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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

ประเด็นเร่ือง “ส่ิงแวดลอ้ม” เป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งมาก โดยเฉพาะ “ภาวะโลกร้อน” ท าให้
เกิดกระแสรณรงค์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหลายรูปแบบ รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท า
ให้ผูผ้ลิตสินคา้เร่ิมสนใจปรับปรุงธุรกิจ เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการน าเสนอ
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน การน ากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม (Green 
Marketing) มาปรับใช้จึงเป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ธุรกิจ (กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์ อา้งใน วภิาว ีกล าพบุตร, 2553) 

ปัจจุบนัตลาดผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีมูลค่าทางธุรกิจ 98,900 – 126,100 
ลา้นบาทต่อปี และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉล่ียสูงท่ีร้อยละ 8 – 10 ต่อปี จึงนบัเป็นตลาดท่ี
น่าจบัตามอง (ธนาคารกสิกรไทย, 2555: ออนไลน์) โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถ
แบ่งได้เป็น 9 หมวดดงัน้ี อาหาร ผกัผลไม้  เน้ือสัตว ์สุขภาพความงาม เส้ือผา้ ผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาด ผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Bearse และคณะ, 
2552) ทั้งน้ีกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ในกลุ่มท าความ
สะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน ้า และแชมพู เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั ตลาดสบู่และ
ครีมอาบน ้ ามีมูลค่ารวมประมาณ 5,300 ลา้นบาท มีอตัราเติบโตต่อเน่ืองร้อยละ 5 ตลาดแชมพูมีมูลค่า
ประมาณ 6,800 – 7,000 ล้านบาท มีอตัราเติบโตต่อเน่ืองร้อยละ 2 – 3 (Brandage, 2008) นับว่าเป็น
ตลาดท่ีมีการแข่งขันเข้มข้น เน่ืองจากมีตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ และราคาท่ีหลากหลายให้เลือกซ้ือ 
ปัจจุบนัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มดงักล่าวมีมากข้ึน เช่น ผลิตภณัฑ์ของตรา 
The Body Shop ตรา Oriental Princess ตรา Yve Rocher ตรา Coffee Tree ตรา Boots Botanic ตรา 
Irish Spring ตรา Principle ตรา Living Nature ตรา L’occitanne ตรา Skin Food เป็นต้น เน่ืองด้วย
กระแสนิยมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท าให้ผลิตภณัฑด์งักล่าวถูกอา้งถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในประเด็นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น สารสกดัจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีกระบวนการผลิตท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแม้
ลกัษณะการกล่าวอา้งจะมีความใกลเ้คียงกนั แต่จะแตกต่างกนับา้งในเร่ืองของวตัถุดิบท่ีใช ้บรรจุภณัฑ ์
และมาตรฐานท่ีได้รับรอง นอกจากน้ียงัพบอีกว่าตรา The Body Shop ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
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ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้แข็ง กล่าวคือ ตรา The Body Shop เนน้ท่ีคุณภาพของสินคา้ การใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ี
นอ้ยท่ีสุด การให้ส่วนลดเม่ือน าผลิตภณัฑ์มาเติม (Refill) การให้ขอ้มูลสินคา้และข่าวสารผา่นใบปลิว 
เช่นเดียวกบัตรา Oriental Princess สร้างความได้เปรียบด้านราคาจากการใช้แหล่งวตัถุดิบธรรมชาติ
ภายในประเทศ การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้น ท าให้สามารถสร้างทศันคติ
ทางบวกให้กบัผูบ้ริโภคและความจงรักภกัดีในตรายี่ห้อได้ (Johri และ Sahasakmontri, 1998) ทั้ งน้ี
แมว้า่ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดมากข้ึน แต่การบริโภคกลบัยงัไม่
มากเท่าท่ีควร (ขอ้มูลส่ิงทอเชิงลึก, 2556: ออนไลน์) ผูบ้ริโภคไม่ไดย้อมรับผลิตภณัฑด์งักล่าวในระดบั
ราคาสูงเสมอไป จากการศึกษาพบวา่แมผู้บ้ริโภคจะมีทศันคติเชิงบวกต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทดงักล่าวกลบัตรงกนัขา้ม (Belz และ Peattie อา้งใน นิจกานต ์หนูอุไร 
และ เกิดศิริ เจริญวศิาล, 2556)  

ผู ้บ ริโภคก ลุ่มหน่ึงท่ี ถูกมองว่ามีความส าคัญ สูง คือ  ก ลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย 
(GenerationY) เน่ืองจากไดรั้บการปลูกฝังเร่ืองของหลกั 3R ซ่ึงประกอบดว้ย Reduce คือ การลดการ
ใช ้Reuse คือ การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด Recycle คือ การน าหรือเลือกใชท้รัพยากรท่ีสามารถน า
กลบัมารีไซเคิล หรือน ากลบัมาใชใ้หม่  มาตั้งแต่เล็กและโตมากบัการรณรงคเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มท าให้คน
กลุ่มน้ีใส่ใจและค่อนขา้งต่ืนตวัในเร่ืองการดูแลธรรมชาติมาก (Dressler, 2012) ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเจน
เนอเรชั่นวายไดรั้บความสนใจเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาด เน่ืองจากก าลงัเติบโตเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ จากการส ารวจขณะท่ีเศรษฐกิจของอเมริกา
ก าลงัถดถอยในปี พ.ศ.2552 พบวา่ร้อยละ 31 ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และร้อยละ 27 ของกลุ่มดงักล่าวซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อการดูแลตนเอง
ท่ีมาจากธรรมชาติ (Organic personal care) เช่น สบู่ แชมพ ูและมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ซ่ึงแม้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีราคาท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนในประเภทเดียวกัน แต่
ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายกลบัสนใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน (Jerew, 2013)  

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมใน
ภาคเหนือ จึงท าให้มีการลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ดา้นจ านวนประชากรในพื้นท่ีของ
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 336,007 คน แบ่งออกเป็นผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ประมาณ 174,391 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553: ออนไลน์) คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของ
ประชากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดังนั้ นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองให้มากข้ึน โดยเร่ิมจากคนกลุ่มน้ี เน่ืองดว้ยเป็น
กลุ่มคนส่วนใหญ่ทั้งยงัมีความใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเร่ืองน่าจะท าไดง่้ายกวา่คนในเจนเนอเรชัน่
อ่ืน 
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ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจน
เนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อน าผล
การศึกษาในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด และสร้างผลก าไรได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมือง
เชียงใหมใ่นการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1. ท  าให้ทราบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย 

1.3.2.สามารถน าขอ้มูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายใหม้ากข้ึน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การสร้างความพึงพอใจ และมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

ผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายทั้ง
ต่อมนุษยแ์ละสัตว ์หรือมีกระบวนการผลิต การใช้งานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเม่ือ
เทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าหน้าท่ีอยา่งเดียวกนัตามท่ีผูผ้ลิตกล่าวอา้ง ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด
ร่างกาย ไดแ้ก่ สบู่ ครีมอาบน ้า และแชมพ ู

เจนเนอเรช่ันวำย หมายถึง คนท่ีเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2520 – 2537 หรือมีอายุ 20 – 37 ปี ใน
ปีพ.ศ.2557 


