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ ์ 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ราคาเท่ากับ

ผลิตภัณฑท่ั์วไป 

ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ 

หาซือ้ได้สะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบ และท่ีไม่ทราบ ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ มสีินค้าตัวอยา่งแจกให้ทดลองใช้ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภปิรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการเลอืกซือ้ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

สามารถน ามาอภปิรายผลตามแนวคดิการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6W’s 1 H ได้ ดังตอ่ไปน้ี 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็น

พนักงานบริษัทซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญญธร ลลิตกมลสุข (2554) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

มอีายุระหว่าง 30-39 ปี อาชพีพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี เชน่กัน 

ผู้บรโิภคซื้ออะไร  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นน้ ายาล้าง

จานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด รองลงมาคือ น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย ส่วนใหญ่ทราบว่าผลิตภัณฑ์

ท่ีซื้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะท่ีอีกร้อยละ 47.00 ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปวีกรณ์ แก้วบุตร (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ท่ี เ ป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีพบว่าส่วนใหญ่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีบางกลุ่มไม่

ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม และไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไมว่า่ผู้บริโภคจะเป็นท้ังกลุม่นักเรียนนักศกึษา หรอืคนวัยท างาน ก็ยังไม่ค่อยทราบดวีา่ ผลิตภัณฑ์ใดเป็น

ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมดังนั้น องค์กร บริษัทต่างใควรให้ความส าคัญและหาวิธีในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ

ตน  

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ  

จากการศึกษาท าให้ทราบว่าเหตุผลหลักท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม

ไม่ได้ค านึงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ค านึงถึงราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  

เป็นอันดับแรกรองลงมาคือ คุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ัวไปซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของปวีกรณ์ แก้วบุตร (2556) 

ท่ีพบวา่เหตุผลที่ตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม คือ คุณภาพและราคาสมเหตุสมผล เช่นกัน 

ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

จากการศกึษาท าให้ทราบว่า ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ สามี/ภรรยา 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปวีกรณ์ แก้วบุตร (2556) ท่ีพบว่าผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้แก่ พ่อ/แม่ 

ซึ่งสาเหตุท่ีแตกต่างกันนั้นอาจมาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นคนละกลุ่ม คือ งานวิจัยของปวีกรณ์ แก้วบุตร 

(2556) ได้ศึกษากลุ่มนักเรียนนักศกึษา แต่การศกึษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาคนวัยท างาน 

ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด  

จากการศกึษาพบวา่ ส่วนใหญ่ซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประจ าซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของธัญญธร ลลิตกมลสุข (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับมาก  

และมีพฤติกรรมการซือ้บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มเป็นประจ าทุกเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 7 ชิ้น ต่อ 6 เดือน หรือโดย

เฉลี่ย 1 ชิ้นตอ่เดอืน และมีแนวโนม้ท่ีจะซือ้บรรจุภัณฑท่ี์เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มในอนาคตในระดับมาก 

ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน  

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากร้านสรรพาหาร

หรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Market Rimping Supermarket โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อจากสถานท่ีดังกล่าว คือ มีสินค้าให้

เลอืกหลากหลาย  

ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร  

จากการศกึษาพบวา่ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้เร่ืองผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสื่อโทรทัศน ์

ซึ่งเป็นสื่อท่ีท าให้รู้จักผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม มากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยให้

ความส าคัญกับ 2 เกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกันคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อ แสดงให้เห็นว่าท้ังคุณภาพและตรายี่ห้อ 

เป็นสิ่งท่ีผู้ผลิตควรให้ความส าคัญอย่างย่ิง และในแต่ละคร้ังจะซือ้ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 2-3 หน่วย ในระดับ

ราคา 100 – 300 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามจะท าการเปรียบเทียบในเร่ืองค่าใชจ้่ายของผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

กับผลิตภัณฑท่ั์วไปโดยมคีวามคิดเห็นว่าใกล้เคียงกันกับผลิตภัณฑท่ั์วไป และเม่ือใชผ้ลิตภัณฑไ์ปแลว้ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความรู้สกึพอใจ   
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ส าหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ

อภปิรายผลได้ดังนี้คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑท่ี์มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดในครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ได้แก่ 

ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องท ามาจากวัตถุดิบ/วัสดุท่ีมีคุณภาพดี มีผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของณิชา  ทองเจริญ (2557) ท่ีศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ในการซือ้ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมซึ่งพบว่าในปัจจัยย่อยด้านสินค้ามีคุณภาพดี รวมถึงส่วนประกอบท่ี

น ามาใชใ้นการผลิตมคีุณภาพดีนั้น เป็นปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด เช่นกัน โดยมีผลอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตามสิ่งหนึ่งท่ีผู้บริโภคพิจารณานั้นจะเป็นด้าน

คุณภาพของผลิตภัณฑเ์ป็นส าคัญ 

ด้านราคา 

ปัจจัยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดในครัวเรือน ท้ังหมดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ได้แก่ ราคา

เท่ากับผลิตภัณฑท่ั์วไป ในขณะท่ีปัจจัยย่อยดา้นราคาแพงกวา่ผลิตภัณฑท่ั์วไปไม่มาก อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศกึษาของณิชา  ทองเจรญิ (2557) ท่ีพบวา่ปัจจัยย่อยดา้นราคาแพงกวา่สินคา้ทั่วไปไมม่าก มผีลอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส าหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น สิ่งแรกท่ีผู้บริโภคคาดหวัง และให้

ความส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ควรมีราคาเท่ากับผลิตภัณฑ์ท่ัวไป หากเป็นไปไม่ได้ ก็อยากให้สินค้ามีราคาแพงกว่าสินค้า

ท่ัวไปไม่มาก 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดในครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

สูงสุด มผีลในระดับมาก ได้แก่ หาซือ้ได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ณิชา  ทองเจริญ (2557) ท่ีพบว่าปัจจัย

ด้านความสะดวกในการซื้อ มีผลอยู่ในระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุดารัตน์ กันตะบุตร (2554)  

ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัย

ยอ่ยด้านการหาซือ้ได้สะดวก มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อในระดับมากเช่นกัน  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน ท้ังหมดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

สูงสุด ได้แก่  มีสินค้าตัวอย่างแจกให้ทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของของณิชา  ทองเจริญ (2557) ท่ีพบว่า

ปัจจัยดา้นการมสีินค้าแจกให้ทดลองใช ้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ในระดับมากเช่นกัน  
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ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มมขี้อค้นพบ ดังนี้ 

1. น้ ายาลา้งจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีผู้บริโภคซื้อมาก

ท่ีสุด 

2. ส่วนใหญ่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะท่ีอีกร้อยละ 47.00  

ไมท่ราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม   

3. ผู้ตอบแบบสอบถามไมไ่ด้ค านงึวา่ ผลิตภัณฑด์ังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม แตค่ านึงถึงราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับแรกรองลงมาคือ คุณภาพสูงกวา่ผลิตภัณฑท่ั์วไป  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops 

Market Rimping Supermarket โดยเหตุผลท่ีเลอืกซือ้จากสถานท่ีดังกลา่ว คือ มสีินค้าให้เลอืกหลากหลาย  

5. ส่วนใหญ่รู้จักผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม จากสื่อโทรทัศน์รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต 

6. เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ  

ตรายี่ห้อ 

7. ผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าระดับราคาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ท่ัวใ 

ไป 

8. ปัจจัยย่อย 3 ล าดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญได้แก่ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องท า

มาจากวัตถุดิบ/วัสดุท่ีมีคุณภาพดี และราคาเท่ากับผลิตภัณฑท่ั์วไป 

 7. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ซื้อน้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย ส่วนเพศหญิงซื้อน้ ายาล้าง

จานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด 

8. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนมากไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ขณะที่เพศหญิงทราบ 

9. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น  

Big C, Tesco Lotus ในขณะท่ีเพศหญิงจะซื้อท่ีร้านสรรพาหารหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Market Rimping 

Supermarket 

10. ท้ังเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญกับ สื่อโทรทัศน์ ในการรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มในขณะท่ีเพศชายให้ความส าคัญกับ สื่อวทิยุเป็นอันดับสอง ในขณะเพศหญิงให้ความส าคัญกับสื่อหนังสอืพิมพ์ 

/นติยสาร มาเป็นอันดับสอง  

11. เพศชายให้ความส าคัญกับ ตรายี่ห้อ ในขณะท่ีเพศหญิงให้ความส าคัญกับ คุณภาพของสินค้าโดยเพศชาย 

มักซื้อครัง้ละ 2-3 หนว่ย ในขณะท่ีเพศหญิงมักซือ้คร้ังละ 1 หนว่ย 

12. ปัจจัยดา้นตรายี่ห้อของผลิตภัณฑม์ผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ ชายในขณะปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑต์อ้งท ามาจากวัตถุดิบ/วัสดุท่ีมีคุณภาพดีผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง 
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13. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 35,000 บาทมีเหตุผลท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า  35,001 บาทขึ้นไป  

ให้เหตุผลว่าคุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑท่ั์วไป 

14. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ ไมเ่กิน 15,000 บาทสว่นใหญ่เลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big C Tesco Lotus ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป จะเลือก

ซื้อท่ีร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มารเ์ก็ต เชน่ Tops Market Rimping Supermarket 

15. เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินซื้อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ ไม่เกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่ประเมิน

จากคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ตัง้แต่ 15,001 บาทขึ้นไป จะประเมินจากตรายี่ห้อ 

16. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบข้อมูลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑน์้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย กลิ่นมะกรูด โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อ เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะ

ซื้อท่ี ร้านคา้ปลกีขนาดใหญ่ เชน่ Big C Tesco Lotus โดยมีเกณฑ์ท่ีใชป้ระเมิน คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

17. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ทราบข้อมูลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อ เพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพและจะซื้อท่ี  

ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มารเ์ก็ต เช่น Tops Supermarket Rimping Supermarket โดยมีเกณฑ์ท่ีใชป้ระเมิน คือ ตรายี่ห้อ 

18. ปัจจัยปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจ าแนกตาม

การทราบขอ้มูลวา่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มนัน้ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มในคร้ังน้ีมขี้อเสนอแนะตามสว่นประสมทางการตลาดโดยแยกเป็นกลยุทธ์ส าหรับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายดังนี้ 

ผู้ผลิต 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับผู้ผลิต ควรเนน้การพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณภาพดี โดยใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตเพื่อท่ีจะได้ผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพพร้อมกับเน้นการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก และจดจ าได้ง่าย จากการศึกษาพบว่า น้ ายาล้างจาน   

เป็นผลิตภัณฑ ์ท่ีผู้บริโภควัยท างานนิยมซือ้มากที่สุด ดังนัน้ผู้ผลิตควรเนน้การผลิตน้ ายาล้างจานมากกวา่ผลิตภัณฑใ์นกลุ่ม

ท าความสะอาดในครัวเรือนประเภทอื่นใ  ท้ังน้ีผู้ผลิตควรท าการศกึษากลยุทธ์การตลาดของน้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตร

อนามัย กลิ่นมะกรูด ว่ามีการท าการตลาดอย่างไรท่ีสามารถท าให้ผู้บริโภควัยท างานเลือกซื้อมากกว่าผลิตภัณฑ์ใน

ลักษณะใกล้เคียงกันของตรายี่ห้ออื่นใ 

ด้านราคา 

ส าหรับผู้ผลิต ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพโดยก าหนดราคาผลิตภัณฑ์นั้นควร

ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑท่ั์วไป หรืออาจมีราคาแพงกวา่ผลิตภัณฑท่ั์วไปไม่มากนัก 
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ด้านการจัดจ าหน่าย 

ส าหรับผู้ผลิตควรท าการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยใช้กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) ไปยังช่องทาง

ประเภท รา้นสรรพาหารหรือซูเปอร์มารเ์ก็ต เพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้ร้านค้ามีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณเพิ่มขึ้น โดยผู้ผลิตควร

เข้าไปเยี่ยมร้านค้าดังกล่าว เพื่อไปตรวจสอบ สตอ๊กสนิค้าหรือให้ความช่วยเหลือผู้จัดจ าหน่ายในช่องทางดังกล่าวเพิ่มมาก

ขึน้  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ส าหรับผู้ผลิตท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภควัยท างาน ควรมีการวางแผนการใช้สื่อท่ีเหมาะสมและตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นซึ่งจากการศึกษาพบว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีท าให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักตัวผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 

ดังนัน้ผู้ผลิตควรพจิารณาในเร่ืองของความถี่  การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหานั้นควรท าการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับ

รู้ถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการโฆษณาให้

หลากหลายมากขึ้น พรอ้มท้ังน้ีควรมสีินค้าตัวอยา่งแจกให้ทดลองใชทุ้กครัง้เมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ การจัดบูท แสดง

สินค้า ต่างใ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเกิดการทดลองใชม้ากขึ้น 

ผู้จัดจ าหน่าย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับผู้จัดจ าหน่ายควรสั่งผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจานยี่ห้อไลปอนเอฟสูตรอนามัยกลิ่นมะกรูด มาจ าหน่ายใน

ปริมาณมากกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น โดยในแต่ละร้านค้าควรคัดสรรเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นตรายี่ห้อท่ีมีชื่อเสียง รวมถึง

คุณสมบัตท่ีิด ีมาจ าหน่ายในร้านคา้ของตนมากกวา่ เลอืกผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาถูก  

ด้านราคา 

ส าหรับผู้จัดจ าหน่ายในการน าสินคา้เข้ามาจ าหน่ายภายในร้านของตนควรพิจารณาระดับราคาท่ีไม่แตกต่างจาก

ผลิตภัณฑท่ั์วไปมากรวมถึงควรมสีินค้าให้เลอืกหลากหลายระดับราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ์ 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Market Rimping Supermarket เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการ

จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภัณฑท์ าความสะอาดในครัวเรือนมากท่ีสุด โดยผู้จัดจ าหน่ายควรโฆษณา

ให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงสถานท่ีจ าหน่ายโดยท าการชี้ถึงจุดแข็งหรือจุดท่ีลูกค้ารับรู้ว่า เป็นร้านค้าท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 

โดยข้อความท่ีใช้โฆษณานั้นอาจใช้ค าว่า “ท่ีนี่ มีสินค้าให้คุณเลือกแบบครบครัน” ท้ังนี้ในร้านค้าปลีกต่างใ อาจมี

เครื่องหมาย หรอื สัญลักษณ์พิเศษ เพื่อแสดงจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ส าหรับผู้จัดจ าหน่าย ควรเนน้ท่ีตัวพนักงานขายในการน าเสนอผลิตภัณฑโ์ดยน าเสนอจุดเด่นในเร่ืองคุณภาพ และ

ตราสินค้า ให้ลูกค้าได้รับรู้ รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ประเภททดลองใช้ ไว้แจกให้กับลูกค้าภายในร้าน กรณีท่ีลูกค้าซื้อ

ผลิตภัณฑช์นิดอ่ืนก็สามารถแจกได้ เพื่อสร้างการทดลองใชแ้ละการกลับมาซือ้ในโอกาสหนา้  
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 นอกจากนี้ยังมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ดังนี้   

กลุ่มลูกค้าเพศชาย นอกเหนอืจากสื่อโทรทัศน์ แล้วผู้ผลิต อาจใชส้ื่อวิทยุ เป็นเคร่ืองมือสื่อสารอันดับท่ีสองและ

ควรเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีลูกค้าเพศชายฟังบ่อย เช่น ช่วงกีฬา หรือข่าวต่างใ รวมถึง เลือกคลื่นวิทยุท่ีน่าสนใจ  

เป็นต้น  นอกจากนั้น 

ส่วนผู้จัดจ าหนา่ยนัน้ ควรมุง่เนน้การน าเสนอผลิตภัณฑน์้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย โดยมีพนักงานคอย

แนะน าให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีตรายี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จัก

และมีช่ือเสียง เน่ืองจากลูกค้าเพศชายให้ความสนใจกับตรายี่ห้อค่อนขา้งมาก 

กลุ่มลูกค้าเพศหญิง  ผู้ผลิตควรใช้วิธีการโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์/นิตยสารส าหรับผู้หญิงท่ีหลากหลาย 

ส่วนผู้จัดจ าหน่ายนั้น ควรมุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟ สูตรอนามัยกลิ่นมะกรูด ให้แก่ลูกค้า  

นอกจากนั้น พนักงานควรมุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้า  มากกว่าน าเสนอด้านตรายี่ห้อเพียง

อย่างเดียว เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเพศหญิงจะใส่ใจในเร่ืองคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์มากกวา่ลูกค้าเพศชาย 

กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ไม่เกนิ 15,000 บาท ผู้ผลิตควรเลอืกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ี

ร้านคา้ปลกีขนาดใหญ่ในสัดสว่นท่ีมาก โดยอาจใช้ตรายี่ห้อใหม่ท่ีราคาถูกลงกว่าเดิม แต่มีคุณภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์

เดิม  

 กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป ผู้ผลิตควรเลือกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมท่ีห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Market และ Rimping Supermarket เป็นต้น โดยพยายาม

น าเสนอตราสินคา้หลักของกิจการ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวจะประเมินตรายี่ห้อเป็นอันดับแรก  

กลุ่มลูกค้าที่ทราบข้อมูลวา่เป็นผลติภัณฑท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ผลิตควรเนน้การสื่อสารถงึคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ท่ีดี  และควรจัดกิจกรรม ณ จุดขายท่ีร้านปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big C, Tesco  Lotus เป็นประจ า  เพื่อเป็น

การตอกย้ าตราสินคา้ให้ลูกค้าได้รับรู้มากยิ่งขึน้  ในขณะท่ีผู้จัดจ าหนา่ย รา้นค้าปลีกรายย่อยต่างใ หากต้องการท่ีจะเลือก

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจ าหน่ายในร้านของตน ควรเลือก น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามัย เนื่องจาก

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้ารับรู้ และซื้อมากที่สุด 
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