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การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดร่างกายในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาและเป็นกลุ่มคนเจน
เนอเรชัน่วาย (Generation Y) โดยเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2520 – 2537 ท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 20 – 25 ปี สถานภาพโสด อาชีพเป็น
พนักงานบริษทั การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 10,001 - 15,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกประเภท
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมประเภท ครีมอาบน ้ า ตรายี่ห้อท่ีนิยมเลือก คือ Oriental Princess 
ไดรั้บขอ้มูลจากคนรู้จกัแนะน า และ เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์ โดยวตัถุประสงคซ้ื์อเพื่อใชเ้อง และใช้
ตรายีห่อ้เดิมเป็นประจ า ส าหรับเหตุผลท่ีเปล่ียนไปใชต้รายีห่อ้ใหม่ เพราะอยากทดลองใชต้รายีห่อ้ใหม่ 
ยนิดีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในราคาท่ีแพงกวา่ ไม่เกินร้อยละ 20  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม พบว่าปัจจยัย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดมีดงัน้ี ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินคา้มีคุณภาพดี โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคา 
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ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ด้านการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับ
ประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this independent study was to study the marketing mix affecting 

generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing environmental-friendly 
products. The questionnaire was used to collected data. The respondents of this study were 
customers who purchased environmental-friendly products for the last 6 months, and were 
generation Y people who were born between B.E. 2520 – 2537 in Mueang Chiang Mai District. 
Descriptive statistics as frequency, percentage and mean were used to analyze the data. 

The study found that respondents were single, educated at bachelor degree level with a 
salary between 10,001 to 15,000 Baht, and were employed by private companies. The most chosen 
environmental-friendly product that the respondents purchased was  shower gel. The most 
popular chosen brand was Oriental Princess, which was known by familiar one and product’s 
brochure. The objective for purchasing products was for oneself, and the product was familiar 
brand. The reason for changing new brand was because wanting to try new brand. The respondents 
were willing to pay higher price for environmental-friendly products approximately 20 percent. 

According to the studying results, it was found that the highest elements of each 
marketing mix affecting generation Yconsumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing 
environmental-friendly products were shown as follows. The highest element of product factor, 
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which was rated for its impact at highest level, was the good quality of the product. The highest 
element of price factor, which was rated for its impact at high level, was the price that was suitable 
to the quality of products. The highest element of distribution factor, which was rated for its impact 
at high level, was the location that was in the department stores. The highest element of promotion 
factor, which was rated for its impact at highest level, was providing useful information to the 
customer. 

 


