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This research is the Mixed Method using the Future Research Technique of Delphi 

pattern. The objectives of this research are 1) To study a marketing communication strategy        
to permanently support the current environment 2) To investigate problems of marketing 
communication supporting the current environment 3) To study trends in innovative marketing 
communication for sustainable Environment during B.E. 2558 - 2567. 

The samples of this research are 17 marketers and marketing communicators working in 
the organizations, departments and companies that run their business to conserve the 
environment. The data is collected by using questionnaire for 3 rounds. Median, Mode, 
Difference between Median and Mode, and Inter Quartile Range are used to analyze the data.  
 The result showed that trends in Innovative Marketing Communication for Sustainable 
Environment during B.E. 2558 – 2567 can be divided into 8 dimensions.  There are 1) strategy    
2) Trends of corporate social responsibility's activities 3) Innovation 4) Consumer 5) Factors 
effecting to buying behavior of Eco-product 6)  Problems and barriers in marketing                       
7) Problems and barriers in marketing communication 8) Government and private investor roll.  
They could be summarized as following. 
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1. Strategy: Many companies use the main factor of long-term competition is sustainable 
development.  

2. Trend in corporate social responsibility's activities: Focuses on socially responsible 
business practices.  

3. Innovation: Many companies trend to innovate and improve the Eco - Technologies. 
4. Consumer: Consumers trend to have more good consciousness to the environment. 
5. Factors effecting to buying behavior of Eco-products: Marketing communication and 

price are the main factors influencing a costumer’s decision to buy.  
 6. Problems and barriers in marketing: Product and Packaging improvement can lead to 
success and cause less effect to the environment and can be reused without harm or less effect to 
the environment.  

Both government and private investors support in sales and marketing.  
7. Problems and barriers in marketing communication: Companies need to provide more 

clear information about the environment to consumers.  
8. Government and private investor roll: Many companies create seminar and build 

personal accountability in environment for employees both government and private corporation. 
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รวมทั้งกรุณาในการพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธเ์ล่มน้ีใหถ้กูตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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นวตักรรมการจดัการทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ขา้พเจา้เป็นอยา่งดี  

ทา้ยสุด ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธเ์ล่ม
น้ีแด่ ครอบครัวของขา้พเจา้ คือ คุณพ่อสมยศ คุณแม่ขนิษฐา และนอ้งชาย กิตติโชค ดิษริยะกุล ผูซ่ึ้ง
เป็นทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจา้ เป็นครอบครัวท่ีคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม และเคียงขา้งคอยเป็น
ก าลงัใจส าคญัยามท่ีทอ้แท้ และผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีพลงัและก าลงัใจ จนท าให้การศึกษาในคร้ังน้ี
ประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีขา้พเจา้ตั้งใจ 
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บทที่ 1 
   

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

 
ปัจจุบนัมนุษยม์ีความตอ้งการดา้นปัจจยัพ้ืนฐานส าหรับการน ามาใชด้  ารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆตามล าดับ โดยปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมนุษยต์้องการก็คือ ปัจจัย 4 ซ่ึงประกอบไปด้วย อาหาร            
ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้มนุษยเ์กิดการ
พฒันาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
สะดวกสบายและง่ายดาย ขณะท่ีความตอ้งการดา้นปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆในการด ารงชีวิตของมนุษย์
เพ่ิมมากข้ึนทุกวนั แต่ในทางกลบักนัทรัพยากรธรรมชาติต่างๆท่ีมีอยู่บนโลกนั้นกลบัค่อยๆลด
นอ้ยลง และยงัไม่สามรถตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยท์ั้งหมดได ้(ทิพวลัย ์สีจนัทร์, 2553)  

ในขณะท่ีอตัราการเพ่ิมของจ านวนประชากรทัว่โลกยงัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ในดา้นของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้นกลบัยงัอยูใ่นสภาพท่ีคงท่ีและหลายๆอย่างลดลง บางอย่าง
สูญพนัธุห์รือหมดไป ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผา่นมามนุษยไ์ดม้ีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยูอ่ยา่งฟุ่มเฟือย โดยไม่ค  านึงถึงความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต เช่น การน าสารเคมีใน
รูปแบบต่างๆมาใช้ ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในชั้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เป็นต้น          
ส่งผลใหเ้กิดเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆตามมาและกลายเป็นวิกฤตการณ์  เป็นภยัภิบติั
รุนแรงต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์องและต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ของโลก จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนทัว่โลกส่งผลใหมี้การประชุมสหประชาชาติท่ีกรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อมิถุนายน 
พ.ศ. 2515 ว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์ได้มีการจัดตั้ ง โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งประชาชาติ        
(United Nations Environment Programme) หรือเรียกย่อๆว่า UNEP ข้ึน และก าหนดให ้            
วนัท่ี 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น วนัส่ิงแวดลอ้มโลก (World Environment Day) เพื่อเป็นการกระตุน้
ให้มนุษย์ได้ตระหนัก ถึง คุณค่าของทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมท่ีนับวันจะยิ่งถูกท าลายและ                     
ถกูละเลยไปเร่ือยๆ 

http://www.l3nr.org/u/innerpeace
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  “ปัญหาส่ิงแวดล้อม” ท่ีก  าลังเ กิด ข้ึนทั่วโลกในขณะน้ีสามารถแบ่งออกได้เ ป็น                     
5 ปัญหาใหญ่ๆ ดงัน้ี 1. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ 2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 3. ปัญหาการท าลายระบบนิเวศ 4. ปัญหาภัยธรรมชาติ 5. ปัญหาภาวะโลกร้อน        
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2555) ในช่วงระยะท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่า  “ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ”  
สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพ้ืนท่ีๆ มีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น   
และในบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่นจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มตามมา
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจึงกลายเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตเมือง จะเป็นส่วนท าให้ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงข้ึน โดยท่ีคนในเมืองจะมีลกัษณะของการใชท้รัพยากรมากกว่าในชนบท อตัราส่วนการใช้
ทรัพยากรของคนในเมืองจะสูงกว่าคนชนบทดว้ย  

ดงันั้น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในเมืองจึงเกิดการใชท้รัพยากรของบุคคลและการผลิตของเสีย
จากการใชท้รัพยากร ส่วนปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตชนบท จะเกิดจากการเพ่ิมความตอ้งการในดา้น
ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร หรือปัจจยั 4 ต่างๆ มีผลท าให้มีการบุกรุก ท าลายป่าเพื่อน าไมม้าสร้างท่ีอยู่อาศยั 
และเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก การตัดไม้ท าลายป่าก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย เช่น             
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีไม่เป็นไปตามฤดูกาล การสูญเสียของระบบนิเวศท่ีไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติ เป็นตน้ (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2555) เม่ือเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมาก
ข้ึนเร่ือยๆทัว่โลก ส่งผลให้แต่ละประเทศทัว่โลกเร่ิมหันมาให้ความสนใจและใส่ใจดา้นของการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆมากยิ่งข้ึน และพร้อมท่ีจะหาแนวทางร่วมกนัช่วยสร้างความ
ย ัง่ยนืใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสร้างความน่าอยูใ่หโ้ลกต่อไปในอนาคต 

เม่ือประเทศทัว่โลกเร่ิมเกิดปัญหาในด้านส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน ในแต่ละประเทศจะมี
รูปแบบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศของแต่ละพ้ืนท่ี           
โดยภูมิประเทศท่ีอยู่ในแถบเดียวกันปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน            
ยิ่งเป็นประเทศในกลุ่มพ้ืนท่ีเดียวกันจะพบปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีคลา้ยกันมาก ในประเทศไทยก็
เช่นกนัจะมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มคลา้ยๆ กบัประเทศในกลุ่มก าลงัพฒันาและกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย 
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2555) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก  าลงัไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีวิตก
ของประเทศไทยในปัจจุบนัมีดงัน้ี คือ 1. ปัญหาการตดัไมท้ าลายป่า 2. ปัญหาการลดจ านวนลงและ
การสูญพนัธุข์องสตัวป่์า 3. ปัญหาการขาดแคลนน ้ าและน ้ าท่วม 4. ปัญหาแผน่ดินทรุด 5. ปัญหาการ
ขาดแคลนแร่ธาตุและพลงังาน 6. ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง           
7. ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม 8. ปัญหาชุมชนแออัด               
9. ปัญหามลพิษ 10. ปัญหาภาวะโลกร้อน (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2555) โดยปัญหา
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ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเหล่าน้ี ล้วนแต่เป็นปัญหาท่ีมีสาเหตุเกิดมาจากมนุษยท์ั้ งนั้ น        
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนนั้นจะต้องเป็นมนุษยท่ี์ลงมือท าและร่วมมือกันช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป                                                                           

จากท่ีกล่าวมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อในด้านต่างๆ ดังนั้นการขับเคล่ือนประเทศสู่การเจริญเติบโตสีเขียว           
จึงกลายเป็นประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   
ซ่ึงจะกลายเป็นแนวทางไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลง
กระบวนทศัน์การพฒันาไปสู่ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมไปกบัการเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ก  าหนดให้สังคม        
สีเขียว เป็นหน่ึงในจุดมุ่งหมายหลักท่ีต้องร่วมกันขับ เคล่ือนและสร้างอนาคตประเทศไทย             
ในแนวทางหลัก จึงได้ก  าหนดให้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้                
ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่ิมมีการน าแนวความคิดการพฒันาแบบย ัง่ยืนมาใช้
ตั้งแต่แผนฯ7 และมีการพฒันาแนวคิดตลอดจนมาถึงแผนฯ11 ในปัจจุบนั (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดแนวทางความย ัง่ยนืต่อไป
ในอนาคต โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมีแนวคิดหลกัดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1.1  สรุปแนวคิดหลกัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 - 11 
 

 
 

แหล่งที่มา:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2554. 

 
ในขณะท่ีทุกคนเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดล้อมดังกล่าว                 

ทั้งจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังกว่าเดิม และยงัเพ่ิมความ
รุนแรงมากกว่าท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ท าให้เร่ิมได้เห็นความจริงจังในการเคล่ือนไหวจากหลาย       
ภาคส่วนมากข้ึนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรสากลท่ีดูแลในเร่ืองของสภาพอากาศ
และส่ิงแวดลอ้มโดยตรง ความร่วมมือในระดับนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงาน       
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ภาคธุรกิจต่างๆ ส่งผลให้เกิดกระแสเก่ียวกับเร่ืองของสังคมสีเขียว ซ่ึงเป็นแนวทางเก่ียวกับ          
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มด้วยการ
ออกแบบกระบวนการผลิตออกแบบสินคา้ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือท าให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน     
ซ่ึงได้กลายเป็นกระแสหลักของประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญ่ีปุ่น             
ท าให้แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีของประเทศเหล่าน้ี จะเน้นไปในเร่ืองของ Eco Green              
หรือความย ัง่ยืนในด้านนวตักรรมส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑ์เป็นหลกั ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งสร้างกระแสในเร่ืองของสงัคมสีเขียวให้ขยายออกเป็นวงกวา้งมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการสร้าง
ให้องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนหันมาให้ความสนใจและให้ความส าคัญเก่ียวกับเร่ืองของ       
สงัคมสีเขียวมากข้ึนและแสดงให้เห็นว่า Green กลายเป็นเร่ืองปกติท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติั            
โดยไดม้ีตวัอยา่งของกระแสสงัคมสีเขียวท่ีประสบความส าเร็จก็คือกรณีของ วอลมาร์ต ท่ีสร้างความ
ย ัง่ยนืในดา้นของบริษทัท่ีช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและประสบความส าเร็จเป็นตน้แบบมาแลว้ตั้งแต่      
ปี 2006 (Grant, 2007) ซ่ึงกระแสของสงัคมสีเขียวไดก้ลายเป็นแนวทางใหม่ท่ีเกิดข้ึนในภาวะท่ีโลก
ก าลงัเผชิญกบัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (ออตแมน, 2554)  
 เมื่อสภาพแวดลอ้มสูญเสียความสมดุลและสังคมต้องเกิดการปรับตัวตามรูปแบบของ
สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปแลว้ กระแสของสังคมสีเขียวก็ได้กลายเป็นกระแสหลกัมากข้ึน          
(มาโคเวอร์, 2009) เน่ืองจากในสงัคมปัจจุบนัเร่ิมมีคนหนัมาสนใจและเป็นห่วงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน
กว่าเก่า จากค ากล่าวของ ออตแมน (2554: 23) ไดก้ล่าวไวว้่า “ ช่วงระยะเวลาก่อนหน้าน้ีเพียง         
ไม่นาน ผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอาจเป็นแค่เพียงกลุ่มคนเล็กๆ แต่ในปัจจุบนั 83% ของ
ผูบ้ริโภคในทุกเพศทุกวยัตั้งแต่ผูสู้งอายท่ีุเกิดยคุหลงัสงครามโลกไปจนถึงคนในเจเนอเรชัน่ Y ลว้น
แต่มีหัวใจท่ีกลายเป็นสีเขียว ด้วยความคาดหวงัถึงรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีจะไม่เบียดเบียนโลก ”       
การใส่ใจต่อโลกและส่ิงแวดลอ้มจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่กระแส แต่ไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีคนทั้งโลกตอ้ง
ร่วมกนัท าในเม่ือคนทุกรุ่นเร่ิมมีค่านิยม  ในเร่ืองการรักษ์โลกและการทดแทนอย่างย ัง่ยืนอยู่ในใจ 
พฤติกรรมท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มจึงไดก้ลายเป็นเร่ืองปกติในชีวิตประจ าวนั ดงัตารางท่ี 1.2 จะแสดงให้
เห็นว่าในปี 2009 ชาวอเมริกนัเกือบทั้งหมด 95% มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ปฏิบติัเป็นเร่ืองปกติ (ออตแมน, 2554: 30) ซ่ึงไดก้ลายเป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่ากระแสสังคม    
สีเขียวได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากข้ึนและได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัท่ีทุกคน            
ใหค้วามสนใจและไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น 
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ตารางที่ 1.2  พฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคชาวอเมริกนั   
 

 
 

แหล่งที่มา: ออตแมน, 2554. 
 
 จากกระแสของสังคมท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศนั้นแสดงให้เห็นว่าแนวทางเก่ียวกับการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเร่ิมมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตมากกว่าเม่ือก่อน ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยก็
เร่ิมให้ความสนใจและใส่ใจถึงเร่ืองของปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนด้วยเช่นกัน ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกับตัวอย่างการส ารวจจาก ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต            
พฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ท่ีไดเ้ปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “ความกงัวลของ
ประชาชน กับปัญหาส่ิงแวดลอ้ม” ท าการส ารวจระหว่างวนัท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2555               
จากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,247 ตวัอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดบัการศึกษาและกลุ่ม
อาชีพ เก่ียวกบัความกงัวลของประชาชนกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเน่ืองใน วนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงจะ
ตรงกบัวนัท่ี 4 ธนัวาคม ของทุกปี พบว่า ประชาชน ร้อยละ 96.15 เห็นว่าปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ือง
ใกลต้วั  เพราะส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา และมีผลกระทบกับเราโดยตรง ในขณะท่ี
ประชาชนเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น (ร้อยละ 2.00) ท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตวั เพราะ ยงัมีปัญหาเร่ืองอ่ืนๆ               
ท่ีส าคญักว่า เช่น เศรษฐกิจปากทอ้ง ทั้งน้ี ประชาชน ร้อยละ 54.53 ระบุว่า ระดบัความรุนแรงของ
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ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก เพราะในปัจจุบนัภยัธรรมชาติมีความรุนแรงมาก
ข้ึน รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรส้ินเปลือง ตดัไมท้ าลาย ป่ามากข้ึน และโลกร้อนข้ึนและเม่ือถามถึง
วิกฤติปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสุด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 51.00 
เป็นห่วงปัญหามลพิษทางอากาศ / ควนัจากท่อไอเสียรถยนต์ รองลงมา ร้อยละ 49.60 การตดัไม้
ท าลายป่า และร้อยละ 36.90 การเกิดภาวะภัยแลง้ ทั้งน้ีประชาชนจะมีวิธีการรักษาส่ิงแวดลอ้ม     
โดยวิธี ดังน้ี ร้อยละ 64.20 ปลูกต้นไม ้/ ปลูกป่าทดแทน รองลงมา ร้อยละ 31.80 ใชน้ ้ าอย่าง
ประหยดั และอีกร้อยละ 27.80 การคดัแยกขยะ / การท้ิงขยะให้ลงถงั (ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น     
นิดา้โพล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555) 
  จากผลส ารวจของ นิดา้โพล ท่ีส ารวจออกมานั้นไดแ้สดงให้เห็นว่าในปัจจุบนัประชาชน
ทัว่ไปเร่ิมหันมาให้ความใส่ใจในเร่ืองของปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน เพราะในปัจจุบนัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนธรรมดา แต่ไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเร่ิมเขา้ใกลต้วัของ
ทุกคนมากข้ึนและนับวนัยิ่งจะกลายเป็นปัญหาท่ีใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ และสามารถส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้โดยตรง  ถา้หากไม่เร่งดูแลและการอาศยัความร่วมมือกนัของทุกๆคนเพื่อช่วยกัน
รักษาโลกใบน้ีใหน่้าอยูต่ลอดไป 
 
ตารางที่ 1.3  ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 
แหล่งที่มา:  ศนูยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555. 
 

ในการเร่ิมการด าเนินชีวิตแบบสงัคมสีเขียวของสงัคมยคุปัจจุบนั นอกจากจะเป็นการปฏิบติั
ท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดได้ในทุกๆท่ีแลว้ การเร่ิมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม          
ก็เช่นกัน ประชาชนมีการเปล่ียนทัศนคติในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์และหันมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม     
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มากยิ่งข้ึน จากงานวิจัยของ พงศธร หล่อสมบูรณ์ พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และวรรณวดี                  
อุตตะมะโยธิน (2540) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความตระหนักต่อ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งมาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบั      
ปานกลางถึงมาก แต่การท ากิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มยงัมีน้อย ผูบ้ริโภคเห็นว่าการซ้ือผลิตภณัฑ ์       
สีเขียวมีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก แต่ประเภทผลิตภณัฑสี์เขียวท่ีผูบ้ริโภคให้ความ
สนใจในการซ้ือมกัเป็นกลุ่มท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวผูบ้ริโภคมากกว่ากลุ่มอ่ืน ผูห้ญิงซ้ือ
ผลิตภณัฑสี์เขียวประเภทปลอดสารพิษ และเคร่ืองส าอางค์ท่ีท าจากธรรมชาติมากกว่าผูช้ายอย่างมี
นยัส าคญั และผูมี้การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีรักษาคุณภาพของอากาศมากกว่าผูม้ี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรีอยา่งมีนัยส าคญั ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
มากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียว ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ราคา และ
แหล่งสะดวกซ้ือ โดยมีปัจจยัดา้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการผลิต การใช ้และการซ้ือ การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร ค  าแนะน าจากผู ้ใกล้ชิด และการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยรองลงมาตามล าดับ              
จากผลการวิจยัเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบันได้หันมาสนใจเก่ียวกับเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

เมื่อประชาชนเร่ิมหันมาสนใจและใส่ใจในดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลให้มีการ
เ ร่ิ มท าก ารตลาดแนวใหม่ใน รูปแบบของ ก ารตลาด สีเ ขี ยว  (Green Marketing)  ข้ึ น                         
โดยธงชยั สนัติวงษ ์(2539) นิยาม การตลาดสีเขียว ว่า การตลาดสีเขียว หรือแนวทางการตลาดยุค
ใหม่ท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ทั้งส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในการท าธุรกิจ 
ซ่ึงหมายถึงการไม่คา้ก  าไรเกินควรและไม่หาประโยชน์มากเกินไป  

การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จึงกลายเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีนักการตลาดตอ้ง
หาแนวทางและโอกาสทางการตลาดเพ่ือสร้างความเป็นผูน้  า สร้างนวตักรรม ความแตกต่างทางการ
แข่งขนัและเป็นรูปแบบการท าธุรกิจเพ่ือการแสวงหาก าไรอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงสร้างความย ัง่ยนืให้กบั
ส่ิงแวดลอ้มและแบรนดข์องตวัเอง นอกจากนั้นจึงจ  าเป็นตอ้งหาเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบแทนให้กับสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ แนวคิดน้ีจะช่วยท าให้ผูบ้ ริโภคนึกถึง "คุณค่า"               
ในการเลือกใช้สินค้าท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมและธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม ในการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและสภาพแวดลอ้ม (วิทวสั ชยัปาณี, 2555) การด าเนินงาน
ทางการตลาดจึงตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจงัมากข้ึน รวมทั้งยงั
ตอ้งเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรคใ์หเ้กิดผลดีต่อสงัคมอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  
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หากมองยอ้นกลบัไปถึงท่ีมาท่ีไปของ “การตลาดสีเขียว (Green Marketing)” จะพบไดว้่า
เกิดจากปัญหาการวิตกกงัวลในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มท่ีกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลกไปแลว้           
โดยท่ีมาของปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากกระบวนการผลิตของสินคา้ต่างๆ ท่ีถูกมองว่าเป็นตวัท าให้
เกิดปัญหาในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มข้ึนมา (มาโคเวอร์, 2552) โดยเฉพาะกับกระบวนการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมท่ีมีอยูท่ัว่โลกและสร้างใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาในรูปแบบต่างๆ  

ดงันั้นจึงกลายเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ เร่ิมท่ีจะหันมา
ท าใหอ้งคก์รกลายเป็นธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการเลือกใชว้ตัถุดิบ (Green Material) การจดัซ้ือสีเขียว (Green Purchasing) 
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) การตลาดสีเขียว        
(Green Marketing) การขนส่ง  สีเขียว (Green Logistic) และผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) 
เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพ่ือรักษาให้ส่ิงแวดลอ้ม
อยูต่่อไปอยา่งย ัง่ยนื  

ในดา้นของบริษทัต่างๆก็เช่นกนั ปัจจุบนับริษทัภายในประเทศไทยไดเ้ร่ิมหันมาให้ความ
สนใจในเร่ืองของ Green กันมากยิ่งข้ึนและเร่ิมหันมาท าธุรกิจในแนว Green กนัอย่างต่อเน่ือง                        
ดงัตวัอย่างในปี 2555 ท่ีนิตยสาร BrandAge Essential ไดท้ าการรวบรวมตวัอย่างกรณีของบริษทั
ต่างๆท่ีมีการหนัมาใชรู้ปแบบของการตลาดแบบ Green กนัมากข้ึน โดยไดแ้บ่งตามหมวดของสินคา้
ไว ้12 หมวด ดงัต่อไปน้ี  

1) หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ตัวอย่างเช่น บริษัทน ้ าทิพย ์ท่ีเป็นผูน้  าในด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์น ้ าด่ืมอนัดบัต้นๆ ท่ีเป็น Green โดยใชรู้ปแบบของเทคโนโลยี ฮีโค-ครัช      
ท าให้ขวด PET ท่ีใชบ้รรจุน ้ าด่ืมของ น ้ าทิพย ์ลดปริมาณการใชพ้ลาสติกลง 35% เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทพลาสติกใหล้ดลง 

 2) หมวดพลงังาน ตวัอยา่งเช่น บริษทัลอ็กซเล่ย,์ บางจาก และโรงไฟฟ้าราชบุรี ท่ี
ก  าลงัร่วมกนัพฒันาฟาร์มเล้ียงสาหร่ายเซลลเ์ดียว ผลิตไบโอดีเซลแห่งแรกของไทยเพื่อเป็นการช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละเป็นการช่วยลดปัญหาในการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็น
ตวัท าลายส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีลอ็กซเล่ยย์งัลงทุนท าโซลาร์ฟาร์ม เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ 

3) หมวดรถยนต ์ตวัอยา่งเช่น โตโยตา้ ท่ีเป็นผูน้  า Green ในดา้นยานยนต์ ท่ีหันมา
ใชรู้ปแบบของรถยนต์ Hybrid เป็นการใช้เคร่ืองยนต์น ้ ามนัเบนซินผสมกบัไฟฟ้า ท าให้รถยนต ์
Hybrid สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท่ีเป็นสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกได ้ 

4) หมวดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตัวอย่างเช่น  บริษัท พานาโซนิค น าเอาเทคโนโลย ี       
Eco Navy ท่ีเป็นหน่ึงในเทคโนโลยอีจัฉริยะของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีคุณสมบติัเป็นระบบ
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เซ็นเซอร์ท่ีช่วยลดการใช้พลงังานท่ีไม่จ  าเป็นอตัโนมติั เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้     
เป็นอยา่งดี  

5)  หมวดอสังหา ริมท รัพย์ ตัวอย่ าง เ ช่น  พฤกษา เ รียล เอสเตท  บ ริษัท
อสงัหาริมทรัพยช์ั้นน า ท่ีใชรู้ปแบบ Green Innovation เพื่อออกแบบและสร้างบา้นท่ีทนัสมยั และ
ค านึงถึงเร่ืองผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม  

6) หมวดการบริการ ตวัอยา่งเช่น ธนาคารกสิกรไทย ท่ีชดัเจนกบัการวางจุดยนืของ
ตวัเองในการเป็น Solution Bank และจะเช่ือมโยงเขา้กบัความเป็น Universal Banking ซ่ึงหมัน่
พฒันาเทคโนโลยีให้สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ ตามแนวคิด Green Bank Green 
Financing Green Project ในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มและพมันาผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยขีองเครือ
ธนาคารกสิกรไทย ใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม                   

7) หมวดบรรจุภณัฑ ์ตวัอยา่งเช่น บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีใช้
รูปแบบของ Green Packaging เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีจะท าลายสิง่แวดลอ้มในด้านของ     
บรรจุภณัฑ ์                               

8) หมวดเคร่ืองส าอางค์ ตวัอย่างเช่น The Body Shop เป็นองค์กรท่ีท า Green 
Business ระดบัโลก ท่ีไม่เพียงยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง แต่ยงัค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ฝังเป็น Green DNA  

9) หมวดแฟชัน่และส่ิงทอ ตวัอยา่งเช่น บริษทัอุตสาหกรรม ไหมไทย จ ากดั หรือ 
จิม ทอมป์สัน ท่ีเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตั้งแต่การใชว้สัดุและการผลิตท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือลด
ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

10) หมวดวสัดุ ตวัอย่างเช่น บริษทั เอสซีจี ท่ีเป็น Green Business ทั้งกระบวน   
การผลิต การวิจยัพฒันาสินคา้ และบริการท่ีมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการท า CSR เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้ป็นแนวทางส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนื  

11) หมวดคา้ปลีก ตวัอยา่งเช่น เซ็นทรัลพลาซ่า ท่ีเป็นผูน้  าในการรณรงค์ให้ใชถุ้ง
ผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก เพื่อลดปัญหาการใชพ้ลาสติกเกินความจ าเป็น  

12) หมวดของแต่งบา้น ตวัอยา่งเช่น แบรนด ์OSISU ท่ีก่อตั้งโดย ดร.สิงห์ อินทรชู
โต ท่ีน าวสัดุเหลือใชใ้นชีวิตประจ าวนัมาสร้างสรรคใ์หเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทั้งเฟอร์นิเจอร์และของ
แต่งบา้น เป็นผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่และไม่เหมือนใคร (BrandAge Essential, 2555)  

โดยทั้ง 12 หมวด ขา้งตน้น้ี เป็นตวัอย่างของบริษทัต่างๆท่ีไดน้ าเอาเร่ืองของ Green มาใช้
ในธุรกิจและองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดเป็น Green Business ภายในองค์กร รวมถึงเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนทัศนะคติ และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Green     
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มากข้ึน กลายเป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าในปัจจุบนัเร่ืองของ Green ไดก้ลายเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของแต่ละคนไปแลว้ (BrandAge Essential, 2555) 

อยา่งไรก็ตามเมื่อเกิดรูปแบบของ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) ส่งผลใหเ้กิดรูปแบบ
ของการตลาดสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอ้มในระดบัต่างๆตามมาดว้ย Grant ไดแ้บ่งการท าการตลาดสีเขียว
ออกเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดบัจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดับ      
ท่ีต่างกนั ดงัต่อไปน้ี (Grant, 2007) 

1) ระดบั Green: ท่ีใชเ้กณฑก์ารวดัทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยดูท่ียอดขาย และ
ใชก้ารประชาสมัพนัธเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์  

2) ระดบั Greener: ตอ้งการมากกว่าท ายอดขายแต่หวงัผลดา้นอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม      
ส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์                             

3)  ระดับ  Greenest: เป็นระดับสูงสุด ท่ี ก่อให้ เ กิดนวัตกรรมใหม่และการ
เปล่ียนแปลงในสงัคม         

กระแสสงัคมสีเขียวท่ีเกิดข้ึนส่งผลใหแ้ต่ละบริษทัต่างหันมาท าการตลาดสีเขียวและกล่าว
ว่าตนเองท าการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนัหมด แต่ไม่สามารถทราบไดว้่าส่ิงท่ีไดส่ื้อออกมา
ต่อสงัคมนั้นคือรูปแบบการท า การตลาดสีเขียว (Green Marketing) อย่างแทจ้ริงหรือเป็นแค่เพียง 
การฟอกเขียว (Green Washing) ท่ีเป็นการท าการตลาดเพียงการท าเพื่อลดตน้ทุนในการผลิตแค่เพียง
อย่างเดียวและกล่าวอ้างว่าตนเองก็ท าเพ่ือส่ิงแวดล้อมเหมือนกับบริษัทอ่ืนๆแต่ไม่ได้เข้าถึง           
การเป็น การตลาดสีเขียว (Green Marketing ) อย่างแท้จริงและสร้างให้เกิดความย ัง่ยืนต่อไป    
(วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554)  ดงัตวัอยา่งจากงานวิจยัของ ณัฐวุฒิ สง่างาม (2553) เร่ืองการสร้างแบรนด์
ด้วยการตลาดสีเขียวของกระดาษ  “ไอเดีย กรีน” ผลการศึกษาพบว่า กระดาษ “ไอเดียกรีน”          
เป็นนวตักรรมสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองทั้งนโยบายในการด าเนินธุรกิจขององค์กรเอสซีจีท่ีว่า     
ตั้งมัน่ในความเป็นธรรม มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ เช่ือมัน่ในคุณค่าของตน ถือมัน่ในความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม โดยมีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมท่ีน่าร่วมงานดว้ย ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ดา้นบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเวลา
เดียวกนั โดยเอสซีจี ในฐานะท่ีเป็นแบรนด์องค์กร ไดส้ร้างพิมพ์เขียวของแบรนด์ “ไอเดีย กรีน”    
ในลกัษณะของแบรนดล์กูท่ีมีระดบัความเก่ียวพนักบัแบรนดอ์งคก์รแบบผสมผสาน จากนั้นจึงเขา้สู่
กระบวนการสร้างแบรนด ์ขั้นท่ี 1: พบว่าแบรนดดี์เอน็เอของ ไอเดีย กรีน คือการคิดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีข้ึน และไดใ้ชดี้เอน็เอดงักล่าวเป็นศนูยก์ลางในการก าหนดจุดยนื บุคลิกภาพ และเอกลกัษณ์ของ
แบรนด์  ขั้ น ท่ี  2: ไอเ ดีย ก รีน  ให้ คุณภาพในการใช้งานพร้อมกับช่วยดูแลส่ิงแวดล้อม                      
ซ่ึงต่างจากแบรนด์อ่ืนท่ีเลือกน าเสนอเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น ขั้นท่ี 3: การกระจายแบรนด์
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ไอเดียพบว่ามีการส่ือสารแบรนด์ใน 2 ประเด็น คือ เร่ืองคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างการ
ยอมรับใหม่ให้เกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภค และได้น ากลยุทธ์การตลาดสีเขียวในการสร้างแบรนด์ ดังน้ี        
1. การเร่ิมตน้จากภายในไปสู่ภายนอก 2. การเป็นนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 3. การเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งตรงไปตรงมา และ 4. การพุ่งเป้าไปท่ีคุณประโยชน์พ้ืนฐาน อยา่งไรก็ตามการท าการตลาดของ   
“ไอเดีย กรีน”  ยงัถือว่าอยูใ่นระดบัตน้ หรือระดบั Green เท่านั้น จึงจ  าเป็นตอ้งมีการสนับสนุนการ
บริโภคอย่างรับผิดชอบ เป็นกลยุทธ์ในการยกระดับให้สูงข้ึนตามล าดับ การประเมินผลของ
กระบวนการสร้างแบรนด์ พบว่า การสร้างแบรนด์ “ไอเดีย กรีน” สามารถท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในระดับสูงเก่ียวกับแบรนด์องค์กร และแบรนด์ดีเอ็นเอ โดยมีเพียงเร่ือง
คุณประโยชน์ของแบรนด์เท่านั้นท่ีมีการรับรู้ในระดบัปานกลาง จึงกล่าวไดว้่า การสร้างแบรนด ์  
“ไอเดียกรีน” สามารถท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้เก่ียวกบัแบรนดโ์ดยรวมอยูใ่นเชิงบวก  

จากตวัอย่างของ “ไอเดีย กรีน” ท าให้เกิดแนวคิดว่าในปัจจุบนัมีหลายบริษทัท่ีกล่าวว่า
ตนเองท าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม การท าการตลาดสีเขียว เป็นแนวท่ีบริษทัหันมาใชก้นัมากข้ึนเพราะเป็น
แนวทางท่ีนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไปในตวัแลว้นั้น ยงัเป็นแนวทางท่ีสามารถ
ส่งเสริมใหภ้าพลกัษณ์ของแบรนดน์ั้นดีตามไปดว้ย แต่การท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือถือตามท่ีบริษทั
น าเสนอมานั้น ตอ้งเกิดจากการท่ีบริษทัตั้งใจจะท าเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่การท าเพียง
เพ่ือเป็นการสร้างภาพให้ผูบ้ริโภคนั้นหลงเช่ือ แต่ความเป็นจริงผูบ้ริโภคไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
รูปแบบของการท าการส่ือสารการตลาดท่ีแต่ละบริษทัท าอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับใดและ          
มีแนวคิดนวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการส่ือสารทางการตลาดอย่างไร ยิ่งเกิดความสงสัยจากผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมากเท่าไหร่ ยิง่ส่งผลให้บริษทัต่างๆตอ้งหันมาใส่ใจและระมดัระวงัในการท า
การตลาดสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงส่งผลใหบ้ริษทัต่างๆในปัจจุบนัมีความจริงใจและใส่ใจ
ในการท าการตลาด รวมถึงการมีนวตักรรมการส่ือสารการตลาดในแนวทางท่ีพฒันาข้ึนเร่ือยๆ
เพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  
 ดงันั้นจากแนวทางเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบของ
การตลาดท่ีน ารูปแบบการตลาดสีเขียวมาใช ้ส่งผลใหม้ีนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืเกิดข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัแต่ละบริษทัต่างก็หนัมาท าการตลาดสีเขียวแต่ไม่มีบริษทั
ใดใหค้วามส าคญัและสนใจว่าในอนาคตจะเกิดความย ัง่ยนืข้ึนหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 
เพื่อเป็นการดูทิศทางของการส่ือสารการตลาดต่อไปในอนาคตว่าจะมีแนวโน้มในการด าเนินการ
ต่อไปเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความย ัง่ยืนในระดบัสูงสุด จึงกลายเป็นท่ีมาของการท าวิจยัเร่ือง 
“แน ว โน้ ม นวัต ก ร ร ม ก า ร ส่ื อส า รก า ร ตล า ด เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ส่ิ ง แ ว ดล้อ ม อย่ า ง ย ั่ ง ยื น                         
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567” 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อศึกษาแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 
 

1.3 ปัญหาในการวจิยั 
 

แนวโน้มนวัตกรรมการ ส่ือสารการตลาดเพื่อ ส่ง เสริม ส่ิงแวดล้อมอย่า งย ั่งยืน               
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 เป็นอยา่งไร 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed Method) โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต 
(Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักการตลาดและ           
นกัส่ือสารการตลาด ท่ีปฏิบติังานภายในองค์กร หน่วยงาน และบริษทั ท่ีมีแนวทางการด าเนินการ
ธุรกิจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้งส้ินจ านวน 17 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน เพื่อเป็น
การแสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดในแนวทางของการส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยมุ่งศึกษาการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน           
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1) แนวโน้ม หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน มกัเป็นการ
เป ล่ียนแปลงหรือพัฒนาการ ท่ี เ กิด ข้ึนกับ เ ร่ืองราวนั้ นๆ เ ป็นแนวทาง ท่ี น่ าจะเ ป็นไป                    
ในทางใดทางหน่ึง 

2) นวตักรรม หมายถึง ส่ิงใหม่หรือเป็นส่ิงเก่าท่ีไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงให้ดีข้ึน       
ซ่ึงจะเป็นรูปแบบของสินคา้ บริการ กระบวนการ หลกัการหรือแมก้ระทัง่ทรัพยากรหรือวิธีการท่ี
ผลกัดนัหรือสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรมนั้นๆ 
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3) การส่ือสารการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ท่ีบริษทัได้ด  าเนินการ
เพื่อท่ีจะส่ือสารและส่งเสริมสินคา้และบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย การโฆษณา    
การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ ์การใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง 

4) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix, 4Ps) หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบไป
ด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)   

5) การตลาดสีเขียว (Green Marketing)  หมายถึง การท าการตลาดของผูป้ระกอบการแบบ
แสวงหาก าไรอยา่งย ัง่ยืนไม่ใช่การแสวงหาก าไรสูงสุดทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าเพื่อประโยชน์ของ
ลกูคา้และสังคม และจะตอ้งมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความใส่ใจเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต ตลอดไปจนส้ินสุดของการใชผ้ลิตภณัฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและ
สภาพแวดลอ้ม เพราะฉะนั้นการท่ีผูป้ระกอบการจะด าเนินธุรกิจแบบการตลาดสีเขียวให้ประสบ
ความส าเร็จ จะตอ้งมีการผสมผสานแนวคิดดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มน้ีไปในทุกส่วนของการ
ด าเนินการดา้นการตลาด ให้ด  าเนินการควบคู่กนัไปกบัทุกๆส่วน  สามารถแบ่งการท าการตลาดสี
เขียวออกเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดบัจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบ่ีัต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 1. ระดบั Green ใชเ้กณฑก์ารวดัทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยดูท่ียอดขาย
และการใช้การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 2. ระดบั Greener ต้องการมากกว่าการท า
ยอดขาย แต่หวงัผลด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ใส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ 3. ระดับ 
Greenest เป็นระดบัสูงสุดท่ีก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่และการเปล่ียนแปลงในสงัคม 

6) ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) หมายถึง กลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีมีจิตส านึกถึงเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นการบริโภคและการดูแลรักษา เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งใน
ปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต 

7) ผลิตภณัฑสี์เขียว (Green Product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษและโดดเด่น
กว่าผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีกระบวนการผลิตท่ีอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เกิดความย ัง่ยนื เป็นมิตรต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

8) บรรจุภณัฑสี์เขียว (Green Packaging) หมายถึง บรรจุภณัฑท่ี์มีการออกแบบเพื่อเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพทั้ งในด้านของการใช้งาน ตลอดจนไปถึงขั้ นตอนของการย่อยสลาย                       
มีกระบวนการผลิตท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีสามารถกลบัคืนสู่ระบบนิเวศของธรรมชาติไดโ้ดย
ไม่เป็นการท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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9) การพฒันาอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การวางแผนการจัดการองค์กร การปฏิบัติและการ
ควบคุมทรัพยากรและโปรแกรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในขณะท่ีต้องค านึงถึงคุณลกัษณะทางด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รโดย การตลาดอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 มิติคือ ความอยูร่อดทางเศรษฐกิจ 
ความเสมอภาคทางสงัคม และการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

10) นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง การผสมผสานระหว่างแนวความคิดทาง
นวัตกรรมและแนวคิดการพัฒนาอย่างยืน กลายเป็นนวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน               
ซ่ึงจะกลายเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การใชเ้พ่ือวางแผนและพฒันาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
เศรษฐกิจควบคู่กนัไปเพ่ือให้เกิดกลายเป็นแนวทางในการสร้างความย ัง่ยืนในดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ส่วนต่างๆ ใหเ้กิดต่อไปในอนาคต 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1) เพื่อเป็นองคค์วามรู้ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

2) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการดา้นนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัหน่วยงานส่ิงแวดลอ้มภาครัฐ หน่วยงานส่ิงแวดลอ้มภาคเอกชน และ
นกัการส่ือสารการตลาด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีด  าเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดน้ าแนวทาง
การศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันานวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยืน
ต่อไปในอนาคต 

3) เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดข้อเสนอในการผลักดันนโยบายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม               
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มน าไปใชต่้อไป 
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1.7  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การศึกษาเร่ือง “แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567” ไดน้ า แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาใชใ้นการ
เผยแพร่ไปยงักลุ่มท่ีเก่ียวข้องได้รับรู้และกลุ่มท่ีสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดสีเขียว 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ใหม่และแนวโนม้ของการตลาดสีเขียว 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1  แนวคดิการตลาดสีเขียว 
 
 แนวคิดเก่ียวกบั การตลาดสีเขียว (Green Marketing) เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากสภาพสังคม
ในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มและกลายเป็นส่ิงกระตุน้ให้
เกิดกระแสทางดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มข้ึน ดงันั้นจึงไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนั ท่ีช่วยส่งเสริมท า
ใหผู้ผ้ลิตมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะแนวทางในการด าเนินธุรกิจข้ึน (วิทวสั ชยัปาณี, 2554: 34 - 35) 
  โดยจุดเ ร่ิมต้นของแนวคิด การตลาดสีเขียว (Green Marketing)  เ ร่ิมเ กิดข้ึนเม่ือ                
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยนิตยสารแอดเวอร์ไทซ่ิง เอจ ของสหรัฐอเมริกา ไดท้ าการเผยแพร่
ข่าวสารและแนวคิดทางการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก อดีตประธานาธิบดี 
จอร์จ บุช ไดเ้ร่งสภาคองเกรสใหผ้า่นกฎหมายอากาศสะอาด โดยมีสาระส าคญัท่ีจะมุ่งควบคุมการ
แพร่กระจายของสารพิษทุกชนิดในอเมริกาให้ลดลงถึง  90% ภายในปี พ.ศ. 2539 โดยไดก้  าหนด
บทลงโทษอยา่งรุนแรงต่อผูฝ่้าฝืน (กรพินธุ ์ศรีสายเช้ือ, 2539) 
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  จากนั้น วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2534 นิตยสารแอดเวอร์ไทซ่ิง เอจ ไดต้อกย  ้าแนวความคิดน้ี
อีกคร้ังดว้ยการจดังานรณรงค ์“การตลาดสีเขียว” ข้ึนอยา่งจริงจงัเป็นคร้ังแรก โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
จะแสวงหาแนวคิดสร้างสรรคแ์ละโอกาสใหม่ๆทางการตลาดใหเ้พ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัท าหน้าท่ีเป็น
เวทีกลางประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือในธุรกิจ แทนการเผชิญหน้าระหว่างคู่แข่งขัน     
ฝ่ายต่างๆ ของภาคเอกชนด้วยกันเองหรือระหว่างภาครัฐบาลกับเอกชน ซ่ึงส่งผลให้ในช่วงปี
เดียวกนันั้นสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดเ้ร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึน ทั้งในดา้นของผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย ตวัแทนบริษทัโฆษณาต่างๆท่ีออกมารณรงค์ขายสินคา้   
ท่ีช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มกนัอยา่งจริงจงัมากข้ึน (กรพินธุ ์ศรีสายเช้ือ, 2539) ตวัอยา่งเช่น 
  1)  บริษทั บอด้ี ช็อป ขององักฤษ ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่โลก ผลิตสินคา้เก่ียวกบัความ
งามท่ีช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ นโยบายหลกัของบริษัท  คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดงดิบในลุ่มน ้ า    
อเมซอนของประเทศบราซิล โดยน าผลิตผลในป่าฝนชุกมาเป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง ผลิตสินคา้
ท่ีไม่น าสตัวเ์ล้ียง เช่น แมว ลิง สุนขั หนู มาทดลอง อีกทั้งยงัช่วยรณรงคไ์ม่ใหม้ีการทารุณกรรมสัตว์
สงวน ตลอดจนส่งเสริมการน าบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก และเคร่ืองส าอางเมื่อใชห้มดแลว้
สามารถน าขวดเปล่ากลบัไปเติมเคร่ืองส าอางใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งท้ิงขวดพาสติกให้เป็นปัญหาใน
เร่ืองของขยะมลพิษ 
  2)  ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดแมคโดนัล ประกาศตัวอย่างเป็นทางการในการเลิกใช้
กล่องโฟมส าหรับบรรจุแฮมเบอเกอร์ โดยเปล่ียนมาใชก้ล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกท่ียอ่ยสลาย
ไดโ้ดยธรรมชาติ 

ส าหรับในประเทศไทย กระแส “การตลาดสีเขียว” เกิดข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2525 และ
เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2530 โดยเร่ิมข้ึนเม่ือหน่วยงานราชการไดห้ันมาให้ความสนใจต่อการรณรงค์
สภาวะแวดลอ้ม เช่น การตรวจวดัควนัด า การบ าบดัน ้ าเสีย และการวดัปริมาณมลพิษในอากาศ     
เป็นต้น จากนั้นกระแสของการตลาดสีเขียวไดเ้งียบหายไป จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 - 2534 
กระแสของการตลาดสีเขียวไดเ้กิดข้ึนอีกคร้ัง เม่ือองค์กรเอกชน บริษทัธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจบาง
แห่งไดเ้ขา้มามีบทบาทในการรณรงค์เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มและเร่ิมมีการเคล่ือนไหวอย่างจริงจัง               
โดยปรากฏเป็นรูปธรรมเด่นชดัผา่นส่ือต่างๆ ในปี พ.ศ. 2533 - 2534 แต่หลงัจากนั้นการเคล่ือนไหว
ทางการตลาดสีเขียว ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคกลบัลดน้อยลง นักการตลาดมองว่าใกลถึ้งจุดจบของ
การตลาดสีเขียวในสังคมไทย แต่บางคนมองว่าเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการเจริญเติบโตเท่านั้น 
อนาคตการตลาดสีเขียวในประเทศไทยจะเติบโตไดต้้องใช้กลไกทางการตลาดเป็นตัวก  าหนด      
โดยผูท้  ากิจกรรมสามารถรับประโยชน์จากกิจกรรมดว้ย ซ่ึงจะท าใหกิ้จกรรมด าเนินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(กรพินธุ ์ศรีสายเช้ือ, 2539) 
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ดงันั้นการตลาดยคุใหม่ท่ีท าเพ่ือ “ส่ิงแวดลอ้ม” จึงไดก้ลายมาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด
รูปแบบการท าการตลาดแนวใหม่แบบ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  ซ่ึงก็ คือ การท าการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลสภาพแวดลอ้ม 
รวมไปถึงการวิจยัและพฒันาเพ่ือไม่ใหเ้ป็นพิษภยักบัส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศวิทยา โดยในทุกๆ
ขั้นตอนจะเป็นกระบวนการในการสร้างให้เกิดความเป็นสีเขียว หรือ Green อย่างเต็มรูปแบบ 
(สนัทนา อมรไชย, 2554ก) 

 

 2.1.1  ความหมาย 
ในปัจจุบนัไดม้ีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า “การตลาดสีเขียว” (Green Marketing) ไวห้ลาย

ความหมาย ดงัน้ี 
คอตเลอร์, ฟิลลิป, เฮสซิคิล, เดวิด และ ลี, แนนซ่ี อาร์ (2556) นิยาม การตลาดสีเขียว 

(Green Marketing) หมายถึง การคน้หาถึงลกัษณะความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงผลิตภณัฑ์
ซ่ึงสามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สวสัดิภาพของสังคม รวมทั้งวิธีการแกปั้ญหาทางการตลาด และการส่ือสารทางการตลาด เพื่อ
กระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ซ่ึงช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ ์พฒันาส่ิงแวดลอ้ม และยงัสามารถสร้างก าไรใหแ้ก่ธุรกิจได ้

Chen (2010) นิยาม การตลาดสีเขียว หมายถึง การตลาดท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมีจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กระบวนการ ผลิตในการผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและ
สภาพแวดลอ้ม และการท่ีผูป้ระกอบการจะด าเนินธุรกิจแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไดส้ าเร็จย่อม
จะตอ้งผสมผสานแนวคิดดา้นการอนุรักษน้ี์ไปในทุกส่วนของการด าเนินการดา้นการตลาด 

BrandAge Essential (2554) นิยาม การตลาดสีเขียว หมายถึง เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการสร้างบทบาทดา้นการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ของตนเอง เก่ียวกบัการพิทกัษ์
ความบริสุทธ์ิของสภาพแวดลอ้ม 

เรวติั ตนัตยานนท ์(2553) นิยาม การตลาดสีเขียว หมายถึง บริษทัหรือองค์กรภาคธุรกิจท่ีมี
ความตั้ งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจของตนโดยไม่ปรารถนาท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบใดๆ                      
ต่อสภาพแวดลอ้มของโลก และต่อสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ชุมชน และสังคมท่ีอยู่รอบขา้ง และ
ยงัอาจมีความหมายรวมไปถึง การไม่ตอ้งการสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจอีกดว้ย 

โดยในปัจจุบนัได้มีการแบ่งการตลาดสีเขียวออกเป็น 3 ระดบั โดย Grant ไดแ้บ่งการท า
การตลาดสีเขียวออกเป็นสีเขียว 3 ระดับ ซ่ึงการตลาดสีเขียวในแต่ละระดับนั้นจะมีอิทธิพลต่อ



  20 

 

ผูบ้ริโภคและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป  ตามระดบัท่ีไดม้ีการก าหนดไว ้
ดงัต่อไปน้ี (Grant, 2007) 

1)   Green   
การตลาดในระดับ Green คือธุรกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์ บริการหรือกระบวนการผลิต

สินคา้ของตวัเองเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าผูผ้ลิตอ่ืนๆ ฝ่ายการตลาดของบริษทัจะใชข้อ้น้ีเป็น
ตวัสร้างความแตกต่างและเป็นจุดเด่นของแบรนด์ เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน รถยนต์ท่ี
ใชพ้ลงังานทดแทนน ้ ามนั สวนผกัปลอดสารพิษ  เคร่ืองส าอางท่ีไม่ใชส้ตัวท์ดลอง ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ี
ใชถุ้งกระดาษแทนถุงพลาสติก หรือหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีโครงสร้างอาคารประหยดัพลงังาน เป็นตน้   
แต่แมสิ้นค้าหรือบริการของแบรนด์น้ีจะช่วยเร่ืองอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่เกณฑ์ในการวดัผลคือ
เกณฑท์างดา้นธุรกิจเพียงอยา่งเดียว คือดูท่ียอดขายสินคา้ ไม่ไดว้ดัว่าท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
สงัคมไปมากเท่าใด ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในการท าตลาดรูปแบบน้ีคือ เม่ือประกาศตวัไปแลว้ว่าสินคา้หรือ
บริการของตนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มกว่าคู่แข่ง ก็ตอ้งท าให้เป็นจริงดว้ย ไม่ใช่แค่ใชก้ารโฆษณา
หรือการประชาสมัพนัธเ์พื่อสร้างภาพ ถา้โฆษณาว่ารถยนต์ประหยดัน ้ ามนัแต่ท่ีจริงแลว้ยงัมีอตัรา
กินน ้ ามนัมากกว่าคู่แข่งบางราย ก็มีโอกาสสูงมากท่ีการตลาดจะลม้เหลว เพราะเมื่อลูกคา้คน้พบ
ความจริง แบรนดก์็จะเสียความน่าเช่ือถือ (Grant, 2007) 

2) Greener 
เมื่อเปรียบเทียบกบัการตลาดระดบั Green การตลาดระดบั Greener มีจุดประสงค์

มากกว่าการท ายอดขาย แต่เป็นการหวงัผลด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มด้วย โดยส่งเสริมให้คนมา
ร่วมมือกนั เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละทรัพยากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ากข้ึน 
เช่น นอกจากขายรถยนตป์ระหยดัพลงังานแลว้ บริษทัยงัมีแคมเปญรณรงคใ์หค้นใชร้ถอย่างมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน  มีการจัดกิจกรรมวนัเช็คสภาพรถ และให้ความรู้ว่าหากหมัน่ตรวจสภาพรถ
บ่อยๆ  จะประหยดัน ้ ามนั และลดปริมาณไอเสียท่ีปล่อยออกมาสู่อากาศดว้ย  ดงันั้นตวัวดัในท่ีน้ีจึงมี
ทั้งยอดขายและจ านวนคนท่ีมาร่วมกิจกรรม ผลพลอยได้อีกอย่างหน่ึงคือช่วยเสริมการบริหาร
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ดว้ย (Grant, 2007) 

3)  Greenest 
ขณะท่ีตลาดระดบั Green คือการขายผลิตภณัฑแ์ละบริการในมาตรฐานความเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนการตลาดระดบั Greener คือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือเปล่ียน
พฤติกรรมในการใชสิ้นคา้หรือบริการ การตลาดระดบั Greenest จะเป็นระดบัท่ีก่อใหเ้กิดนวตักรรม
ใหม่และก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงอยา่งย ัง่ยนืข้ึนในสงัคม เช่น ขณะท่ีการตลาดระดบั Green คือ 
การขายรถยนตป์ระหยดัน ้ ามนั  การตลาดระดบั Greener ส่งเสริมใหค้นหมัน่ดูแลรถยนตเ์พ่ือลดการ
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ปล่อยไอเสียออกสู่อากาศ การตลาดระดบั Greenest อาจจะเป็นบริการท่ีเปิดโอกาสให้คนท่ีเป็น
เจา้ของรถยนต์ประหยดัน ้ ามนัแต่ไม่ค่อยไดใ้ชร้ถ (เช่น ตอ้งไปท างานต่างประเทศสักช่วงหน่ึง)      
ไดน้ ารถมาใหค้นอ่ืนเช่าขบัสกัช่วงหน่ึง  หรืออาจเป็นบริการท่ีจดัคิวให้คนท่ีอยู่ในบริเวณเส้นทาง
เดียวกนั ไดใ้ชร้ถร่วมกนัก็ได ้(Grant, 2007) 

อย่างไรก็ตาม Grant (2007) ไดก้ล่าวไวว้่าเน้ือหาของ การตลาดสีเขียว Green Marketing 
ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่การท าการตลาดเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แต่ยงัรวมถึงการตลาดท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
สังคมในด้านอ่ืนๆด้วย เพราะการสรรค์สร้างสังคมย่อมส่งผลดีทางออ้มต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นกัน 
เพียงแต่ต้องมีแนวคิดท่ีดีก็สามารถท าการตลาดท่ีดีต่อสังคมไดเ้ช่นกรณีของ Kiva.org  ซ่ึงเป็น
ศนูยก์ลางหาสินเช่ือขนาดยอ่มใหก้บัคนในประเทศก าลงัพฒันาองค์กรน้ีใชเ้ว็บไซต์ www.kiva.org 
เป็นส่ือกลางให้คนท่ียินดีจะให้ยืมเงิน  25 ดอลลาร์ แก่ผูข้อกู้ซ่ึงเป็นคนในประเทศก าลงัพฒันา      
เพื่อเอาไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพ เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์จะมีรายช่ือของคนท่ีต้องการยืมเงิน         
คนท่ีสนใจสามารถเขา้ไปอ่านเร่ืองราวของผูข้อกู ้แลว้เลือกว่าจะใหใ้ครยมืเงิน เงินท่ีให้ยืมจะถูกตดั
จากบตัรเครดิตของผูใ้หกู้ส่้งผา่นตวัแทนของ Kiva ไปถึงผูกู้ ้เมื่อผูกู้เ้งินคืนเงินจ านวน 25 ดอลลาร์ 
มาทาง Kiva ก็จะส่งเงินคืนมาให้ในระหว่างน้ีคนท่ีให้ยืมเงินสามารถเขา้มาท่ีเว็บไซต์เพ่ือติดตาม
ความกา้วหนา้ของโครงการท่ีใหกู้เ้งินไปท า รวมทั้งติดตามการคืนเงินไดต้ลอดเวลา จะเห็นไดว้่าท่ี
จริงแลว้ ในโลกน้ีมีคนมากมายท่ีตอ้งการท าความดี มีคนตอ้งการความช่วยเหลือและมีคนไม่น้อยท่ี
พร้อมจะให้ เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายขาดส่ือกลางให้มาพบกนัเท่านั้น ดว้ยความตอ้งการน้ีเองท่ีท าให ้
องคก์รอยา่ง Kiva.org ยงัด ารงอยูไ่ด ้และมีผูใ้ชบ้ริการไม่นอ้ยในปัจจุบนั  

Grant ไดเ้ขียนไวใ้นหนังสือ The New Marketing Manifesto ว่า “ในยุคของการตลาดยุค
ใหม่ ซ่ึงจะมาแทนท่ียคุท่ีโฆษณามีบทบาทส าคญั (The Post - Advertising Model) แบรนด์ทั้งหลาย
จะถกูแยกแยะและวดัดว้ยค่านิยม (Value) และการกระท าขององคก์รท่ีเป็นเจา้ของแบรนด์นั้น หรือ
อาจสรุปไดว้า่เป็นการวดัจากบทบาทต่อสงัคมขององคก์รนั้นนัน่เอง” 

จากนิยามเก่ียวกับ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) ข้างต้น ผูว้ิจัยสามารถสรุป
ความหมายของการตลาดสีเขียว ไดว้่า การตลาดสีเขียว หมายถึง การท าการตลาดของผูป้ระกอบการ
แบบแสวงหาก าไรอยา่งย ัง่ยนืไม่ใช่การแสวงหาก าไรสูงสุดทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าเพื่อประโยชน์
ของลูกค้าและสังคม และจะต้องมีจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม โดยให้ความใส่ใจเร่ิมตั้ งแต่
กระบวนการผลิต ตลอดไปจนส้ินสุดของการใชผ้ลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภคและสภาพแวดลอ้ม เพราะฉะนั้นการท่ีผูป้ระกอบการจะด าเนินธุรกิจแบบการตลาดสีเขียว
ใหป้ระสบความส าเร็จ จะตอ้งมีการผสมผสานแนวคิดดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มน้ีไปในทุกส่วน
ของการด าเนินการดา้นการตลาดใหด้  าเนินการควบคู่กนัไปกบัทุกๆ ส่วน 
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2.1.2  องค์ประกอบของการตลาดสีเขียว  
 รูปแบบกระบวนการของ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) นั้นจะตอ้งมีส่วนประกอบท่ี
ประกอบไปดว้ย 1. ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) 2. ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product) และ          
3. บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) เป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะช่วยให้สามารถเข้า                    
สู่กระบวนการตลาดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเรียกว่า “การตลาดสีเขียว” (Green Marketing) อย่างเต็ม
รูปแบบ (สมบุญ รุจิขจร, 2554) โดยองค์ประกอบของการตลาดสีเขียวในแต่ละองค์ประกอบจะ
ประกอบไปดว้ย  

2.1.2.1  ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) ปัจจุบนัมีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า 
ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) ไวห้ลายความหมาย ดงัต่อไปน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538ข) นิยาม ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) หมายถึง 
ผูบ้ริโภคท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

กรพินธุ์  ศรีสายเช้ือ (2540) นิยาม ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) หมายถึง 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มเป็นกลุ่มท่ีบริโภคเฉพาะสินคา้ท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

สุวิทย ์วงศ์รุจิราวาณิชย์ (2554) นิยาม ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) 
หมายถึง คนท่ีตอบรับกบัการท าการตลาดสีเขียวและมีวิธีการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

จากนิยามค าว่า ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) ขา้งต้น ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ความหมายของ ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) ได้ว่า ผูบ้ริโภคสีเขียว หมายถึง กลุ่มของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีจิตส านึกถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นการบริโภคและการดูแลรักษา เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต 

ออตแมน (2554) ได้กล่าวว่า กระแสของกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวนั้นมาจากกลุ่ม       
Baby Boomer ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ.1946 - 1964 โดยกลุ่มน้ีมีอิธิพลอย่างมากในสังคม        
เป็นจุดท่ีก่อใหเ้กิดการบริโภคแนวสีเขียวข้ึน โดยคนกลุ่มน้ีจะเอาใจใส่ต่อสุขภาพต่อครอบครัวและ
มีความสนใจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงคุณภาพชีวิตน้ีวดัไดจ้าก
สภาพท่ีอยู่อาศยัและความเป็นอยู่ท่ีดีและสุขภาพท่ีดีของคนในครอบครัวและตวัเอง  คนกลุ่มน้ียงั
เป็นผูท่ี้เคล่ือนไหวกิจกรรมต่างๆท่ีต่อต้านสงครามและธุรกิจ โดยสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น งาน Earth Day ท่ีกลายเป็นจุดท าใหเ้กิดผูบ้ริโภคสีเขียว เน่ืองจากแรงผลกัดนัของ
พวกเขา ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองค์กรและผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน นักการตลาด
เร่ิมมองเห็นโอกาสจากกระแสความต่ืนตวัน้ี และพบว่ามีการเติบโตท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
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ในส่วนของประเทศไทยปัจจุบันพบว่ากระแสของการเป็นผูบ้ริโภคสีเขีย ว       
ก  าลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสเพราะนอกจากจะเป็นการค านึงถึง
การรักษาส่ิงแวดลอ้มแลว้ ผูบ้ริโภคเองยงัเป็นส่วนท่ีช่วยดูแลและพฒันาให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดความ
ย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต (BrandAge Essential, 2555) โดยการวิจยัของ ธญัปวีณ์ รัตนพงศพ์ร (2553)              
เร่ืองแบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคสีเขียวในปัจจุบัน โดยไดพ้ฒันาแบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคชาวไทยทั้ง 4 ภูมิภาค ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 790 ราย พบว่า 
ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ยความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้ม ทศันคติด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิตแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิง การยึดมัน่ในสิทธิส่วนรวม 
และการส่ือสารการตลาด โดยมีผลกระทบแทรกจากตวัแปรปรับดา้นราคา ช่องทาง การจดัจ าหน่าย 
และดา้นผลิตภณัฑ ์การทดสอบ สมมติฐานในแบบจ าลองใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ            
เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพบว่าตวัแปรต่างๆ ในแบบจ าลองสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการซ้ือได ้ร้อยละ 50.8 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือ อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ประสิทธิผลของบุคคลต่อ 
ส่ิงแวดลอ้มตามล าดบั ขณะท่ีอิทธิพลแทรกจากตวัแปรปรับดา้นราคามีอิทธิพลมากสุดในลกัษณะ
ของการลดทอนอิทธิพลของตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือขณะท่ีตวัแปรปรับดา้น 
ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ  าหน่ายมีผลในการเพ่ิมอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระกบัพฤติกรรม
การซ้ือ โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ไดด้งัรูปภาพท่ี 2.1 แบบจ าลองน้ี
ค่อนขา้งโดดเด่นเพราะมตีวัแปรท่ีครอบคลุมเกือบทุกดา้น หากเพ่ิมปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ
ล าดบัขั้นในการเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างทศันคติ ความตั้งใจ และการแสดง
พฤติกรรม จะส่งผลใหก้ารวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท าไดลึ้กซ้ึงมากข้ึน 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม               
แหล่งที่มา:  ธญัปวีณ์ รัตนพงศพ์ร, 2553. 
  

จากแบบจ าลองของ ธัญปวีณ์ รัตนพงศ์พร (2553) ขา้งต้น เป็นผลการจ าลองท่ีเป็นส่วน
แสดงใหเ้ห็นว่ากว่าจะกลายเป็นผูบ้ริโภคสีเขียวนั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆดา้นรวมกนัเป็น
ส่วนประกอบ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพฒันา พร้อมส่งผลให้กลายเป็น
ผูบ้ริโภคสีเขียวอยา่งแทจ้ริงต่อไป 

ประเภทของผู้บริโภคสีเขียว  
ในปัจจุบันการจ าแนกประเภทของ ผูบ้ริโภคสีเขียว ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดล้อม                   

มีหลากหลายมุมมองท่ีแตกต่างกนัไป โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอใน 3 แนวคิด ดงัต่อไปน้ี  
1) การแบ่งตามแนวคิดของสถาบนัวิจยัทางการตลาด  

(Natural Marketing Institute: NMI)  
รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ท่ีเป็นผลมาจากการวิจยั ซ่ึงสัมภาษณ์ชาวอเมริกนั 

4,000 คน ในปี 2009 โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 5 กลุ่ม (ออตแมน, 2554) ตามระดบัความ
เขม้ขน้ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  
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(1) กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีวิถีชีวิต ซ่ึงให้ความส าคัญกับเร่ืองสุขภาพและการ
ทดแทนอยา่งย ัง่ยนื (Lifestyles of Health and Sustainability: LOHAS) ถือว่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่
ใจต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และเป็นกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปฏิบติัอย่าง
จริงจงั ส่วนใหญ่มกัเป็นสตรีวยักลางคนและสมรสแลว้ มองเร่ืองสุขภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ว่าเป็นส่ิงเดียวกนัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งมาก จึงนิยมเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีดีทั้งกบัตนเองและ
โลก โดยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของราคานอ้ยกว่าคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการบริโภค
อาหาร และใชสิ้นคา้ออร์แกนิกท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน ขบัรถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ท่ีใชไ้ฟฟ้าอยู่บา้น  
ท่ีมีการออกแบบอย่างค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน จบัจ่ายอย่าง
รับผดิชอบต่อสงัคม ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติและการซ้ือขายสินคา้ในราคาเป็นธรรม  

(2) กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มอยูบ่า้ง แต่ไม่ถึงกบัให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะ
บริโภคอยา่งค านึง ถึงส่ิงแวดลอ้ม (Naturalites) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีห่วงเร่ืองสุขภาพของตนเองเป็น
หลกั จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์คิดว่าดีกว่าปลอดภยักว่า ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว แมว้่า
กลุ่มน้ีไม่ไดมี้พฤติกรรมสีเขียวท่ีเกิดจากส านึกต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งนอ้ยก็ยงัอยากท่ีจะ
เรียนรู้โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ และค่อยๆ เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนตามล าดบั  

(3) กลุ่มผูบ้ริโภคตามกระแส (Drifter) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตามกระแสสังคม 
แต่ไม่ไดเ้ช่ือหรือมีความเขา้ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง ส่วนใหญ่มกัเป็นคนหนุ่มสาว
หรือคนท่ีอาศยัอยูต่ามเมืองใหญ่ คนกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมสีเขียว ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นกระแสความนิยม 
แต่ยงัไม่ไดมี้ค่านิยมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีผกูเขา้กบัการใชชี้วิตประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง  

(4) กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดมี้ความคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั แต่ก็มีส่วน
ร่วมในบางกิจกรรม (Conventional) เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมสีเขียวก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นเป็นผลดีจริง
ในทางปฏิบติัแบบท่ีเห็นผลชดัเจน ไม่ซบัซอ้น เช่นการเลือกซ้ือตูเ้ยน็ แบบประหยดัไฟ เพราะรู้ดีว่า
จะช่วยลดค่าไฟในบา้นไดแ้น่นอน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีพ้ืนฐานเป็นคนประหยดัจึงถนดัในการรีไซเคิล 
และการน าส่ิงของต่างๆ กลบัมาใชใ้หม่ (Reuse)  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่สนใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม (Unconcerned) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
มกัจะมีรายไดแ้ละการศึกษาต ่ากว่ามาตรฐาน จึงละเลยและไม่ไดใ้ห้ความส าคัญกบัการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ 

2) การแบ่งตามกรอบแนวคิดความโน้มเอียงด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Propensity Framework) 

แ บ่ งผู ้บ ริ โ ภ คออก เ ป็น ก ลุ่ม จ ากก า รพิ จ า รณ า  2 อ งค์ป ร ะกอบหลัก                       
โดยองค์ประกอบแรก คือค่านิยมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Values) มีมุมมองว่ามนุษยม์ี
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ความเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนส่งผลใหว้ิถีการด าเนินชีวิต
ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีปกป้องและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพราะตระหนักว่าส่ิงแวดลอ้ม
มีความส าคญักบับุคคล ระบบ เศรษฐกิจ และโลก ขณะท่ีองค์ประกอบท่ีสอง คือ ประสิทธิผลของ
บุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Self Efficacy) ซ่ึงหมายถึงความสามารถของบุคคลใน      
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เมื่อน าสององค์ประกอบดงักล่าวมาพิจารณาร่วมกนั  สามารถแบ่ง
ผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริโภคกลุ่มสีเขียวแท ้(Active Greens) เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยมในการให้
ความส าคญัต่อคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง ขณะเดียวกนัมีระดบัการรับรู้ดา้นประสิทธิผล
ของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีสูงดว้ย จึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความพร้อม     ความเต็มใจ 
ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีสนับสนุน
ผลิตภณัฑสี์เขียว  

(2) ผูบ้ริโภคกลุ่มสีเขียวแฝง (Latent Greens) เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยมในการ
ใหค้วามส าคญัต่อคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง แต่มีระดบัการรับรู้ดา้นประสิทธิผลของบุคคล
ต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่ากล่าวคือเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือและทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่มอง
ว่าการเสียสละของปัจเจกบุคคลไม่สามารถจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อสภาพ     แวดลอ้มได ้ 

(3) ผูบ้ริโภคกลุ่มสีเขียวอ่อน (Potential Greens) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยม
ในการใหค้วามส าคญัต่อคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า แต่มีระดบัการรับรู้ดา้นประสิทธิผลของ
บุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือว่าการเสียสละหรือกากระท าของ
ปัจเจกบุคคลสามารถจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อสภาพแวดลอ้มได  ้แต่ยงัไม่พร้อมท่ีจะปฏิบติั
ตนเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

(4) ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีไม่ใช่สีเขียว (Non- Greens) เป็นผูบ้ริโภคท่ีทั้งค่านิยมใน
การให้ ความส าคัญต่อคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มและระดบัการรับรู้ดา้นประสิทธิผลของบุคคลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัต ่า ไม่เห็นความส าคญัของการบริโภคเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีความเช่ือว่า
การกระท าของบุคคล สามารถจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อสภาพแวดลอ้มได ้

3)  การแบ่งโดยใชเ้กณฑค์วามอ่อนไหวของความตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม ตามผล
การศึกษาของ Paco, Raposo & Filho  

เป็นการน าเสนอผ่านการแบ่งส่วนตลาด (Segment) โดยใชเ้กณฑ์ความอ่อนไหว
ต่อความตระหนักถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา งานวิจัยน้ีไดท้  าการศึกษากับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคชาวโปรตุเกสท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 887 คน ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งส่วน
ตลาดออกเป็น 3 ส่วนตามกลุ่มผูบ้ริโภค ดงัน้ี  
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(1) กลุ่มนกักิจกรรมสีเขียว (The Green Activists) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 
25 - 34 ปี และ 45 - 54 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัสูง มกัท างานดา้นวิทยาศาสตร์ (Scientific) และ
ศิลปะ (Artistic) มีรายไดอ้ยู่ในระดบัสูง กลุ่มน้ีมีอยู่ประมาณร้อยละ 35 ของผูบ้ริโภคทั้งหมด      
พวกเขาให้ความส าคญักบัสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม มีความอ่อนไหวง่ายต่อการประหยดัทรัพยากร 
อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัอาจจะหวัน่ไหวกบัการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณไดเ้ช่นกนั  

(2) กลุ่มท่ีเป็นกลาง (The Uncommitted) คิดเป็นร้อยละ 36 ของผูบ้ริโภค
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นวยัรุ่นและคนท างาน มีอายรุะหว่าง 18 - 34 ปี เช่น นักศึกษา พนักงาน
บริการ พนักงานขาย ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 500 - 1,000 ยโูรต่อเดือน อาศยัอยู่ในตวัเมือง กลุ่มน้ีเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม แต่พฤติกรรมท่ีปฏิบติัอาจจะยงัไม่ชดัเจนนกั  

(3) กลุ่มท่ียงัไม่สามารถระบุได้ (The Undefined) คิดเป็นร้อยละ 29 ของ
ผูบ้ริโภคทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุและการศึกษาน้อยกว่า 2 กลุ่มแรก เป็นพนักงานท่ีไร้ทกัษะและ
แรงงานทัว่ไป ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัต ่าและไม่เห็นว่าการกระท าของ
ตนจะสามารถปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึนได้ ดังนั้นพวกเขาจึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นลบต่อ
สภาพแวดลอ้ม และเห็นว่าการกระท าของผูผ้ลิตหรือเจ้าของสินคา้  ตอ้งการส่งเสริมการตลาด
มากกว่าท่ีจะท าเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ีในปี ค.ศ.1992 The Roper Organization ได้ท าการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคใน
สหรัฐอเมริกาท่ีค  านึงถึงเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1: True - Blue Greens  
   มีจ  านวน 20% ของจ านวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีมีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากท่ีสุด เป็นนกักิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง มีทั้งความเช่ือใจและ
การลงมือปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี เมื่อเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ พบว่ามีการหลีกเล่ียงการบริโภคสินคา้ท่ีมาจาก
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงไม่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม มากกว่ากลุ่มอ่ืนมากถึง 3 เท่า และมีการซ้ือผลิตภณัฑ์สี
เขียวมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 2 เท่า เป็นกลุ่มท่ีมีอายเุฉล่ียสูงสุด คือ 42 ปี มีฐานะดีท่ีสุด ส่วนใหญ่แต่งงาน
แลว้และมีบุตรอายเุฉล่ียในวยัรุ่นและจ านวน 6 ใน 10 คนเป็นผูห้ญิง กลุ่มน้ีเช่ือว่าตวัเองสามารถช่วย
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้

กลุ่มท่ี 2: Green-Back Greens 
  มีจ  านวน 5% ของจ านวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีมีความเคล่ือนไหวเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกบักลุ่มแรก สนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดว้ยการบริจาคเงินมากกวา่ท่ีจะ
ลงแรงปฏิบติั เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มว่ายินดีท่ีจะจ่ายแพงกว่าเพื่อผลิตภณัฑ์สีเขียว (แต่ตอ้งไม่แพง
เกิน 15% ของสินคา้ในตลาดทัว่ไป) 52% ของกลุ่มน้ีเป็นผูช้ายมีอายุเฉล่ียประมาณ 36 ปี ซ่ึงอ่อน
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ท่ีสุดใน 5 กลุ่มน้ี และมีระดบัการศึกษาเฉล่ียสูงท่ีสุด (ระดบัมหาวิทยาลยั) มีงานท าเต็มเวลา จึงไม่
ค่อยมีเวลาพอท่ีจะปรับเปล่ียนชีวิตของตนเองเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม แต่ยินดีท่ีจะแสดงความใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการติดตามข่าวสารและการช่วยเหลือดา้นการเงิน 
  กลุ่มท่ี 3: Sprouts 
  มีจ  านวน 31% ของจ านวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีไม่แน่นอน ไม่มัน่ใจว่า
สามารถท าอะไรเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้แต่ก็ตอ้งการท่ีจะให้มีกฎขอ้บงัคบัในการปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มได้ แต่ไม่คิดจะจ่ายแพงกว่าเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่แน่ใจจะเลือกข้อไหนดีระหว่างส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ โดยมากมีฐานะ
ค่อนขา้งดี การศึกษาดี ส่วนคุณสมบติัขอ้อ่ืนๆ จดัอยูใ่นระดบักลางๆ ไม่ว่าจะเป็นอายเุฉล่ีย หรือ เพศ 
กลุ่มน้ีสามารถท่ีจะเปล่ียนเป็นพวกท่ีสนับสนุนมากข้ึน หรือไม่สนับสนุนส่ิงแวดล้อมก็ได ้            
ในอนาคต 
  กลุ่มท่ี 4: Grousers 
  มีจ  านวน 9% ของจ านวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีมีการปฏิบติัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยแต่ก็มีความเช่ือว่าส่ิงท่ีท าไม่มีใครสามารถท าได ้และเช่ือว่าธุรกิจมีหน้าท่ีในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง มีความคิดเห็นว่าราคาของผลิตภณัฑสี์เขียวนั้นแพงเกินไป และยงัมีคุณภาพไม่
ดีพออีกดว้ย ระดบัการศึกษาและรายไดข้องกลุ่มน้ีไม่สูงมากนกั พวกเขามีความรู้สึกสบัสนเก่ียวกบั
ขอ้มลูดา้นส่ิงแวดลอ้ม และคิดว่าเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของคนอ่ืน ไม่ใช่เร่ืองของตวัเอง ดงันั้นคน
อ่ืนๆก็ตอ้งจดัการกบัปัญหานั้นเอง ไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวหรือมีส่วนร่วม 

กลุ่มท่ี 5: Basic Browns 
มีจ  านวน 35% ของจ านวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด และมี

ความเก่ียวข้องกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ไม่ถึงคร่ึงของคนกลุ่มน้ีท่ีท าการรีไซเคิลขวดหรือ
กระป๋องตามปกติทัว่ไป และมีส่วนนอ้ยท่ีอ่านฉลากสินคา้เพ่ือศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้นั้น ส่วนใหญ่เป็นผูช้ายท่ีใชแ้รงงานมีรายไดต้  ่า และมีความเช่ือว่าไม่มีทาง
ท่ีคนแต่ละคนจะสามารถช่วยแกปั้ญหาอะไรใหก้บัส่ิงแวดลอ้มได ้

นอกจากการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ส่ิงจ  าเป็นส าหรับนักการตลาด คือการ
ค้นหาแรงจูงใจและแนวคิดในการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคเพ่ือส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะท าให้ทราบถึง
แรงผลกัดนัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑสี์เขียว ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้จะเกิด
จากความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีคลา้ยๆ กนั เช่น การเขา้ควบคุม เมื่อใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงความไม่
ปกติ หรือรู้สึกว่าบางอยา่งเร่ิมไม่อยูใ่นการควบคุม พวกเขาจะรีบท าอะไรบางอย่าง เพ่ือให้ส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้นกลบัเข้าสู่ภาวะปกติหรือกลบัมาอยู่ในการควบคุมอีกคร้ัง เมื่อผูบ้ริโภคพบว่าปัญหา        



  29 

 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผูบ้ริโภคจะเกิดการ
ต่ืนตวัและเพ่ิมความระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน ใชเ้วลาวิเคราะห์และศึกษา
ขอ้มลูของผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด เป็นตน้ ส าหรับความตอ้งการในดา้นอ่ืนๆก็เช่นเดียว โดยสามารถ
สรุปได ้ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  แรงจูงใจและแนวคิดในการจบัจ่ายของผูบ้ริโภคสีเขียว 
 

  
แหล่งที่มา:  ออตแมน, 2554: 62. 
 

การรับรู้ ถึงความแตกต่างและความต้องการของผู ้บ ริโภคในแต่ละกลุ่มข้างต้น                    
จะมีประโยชน์กบันกัการตลาดในการแบ่งส่วนตลาด และการน าเสนอผลิตภณัฑ ์รวมถึงการก าหนด
กลยทุธก์ารตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มต่อไป อย่างไรก็ตามการจะก าหนดกลยุทธ์
การตลาดใหไ้ดรั้บประสิทธิผลสูงสุด มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รและนกัการตลาด จะตอ้งทราบ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตลอดจนปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดงักล่าว 
 ดงันั้นจากองค์ประกอบของการตลาดสีเขียว ในส่วนท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียว ผูว้ิจ ัย         
มีความคิดเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กบัผูว้ิจยั ในแง่ของมุมมองท่ีเป็นองค์กรธุรกิจและนักการตลาด 
เพราะตลาดท่ีผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มสีเขียวหรือให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์สีเขียวอยู่แล้วนั้ น             
หากนกัการตลาดไดท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและความพอใจท่ีเฉพาะเจาะจงของตลาดส่วนน้ี 
จะสามารถออกแบบและน าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากยิ่งข้ึน 
และเกิดการพฒันาไปสู่ความไวว้างใจ รวมถึงความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์และกิจการในท่ีสุด  
ขณะเดียวกันส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มท่ียงัไม่สามารถระบุประเภทได้ 
นกัการตลาดอาจมีการคิดออกแบบรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ซ่ึงจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
ไดม้ีการรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์รวมถึงคุณค่าของตวัเองในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริโภคสีเขียว การรับรู้
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ท่ีถกูตอ้งจะส่งผลต่อความเขา้ใจ รวมถึงส่งผลให้เช่ือมโยงไปยงัแนวโน้มของการกระท าและการ
แสดงพฤติกรรมต่อไป เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีตามกระแสสงัคม อาจใชก้ลยุทธ์ของกลุ่มอา้งอิง
ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวมีโอกาสเลียนแบบ การบริโภค เพ่ือเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีหันมา
สนใจผลิตภณัฑก่์อน หลงัจากนั้นเป็นขั้นตอนของ การใหข้อ้มลูเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจท่ี
ถกูตอ้งเพื่อพฒันาไปสู่ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ์และกิจการเช่นเดียวกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคสีเขียวต่อไปในอนาคต 

2.1.2.2  ผลิตภณัฑสี์เขียว (Green Product) “สีเขียว” เป็นสีท่ีน ามาใชใ้นความหมาย
ของ การอนุรักษ์น ้ า การอนุรักษ์พลงังาน การลดขยะ การลดสารพิษการมีมาตรฐานการรับรอง
สินคา้ท่ีผลิตออกมาเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม   ท าให้กระบวนการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นจริงได้
ในทางปฏิบติัทั้งในบา้นและส านกังาน กระแสกระบวนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเด่นชดัและรุนแรง
ท่ีเกิดท าใหท้ศวรรษน้ีเป็น “ยคุแห่งสีเขียว” เพราะผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมีจ  านวน
มากข้ึน และกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มสร้างแรงกดดนัให้รัฐบาลออกขอ้บังคบักฎระเบียบหรือ
พระราชบัญญัติในการควบคุมภาคธุรกิจไม่ให้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดส านึกถึง
ส่วนรวม แนวความคิดของค าว่า “สีเขียว” เมื่อถูกน ามาใชก้บัผลิตภณัฑ์ จึงเรียกว่า “ผลิตภณัฑ ์        
สีเขียว” (Green Product) ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนในดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
(สนัทนา อมรไชย, 2554ก) 

ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” (Green Product) มีหลายความหมาย              
ในปัจจุบนั ดงัน้ี 

ส านักหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553) นิยาม 
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับปกป้องหรือส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มในธรรมชาติดว้ยการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งลดหรือก าจดั
การใชส้ารพิษ สารท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษและของเสียท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

สันทนา อมรไชย (2554ก) นิยาม ผลิตภัณฑ์สีเขียว  (Green Product) หมายถึง 
สินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัพิเศษกว่าผลิตภณัฑอ่ื์นในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตให้พอดีกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค  โดยปราศจาก    
ความฟุ่ มเฟือย 

2) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัว  ์
3) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน ากลบัมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีกไม่ว่าจะเป็นการ

ประดิษฐจ์ากวสัดุเดิมหรือกรรมวิธียอ่ยสลายแลว้ดดัแปลงมาใชใ้หม่ 
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4) เป็นสินคา้ท่ีอนุรักษ์พลงังานธรรมชาติ เร่ิมตั้งแต่การผลิต การใชไ้ปจนถึงการ
ส้ินสภาพ กระบวนการผลิตจะไม่ท าใหสู้ญเสียสินคา้โดยไม่จ  าเป็น หรือเม่ือผลิตออกมาเป็นสินคา้
แลว้ควรจะมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน เพ่ิมหรือเติมพลงังานเขา้ไปใหม่ได ้

5)  เป็นสินค้าท่ีใช้ภาชนะหีบห่อน้อยท่ีสุด  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้อง               
ไม่ฟุ่มเฟือย 

6) กระบวนการผลิตสินคา้ของโรงงานตอ้งไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นการ
น าทรัพยากรมาใชห้รือการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ 

7) หา้มทารุณกรรมสตัว ์โดยการน าไปเป็นสตัวท์ดลองเพื่อวิจยัผลการผลิตสินคา้ 
8) หา้มน าสตัวส์งวนมาผลิตเป็นสินคา้ หรือมีการท าลายชีวิตสตัวเ์หล่านั้นทางออ้ม 
จากความหมายของผลิตภณัฑสี์เขียวดงักล่าวขา้งตน้ จึงน าไปสู่กระบวนการหรือ

แนวทางของผลิตภณัฑ์สีเขียว ซ่ึงจะตอ้งประกอบไปดว้ยส่ิงเหล่าน้ีคือ Reduce, Reuse, Recycle, 
Refill (4R) ดงัน้ี  

1) การลด (Reduce) คือ การใชว้ตัถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตให้น้อยท่ีสุด      
แต่ใหไ้ดม้าซ่ึงคุณภาพท่ีเท่าเดิมหรือสูงกว่า การลดปริมาณการใชพ้ลงังานอย่างส้ินเปลืองและการ
เลือกใชพ้ลงังานสะอาด เช่นพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า แทนพลงังานท่ีกลัน่
ออกมาจากน ้ ามนัปิโตรเลียม เป็นตน้ การลดจ านวนบรรจุภณัฑ์ท่ีใชบ้รรจุ โดยการท าสินคา้ให้มี
สูตรเข้มข้นและย่อยสลายได้ เช่น น ้ ายาลา้งจาน ผงซักฟอก ท าให้สามารถลดจ านวนการใช้
ผลิตภณัฑต่์อคร้ังลงได ้ขณะท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากบัของเดิม  

2)  การใช้ซ ้ า (Reuse) คือ การน าวสัดุบรรจุภณัฑ์มาใช้ซ ้ าอีกคร้ัง โดยจะเน้นถึง
ประโยชน์การใชส้อยโดยเฉพาะ หรือใชแ้ลว้ใชซ้ ้ าอีก เช่น ขวดน ้ าอดัลม ขวดเบียร์ จะถูกน ามาเขา้
กระบวนการลา้งใหส้ะอาดเพ่ือน ากลบัไปใชบ้รรจุสินคา้ใหม่  

3) การน ามาปรับใชใ้หม่ (Recycle) คือ การน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใชห้รือย่อย
สลายใหม่ เช่น การน าบรรจุภณัฑ์พลาสติก แกว้ กระดาษ โลหะ กลบัเขา้กระบวนการผลิตเพื่อใช้
ใหม ่เป็นการประหยดัวตัถุดิบและพลงังาน  

4) การเติม (Refill) คือ ผลิตภณัฑช์นิดเดิมท่ีเมื่อผูบ้ริโภคใชต้วัสินคา้แลว้ สามารถ
ซ้ือเฉพาะตวัผลิตภณัฑเ์ติมลงไปในบรรจุภณัฑเ์ดิมท่ีมีลกัษณะแข็งแรงทนทาน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถ
ลดปริมาณขยะจากบรรจุภณัฑเ์หล่าน้ีได ้

วิทยา ชีวรุโณทัย (2554) นิยาม ผลิตภัณฑ์สีเขียว  (Green Product) หมายถึง 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายระบบนิเวศวิทยา เป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจท่ีต้องคิดค้นหา เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการท่ีมีผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีย ัง่ยนืมากข้ึน เพ่ือรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติใหไ้ดม้ากท่ีสุดและนานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) วตัถุดิบท่ีใชจ้ะตอ้งไม่เป็นพิษหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชีวิต 
 2) ใชว้ตัถุดิบในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่มากเกินไป พยายามลดกระเภทส่วนผสม

ของวตัถุดิบท่ีใช ้และลดขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อสะดวกในการขนส่ง 
3) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภคทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั 
4) ค  านึงถึงผลกระทบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม และคุณประโยชน์ทาง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บเม่ือผลิตภณัฑน์ั้นถกูจ  าหน่ายออกสู่ตลาด 
5) สามารถน ากลบัมาผา่นกระบวนการรีไซเคิล น ากลบัมาใชไ้ดอี้กอยา่งปลอดภยั 
6) เมื่อหมดอายใุชง้าน สามารถน ากลบัไปผา่นกระบวนการรีไซเคิล ตกแต่งแกไ้ข 

และน ากลบัมาใชง้านไดอี้ก รวมทั้งเป็นวสัดุท่ียอ่ยสลายง่ายเม่ือท าลาย 
7) มีวิธีการตรวจสอบท่ีไม่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพ  

ของผลิตภณัฑท์างส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนด 
8) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผูผ้ลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 
จากนิยามของค าว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ข้างต้น ผูว้ิจัยสามารถสรุป

ความหมายของผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product)  ไดว้่า ผลิตภณัฑ์สีเขียว หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณสมบติัพิเศษและโดดเด่นกว่าผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีกระบวนการ
ผลิตท่ีอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ เกิดความย ัง่ยืน เป็นมิตรต่อส่ิงมีชีวิต           
และส่ิงแวดลอ้ม 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑสี์เขียว จะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัก็คือจะตอ้งประกอบ
ไปดว้ย “ฉลากเขียว” เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายท่ีจะรองรับว่าผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco - Label) คือ ฉลากท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ท าหนา้ท่ีอย่าง
เดียวกนั ขอ้ดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบ่นผลิตภณัฑก์็คือใชเ้ป็นเคร่ืองหมายให้กบัผูบ้ริโภคทราบ
ว่าผลิตภณัฑน์ั้นเนน้คุณค่าทางส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคจะไดเ้ลือกซ้ือถกูตอ้งตามวตัถุประสงค ์ในส่วน
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายจะไดรั้บผลประโยชน์ในแง่ก  าไร เน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภณัฑ์เหล่านั้น
มากข้ึนผลกัดนัให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆต้องแข่งขนักนัปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตน     
ในดา้นเทคโนโลยโีดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับของ
ประชาชนและส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผูผ้ลิตเองในระยะยาวฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมือ
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อย่างหน่ึงท่ีช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน         
(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2556) 

สัญลกัษณ์ของฉลากเขียว เป็นเคร่ืองหมายท่ีส่ือถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของ 
มนุษย์ (รูปหน้าเด็กก  าลังยิ้ม) สัตว์ (รูปนก) ส่ิงแวดล้อม (รูปต้นไม้) และโลก การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในวนัน้ีเท่ากบัช่วยใหล้กูหลานของเราอาศยัอยูใ่นโลกน้ีไกอ้ยา่งมีความสุขตลอดไป 
 

 
 

ภาพที่ 2.2  สญัลกัษณ์ของฉลากเขียว 
แหล่งที่มา:  สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2556. 
 

ฉลากเขียวเร่ิมใชเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และไดรั้บการ
ตอบสนองจากผูบ้ริโภคชาวเยอรมนัเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศ             
ไดมี้การจดัท าโครงการฉลากเขียว ส าหรับประเทศไทยคณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอ้มไทย 
(Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริ้เร่ิมโครงการฉลากเขียว 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรั้บความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ปฏิบติั
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการท่ีเกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องคก์รกลางต่างๆ โดยมีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยท า
หนา้ท่ีเป็นเลขานุการ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทั้งท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โครงการน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั
การ 21 ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของโลกท่ีผา่นการรับรองจากท่ีประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
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และการพฒันา (Earth Summit) ในเดือนมิถุนายน 2535 ส าหรับการด าเนินงานท่ีจะท าให้เกิดการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) ทั้ งในด้านสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม     
(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2556) 

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการคดัเลือกให้สามารถขอรับการรับรองเคร่ืองฉลากเขียว 
จ  านวน  35 รายการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท าจากพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ตูเ้ยน็ 
สี เคร่ืองสุขภณัฑ ์ถ่านไฟฉาย เคร่ืองปรับอากาศ กระดาษ สเปรย ์สารซกัฟอก ก๊อกน ้ าและอุปกรณ์
ประหยดัน ้ า คอมพิวเตอร์ เคร่ืองซักผา้ ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน มอเตอร์ 
ผลิตภัณฑ์ท าจากผ ้า บริการซักน ้ าและซักแห้ง แชมพู ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดถ้วยชาม 
น ้ ามนัหล่อล่ืน เคร่ืองเรือนเหลก็ ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไมย้างพารา บลัลาสตอิ์เลก็ตรอน สบู่ ผลิตภณัฑ์
ท าความสะอาดพ้ืนผิว ผลิตภณัฑ์ลบค าผิด เคร่ืองถ่ายเอกสาร สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง เคร่ือง
เขียน ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ สี เคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา โทรศัพท์มือถือ 
เคร่ืองโทรสาร (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2556) 

อาหารท่ีไดรั้บการประกนัคุณภาพอาหาร ท่ีเรียกว่า Eco - Food หรือ Eco-Labeled 
Food ไดแ้ก่ Green Food (อาหารฉลากเขียว) และ Hazard - Free Food (อาหารปราศจากอนัตราย) 
Organic Food (อาหารอินทรีย)์ อาหารฉลากเขียวเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคและมีขายอยู่ทัว่ไปใน
ตลาดในประเทศจีน การท่ีจะไดรั้บใบรับรองอาหารสีเขียวในประเทศจีนจะตอ้งกระท าดงัน้ี 

1)  ท้อง ท่ี ท่ี ใช้ในการ เพาะปลูกต้องมีสภาพอากาศได้มาตรฐานสูง สุด                   
ของประเทศจีน 

2) จะตอ้งควบคุมโลหะหนกัตกคา้งในดินและน ้ าชลประทาน (โดยการตรวจสอบ
สารปรอท แคดเมียมสารหนู ตะกัว่ โครเมียม และอ่ืนๆ) 

3) น ้ าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตตอ้งไดม้าตรฐานน ้ าด่ืมของประเทศ 
4) การใชส้ารเคมีตอ้งอยูใ่นการควบคุมดูแล สารก าจดัโรคแมลงท่ีเป็นพิษมากๆ 

ดงันั้นจากองคป์ระกอบของการตลาดสีเขียว การศึกษาในส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์สีเขียวจะมี
ความส าคัญกับผูว้ิจัยในแง่ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีเขียว ท่ีมีความพิเศษแตกต่างไปจาก
ผลิตภณัฑป์กติ รวมถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความต่ืนตวัในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน รับรู้ความ
รุนแรงของปัญหาและผลกระทบท่ีตามมามากยิง่ข้ึน ผูบ้ริโภคเร่ิมตระหนักถึงความส าคญัในการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคเร่ิมมีการหันมาบริโภค “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด การผลิตและ               
การจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเช่นน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหม่ให้กบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย 
และช่วยกระตุ้นให้ผูผ้ลิตหรือองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงการท าธุรกิจโดยไม่ค  านึงถึงการรักษา
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ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปดว้ย จะเป็นผลเสียในอนาคตทั้งในแง่ผลประกอบการและการยอมรับของ
ประชาชน การท่ีผลิตภัณฑ์สีเขียวจะประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องข้ึนอยู่ก ับส านึกในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงองคป์ระกอบ
ของการตลาดสีเขียวในส่วนของผลิตภณัฑสี์เขียวใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน  

2.1.2.3 บรรจุภณัฑสี์เขียว (Green Packaging) ในปัจจุบนัไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของ
ค าว่า “บรรจุภณัฑสี์เขียว” (Green Packaging) ไวห้ลากหลายความหมาย ดงัน้ี 

เรวติั ตนัตยานนท์ (2553) นิยาม บรรจุภณัฑ์สีเขียว หมายถึง บรรจุภณัฑ์ท่ีไดม้า
จากกระบวนการผลิตจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ และเม่ือใชง้านเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งสามารถกลบัคืน
สู่ธรรมชาติไดโ้ดยไม่เกิดการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

สุวิทย ์วงศรุ์จิราวาณิชย ์(2554) นิยาม บรรจุภณัฑสี์เขียว หมายถึง เป็นบรรจุภณัฑ์
ท่ีไดรั้บการออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางร่างกายวสัดุและพลงังาน เป็นประโยชน์ ปลอดภยั 
และมีสุขภาพดีส าหรับบุคคลและชุมชนทัว่วงจรชีวิต 

จากนิยามของค าว่า บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) สามารถสรุป
ความหมายของบรรจุภณัฑสี์เขียว (Green Packaging) ไดว้่า บรรจุภณัฑสี์เขียว หมายถึง บรรจุภณัฑ์
ท่ีมีการออกแบบเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งในดา้นของการใชง้าน ตลอดจนไปถึงขั้นตอน
ของการยอ่ยสลาย มีกระบวนการผลิตท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีสามารถกลบัคืนสู่ระบบนิเวศของ
ธรรมชาติไดโ้ดยไม่เป็นการท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในปัจจุบนัการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้
ผูบ้ริโภคและสงัคมเห็นไดว้่า ธุรกิจต่างๆมีความห่วงใยต่อโลกไดอี้กทางหน่ึง มีการใชบ้รรจุภณัฑ์
ต่างๆ ในทางธุรกิจมากถึงกว่าปีละ 75 ลา้นตนัทัว่โลก ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหน่ึงของการท าให้
เกิดขยะลน้โลกตามมา (รพีพร สุทาธรรม, 2554) 

หลกัคิดส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเร่ืองของ บรรจุภณัฑ์สีเขียว (Green Packaging) 
ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการใหค้วามส าคญัของวงจรการใชง้านของบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่เร่ิมตน้การจดัหาวตัถุดิบ
ไปจนถึงการส้ินสุดการใชง้าน บรรจุภณัฑ์สีเขียว ควรไดม้าจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ และเมื่อใช้
งานเสร็จส้ินแลว้ จะต้องสามารถกลบัคืนสู่ธรรมชาติไดโ้ดยไม่เกิดการท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยตวัเอง ไม่เป็นภาระในการก าจดัท้ิงดว้ยการเผา ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กบับรรยากาศ หรือตอ้งสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น น ากลบัมาเป็น
วสัดุตั้งตน้ในการผลิตใหม่ หรือสามารถน าไปผลิตหรือใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนไดต่้อไปอีก เป็นตน้  

บรรจุภัณฑ์สีเขียว  สามารถเร่ิมต้นได้จากการทบทวนวงจรการใช้งานของ       
บรรจุภณัฑท่ี์ก  าลงัใชอ้ยู่ พร้อมกบัดูว่าบรรจุภณัฑ์ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัมีความเหมาะสมส าหรับการ    

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
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ใชง้าน ซ่ึงไดแ้ก่การปกป้องสินคา้ท่ีอยู่ภายในไม่ให้เกิดการเสียหายจากการขนส่งหรือการตั้งโชว ์    
เพื่อขาย การสร้างความสวยงาม และการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูบ้ริโภค รวมถึงบรรจุภณัฑ์มีการใช้
งานเกินความจ าเป็นตามหนา้ท่ีและสามารถลดส่วนท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่ การกลบัมาทบทวนการท า
หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง อาจเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดไอเดียท่ีจะพัฒนา          
บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถน าไปสู่การลดต้นทุน ขั้นต่อไปคือ             
ดูว่าบรรจุภณัฑท่ี์ใชอ้ยูใ่ชว้สัดุ ส่วนผสม หรือมีกรรมวิธีการผลิตอย่างไร ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่
พึงประสงคห์รือไม่ ปริมาณการสัง่ผลิตหรือสัง่ซ้ือมากเกินความจ าเป็นหรือไม่ ใชว้ิธีการใดในการ
ขนส่ง และมีการจดัเก็บท าอย่างไร หากจะท าให้กระบวนการทั้งหมดของการจัดหาบรรจุภณัฑ ์      
มีความเป็น “สีเขียว” ใหม้ากข้ึน หรือเป็น “สีเขียว” ทั้งหมด จะท าไดห้รือไม่และจะท าไดด้ว้ยวิธีใด 
การทบทวนวงจรชีวิตของการใช้งานบรรจุภัณฑ์  จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนา               
และจะส่งผลท่ีดีต่อตวัผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ของธุรกิจ รวมถึงการน าไปสู่การรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเป็นมิตรต่อโลกไดม้ากข้ึน นอกจากจะดูไปถึงท่ีมาของบรรจุภณัฑผ์า่นดา้นผูผ้ลิตแลว้ ยงัตอ้งดูไป
ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากการใชง้านในดา้นของผูบ้ริโภคอีกดว้ย โดยการติดตามดูว่าหลงั
การใชง้านแลว้ ผูบ้ริโภคมีวิธีการก าจดัหรือท้ิงส่วนของบรรจุภณัฑท่ี์ไม่จ  าเป็นต่อการใชง้านอยา่งไร 

เจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีจิตส านึกท่ีดีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม อาจตอ้งหาวิธีการท่ีจะ
กระตุน้ใหล้กูคา้หรือผูบ้ริโภค ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการใชแ้ละการก าจดับรรจุภณัฑ์ แคมเปญ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใชถุ้งพลาสติกท่ีย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ การใชถุ้งผา้หรือน าถุง
ใชแ้ลว้กลบัมาใชซ้ ้าในธุรกิจขายปลีก หรือการซ้ือคืนขวดหรือกระป๋องบรรจุในอุตสาหกรรมเบียร์
หรือเคร่ืองด่ืมต่างๆ ลว้นเป็นตวัอย่างของกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดท่ีเน้นเร่ืองของการดูแล
รักษาโลก ท่ีมีการน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ล 

การเลือกใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาเขา้กระบวนการผลิตใหม่ได ้เช่น พลาสติก      
ชนิดใหม่ โลหะและอะลมูิเนียมเกรดใหม่ ก็เป็นเป้าหมายของการสร้างนวตักรรมทางธุรกิจท่ีบริษทั
หลายๆ แห่งมุ่งทุ่มทุนในการวิจยัและพฒันาดว้ยเงินเป็นจ านวนไม่นอ้ย นอกจากเร่ืองของตวัวสัดุท่ี
ใชท้  าบรรจุภณัฑแ์ลว้ เร่ืองของการออกแบบ ก็มีส่วนช่วยในการลดการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไม่จ  าเป็นได้ 

ตวัอยา่งไดแ้ก่ การออกแบบหลอดยาสีฟันใหส้ามารถตั้งโชวบ์นชั้นไดส้วยงามโดย
ไม่ตอ้งใชก้ล่องกระดาษชั้นนอก การออกแบบการรัดขวดหรือกระป๋องดว้ยห่วงพลาสติกเพ่ือลดการ
ใชก้ล่องกระดาษบรรจุ หรือการออกแบบตวัขวดบรรจุเองให้ใชพ้ลาสติกจ านวนลดลงให้ไดม้าก
ท่ีสุด เป็นตน้ บริษทั Kraft Foods แห่งประเทศออสเตรเลีย มีส่วนในการเป็นผูน้  าเร่ืองของการ
แนวคิดด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์โดยการจัดท าเอกสารท่ีเรียกว่า         
Eco-Toolbox เพื่อเป็นแนวทางส าหรับฝ่ายออกแบบบรรจุภณัฑ์ของตนได้น ามาใช้เพื่อน าไปสู่    

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
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บรรจุภณัฑท่ี์เป็น “สีเขียว” ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ Eco-Toolbox ของ Kraft Foods ไดก้  าหนดปัจจยั
ส าคญัในการออกแบบบรรจุภณัฑไ์ว ้4 ประการ คือ 

1)   บรรจุภณัฑท่ี์จะใช ้มีปริมาณหรือมีจ  านวนน้อยท่ีสุด โดยยงัคงความตอ้งการ
พ้ืนฐานของบรรจุภณัฑใ์นดา้นต่างๆไว ้เช่น ความสามารถป้องกนัไม่ให้สินคา้เสียหาย สามารถใช้
กบักระบวนการผลิตหรือสายการผลิตในปัจจุบนัได ้สามารถป้องกนัสินคา้ในระหว่างการจดัส่งไป
จนถึงผูบ้ริโภค ผลดา้นการตลาดและภาพลกัษณ์สินคา้ การยอมรับของลูกค้า สามารถให้ข้อมูล
เก่ียวกบัตวัสินคา้ได ้มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน ถูกตอ้งตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีก  าหนด
ไว ้เป็นตน้ 

2)  การน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น สามารถน ามารีไซเคิลได ้สามารถน ามาใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงสะอาดใหพ้ลงังานกลบัคืนมาได ้การน ากลบัมาใชซ้ ้ าไดห้ลายรอบ หรือ สามารถก าจดัได้
ง่ายหรือยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติโดยไม่สร้างมลภาวะ 

3)  ผลกระทบทางดา้นการตลาด และการยอมรับของผูบ้ริโภค โดยเน้นไปท่ีมีการ
ใชว้ตัถุดิบท่ีไม่เป็นท่ีนิยมของตลาดหรือผูบ้ริโภคหรือไม่ เช่น พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ยาก หรือ 
ช้ินส่วนท่ีตอ้งผลิตจากการใชส้ารท่ีท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ เป็นตน้ 

4)  ผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น เร่ืองของสารพิษ สารอนัตรายท่ีอาจเจือปนหรือ
ปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบ การให้ขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ท่ีตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และ ขอ้ควรระวงั
อ่ืนๆ เก่ียวกบัเร่ืองของการรักษาสภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไป 

ดงันั้นจากองคป์ระกอบของการตลาดสีเขียว ในส่วนท่ีเป็นบรรจุภณัฑสี์เขียว ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
น ามาศึกษาในแง่ของกระบวนการของการเร่ิมตน้วงจรชีวิตของบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่เร่ิมตน้ ไปตลอด
จนถึงการหมดอายุของการใชง้าน ซ่ึงแนวคิดบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
รับผดิชอบต่อสงัคม และการค านึงถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน ยิ่งบรรจุภณัฑ์
มีคุณภาพในการใช้งานมากเท่าไหร่ทั้งในดา้นของรูปแบบการใชง้าน ความปลอดภัย และความ
สวยงาม ท่ีสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันได้ ผูบ้ริโภคก็จะยิ่งให้
ความส าคญัในตวับรรจุภณัฑแ์ละตดัสินใจเลือกใชม้ากเท่านั้น ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่าการศึกษา
เก่ียวกับเร่ืองของบรรจุภณัฑ์สีเขียว จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้นักการตลาดและ
องคก์รต่างๆ มีทิศทางและการวางแผนเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปไดใ้นอนาคต 

 
 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D5%E0%A2%D5%C2%C7
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2.1.3  ปัญหาและอุปสรรคของการตลาดสีเขียว 
เม่ือการตลาดสีเขียวเร่ิมขยายตวัและเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน ผูป้ระกอบการบริษทัและองค์กร

ธุรกิจต่างๆจึงไดม้ีการเปล่ียนแนวทางจากรูปแบบของการตลาดแบบเดิม ให้เปล่ียนเป็นรูปแบบ         
การตลาดสีเขียวมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัก็มีองค์กรจ านวนมากท่ีท าการตลาดเพ่ือหวงัผลก าไร
เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้มี จิตส านึกท่ีจะท าเพ่ือส่ิงแวดล้อมจริงๆ จึงได้เกิด การฟอกเขียว          
(Green Washing) ข้ึน ซ่ึงอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม (มาโคเวอร์, 2552) 
 ทั้งน้ี “การฟอกเขียว” เกิดจากการเติบโตของธุรกิจสีเขียว ทั้งทางดา้นพลงังานทางเลือก 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ไดก้ลายเป็นตวัแปรท่ีธุรกิจตอ้งค านึงถึง
ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ท่ีตอ้งมีส่วนประสมของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในเร่ืองหลกัของ 
CSR ดว้ยเช่นกนั ส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการเกาะกระแสสีเขียว แต่ท าไม่ไดจ้ริงหรือไม่ไดค้  านึงถึงการ
ปรับการใช้วตัถุดิบ การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตและบริการหรือการดูแลผลิตภณัฑ์และ       
กากของเสียอย่างจริงจงั จะใชว้ิธี การฟอกเขียว (Green Washing) เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคหรือสังคม
เขา้ใจว่าผลิตภณัฑข์องตนหรือกระบวนการธุรกิจของตน มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพียงเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการตลาดหรือการขาย แต่ท าไม่ไดจ้ริงในฐานะผูบ้ริโภคจึงควรตรวจสอบและศึกษา
ขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละขอ้มลูองคก์รอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจริงๆ อาจมีราคาไม่ถูกไปกว่าผลิตภณัฑ์ในแบบปกติทัว่ไป การยอมจ่ายเงินสูงข้ึนแต่
กลบัไดผ้ลิตภณัฑย์อ้ม (แมว) สีเขียว จึงกลายเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง โดยเฉพาะการบริโภคข่าวสาร
อย่างระมัดระวังเ ก่ียวกับธุรกิจฟอกเขียว  ท่ีใช้วิ ธีโฆษณาชวนเช่ือท าให้ผูบ้ ริโภคหลงเช่ือ            
(วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554) 

ในเอกสาร Green Washing Report 2010 ซ่ึงจัดท าโดย TerraChoice Group ไดท้ าการ
ส ารวจผลิตภณัฑจ์  านวน 5,296 ชนิด ท่ีวางจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซ่ึงมีขอ้อา้งความ
เขียว   (Green Claims) นับรวมกนัได ้12,061 ขอ้ โดยพบว่าผลิตภณัฑ์กว่าร้อยละ 95 ท่ีอา้งว่าเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเขา้ข่ายใชว้ิธีการฟอกเขียวไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ดงันั้นผูบ้ริโภคจะตอ้งเรียนรู้และ
รับมือกบัธุรกิจฟอกเขียว ท่ีใชว้ิธีโฆษณาชวนเช่ือผลิตภณัฑ์และองค์กร ตามกระแสส่ิงแวดลอ้ม                
ท่ีเติบโตข้ึน โดยวิธีการฟอกเขียวของธุรกิจมีตวัอยา่งเช่น 

1)  การติดฉลากรับรองคุณภาพทั้งท่ีไม่มีคุณภาพตามสมอา้ง ไม่มีการตรวจสอบ            
หรือรับรอง 

2) การโฆษณาว่าผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสารจากธรรมชาติลว้นๆ ซ่ึงในความเป็น
จริงแล้วเป็น สารมีพิษ อาทิ สารหนู สารปรอท สารกันเสียฟอร์มาลดีไฮด์ (ท่ีมกัใช้ผสมใน

http://bit.ly/dEenzb
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เคร่ืองส าอาง แชมพู น ้ ายาเคลือบเล็บ น ้ ายาบ้วนปาก ยาระงับกล่ินผา้) ก็เป็นสารท่ีพบได้ตาม
ธรรมชาติ 

3) การประกาศว่าไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานหรือขอ้ก าหนดท่ีอา้งอิงจาก ISO 
26000 ทั้งท่ีไม่ใช่มาตรฐานส าหรับน าไปใชห้รือน ามาพฒันาเป็นขอ้ก  าหนดอา้งอิงเพ่ือการรับรอง 

4) การแสดงให้เห็นถึงการลงทุนในเทคโนโลยีระบบบ าบดัของเสียท่ีเหนือกว่า
มาตรฐาน แต่กลบัไม่ไดเ้ปิดใชง้านหรือไม่ไดบ้  าบดัใหไ้ดดี้กว่าท่ีบอกไว ้

5) การบิดเบือนขอ้มลูในรายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ตลอดจน
รายงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหป้รากฏเฉพาะส่วนท่ีส่งผลบวกต่อองคก์ร 

จากการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์การฟอกเขียวของหน่วยงาน Terra Choice ในตลาด
สินค้าของอเมริกาเหนือ ปี ค.ศ.2010 ได้ท าการแยกรูปแบบการฟอกเขียวออกเป็น 7 รูปแบบ           
(7 Sins of Green Washing) (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554: 79 - 80) คือ 

1) บาปของการบอกไม่หมด (Sin of The Hidden Trade - Off) เป็นการอา้งว่า 
สินคา้ของตนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัเกณฑ์แค่บางมุม โดยไม่สนใจมุมอ่ืนๆ เช่น การ
อา้งว่าผลิตภณัฑก์ระดาษจากป่าปลกูนั้นเป็นสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่สนใจเร่ืองอ่ืนๆ 
เช่น พลงังานท่ีใชใ้นการผลิต มลภาวะ และแก๊สเรือนกระจกท่ีอาจมีความส าคญัมากกว่า แหล่ง        
วตัถุดิบก็ได ้  

2)  บาปของการไม่มีหลกัฐาน (Sin of No Proof) เป็นการอา้งว่าสินคา้ของตนเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มีเอกสารหลกัฐานท่ียนืยนั หรือขาดใบรับรอง เช่น กระดาษช าระท่ีอา้ง
ว่าผลิตจากกระดาษรีไซเคิล โดยไม่มีหลกัฐานยนืยนัว่าจริงหรือไม่ 

3)  บาปของความคลุมเครือ (Sin of Vagueness) เป็นการใช้ค  าอา้งท่ีกวา้งและ
คลุมเครือเพ่ือก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดเช่นสินคา้น้ีผลิตจาก “วตัถุดิบจากธรรมชาติ” (โลหะหนัก      
ฟีนอล ไซยาไนด์ ต่างก็มาจากธรรมชาติ) และ “ปราศจากสารเคมี” (น ้ าบริสุทธ์ิก็เป็นสารเคมี      
ชนิดหน่ึง) 

4)   บาปของส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (Sin of Irrelevance)  เป็นการอา้งส่ิงท่ีเป็นความจริง 
แต่ก็ไม่มีความส าคัญ ไม่เก่ียวข้อง หรือช้ีน าให้เกิดการเข้าใจในประเด็นท่ีผิด เช่น การอา้งว่า
ปราศจาก CFC ทั้ งๆสารชนิดน้ีถูกห้ามใช้โดย พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol on 
Substances That Deplete The Ozone Laye) อยูแ่ลว้ 

5) บาปของส่ิงท่ีร้ายน้อยกว่า (Sin of Lesser of Two Evils) เป็นการอา้งว่าสินคา้
ของตนนั้นเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าสินคา้ชนิดเดียวกนัในทอ้งตลาด โดยท่ีผลกระทบของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5
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สินคา้กลุ่มนั้นๆ อาจยงัรุนแรงอยู่ก็ได ้เช่น บุหร่ีปลอดสารพิษ หรือรถ SUV รุ่นประหยดัน ้ ามนั    
เป็นตน้ 

6) บาปของการโกหก (Sin of Fibbing) เป็นการใชค้  าอา้งท่ีไม่เป็นความจริง เช่น 
การอา้งว่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของตนใชม้าตรฐาน Energy Star ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงไม่ไดใ้ชก้็ตาม   

7) บาปของการใชใ้บรับรองปลอม (Sin of Worshiping False Labels) เป็นการอา้ง
ว่ามีหนังสือหรือเอกสารรับรองความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจากองค์กรภายนอกท่ีเช่ือถือได ้            
ทั้งๆท่ีหนงัสือหรือเอกสารรับรองนั้นไม่มีอยูจ่ริง 

โดยการฟอกเขียวทั้ง 7 แบบอาจเกิดข้ึนแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่
ทั้งหมดลว้นท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสบัสน ไม่แน่ใจ ไม่ไวใ้จ และไม่เช่ือมัน่ต่อแบรนดห์รือองค์กร 
การอา้งสิทธ์ความเป็นสีเขียวเกินจริง เป็นจริงบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด หรือเป็นการโกหก ปิดบัง
ขอ้มลูหรือท าเพื่อบงัหนา้แต่เพียงอยา่งเดียว ไม่ใช่การท าการตลาดสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 

มีหลายกรณีท่ีสินค้าและบริการมีการฟอกเขียวเกิดข้ึนเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์            
ไม่รู้ทั้งหมด ศึกษาไม่ลึกซ้ึงพอ จึงท าให้เกิดการกล่าวอา้งคุณสมบติั หรือคุณภาพของสินคา้และ
บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าร้าย ท าลายธรรมชาติ ซ่ึงจริงๆแลว้ สินคา้หรือบริการมีขอ้ดี
บางส่วนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่โดยรวมตลอดการผลิต การใช ้การท าลายหลงัการใชแ้ลว้ยงั
สร้างปัญหาใหก้บัธรรมชาติ การอา้งสิทธค์วามเป็นสีเขียวจึงกลายเป็นการฟอกเขียวโดยไม่ไดต้ั้งใจ  

จากกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ FTC 
(Federal Trade Commission) หมวด 260.7 ท่ีว่าดว้ยแนวทางการกล่าวอา้งสรรพคุณของสินคา้และ
บริการเพ่ือการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดใ้ห้นโยบายในหัวขอ้ต่างๆท่ีอาจเส่ียงต่อการ
เกิด การฟอกเขียว ดงัน้ี 

1)  การกล่าวอา้งว่าเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวม (General Environment 
Benefit Claims) ถือว่าหลอกลวง ไม่จริง เพราะพิสูจน์การอา้งสรรพคุณในเชิงวิทยาศาสตร์ไดย้าก 
จึงควรหลีกเล่ียงการกล่าวอา้งดงักล่าว ทั้งทางตรงและทางออ้มไม่ว่าภาพและเสียง  

(1) เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environment Friendly) การกล่าวอา้งคุณสมบติั
ของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องระมัดระวังหากสินค้าใดอ้างว่าเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม นัน่หมายความว่า ตลอดวฏัจกัรของผลิตภณัฑ ์(วตัถุดิบ การผลิต ตวัสินคา้ บรรจุภณัฑ ์
การท าลายหลงัการใช)้ จะตอ้งไม่ท าร้ายส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรของผลิตภณัฑ์นั้นๆ หากช่วงใด
ช่วงหน่ึงของวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑท์ าปัญหาใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม การอา้งว่าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึง
ไม่จริง ใชอ้า้งไม่ได ้ถือว่าเป็นการฟอกเขียวระดบัหน่ึง 
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(2) ปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environment Safe) การอา้งสรรพคุณผลิตภณัฑ์
ว่าปลอดภัยต่อส่ิงแวดลอ้ม นั่นหมายความว่า สินค้าตัวน้ีไม่ได้ก่อมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเลย         
ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อให้เกิดมลภาวะแต่ในระดับท่ีมากน้อยแตกต่างกัน 
ฉะนั้น การอา้งสรรพคุณของสินคา้ว่า เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดส้ร้างมลภาวะ หรือปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
จึงใชอ้า้งสรรพคุณของสินคา้ไม่ได ้

(3) หมดจดปลอดจากสารพิษ (Essentially Non - Toxic Practically Non -
Toxic) การอา้งสรรพคุณ หมดจดปลอดสารพิษ นัน่หมายความว่า ผลิตภณัฑน้ี์จะไม่เป็นอนัตรายต่อ
มนุษย ์ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆและต่อส่ิงแวดลอ้ม หากสินคา้ตวัน้ี ก่ออนัตรายต่อส่ิงใดๆก็ตามท่ีกล่าวไว ้ย่อม
ถือว่า หลอกลวง ไม่เป็นจริงทั้งหมด 

(4) สญัลกัษณ์โลกสวยงามกว่า (Earth Smart) เป็นการใชต้ราหรือสัญลกัษณ์
ติด หรือแสดงไวท่ี้ตวัสินคา้ หมายความว่า สินคา้ตวันั้นเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า หรือดีกว่า
สินคา้คู่แข่งอ่ืนๆ หากมีการอา้งสรรพคุณโดยใชต้ราสญัลกัษณ์น้ี เจา้ของสินคา้ตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่า 
องคป์ระกอบใดหรือส่วนผสมใดในตวัสินคา้ ดีกว่าสินคา้คู่แข่ง หากไม่มีขอ้มูลเปรียบเทียบในเชิง
วิทยาศาสตร์เพียงพอ จะกล่าวอา้งไม่ไดถื้อว่าหลอกลวง 

(5) เพ่ือส่ิงแวดล้อมมากกว่า (Environmental Preferable) เป็นการอ้าง
สรรพคุณว่าสินคา้นั้นเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดีกว่ามากกว่าคู่แข่งหรือสินคา้อ่ืนๆ หากหาขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตร์ว่าดีกว่าอยา่งไร ในองคป์ระกอบใด เม่ือเทียบกบัสินคา้อ่ืน หรือกบัคู่แข่งไม่ได ้การอ้าง
สรรพคุณยอ่มท าไม่ได ้ถือว่าหลอกลวง 

2)  การอา้งว่าสลายตวัได ้สลายตามธรรมชาติหรือชีวภาพ สลายดว้ยพลงังานแสง    
(Degradable/Biodegradable/Photodegradable) การอา้งว่าสลายตัวได้ใน 3 วิธีดังกล่าว จะต้องมี
ขอ้มลูสนบัสนุนพิสูจน์ว่า สินคา้นั้นรวมทั้งบรรจุภณัฑ ์จะสลายตวักลบัคืนสู่ธรรมชาติไดห้มดดว้ย
วิธีการใดๆ ท่ีกล่าวอา้งในระยะเวลาท่ีระบุไดอ้ย่างสมเหตุสมผลจึงจะกล่าวอา้งได ้หากมีส่วนใดท่ี
สลายตวัคืนสู่ธรรมชาติไม่ได ้การอา้งสิทธ์ิน้ีก็ยอ่มท าไม่ได ้ถือว่าไม่เป็นจริง 

3)  ย่อยสลายได้ (Compostable)  การอ้างว่าย่อยสลายได้ นั่นหมายความว่า 
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นั้นย่อยสลายไดด้้วยเคร่ืองมือย่อยสลายท่ีใช้ในบ้านทั่วไป หรือจาก
บริการยอ่ยสลายของธุรกิจเอกชนประเภทน้ี หากเป็นกรณีน้ีก็อา้งสรรพคุณยอ่ยสลายได ้แต่หากการ
ยอ่ยสลายท าเองไม่ไดเ้พราะอาจเป็นอนัตราย การกล่าวอา้งสรรพคุณน้ีท าไม่ได ้หากผูบ้ริโภคเขา้ใจ
ว่า โยนท้ิงเป็นขยะไปแลว้จะย่อยสลายเองได้ กรณีน้ีถือว่าไม่เป็นจริง เจ้าของสินค้าจะต้องให้
รายละเอียดท่ีชัดเจนว่า ย่อยสลายหมายถึงและต้องท าอย่างไรจึงจะถือว่าการอ้างสรรพคุณน้ี   
สามารถท าได ้
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  ถา้ยอ่ยสลายดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นบา้นทัว่ไปแลว้ ท าใหเ้กิดสารพิษ หรือควนัท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพและชีวิต การกล่าวอา้งว่ายอ่ยสลายได ้ถือว่าไม่จริง หลอกลวง 

 หากยอ่ยสลายดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชก้นัทัว่ไปในบา้นไม่ได ้เจา้ของสินคา้ตอ้งแจง้ว่า 
ยอ่ยสลายไดแ้ต่ไม่เหมาะท่ีจะยอ่ยสลายเองท่ีบา้น ตอ้งส่งไปยอ่ยสลายกบัเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมดีกว่า 

4)  ผ่านกระบวนการน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ (Recyclable) ในการอา้งสรรพคุณรี
ไซเคิลได ้เจา้ของสินคา้จะตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑไ์วว้่า 

 (1)  ช้ินส่วนแยกออกไดห้รือไม่ 
 (2)  ตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์ผา่นกระบวนการรีไซเคิลได ้
 (3)  ส่วนใดบา้งท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือทั้งหมด 
 (4)  ส่วนใดบา้งท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ได ้

(5) หากสินค้าใดแมจ้ะใช้ว ัตถุดิบท่ีรีไซเคิลได้ แต่ไม่สามรถน าไปผ่าน
กระบวนการรีไซเคิลได ้อาจดว้ยขนาดรูปลกัษณ์และองคป์ระกอบอ่ืน ท่ีบริษทัใหบ้ริการรีไซเคิลไม่
สามารถใหบ้ริการได ้จะอา้งว่ารีไซเคิลได ้ก็ยอ่มกล่าวอา้งไม่ได ้

5)  ปริมาณท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ (Recycled Content) หากอา้งว่ารีไซเคิลได ้
เจา้ของสินคา้จะตอ้งใหร้ายละเอียดว่า เป็นส่วนของวตัถุดิบเหลือใชจ้ากการผลิต หรือตวัสินคา้หลงั 
การใชแ้ละเป็นปริมาณเท่าใดของตวัผลิตภณัฑท่ี์น ากลบัไปรีไซเคิลได  ้

6)  การอา้งว่าใชว้ตัถุดิบน้อยลง (Source Reduction) การอา้งเช่นน้ี เจา้ของสินคา้
จะตอ้งแจง้ว่า ประหยดัวตัถุดิบไปก่ีเปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกบัสินคา้รุ่นเ ดิม หากไม่ระบุการ
เปรียบเทียบว่ากับรุ่นใด ยี่ห้อใด ก็ถือว่าคลุมเครือ ไม่จริง เจตนาต้องการให้คนเขา้ใจผิดไปเอง      
อา้งไม่ได ้

7)  น ากลบัไปบรรจุซ ้าใหม่ได ้(Refillable) การอา้งดงักล่าว จะถูกตอ้งไดก้็ต่อเมื่อ
เจา้ของสินคา้ขนาดอ่ืนๆ ท่ีสามารถใส่ลงในบรรจุภณัฑเ์ดิม ในกรณีท่ีอา้งว่า บรรจุภณัฑ์สามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้แต่เจา้ของสินคา้ไม่รับคืนบรรจุภณัฑ์เก่า เช่น จะอา้งว่า น ากลบัไปใชซ้ ้ าใหม่ได ้
เป็นการอา้งไม่ได ้

8)  กล่าวอา้งว่า ไม่ท าลายอากาศ เป็นมิตรต่ออากาศ (Ozone Safe and Ozone 
Friendly) สินคา้แบบฉีด หรือแบบสเปรยส่์วนใหญ่ ท าลายคุณภาพอากาศของโลกดงันั้น การอา้งว่า
ไม่ท าลายหรือเป็นมิตรต่ออากาศโลก ส่วนใหญ่มกัอา้งกันผิดๆ เพราะสินค้าประเภทน้ี มกัมี
ส่วนผสมของสารเคมีต่างชนิดท่ีท าลาย หรือตกคา้งเจือปนในอากาศ ซ่ึงเป็นภยัต่อสุขภาพและชีวิต 
การกล่าวอา้ง อาจท าได้โดยการระบุว่าเป็นพิษหรือท าลายอากาศน้อยลงก่ีเปอร์เซ็นต์จากสินค้า        
รุ่นเดิม เป็นตน้ 
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การฟอกเขียว ส่วนใหญ่ไม่ไดท้ าผดิร้ายแรงในเชิงกฎหมาย แต่เป็นความผิดท่ีเกิดข้ึนเล็กๆ 
นอ้ยเหล่าน้ีหากนานไปอาจกลายเป็นตน้เหตุของการละเลย การฉวยโอกาสและร้ายแรง หากเป็น
การหาทางเล่ียงในเชิงกฎหมาย ซ่ึงจากการกระท าฟอกเขียวจะน าไปสู่ความเสียหายร้ายแรง โดยท า
กนัทุกองคก์ร จนเกิดความเขา้ใจผดิคิดว่าเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถท าไดเ้หมือนกนั การหลีกเลียงการ
ฟอกเขียวจึงตอ้งเร่ิมจากจิตส านึกของผูน้  า ผูบ้ริหาร เพ่ือใหก้ลายเป็นตวัอยา่งภายในองคก์ร และเกิด
การรับรู้และปฏิบติัตามของคนในองคก์ร  

ในปัจจุบนัองคก์รต่างๆเร่ิมหนัมาสนใจในการท าการตลาดสีเขียวกนัมากข้ึน จึงส่งผลท าให้
ในบางกรณีกลายเป็นการท าเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนเพียงเดียว แต่ไม่ไดท้ าเพ่ือโลกจริงๆ ดงันั้นจึงตอ้ง
มีการสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึน เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าท าเพื่อโลกจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียง 
การฟอกเขียว (Green Washing) ดงัต่อไปน้ี 

1) การท าอยา่งท่ีพดู พดูในส่ิงท่ีท า  
2) โปร่งใสเขา้ไว ้
3) หลีกเล่ียงเร่ืองเขา้ใจผดิ 
4) หาแนวร่วมสนบัสนุนความน่าเช่ือถือ 
5) ส่งเสริมเร่ืองความรับผดิชอบต่อการบริโภค 

ดังนั้นจากปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ การฟอกเขียว (Green Washing) ท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการตลาดสีเขียวในปัจจุบนั ส่งผลใหบ้ริษทั องคก์รต่างๆ นกัการตลาด รวมถึงผูอ้อกแบบท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าการตลาดสีเขียว จึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการท าการตลาดสีเขียวให้          
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาการฟอกเขียวสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีไม่ตั้งใจ ยิ่งมีการใส่ใจและให้
ความส าคญั รวมถึงแสดงความจริงใจเก่ียวกบัการตลาดสีเขียวมากเท่าไหร่ ผูบ้ริโภคก็จะยิง่เกิดความ
เช่ือมัน่และให้ความไวใ้จมากข้ึนเท่านั้น เพราะฉะนั้นการท าการตลาดสีเขียวอย่างจริงใจและ
โปร่งใส  จึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้สามารถเกิดความย ัง่ยืนตามมาต่อไปในอนาคต ผูว้ิจยัจึงตอ้ง
ศึกษาถึงแนวทางของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการท าความเขา้ใจและรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อยา่งแทจ้ริง และเป็นการหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวต่อไปในอนาคต 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดสีเขียวท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกมาศึกษานั้น ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเก่ียวกบั
แนวคิดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) เพื่อเป็นการศึกษาถึงแนวทางในการท าความเขา้ใจถึง
รูปแบบกลยุทธ์ต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค ของการตลาดสีเขียวท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึง
องค์ประกอบของการตลาดสีเขียว ท่ีประกอบไปด้วย 1. ผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers)           
2.ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)  และ  3. บรรจุภัณฑ์สีเขียว  (Green Packaging)                            
ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการและพัฒนากลายเป็น การตลาดสีเขี ยว                 
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(Green Marketing) ในกระบวนการต่อมา โดยผูว้ิจยัจะน าเอาแนวคิดต่างๆเก่ียวกบัการตลาดสีเขียว 
มาใชป้ระกอบเป็นแนวของค าถาม และเป็นการช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถน าเอาแนวความคิดน้ีมาใชคิ้ด
วิเคราะห์และท าความเขา้ใจควบคู่ไปกบัการท าวิจยัดว้ย 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกับกระบวนทัศน์ใหม่และแนวโน้มของการตลาดสีเขียว 
 
 ปัจจุบนั การตลาดสีเขียว ไดเ้ขา้มาเป็นแนวทางท่ีท าให้นักการตลาดเปล่ียนแปลงแนวคิด
จากการตลาดรูปแบบเดิมๆ โดยใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและการทดแทนอย่างย ั่งยืนมากข้ึน               
เพราะผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความคาดหวงัถึงสินคา้มากข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งมีการปรับตวัดว้ยการน า   
กลยุทธ์หลักๆ ไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู ้บริโภคในปัจจุบัน          
(อนุวตั สงสม, 2555) ดงัน้ี 

1) พฒันาผลิตภณัฑ์ซ่ึงมีความสมดุลทั้งในดา้นของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ราคา 
และความสะดวกสบายในการใชง้าน โดยใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
และตอ้งไม่ลืมใหค้วามส าคญักบัเร่ืองทางสงัคมดว้ย 
  2) สร้างแรงซ้ือดว้ยการส่ือสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเช่ือถือได ้โดยกล่าวถึง
ประเด็นดา้น สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตามดว้ยขอ้ดีของผลิตภณัฑสี์เขียว และผลกัดนัใหผู้บ้ริโภครู้สึก
ว่ามีอ  านาจในการให้รางวลักบัสินคา้ท่ีท าดี ดว้ยการซ้ือ และลงโทษผลิตภณัฑ์ท่ีท าร้ายสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการไม่ซ้ือ 
 กฎใหม่ของการตลาดสีเขียวน้ีสร้างข้ึนจากผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบัน
เน่ืองจากกฎรูปแบบเดิมไม่สามารถน ามาใชไ้ดผ้ล แบรนดต่์างๆท่ีถือก าเนิดในศตวรรษท่ี 21 จึงเล่ียง
ไม่ไดท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎใหม่น้ี  

โดยกระบวนทศัน์ (Paradigm) ใหม่ของการตลาดสีเขียวเกิดข้ึนจากผูน้  าหรือผูท่ี้เป็นแนว
หนา้ในเร่ืองของการทดแทนอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเขา้ใจในกฎใหม่ของการตลาดสีเขียวและน าไปใช้อย่าง
สร้างสรรค ์โดยพ้ืนฐานแลว้กระบวนทศันน้ี์คือ การท าอยา่งไรจึงจะตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัไดดี้ท่ีสุด ถา้ตอ้งการประสบความส าเร็จในตลาดท่ีผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม คือ อนัดบัแรก ตอ้งเลิกมองผูค้นว่าเป็นแค่ “ผูบ้ริโภค”          
ท่ีตอ้งการบริโภควตัถุ แต่ใหเ้ปล่ียนเป็นคนท่ีมีหวัใจ และตอ้งการส่ิงท่ีดีทั้งต่อสุขภาพ ซ่ึงถา้ตามกฎ
ใหม่ของการตลาดสีเขียว หมายถึง การสร้างและสะทอ้นคุณค่าของแบรนด์ หรือของบริษทัออกมา            
ซ่ึงหมายถึง การใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกบัลกูคา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆของบริษทั 
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และหมายถึงการเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงว่าผลิตภณัฑ์และการด าเนินงานของบริษทัมีผลกระทบต่อชีวิต
ทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ออตแมน, 2554) 

ในยคุสมยัของการทดแทนอยา่งย ัง่ยนื ผลิตภณัฑจ์  าเป็นตอ้งมีวงจรท่ีวนแบบไม่มีวนัส้ินสุด 
คือ เม่ือหมดอายกุารใชง้าน แทนท่ีจะถูกน าไปก าจดัดว้ยการฝังกลบเหมือนท่ีผ่านมาวสัดุเหล่านั้น
ควรมีการน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้รีไซเคิลหรือกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ได ้ 

ดงันั้นภายใตก้ฎใหม่ของ การตลาดสีเขียว ผลิตภณัฑ์แบบเดิมๆจะถูกแทนท่ีดว้ยสินคา้ซ่ึง
มาพร้อมกับนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและรูปแบบการออกแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม          
โดยผลิตภณัฑบ์างอยา่งอาจไม่ไดรั้บความสนใจ เพราะมีบริการในดา้นต่างๆข้ึนมาแทนท่ี และน่ีคือ
โมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีสามารถสร้างก าไร ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็ยงัรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงสร้างความรู้สึกท่ีดีและความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภค (ออตแมน, 2554) 

ในด้านของการตลาด แบรนด์สีเขียวจ านวนไม่น้อยใช้วิธีท าการตลาดดว้ยการส่ือสาร
การตลาดดว้ยขอ้ความท่ีเป็นความรู้ เพื่อเผยใหเ้ห็นถึงคุณค่าท่ีมีอยูใ่นแบรนด ์และเป็นการสร้างกลุ่ม
ของผูใ้ช้ทั้งในสังคมปกติและบนโลกออนไลน์ข้ึนมา สินคา้และบริการท่ีเป็นสีเขียวจะเป็นท่ีช่ืน
ชอบของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและดว้ยการบอกต่อแบบปากต่อปาก สินคา้และ
บริการเหล่าน้ีก็จะเขา้ไปอยูใ่นรายการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในล าดบัตน้ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินเพ่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์หรือส่ืออ่ืนๆ แถมยงัเป็นการสร้างความรู้สึกใหก้บัผูบ้ริโภคว่าตนมีอ  านาจโดย
ชอบธรรมในการใหร้างวลัแก่แบรนดท่ี์ท าดี ดว้ยการอุดหนุนซ้ือสินคา้และไม่สนับสนุนสินคา้ท่ีท า
ร้ายโลกและส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของการบริหาร ท่ีผา่นมาหลายองคก์รคุน้กบัการบริหารแบบเชิงรับ (Reactive) คือ
รอใหเ้กิดปัญหาก่อนแลว้จึงค่อยแกไ้ข แต่ถา้ตามกฎใหม่ของการตลาดสีเขียว ควรรีบเปล่ียนไปใช้
นโยบายการบริหารเชิงรุก (Proactive) มองว่าปัญหาอะไรสามารถเกิดข้ึนไดบ้้าง แลว้คิดหาวิธี
ป้องกนัเอาไวล่้วงหนา้เพ่ือไม่ใหปั้ญหาเกิด การตั้งมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มแบบไม่จริงจงั เป็นการ
ช่วยใหแ้บรนดส์ามารถผา่นมาตรฐานนั้นไปไดง่้ายๆ ก็เป็นเร่ืองท่ียอมรับไดย้ากในปัจจุบนั เพราะ
คู่แข่งแต่ละแบรนด์ก็มีการขยบัและพฒันาอยู่ตลอดเวลาและจะถูกตดัสินจากผูบ้ริโภคในท่ีสุด 
ดงันั้นควรพยายามตั้งมาตรฐานใหม่ใหสู้งกว่าคู่แข่ง นอกจากน้ียงัตอ้งไม่กลวัท่ีจะเปิดเผยส่วนผสม
หรือเปิดประตูโรงงานต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างความไวใ้จให้กบัผูบ้ริโภคสีเขียวซ่ึงพร้อม
จะตอบแทนดว้ยการเป็นลกูคา้ประจ าและภกัดีต่อแบรนด์ (ออตแมน, 2554) 

การเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สามารถท าได้โดยใช้หลกัของ
ธรรมชาตินัน่ก็คือ การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นพยายามเป็นพนัธมิตรกบัผูบ้ริโภค ตวัแทน
จดัจ าหน่ายและหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
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เกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบเปิดกวา้งใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือไดรั้บผลกระทบเขา้มาแลกเปล่ียนและถก
เกียงถึงปัญหา เพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดและเป็นไปไดใ้นแบบองค์รวม รวมถึงสร้างความท้าทาย
ใหก้บับริษทั เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของการทดแทนอย่างย ัง่ยืนในระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม ท่ีส าคญัคือ 
ควรใส่ใจในเร่ืองผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ไม่มองแค่ผลก าไรอย่างเดียว แต่ให้มองถึงผลดีท่ีมี
ต่อผูบ้ริโภคและต่อโลก 

 
ตารางที่ 2.2  กระบวนทศัน์ใหม่ของการตลาดสีเขียว 
 

 
 

แหล่งที่มา:  ออตแมน, 2554. 
 

กระบวนทศัน์ใหม่ดงักล่าว เป็นความพยายามทางการตลาดของผูป้ระกอบการในการสร้าง
โอกาสแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัท่ีค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแทจ้ริง  ซ่ึงเป็นการ
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สร้างและสะท้อนคุณค่าของตรายี่ห้อหรือคุณค่าขององค์กรออกมา  โดยการใส่ใจต่อเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกบัลกูคา้ พนกังาน และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ การมุ่งเนน้ผลในระยะยาวมากกว่า
ระยะสั้น พร้อมทั้งยึดหลกัการ พฒันาอย่างย ัง่ยืนดว้ยการสร้างสมดุลระหว่างมุมมอง 3 ดา้น        
(Triple Bottom Line) ซ่ึงเป็นการมองผลก าไรท่ีควบคู่ไปกบัผลดีท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(อนุวตั สงสม, 2555)  

จากกระแสของการตลาดสีเขียว ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาส่งผลให้เกิดการพฒันาเก่ียวกบั
แนวทางของการตลาดสีเขียวต่อไปเร่ือยๆ และไดมี้แนวทางของกระแสการตลาดสีเขียวท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไปในอนาคต (BrandAge Essential, 2555) ดงัต่อไปน้ี 

1) ประชาชนและผูบ้ริโภค ใหค้วามสนใจและสนับสนุนสินคา้และบริการสีเขียว
มากข้ึนเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเพ่ือโลกท่ีดีข้ึน จ  านวนสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน          
73% ในตลาดสินคา้ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

2) องค์กรธุรกิจต่างๆ ให้ความสนใจปรับปรุงสินคา้และบริการ เพื่อเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และเพ่ือความเป็นสีเขียวอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่การฟอกเขียว มีความพยายามท่ีดี
เพ่ิมข้ึนถึง 5 เท่า จากการศึกษาในปี ค.ศ. 2009 

3) สินคา้และบริการจากร้านคา้ใหญ่ๆ เป็นท่ีนิยมและเช่ือถือของชุมชน จะเป็น
สินคา้สีเขียวเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจริง มากกว่าสินคา้ท่ีขายอยู่ในร้านสินคา้เฉพาะทางและร้าน
สินคา้สีเขียวท่ีกระจายอยูท่ัว่ไปในตลาด 

4) การปฏิบติัตามกฎสากล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงตราสญัลกัษณ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เรียกว่า Eco Logo มีมากข้ึน เพ่ือแสดงความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างแท้จริง ไม่ปลอมแปลงหรือ     
แอบอา้ง โดยมีองค์กรสากลท่ีน่าเช่ือถือเป็นผูต้รวจตราและรับประกนั แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการ
ปลอมแปลงตราสญัลกัษณ์เหล่าน้ีอยา่งกวา้งขวาง 

  แนวโนม้การแข่งขนัของการตลาดสีเขียวในอนาคตของไทยน่าจะมีมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
การตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจกับปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมากข้ึนกว่าในอดีต 
หลงัจากท่ีประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนและประชาชนไดรั้บการศึกษา
เพ่ิมข้ึน จึงแสวงหาส่ิงอ  านวยความสะดวกโดยค านึงถึงสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด ดงันั้นกลุ่มผูบ้ริโภครุ่นใหม่จึงมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัการตลาดสี
เขียวใหต่ื้นตวัและเแพร่หลายยิ่งข้ึนไป (BrandAge Essential, 2555) โดยแนวโน้มของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในอนาคตจะประกอบดว้ย  
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1) บรรจุภัณฑ์ท่ีฉลาด (Smart Packaging) การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีฉลาด หมายถึง     
การใชว้สัดุนอ้ยๆในการท า น ามาใชซ้ ้ าได ้และขายต่อไปยงัดรงงานท่ีท ารีไวเคิลวสัดุน้ีโดยเฉพาะ 
เพราะถา้ผูผ้ลิตต่างคนต่างท าอาจจะท าใหต้น้ทุนสูงเกินกว่าการผลิตใหม่ได ้

2) การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life Cycle Analysis) เร่ิมจากการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายใน
กระบวนการผลิต จ  าหน่ายและท าลายเป็นขยะ ส่วนการวิเคราะห์ในขั้นตอนของการผลิตจะ
ประกอบดว้ย การใชพ้ลงังานหรือไฟฟ้า วตัถุดิบ การขนส่ง และการก าจดัขยะท่ีเกิดจากสินคา้นั้น 
เช่น การใชผ้า้ออ้มชนิดใชแ้ลว้ท้ิง และภาชนะท่ีบรรจุเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือ เพ่ือใหส้ามารถ
เก็บไดน้านๆ เป็นตวัอยา่งสินคา้ท่ีคนอเมริกนัมีความเห็นว่าควรเลิกใช ้

3) สุขภาพและความปลอดภยั (Health and Safety) ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ การเลิกใชย้า
ฆ่าแมลง เลิกใช้สารฟอสเฟตในผงซกัฟอก ใช้น ้ ายาเคร่ืองปรับอากาศท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน ไม่ใชส้ารฟอกสีเพื่อใหก้ระดาษมีสีขาว เป็นตน้ 

 

2.2.1  แนวโน้มในการพฒันาองค์ประกอบของการตลาดสีเขียว 
นอกจากกระบวนทศัน์ใหม่ของการตลาดสีเขียวท่ีเกิดข้ึนแลว้นั้น ส่งผลให้องค์ประกอบ

ต่างๆของการตลาดสีเขียว ไดเ้กิดการพฒันาใหเ้ปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีตามไปดว้ย โดยผูว้ิจยั
ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัแนวโน้มขององค์ประกอบของการตลาดสีเขียว ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ผูบ้ริโภค    
สีเขียว (Green Consumers) 2. ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) และ 3. บรรจุภัณฑ์สีเขียว        
(Green Packaging) โดยไดส้รุปเป็นแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1.1  แนวโนม้ของผูบ้ริโภคสีเขียว (Green Consumers) คือ แนวโน้มท่ีสามารถ
เป็นปัจจยัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันะคติเก่ียวกบั
การตลาดสีเขียวและกลายเป็นผูบ้ริโภคสีเขียวต่อไปในอนาคต มีดงัน้ี 

  1)  ด้านประชากร (Demographics) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา  อาชีพ       
เป็นตน้ เพศหญิงจะใหค้วามส าคญัและความสนใจต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากกว่าเพศชาย ซ่ึงจะ
อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 25-35 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูง 
และมีแนวโน้มท่ีจะสนใจและค านึงถึงผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และมีอาชีพพนักงาน
บริษทั 

  2)  แนวคิดของตนเอง (Self Concept) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 
เป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม โดยมีแนวโน้มท่ีจะเก่ียวข้องกับซุปเปอร์อีโก ้             
ซ่ึงมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการแกไ้ขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
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  3) ความรู้ของผูบ้ริโภค (Knowledge)  ความรู้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดโครงสร้างของข้อมูลท่ีผูบ้ริโภครวบรวมและใช้ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจ ตลอดจนการประเมินคุณค่าของผูผ้ลิตของสินคา้และการบริการ ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาแหล่งท่ีมาของสินคา้ เก่ียวกบัขอ้มลูตน้ก  าเนิดสินคา้ เพื่อช่วยมองหาท่ีมาของวตัถุดิบ
ต่างๆ ท่ีน ามาผลิตเป็นสินคา้ เพื่อเป็นตวัเลือกในการพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาและระยะทางการขนส่ง 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา โดยการท าความรู้จกักบัฉลาก
รองรับทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน เป็นตน้ 

 ในการจะเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ผูบ้ริโภคจะมองหาฉลากบนผลิตภัณฑ์นั้ นๆ          
ว่ าฉ ลากแ ต่ละประ เภทท าก า ร รับรอง ใน เ ร่ื อง ใดและมี ส่ วน ช่ว ยลดก ารปล่อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากเท่าใด นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัการบริโภคให้น้อยลงในการช่วย
ธรรมชาติ การลดซ้ือของใหม่โดยการใชบ้ริการเช่ายืม การน าส่ิงของเก่ามาใชใ้หม่ โดยเฉพาะใน
โลกออนไลน์ท่ีมีบริการเช่ายมืหรือขายสินคา้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะในต่างประเทศมีบริการท่ี
เรียกว่า "การแชร์สินคา้ในกลุ่มผูใ้ชง้านออนไลน์" เช่น เวบ็ไซต์ Neighborrow NeighborGoods และ 
Freecycle หรือบริการประเภทส่ิงบนัเทิงอยา่ง Netflix และ BookMooch  

  4) ค่านิยมของผูบ้ริโภค (Values)  เป็นความคิดความเช่ือท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อ
พฤติกรรม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล โดยใช้ดุลยพินิจท่ีมีต่อสถานการณ์ต่างๆ               
ซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตท่ีจะเป็นตัวเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม 
ปัจจุบันพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยม (Collectivism) มีแนวโน้มท่ีจะเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดลอ้มมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยมเป็นปัจเจกชน (Individualism) 

  จะเห็นไดว้่าแนวโนม้ของผูบ้ริโภคสีเขียว จะมีลกัษณะการบริโภคสีเขียว ท่ีเป็นผูม้ี
จิตส านึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือเป็นผูแ้สวงหาคุณค่าทางจิตใจ ค  านึงถึงสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
การรักษ์โลกท่ีก  าลงัด  าเนินชีวิตอยู่ โดยยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการด าเนินการทางธุรกิจของผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารตอ้งหันมาใส่ใจตัว
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นปลายทางของกิจกรรมการจดัการท่ีส าคญั 

 ในขณะท่ีผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลมีการแสดงออกถึงความใส่ใจในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั แต่บุคคลเหล่าน้ีต่างกไ้ดรั้บการกระตุน้โดยความตอ้งการท่ีคลา้ยกนั ความ
ตอ้งการเหล่าน้ีต่างก็ไดรั้บการกระตุน้โดยความตอ้งการท่ีคลา้ยกนั ความตอ้งการเหล่าน้ีจะน าไปสู่
กลยุทธ์ในการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนั ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวน้ีเป็นการพฒันาสินคา้และกิจกรรมทางการ
ตลาดเพ่ือสินคา้นั้น ดงัน้ี 



  50 

 

 1) ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร (Need for Information) ผูบ้ริโภคท่ีร่วมกระแส
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเพ่ือเรียนรู้ท่ีจะระบุว่า สินคา้ใดท่ีไม่มีผลกระทบหรือมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด และจะหาซ้ือสินคา้เหล่านั้นไดท่ี้ไหน ดงันั้นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะ
ช่วยผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มลูดงักล่าว คือ การอ่านฉลากสินคา้ 

ในปี ค.ศ. 1992 The Roper Organization พบว่า ผูบ้ริโภคจ านวน 54% ไดอ่้าน
ฉลากสินค้าในบางโอกาส นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมจากส่ือต่างๆ            
เรียงตามล าดับปริมาณการรับข้อมูลข่าวสารของผูบ้ริโภคจากมากไปหาน้อย คือ ส่ือโทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และวิทย ุ

2) ความตอ้งการการควบคุม (Need for Control) ในการควบคุมสภาวะแวดลอ้มท่ี
ผูบ้ริโภคอาศยัอยู ่บุคคลเหล่าน้ีแสวงหากลยทุธใ์นการสร้างการควบคุมข้ึน  

กลยทุธแ์รก คือ การหามาตรการป้องกนัสภาพแวดลอ้มโดยการซ้ือสินคา้ท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น อาหารท่ีปราศจากยาฆ่าแมลง หรือสินคา้ท่ีมีคนกล่าวอา้งถึงการมีส่วน
ร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

  กลยุทธ์ท่ีสอง คือ การอุดหนุนสินค้าของผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายสินคา้ท่ีพวกเขา
ไวว้างใจ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ว่าสินคา้เหล่าน้ีจะมีความปลอดภยัต่อทั้งตวัผูบ้ริโภค
และต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3) ความตอ้งการสร้างความแตกต่าง (Need to Make a Difference) ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
ตอ้งการสร้างความรู้สึกท่ีว่าพวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึน ดดยอาจมีส่วนร่วมใน
การช่วยแกไ้ขปัยหาส่ิงแวดลอ้ม แมว้่าในความเป็นจริงแลว้ความแตกต่างนั้นอาจจะไม่เกิดข้ึนเลยก็
ได ้นอกจากน้ีในขณะท่ีผูบ้ริโภคมองว่าบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบอยา่งมากต่อมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม คือ 
ผูผ้ลิตสินค้าทั้งหลาย แต่ตัวผูบ้ริโภคเองก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนหน่ึงของตนเช่นกัน 
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่ามีความผดิ ถา้ตอ้งเผชิญกบัมลภาวะ หรือการเส่ือมของสภาพแวดลอ้มท่ีพวกเขา
อาจควบคุมได้แต่ไม่ท า คิดว่าตนเองสามารถมีส่วนร่วมไม่มากนักในการช่วยแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาใหญ่มาก เช่น ปัญหาสภาวะอากาศทั่วโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่จะ
กระตือรือร้นเขา้ร่วมในการช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเล็กลงมา เช่น การช่วยลดปริมาณขยะ หรือการช่วย
ปริมาณของเสียจากท่อไอเสียรถยนต ์โดยการใชน้ ้ ามนัไร้สารตะกัว่ ผูบ้ริโภคยงัพิจารณาว่า การใช้
สินคา้บางประเภทซ่ึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของส่ือมวลชน เช่น เส้ือคลุมขนสัตว ์กล่องหรือ
ถว้ยโฟม เป็นการร่วมท าลายสภาพแวดลอ้ม 

ดังนั้นการงดใช้สินค้าดังกล่าวถือเป็นจุดเร่ิมต้นจุดแรกชองการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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4) ความตอ้งการคงสภาพวิถีทางด าเนินชีวิต (Need to Maintain Lifestyle) ในขณะ
ท่ีผูบ้ริโภคกล่าวอา้งว่า มีความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม พวกเขากลบัแสดง
พฤติกรรมท่ีตรงกันข้าม ผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะบริโภคสินค้าเดิมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้า น
เทคโนโลยท่ีีเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือคงสภาพวิถีชีวิตเดิมๆ 
มากกว่าท่ีจะตอ้งเปล่ียนยี่ห้อสินค้าหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ เพราะพฤติกรรมสองประการหลงั
ดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อวิถีทางด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคอยา่งแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบันตระหนักดีว่า วิถีทางด าเนินชีวิตบางอย่างต้อง
เปล่ียนไปเพ่ือร่วมสร้างกระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงเลือกพฤติกรรมท่ีง่ายต่อการ
ปฏิบติั เช่น การน ากลบัมาใชใ้หม่ แต่ปฏิเสธท่ีจะเลือกซ้ือสินค้าท่ีอาจจะปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม   
แต่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความสะดวก ราคาสูง หรือแมแ้ต่ขาดความน่าใช ้ดงันั้นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค คือ การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจเท่านั้น 
  2.2.1.2  แนวโน้มผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product) ในปัจจุบนัการตลาดสีเขียว
จะตอ้งประกอบไปดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นรูปแบบของนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็น
แนวทางท่ีเกิดข้ึนโดยมีหลกัการท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มหรืออีโคดีไซน์ (Eco Design) เพื่อเป็นการ
สร้างผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด เพื่อดึงเป็นจุดเด่นในการแข่งขนักบัคู่แข่ง 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการผสมผสานความเป็นนวตักรรมเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้เกิดการ
พฒันานวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยืน หรือเรียกว่า นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Eco - Innovation) 
(สนัทนา อมรไชย, 2554ค) ดงัน้ี 

1)  การออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม (Eco Design) 
นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความเห็นว่า การลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต้องเร่ิมตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ เพราะ
แมว้่าตน้ทุนของการออกแบบผลิตภณัฑท์างตรงจะมีเพียง 5-13% ของตน้ทุนผลิตภณัฑ์รวม แต่ผล
สืบเน่ืองจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวก  าหนดโครงสร้างต้นทุนถึง 60 - 80%                    
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการผลิตสินคา้ 
โดยเป็นกระบวนการท่ีผนวกแนวคิดดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในขั้นตอนการออกแบบ 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ การจดัการซากท่ีหมดอายุ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกช่วง
ของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์โดยควบคู่กบัการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ตน้ทุน กระบวนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นตน้ (สนัทนา อมรไชย, 2554ค) 
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หลกัการพ้ืนฐานของการท า Eco Design คือ การน าหลกั 4R ได้แก่ การลด 
(Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และการเติม (Refill) มาประยกุตใ์ชใ้น
ทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ คือตั้ งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์  การออกแบบ การผลิต                
การน าไปใช ้และการท าลายหลงัการใชเ้สร็จ  

ความส าคญัของ Eco Design ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวทางในการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัมีความส าคัญต่อการค้าและการส่งออกอีกด้วย เน่ืองจากในปัจจุบัน
ประเทศในกลุ่มพฒันาแลว้ ไม่ว่าจะเป็น สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกาหรือญ่ีปุ่น ต่างให้ความสนใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงัจะเห็นไดว้่ามีการออกขอ้ก าหนดและกฎระเบียบทางการคา้ท่ีสัมพนัธ์
กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือท้ิงจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment; WEEE) ระเบียบว่าดว้ยการจ ากดัการ
ใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (The Restriction of the use of 
certain Hazardous Substance in electrical and electronic equipment; RoHS) ของกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป หรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัการซากของยานยนต์ (End of Life Vehicles; ELV) ซ่ึง
มาตรการเหล่าน้ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งเขา้มาเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อเศษซากวสัดุจาก
ผลิตภณัฑข์องตน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับปรุงและพฒันาสินคา้ของตนเพื่อท่ีจะสามารถส่งออก
สินคา้ได ้

Eco Design เป็นแนวทางหน่ึงในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกเหนือจากแนวทางอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ี รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสะอาด  (Cleaner 
Technology; CT) หรือวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ซ่ึงในประเทศ
ไทยพบว่า ปัจจุบนัมีหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และสถาบนัการศึกษาหลายแห่งท่ีมีโครงการ
ศึกษาและการเรียนการสอนเพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้น Eco Design มากข้ึน ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน า Eco Design มาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (สนัทนา อมรไชย, 2554ค) 

นวตักรรมส่ิงแวดลอ้มอาจเป็นแนวคิดใหม่ หรือเป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่
รวมถึงวสัดุและเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงสามารถท าหน้าท่ีได้ดีเหมือนกับส่ิงเดิมท่ีมีอยู่ แต่ว่าส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า  

การพฒันาผลิตภัณฑ์ไปสู่ความย ัง่ยืนจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปน้ี Type 1: 
Product  Redesigns คือ การปรับเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่เดิม โดยใชก้ารออกแบบเพื่อให้ผลิตภณัฑ์
เป็นผลิตภณัฑ์สีเขียว ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได้หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวตัถุดิบ 
บรรจุภัณฑ์ แต่ถา้ผลิตภัณฑ์ยงัอยู่บนคอนเซ็ปเดิม เพียงแต่เปล่ียนมาใชว้สัดุรีไซเคิล ท้ายท่ีสุด
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หลังจากการเปล่ียนแปลงจะไม่สามารถแก้ไขต่อได้อีกเพราะถูกจ ากัดด้วยคอนเซ็ปเดิมๆ               
ของผลิตภณัฑ ์(ออตแมน, 2554) 

เม่ือพน้ในช่วงแรก กา้วต่อมาคือการเป็นนวตักรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อผลิตภณัฑ์ท่ี
ย ัง่ยนืใน Type 2: Eco - Innovation เพื่อเป็นการพฒันาแนวคิดของผลิตภณัฑ่ให้หลุดจากภาพเดิมๆ 
แต่ว่าผลิตภณัฑน์ั้นยงัคงท าหน้าท่ีไดเ้หมือนอย่างท่ีผลิตภณัฑ์ตวัเดิมเคยท า ยงัคงตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกค้ากลุ่มเดิมได้ไม่เปล่ียน แต่ว่าส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยลงอย่างชดัเจน        
(ออตแมน, 2554) 

เม่ือผ่านช่วงท่ีสองไป จะก้าวสู่การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือความย ัง่ยืน Type 3: 
Sustainable Technology Development โดยคร้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแนวคิดขนาดใหญ่เพ่ือเป็นการ
พฒันาใหถึ้งจุดสูงสุดท่ีแสดงถึงความย ัง่ยนื (ออตแมน, 2554) 
 

 
 

ภาพที่ 2.3  การพฒันาผลิตภณัฑไ์ปสู่ความย ัง่ยนื 
แหล่งที่มา:  ออตแมน, 2554. 
 

2)  นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco-Product Development) 
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายระบบนิเวศวิทยาถือว่า

เป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจท่ีตอ้งคน้คิดหา เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการท่ีมี
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด รวมทั้งการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีย ัง่ยืนมากข้ึนเพ่ือเป็น
การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติใหไ้ดม้ากท่ีสุด และนานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยสินคา้และ
บริการในสงัคมธุรกิจย ัง่ยนื จะตอ้งผา่นกระบวนการระบบนิเวศเทคโนโลยีท่ีดี (วิทยา ชีวรุโณทยั, 
2554) ดงัน้ี 

(1) วตัถุดิบท่ีใชจ้ะตอ้งไม่เป็นพิษหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชีวิต 
(2) สามารถน ากลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล น ากลับมาใช้ได้อีก        

อยา่งปลอดภยั 
(3) ใชว้ตัถุดิบในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่มากเกินไป พยายามลดประเภท

ส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีใช ้และลดขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อสะดวกในการขนส่ง ไม่หนักหรือใหญ่
เกินไป 

(4) ใชก้ระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น มีขั้นตอนไม่มากเกินความจ าเป็น 
(5) ใชพ้ลงังานสะอาด หรือพลงังานท่ีปล่อยของเสียนอ้ยท่ีสุด พลงังานท่ีใช้

ไม่มากเกินไปและไม่สร้างปัญหาเร่ืองของเสียจากการผลิต 
(6) กล่องบรรจุภณัฑไ์ม่เป็นอนัตรายต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม น ากลบัมาใช้

ใหม่ได้อีก หรือสลายได้ง่ายด้วยระบบรีไซเคิล รวมทั้งจัดส่งได้ง่าย ไม่ใหญ่หรือหนักเกินไป         
เพื่อเป็นการประหยดัในการขนส่ง 

(7)      เป็นสินค้าท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าประหย ัด ไม่ปล่อยควันพิษ หรือ          
ของเสียจากการใช ้

(8) เป็นสินคา้ท่ีทนทาน ใชไ้ดน้าน รักษาง่าย ไม่ลา้สมยัเร็ว 
(9) เมื่อหมดอายุการใชง้าน สามารถน ากลบัไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล 

ตกแต่งแกไ้ขน ากลบัมาใชง้านไดอี้ก รวมทั้งเป็นวสัดุท่ียอ่ยสลายง่ายเม่ือท าลาย 
(10) เป็นสินคา้ท่ีดี ย ัง่ยนื เป็นมิตรต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.1.3 แนวโน้มบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) ทิศทางของบรรจุภณัฑ์
ต่างๆ รวมถึงบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมจะหนีไม่พน้จากปัจจยัใหญ่ๆ 3 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร นั่นคือ 1) ภาวะเศรษฐกิจ 2) ผูบ้ริโภคและ 3) ธุรกิจคา้ปลีกยกัษ์ใหญ่ ทั้ง 3     
เร่ืองน้ีกระทบต่อการตดัสินใจของผูผ้ลิตอาหารในการเลือกบรรจุภณัฑแ์ละลงทุนในนวตักรรมของ
เคร่ืองจกัรซ่ึงก็ยงัตอ้งอยูภ่ายใตค้วามย ัง่ยนืและการจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมของ
ทิศทางบรรจุภณัฑอ์าหารของโลกในปี 2554 สามารถสรุปแนวโน้มท่ีชดัเจนได ้6 เร่ือง (BrandAge 
Essential, 2554: 106) 
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1) ลดการใชว้สัดุท าบรรจุภณัฑล์ง 
2) ลดจ านวนการใช้พลาสติกจากการผลิตปิโตรเคมี หันมาใช้พลาสติกจาก

ธรรมชาติ (Bio - Based Materials) 
3) เพ่ิมการใชว้สัดุท่ีรีไซเคิลไดห้รือยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้
4) หาวัสดุจากแหล่ง ท่ีใกล้ท่ี สุดเพื่อลดระยะทางขนส่งและการปล่อย             

ก๊าซเรือนกระจก 
5) จดัสรรการใช ้Pallet ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
6) ออกแบบบรร จุภัณฑ์ ท่ีพร้อมขายปลีก เพื่อลดบรร จุภัณฑ์ส่วน อ่ืน                                   

(Retail Ready Packaging,RRP) 
ทิศทางของบรรจุภณัฑสี์เขียวในประเทศไทยเร่ิมมีนวตักรรมสีเขียวออกสู่ตลาดไม่

ว่าจะเป็นบรรจุภณัฑจ์ากธรรมชาติ ภายใตแ้บรนด์ BIO (เยื่อกระดาษชานออ้ย) มีให้เลือกมากกว่า   
70 แบบ ทั้ง จาน ชาม ถาด ถว้ยน ้ า และกล่องมีฝาปิด สามารถใชไ้ดก้บัอาหารทั้งร้อนและเยน็ อีกทั้ง
ข้ึนรูปไดต้ามตอ้งการ มีการใชภ้าชนะโฟมของคนไทยกว่า 2 หม่ืนลา้นช้ินต่อปี ท าให้ผลิตภณัฑ ์  
จาก  Bio กลายเป็นทางเลือก ท่ีจุดกระแสให้สังคมหันมาสนใจถึงความปลอดภัยของ                          
Green Packaging มากข้ึน  

อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจเร่ืองราคา          
การเลือกซ้ือสินค้าจะค านึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลกั ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงไม่ใช่เกณฑ์ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ รวมทั้งความย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ส าหรับผูบ้ริโภคในประเทศไทยยงัมีกลุ่มเฉพาะท่ีสนใจประเด็นน้ีค่อนข้างน้อย 
วสัดุท่ีเป็นไปตามขอ้ก  าหนดดา้นความย ัง่ยืนส่วนใหญ่ในไทยจะเป็นบรรจุภณัฑ์กระดาษเป็นหลกั 
ขณะท่ีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑแ์ละผูแ้ปรรูปแนวคิดเร่ืองความย ัง่ยนืของบรรจุภณัฑส่์วนใหญ่เป็นกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้ว ัสดุท่ีรีไซเคิลส่วนใหญ่จะเป็นแก้วและกระดาษ 
ปรากฏการณ์ท่ีจะเห็นไดช้ดั คือ สินคา้จะมีขนาดบรรจุท่ีเลก็ลงเพื่อการบริโภค 1 คร้ังพอดี จะมีเพ่ิม
มากข้ึน บรรจุภณัฑ์ท่ีสะดวกในการเปิด-ปิด เก็บรักษา บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้งานง่ายสอดคลอ้งกบัวิถี
ด  าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค จะออกมามากข้ึน แต่ยงัคงตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของการลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ในการผลิตและรูปแบบต าแหน่งของสินคา้เป็นหลกั  

แมก้ารกระจายผลิตภณัฑ์ในลกัษณะน้ีออกสู่ตลาดจะตอ้งอาศยัระยะเวลา เพราะ
ตน้ทุนของ บรรจุภณัฑ์สีเขียว Green Packaging นั้นค่อนขา้งสูงกว่าบรรจุภณัฑ์แบบเดิม อย่างไร     
ก็ตามความตอ้งการของบรรจุภณัฑ์สีเขียว ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมากลบัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 30% โดย
อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นตวักระตุน้หลกัจากภาคธุรกิจ ผลกัดนัให้บรรจุภณัฑ์สีเขียวเติบโตมา
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อยา่งต่อเน่ืองแพราะนอกจากจะมีความปลอดภยัมากกว่าการใชโ้ฟมและช่วยลดการเกิดขยะท่ีย่อย
สลายยากแลว้ บรรจุภัณฑ์สีเขียวยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้       
เพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

จากแนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ใหม่และแนวโน้มของการตลาดสีเขียว  จะแสดงถึงการ
มุ่งเนน้ท่ีการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกบัคุณค่าในการใชชี้วิตของผูบ้ริโภค  ให้เกิดแนว
ทางการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การศึกษา
ในเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ใหม่และแนวโนม้ของการตลาดสีเขียว จะส่งผลใหผู้ว้ิจยัมี
ความรู้ในดา้นของขอ้มลูท่ีเปล่ียนแปลงไปของการตลาดสีเขียวมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น ามาประยกุตใ์ชก้บัการตั้งประเด็นค าถามต่อไป 

 
2.3  แนวคดิเกีย่วกับนวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 แนวคิดนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืเป็นแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างแนวความคิด
ทางนวตักรรมและแนวคิดการพฒันาอย่างยืน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การใชเ้พื่อวางแผนและ
พฒันาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจควบคู่กนัไปเพ่ือให้เกิดกลายเป็นแนวทางในการ
สร้างความย ัง่ยืนในดา้นส่ิงแวดลอ้มในส่วนต่างๆ ให้เกิดต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
แนวคิดดงัต่อน้ี 
 

2.3.1  แนวคดินวตักรรม 
ความหมาย 

 โรเจอร์ (2553)  ให้ความหมายของนวัตกรรม ( Innovation)  ว่า เป็นความคิด ( Idea)            
การปฏิบัติ (Practice) หรือวัตถุ (Object) ท่ีบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ในสังคมเห็นว่าเป็นส่ิงใหม่ 
นอกจากน้ีนวตักรรมยงัสามารถหมายความถึง การน าความคิดใหม่ๆ มาใช้ได้อย่างประสบ
ความส าเร็จไดอี้กดว้ย  

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2555) ไดนิ้ยามค าว่า นวตักรรม ว่า เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการ
ใชค้วามรู้ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ความคิด  การปฏิบติัและ
การกระท าใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้ทนัสมยั
และใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
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หรือ นวตักรรม หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ียงัไม่มี เน้นการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เป็นประโยชน์และตอ้งตอบไดว้่าส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาเป็นอย่างไร เป็นท่ียอมรับ
ในสงัคม รวมถึงมีโอกาสในการพฒันาต่อไปไดอี้กในอนาคต 
         แมคโอน  (2551) นวัตกรรม  (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ในภาษา
ลาติน แปลว่า การท าส่ิงใหม่ข้ึนมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ  การน า
แนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้มาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือก็คือ การท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนโดยอาศยัการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่
แนวความคิดใหม่ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
 จากนิยามของค าว่า นวตักรรม ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า นวตักรรม หมายถึง ส่ิงใหม่หรือ
เป็นส่ิงเก่าท่ีไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึงจะเป็นรูปแบบของสินคา้ บริการ กระบวนการ
หลกัการ หรือแมก้ระทัง่ทรัพยากร วิธีการท่ีผลกัดนัหรือสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรมนั้นๆข้ึน 

ดงันั้นนวตักรรมจึงกลายเป็นตวัแปรส าคญัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองค์กรในดา้นต่างๆ
ในเชิงธุรกิจ ไดแ้ก่ ความอยูร่อด การเจริญเติบโต การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่และสมรรถนะหลกั ซ่ึงนวตักรรมไม่ใช่แค่การพฒันาสินคา้ใหม่เท่านั้น แต่
เก่ียวข้องกับการลดต้นทุน  การแสวงหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของตลาด  การ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการสร้างคุณภาพเพ่ิม (โรเจอร์, 2553) 
          นวตักรรมในยุคแรกๆ เกิดจากการคิดคน้ใหม่ทั้งหมด แต่นวตักรรมในยุคใหม่เกิดจากการ
พฒันาใหเ้ป็นช้ินใหม่ท่ีมีมลูค่า และสามารถน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยต่์อไปได ้

เจอคอปซนั (2553) กล่าวถึงประโยชน์ของนวตักรรมว่า ถา้หากธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลง
อย่างต่อเน่ืองในด้านการผลิต  รวมทั้งตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนตลอดเวลา รวมทั้ง
โอกาสในการไดก้  าไรของธุรกิจเพราะฉะนั้น อตัราการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์จะสามารถเพ่ิม
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก 

การจดัท านวตักรรมในองค์กรจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆภาคส่วนใน
องคก์รนบัตั้งแต่ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่  โครงสร้างองคก์รรูปแบบใหม่ ระบบการบริหารจดัการ
กระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงแผนงานใหม่ ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรภายใน
องคก์รดว้ย อยา่งมากท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัน่คงของธุรกิจในระยะยาว (Long - Term Stability) การ
เจริญเติบโตของอตัราผลก าไร (Growth) ผลตอบแทนส าหรับผูถื้อหุ้น (Shareholder Returns) และ
ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืรวมทั้งความสามารถในการรักษาต าแหน่งของผูเ้ล่นท่ีส าคญั
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ในอุตสาหกรรมได ้และในขณะเดียวกนัการสร้างสรรค์นวตักรรมเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจ 
พร้อมทั้งยงัส่งผลใหคุ้ณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการดีข้ึนและท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลง  

รูปแบบของนวตักรรมท่ีธุรกิจนิยมน ามาใช้ในการแข่งขนัทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวส้ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1) นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในแง่การสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ โดยนวตักรรมด้าน

ดงักล่าวจะถูกครอบครองรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพให้คงท่ีและในขณะเดียวกันก็จะท าให้ธุรกิจ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจอยา่งถอนราก
ถอนโคนนับเป็นความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว จะส่งผลช่วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของต าแหน่งทางการตลาด
ไดอ้ยา่งไม่ตอ้งสงสยั  

โดยผูป้ระกอบการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงความแตกต่างในอรรถประโยชน์
หลกัในการใช้งานต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นประจ าและต่อเน่ือง  ซ่ึงจะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์หรือบริการในสายตาของผูบ้ริโภคและ
ก่อใหเ้กิดความตอ้งการในลกูคา้เฉาะกลุ่มไดใ้นภายหลงั 

ผูป้ระกอบการจะสามารถตั้งราคาขายผลิตภณัฑ์หรือบริการในราคาท่ีสูงกว่าปกติ
(Premium Price) ผูบ้ริโภคอาจไดรั้บการตอบสนองจากธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ  

2) นวตักรรมกระบวนการ 
 นวตักรรมกระบวนการ เป็นการรวบรวมคุณภาพของรูปแบบการใช้งานท่ีมีอยู่

รวมทั้งการรับซ้ือกระบวนการทางธุรกิจ รูปแบบดงักล่าวนบัว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่หากผูป้ระกอบการ
มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชดั  นวตักรรมกระบวนการจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตลดลงและผูบ้ริโภคจะไดผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีราคาลดต ่าหรืออาจจะ
ไดรั้บผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนแต่ราคาคงเดิม 

3) นวตักรรมการตลาด 
 รูปแบบนวตักรรมเก่ียวขอ้งกับการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ในกลุ่มลกูคา้เป้าหมายและการก าหนดว่าจะเลือกแนะน าผลิตภณัฑ์หรือบริการในตลาดใดท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีนวตักรรมตลาดมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่  

 การก าหนดตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพรวมถึงรูปแบบใหม่ในการน าเสนอรูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์บริการและวิธีการเขา้สู่ตลาด 
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  วตัถุประสงคท่ี์สองของนวตักรรมตลาดเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
สามารถคดัเลือกตลาดในการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการแก่ลกูคา้เป้าหมายใหดี้ยิง่ข้ึนกว่าเดิม 

ทั้ ง น้ีความพึงพอใจของผู ้บริโภคนั้ น ข้ึนอยู่ก ับปัจจัยหลายอย่างโดยในบางค ร้ัง
อรรถประโยชน์หลกัในผลิตภณัฑเ์ช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคอาจมีความตอ้งการในการบริโภครวมทั้ง
มุมมองในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัโดยนกัการตลาดไดแ้บ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประเภท
ส าคญั ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริโภคท่ีเน้นผลิตภณัฑ์ (Commodity - Buy Mode) จะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมี
ความรู้หรือไดแ้สวงหาความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นอยา่งดีแลว้ ผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีจะใชร้ะดบัราคาเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงอย่างเดียวในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์           
หรือบริการ 

2) ผูบ้ริโภคเน้นการใชง้าน (Product - Buy Mode) จะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้
เก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างดีเช่นกัน แต่มีการแสวงหาในข้อมูลความรู้
เก่ียวกบัการใชง้านพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชง้านพ้ืนฐาน และยินดีท่ีจะพร้อมจ่ายค่าราคาส่วนเพ่ิม 
(Premium Price) 
 

2.3.2  การพฒันาอย่างยั่งยืน 
 ความหมาย 

  การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในปัจจุบนัเป็นแนวคิดท่ีก  าลงัมีการน ามาใชม้ากข้ึน เน่ืองจากเป็น
แนวทางท่ีสามารถสร้างใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไปไดใ้นอนาคต โดยมีผูใ้หค้วามหมายของ การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

Elkington (1977) นิยาม ความหมายของ การพัฒนาอย่างย ัง่ยืน โดยทั่วไปหมายถึง         
การพฒันาเพื่อบรรลุถึงความตอ้งการของมนุษยชาติในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งไม่เป็นการ
ลดทอนหรือเบียดบงัโอกาสท่ีจะบรรลุความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยใ์นรุ่นต่อๆไปดว้ย 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2546)  นิยาม         
การพัฒนาอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีท าให้เกิดดุลยภาพของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้างความอยูดี่มีสุขของประชาชนตลอดไป 

ประเวศ วะสี (2546) นิยาม การพฒันาอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองจาก World Commission On Environment and Development  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
รวมความถึง การพฒันา 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเช่ือมโยง และสัมพนัธ์กนั
ทั้ง 3 มิติ โครงการพฒันาใด ๆ ตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 ดา้น ในแง่ของศาสนา การพฒันา
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หมายถึง การพฒันา ตน ทั้งในดา้นร่างกาย และจิตใจ โดยเน้นในดา้นคุณภาพชีวิต และหลกั ของ
ความถูกต้องพอดี ซ่ึงให้ผลประโยชน์สูงสุด และความเก้ือกูลแก่สรรพชีวิต โดยไม่เบียดเบียน 
ท าลายธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา ตอ้งเอาวฒันธรรม เป็นตวัตั้ง 

วราภรณ์ เช้ืออินทร์ (2550) นิยาม การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาเพ่ือให้เกิดความ
ย ัง่ยนื โดยทัว่ไปมี 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคมและมิติทรัพยากรทางธรรมชาติ (ส่ิงแวดลอ้ม
ทางการศึกษา)  ดงันั้นสถาบันการศึกษาจึงมีภารกิจส าคญัในฐานะหน่วยงานท่ีจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้กับ  “ทุนมนุษย์” และ “ทุนทางสังคม” ทุกสถาบันการศึกษาต้องด าเนินการพฒันา
องค์ประกอบทุกส่วนของสถาบันอย่างบูรณาการให้เอ้ืออ  านวยและเก้ือกูลกันอย่างเป็นระบบ        
ไม่แยกส่วนและครอบคลุมการพฒันาทุกส่วนของสถาบนัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันา
ผูเ้รียนเป็นส าคญั แนวทางการจดัการศึกษาของแผนการศึกษาชาติให้บรรลุเจตนารมณ์ท่ีมุ่งพฒันา
คนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนมุ่งพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีพึงประสงค์      
มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพซ่ึงสถาบันการศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและรู้เท่าทันการพฒันาในยุคสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ในปัจจุบัน  เน่ืองจากสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติท่ีมีหน้าท่ีจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความใกลชิ้ดและมีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน 

แนวคิดท่ีส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือ การรวมมิติดา้นการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   
เป็นเป้าหมายส าคัญหน่ึงของการพฒันาประเทศและการพฒันา นักวิชาการและนักส่ิงแวดลอ้ม
ทัว่ไปเขา้ใจในความหมายทัว่ไปท่ีกล่าว แต่อาจจะนิยามรายละเอียดแตกต่างกนัไป เน่ืองมาจาก
แนวคิดของความต้องการพัฒนาคน ท่ีมีขอบเขตกว้างไกลและหลากหลายแตกต่างกันไป 
ความหมายท่ีเป็นทางการของการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) ได้ให้ไวโ้ดย
คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (World Commission on Environment and 
Development) ในรายงานเร่ือง Our Common Future เมื่อปี 1987 ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นค าจ  ากดัความ
ท่ียอมรับกนัทัว่โลก หมายถึง  “Meet the needs of the present generation without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs” “การพฒันาท่ีสนองความตอ้งการของคน
ในรุ่นปัจจุบนั โดยท่ีจะตอ้งไม่ใหก้ระทบต่อความสามารถของคนในรุ่นอนาคต ในการสนองความ
ตอ้งการของตนเอง  มีค  าท่ีเป็นกุญแจส าคญั (Key Words) 2 ค าในค าจ  ากดัความขา้งตน้ ท่ีเช่ือมโยง
แนวคิดส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2546)  

1) ความตอ้งการ (Needs) ในท่ีน้ีหมายถึง ความตอ้งการอยูดี่มีสุขของมนุษย ์ทั้งใน
ดา้นมาตรฐานการครองชีพเชิงกายภาพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ตามนัยท่ีกล่าว
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แลว้ขา้งตน้ ซ่ึงคนในรุ่นปัจจุบนัตอ้งการอยา่งไร คนในรุ่นอนาคตก็จะตอ้งการเช่นเดียวกนั ดงันั้น 
ผลการพฒันาของคนในรุ่นเรา จะตอ้งไม่ท าใหค้นในรุ่นต่อไปท่ีเป็นลูกตอ้งสูญเสียศกัยภาพในการ
ไดม้าหรือโอกาสซ่ึงการมีมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

2) คนใน รุ่น ปั จ จุ บัน  (Present Generation) และคนใน รุ่นอน าคต  (Future 
Generations) เป็นแนวคิดท่ีสะท้อนความส าคญัของความย ัง่ยืนในแงมิติเวลา ท่ีต้องต่อเน่ือง และ
เช่ือมโยงจากเวลาหน่ึงไปสู่อีกเวลาหน่ึง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งย ัง่ยนืทั้งสองดา้น ทั้งในเวลาปัจจุบนัและในอนาคต การ
พฒันาท่ีท าให้คนในรุ่นอนาคตตอ้งเผชิญกับปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลง จนเป็น
ขอ้จ ากดัต่อการเพ่ิมผลผลิตรายไดแ้ละ/หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จะไม่เรียกว่าเป็นการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืตามนยัของความหมาย 

จากนิยามของ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายไดว้่า การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื หมายถึง การวางแผนการจดัการองคก์ร การปฏิบติัและการควบคุมทรัพยากรและโปรแกรม
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้ริโภคในขณะท่ีตอ้งค านึงถึง
คุณลกัษณะทางด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรโดย       
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 มิติคือ ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม 
และการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  
 

 
 

ภาพที่ 2.4  โมเดลการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
แหล่งที่มา: Elkington, 1977. 
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องค์ประกอบของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัมีขอ้มลูท่ีสนบัสนุนว่า ตอนน้ีมนุษยมี์การบริโภคท่ีมาก

เกินความจ าเป็น ท าใหท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่เพียงพอ ทางแกปั้ญหาในปัจจุบนัจึงเป็นแนวทางในการ
ยืมทรัพยากรในอนาคตมาใช ้จากขอ้มูลบอกว่า มนุษยใ์ชท้รัพยากรเกินไปประมาณ 1.5 เท่า นั่น
หมายถึงการยมืทรัพยากรของลกูหลานในอนาคตมาใช ้ดงันั้นมนุษยจ์ะเรียกว่ามีความอยูดี่มีสุขอยา่ง
แทจ้ริงและย ัง่ยนืได ้ต่อเม่ือจะตอ้งอยูภ่ายใตส้ภาพส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ีดี ไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิต 
และไม่เป็นขอ้จ  ากดัต่อศกัยภาพในการเพ่ิมผลผลิต (ไชยยศ บุญญากิจ, 2554) 

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาจะตอ้งอยูใ่นพ้ืนฐานหลกัการท่ีเรียกวา่ " ความยติุธรรม
ระหว่างคน 2 ยคุ " หรือแนวคิดของ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื มุมมองของมนุษยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียน ใหเ้ปิด
กวา้งยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะติดตามมาจากการกระท าของตน มนุษย์
จะตอ้งประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจริยศาสตร์เขา้ดว้ยกัน 
เพ่ือสร้างเป็นขอ้ก  าหนด ทั่วไปข้ึนโดยเร่ิมต้นจากการปูพ้ืนฐานความรู้ทางดา้นนิเวศวิทยา และ
ระบบนิเวศสร้างความข้าใจถึงปฎิสัมพนัธ์ในระหว่างส่ิงมีชีวิตด้วยกันเอง และปฎิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต่อจากนั้นจึงช้ีใหเ้ห็นถึง หลกัการ ถ่ายทอดพลงังาน โดยการกินต่อกนัเป็น
ทอดๆ และวฏัจกัรของสสาร ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัในการท าให้สสาร และพลงังาน สามารถ
หมุนเวียน ในระบบนิเวศ ก็จ  าเป็นจะตอ้งสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดข้ึนในระบบความคิด
พร้อมจะน าไปเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและประสบ
ผลส าเร็จ โดยตอ้งผ่านการพฒันาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และด้านส่ิงแวดลอ้ม       
ซ่ึงจะมีความเช่ือมโยงและสมัพนัธก์นัทั้ง 3 มิติ เพ่ือใหก้ลายเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

กรอบการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื อา้งอิงมาจากแนวทางการด าเนินการในระดบัสากล ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัใน
ทุกธุรกิจ โดยก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานให้ทุกธุรกิจน าไปปฎิบัติ เพื่อจัดท า 
"แนวทางปฎิบติัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน" ให้เป็นคู่มือการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ และส่งผลสู่การ
น าไปปฎิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความเช่ือมโยงของการด าเนินงาน ในแต่ละเร่ืองท่ีอาจมี
หลายหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน  ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการพฒันาแต่ละด้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ, 2546)  ดงัน้ี 

1) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ 
เป้าหมายสูงสุดของการด าเนินธุรกิจ คือ สร้างคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ พนักงาน และผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งสมดุล โดยมีผลก าไรเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกนัของ
ทุกฝ่าย ในการท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆกนั รักษาความเป็นเลิศในการด าเนินงาน มุ่งเน้นกล
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ยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็งในการเป็นผูน้  าด้านคุณภาพและการบริหารต้นทุนส าหรับสินค้า  โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนากระบวนการท างาน การควบคุม
กระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ
อยา่งเหมาะสม บริหารความเส่ียงอยา่งรัดกุมเพ่ือเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

ลงทุนวิจัยและพฒันา เพ่ือสร้างสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมมุ่งเน้นวิจยัและ
พฒันา(Research and Development) สินคา้และบริการใหม่ๆ ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม มีความหลากหลายแบบ
ครบวงจร และคุณภาพเยีย่ม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีไม่หยดุน่ิง ควบคู่ไปกบัการ
เสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีย ัง่ยนื 

ปรับเปล่ียนกลยทุธอ์ย่างรวดเร็ว เพื่อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ การปรับตวัอย่าง
รวดเร็ว เพื่อเป็นรองรับการเปล่ียนแปลงและปัจจยัความไม่แน่นอน เช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก ผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในประเทศ โดยบริหารธุรกิจอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะดา้น
การเงิน และบริหารกระจายความเส่ียง โดยเพ่ิมความหลากหลายของตลาดและสินคา้ และมีฐานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัง่คงยิง่ข้ึน 

พฒันาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวตักรรม มุ่งพฒันาพนักงานและปลูกฝัง
วฒันธรรมการเป็นองคก์รนวตักรรมโดยการสร้างบรรยากาศใหพ้นกังานทุกระดบั รู้จกัการคิดนอก
กรอบ กลา้แสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอด เวลา 
รวมทั้งกลา้รับความเส่ียงในการทดลองส่ิงใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาเปล่ียนแปลง ในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น ชุมชน รวมทั้งพนักงานเพ่ือ
สนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

สนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชน นโยบายว่าจา้งคนในชุมชนซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีตั้งโรงงาน
เป็นพนกังาน ผูรั้บเหมา และร่วมสนบัสนุนชุมชน ใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้ท่ีผลิต
โดยชุมชน เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม วสัดุในโรงงาน นอกจากนั้น ยงัช่วยส่งเสริมอาชีพของชุมชนให้มี
ความแข็งแกร่ง ด้วยการให้ความรู้ในการจัดท าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้มีคุณค่าเพ่ิมมากข้ึน เช่น        
การปรับปรุงคุณภาพสินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การตลาด และน าไปสู่การรวมกลุ่มกนัใน
รูปแบบ ของชมรมสหกรณ์หมู่บา้น ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

2) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยลกัษณะธุรกิต่างๆท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัหลกั การตระหนกั

ถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรโดยการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ดว้ยรูปแบบเนน้การใชเ้ทคโนโลยแีละพฒันากระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมทั้งการจดัการทรัพยากรน ้ า การบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต พร้อมไป
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กบัการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกในการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยให้การมุ่งมัน่สู่การเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่องส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน          
โดยวิธี ดงัน้ี 

(1) กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ผลิตท่ีดีท่ีสุดและมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดการใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการก่อใหเ้กิดของเสียและมลพิษ 

(2) การวิจัยและพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่
ทุ่มเทในงานวิจยัและพฒันาส าหรับสินคา้ และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าท่ีให้ความส าคัญ ในการใช้สินค้าท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจากน้ี ยงัแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ  

(3) การสร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม กระตุ้นพฤติกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัพนกังานรวมถึงชุมชนท่ีบริษทัฯ ด าเนินโครงการ เช่น ไดริ้เร่ิมโครงการ "1 ลา้น
กลา้สร้างป่าตน้น ้ า" ดว้ยการปลกูป่าคืนสภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์สู่ผนืป่าโดยมีกิจกรรมหลกัคือ การ
ร่วมกบัชุมชนปลกูป่าทดแทนป่าเส่ือมโทรม เพื่อสร้างความชุ่มช่ืนและคืนความสมดุลใหผ้นืป่า  

ขั้นตอนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
(1)  จัดให้มีระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและติดตาม

ประเมินผลการด าเนินการดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งศึกษาหาความรู้เก่ียวกับประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มเช่นระบบนิเวศน์ปัญหาโลกร้อนมลภาวะฯลฯ 

(2)  ใชเ้ทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม    โดย
ค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

(3)  ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และมีการ
น าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่   

(4)  พฒันาสินค้า/บริการท่ีไม่ท าให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมี
ความปลอดภยัในการใชง้าน 

(5) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภัย และระบบ 
สาธารณสุขแก่พนกังานและสาธารณชน 

(6)  ส่งเสริมใหล้กูคา้ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใช้
สินคา้และบริการ  

(7)  ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และ
สาธารณสุข 
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(8)  จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการกับปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งจดัใหมี้ระบบการรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

3) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นสงัคม 
เป็นการสร้างสรรคส์งัคมและพฒันาศกัยภาพของคนในดา้นต่างๆ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เติบโตคู่กับสังคมไทย          
อยา่งย ัง่ยนื 

ใหค้วามส าคญัของ “สงัคม” ว่าเป็นกลไกท่ีจะช่วยผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจคง
อยู่และกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืน รวมถึงเป็นแรงส าคญัท่ีจะช่วยธ ารงรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไว ้ ให้การ
พฒันาสังคมอย่างต่อเน่ืองเสมอมา จากสังคมภายในองค์กร  บริษทัฯ ถือว่า "พนักงาน" เป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของบริษทัฯ โดยไดพ้ฒันาทกัษะทั้งดา้นงานบริหารและการ
ท างานใหก้บัพนักงานควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สงัคม นอกจากน้ี ยงัไดข้ยายขอบเขตการดูแลและพฒันาไปสูชุ่มชนและสังคมในวงกวา้ง  ผ่านการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 

         การพฒันาอย่างย ัง่ยืนทางดา้นสังคมจ าเป็นจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
ดงัน้ี 

(1) ผลิตสินค้า/บริการท่ีปลอดภัยและไวว้างใจได้ โดยไม่ผลิตสินค้าท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  

(2) จดัเก็บขอ้มลูผูบ้ริโภคอย่างปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มูลผูบ้ริโภคให้กบัผูอ่ื้น
นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อน 

(3) ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของผูบ้ริโภคเป็นส าคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากสินค้าควรมีข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถว้น ใชภ้าษาเรียบง่ายต่อการท าความเขา้ใจ บอกวิธีการใชสิ้นคา้อยา่งปลอดภยัรวมถึงการก าจดั
ซากขยะหลงัการใชง้าน เป็นตน้ 

(4) กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคและผูผ้ลิตเห็นความส าคญัของการใชสิ้นคา้/บริการท่ี
ค  านึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสงัคมมากข้ึน 

(5) พฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ และบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ควบคู่ไปกบัการน าพาสงัคมผูบ้ริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวฒันธรรม และคุณธรรมท่ียงัให้เกิดการ
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไดต้ลอดไปอยา่งย ัง่ยนื 
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  การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 
(1) ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจท่ีด  าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า 

ก่อใหเ้กิดความเส่ียง หรือมีผลกระทบในทางลบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่อยา่งไร และศึกษา
หาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวนอกจากนั้ นควรศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์
กระบวนการท างานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกดา้น เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาไปสู่การ
คน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวตักรรมท่ีคน้พบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อกระตุน้ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดป้ฏิบติัตาม 

(3) หมัน่วิเคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา 
โดยควรเป็นกระบวนการท่ีการสร้างผลก าไรของธุรกิจอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากความต้องการของ
ผูบ้ริโภคในศตวรรษท่ี 21 จะเปล่ียนไปสู่ความตอ้งการสินคา้ด าเนินการต่อเน่ืองอย่างไม่หยุดน่ิง   
เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่และบริการท่ีมี
องคป์ระกอบดา้น CSR มากข้ึน หากธุรกิจไม่สามารถปรับตวัตอบสนองความตอ้งการไดท้นัท่วงที
อาจสูญเสียตลาดและโอกาสทางธุรกิจได ้

ดงันั้นแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจะเกิดข้ึนไดใ้นสงัคมไทย จะตอ้งเกิดจากการร่วมมือใน
ทุกส่วนของสังคม ท่ีผนึกก าลงัร่วมกนัในการขบัเคล่ือน ให้เกิดการเปล่ียนแปลง บนพ้ืนฐานของ
จ านวนทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ซ่ึงอาจตอ้งสร้างจิตส านึกใหม่ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในสังคม ให้มุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และปรับทัศนคติในการด าเนินชีวิตใหม่ ให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง เพ่ือใหก้ารพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าเร็จต่อไปในอนาคต 

 

2.3.3 นวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวคิดนวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยนืเป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากการรวมเอาแนวคิด 2 แนวคิด คือ

นวตักรรมและแนวคิดการพฒันาอย่างยืนมาใชร่้วมกนั เน่ืองจากปัจจุบนันวตักรรมได้มีบทบาท
ความสมัพนัธก์บัความย ัง่ยนืของการตลาดองคก์รมากข้ึน เพราะทุกวนัน้ีทัว่โลกประสบกบัปัญหาท่ี
เกิดจากส่ิงแวดลอ้มมากมาย เช่น โลกร้อนข้ึนและภาวะอากาศแปรปรวน ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ท าให้
เกิดความกดดนัในการผลิตสินคา้และบริการท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ประชากรโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน          
ท าใหเ้กิดปัญหาความแออดัของคนในเมือง การขาดแคลนพลงังาน ท าให้มีความพยายามในการหา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ มีการหันมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพอนามยัมากข้ึน เป็น
ตน้ ส่งผลใหก้ระบวนการทางนวตักรรมเขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลง



  67 

 

ส่ิงต่างๆ ใหดี้ข้ึน ซ่ึงการสร้างแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมกบัความย ัง่ยืนนั้นเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการ
เช่ือมโยงการพฒันาทางนวตักรรมกบัความย ัง่ยนืของมนุษยใ์หเ้พ่ิมมากข้ึน เช่น  

1) สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิดความย ัง่ยืน  เช่นเซลล์เช้ือเพลิง เซลล์
แสงอาทิตย ์ อาหารปลอดสารพิษ เป็นตน้ 

2) กระบวนการใหม่ๆ  เช่น กระบวนการท่ีใช้ลดการใช้พลังงาน หรือการท า
ธุรกรรมผา่นทางอิเลค็ทรอนิคส์แทนท่ีวิธีการดั้งเดิม เป็นตน้ 

3) ตลาดใหม่ท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากเร่ืองความย ัง่ยืน เช่น อาหารสะอาด     
สีเขียว การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นตน้ 

4) ธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความอยูร่อดท่ีย ัง่ยนื เช่น การผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น Body Shop เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีแรงผลกัดันท่ีท าให้เกิดนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนอีก นั่นคือ
ความสามารถในการสร้างสภาวะท่ีเปล่ียนสภาพโดยส้ินเชิง (Discontinuous Condition) การเปล่ียน
รูปแบบการแข่งขนัเป็นภยัคุกคามต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และยงัเปิดช่องทางใหม้ีคู่แข่งหน้าใหม่เพ่ิมเขา้มา
ในธุรกิจ มีแนวโนม้ท่ีว่าสามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยจะตอ้งเปล่ียนทศันคติของสงัคมหรือท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ เช่น การสูบบุหร่ีท่ีเคยคิดกนัว่าสูบเพ่ือการผ่อนคลายหรือแกเ้ครียด แต่ตอนน้ีความคิด
ดงักล่าวได้เปล่ียนไปแลว้ ทุกวนัน้ีทุกคนตระหนักว่าบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ รวมถึงเร่ือง
อาหารจานด่วนก็เช่นกนั ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคอว้นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ท าให้บริษทั
ต่างๆ หนัมาพฒันานวตักรรมท่ีช่วยปรับปรุงคุณภาพสินคา้และคุณภาพชีวิตอยา่งต่อเน่ือง 

กฎเกณฑต่์างๆ เป็นอีกแรงผลกัดนัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขนั เช่น ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การรักษาส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี การ
ถลุงแร่หรือการขนส่งต่างๆ ทั้งในเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ กลุ่มสหภาพยุโรป ไดมี้การ
ออกกฎควบคุมเร่ืองการปล่อยของเสีย และระบบการบ าบดัของเสียอย่างเข้มงวด ท าให้ธุรกิจต่างๆ 
ตอ้งหันมาคิดนวตักรรมในเร่ืองผลิตภัณฑ์และกระบวนการรวมถึงรูปแบบการจดัการต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อกฎเกณฑด์งักล่าว 

การเปล่ียนสภาพโดยส้ินเชิง (Discontinuities) เป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
มากและนวตักรรมกบัความย ัง่ยืนเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างซบัซอ้นท่ีตอ้งการการบริหารจัดการแบบ    
องค์รวม แต่ละนวตักรรมเกิดข้ึนจากความสนใจและความใส่ใจท่ีจะแก้ปัญหานั้นๆ ต้องการ
ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน ในท านองเดียวกนั การพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนั้นจะต้อง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย โดยจะตอ้งรู้ปัญหาท่ีแทจ้ริงแลว้พฒันาเทคโนโลยี
ต่างๆ เพ่ือช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน 
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นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืมีการใชแ้นวทางในการพฒันาเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการ
น ามาใชป้ฎิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1) นวตักรรมท่ีตวัระบบ 
ธุรกิจท่ีต้องการประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องเข้าใจถึงระบบท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลิตภณัฑข์องตวัเอง และมองหาวิธีท่ีจะเปล่ียนแปลงบางอย่างให้ดีข้ึน รวมถึงสร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยลงหรือถา้เป็นไปได ้ก็อาจสร้างระบบข้ึนมาใหม่ เพราะฉะนั้นจะช่วยให้ธุรกิจ
เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

การเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือสร้างระบบข้ึนมาใหม่ถือเป็นเร่ืองใหญ่ ถา้ยงัไม่
พร้อมหรือมองว่ายงัไม่มีศกัยภาพพอ ก็อาจเร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ อย่างการเปล่ียนแปลงบางส่วนใน
ระบบท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงอาจไม่ใช่เป็นเพียงกา้วแรกของการเปล่ียนแปลงแต่ยงัอาจน ามาซ่ึงผลส าเร็จ
บางอยา่งท่ีดีเกินคาด 

2) พฒันาวสัดุใหม่ 
ปัจจุบนัมีวสัดุมากมายหลายชนิด วสัดุแต่ละอย่างจะมีความเหมาะสมกบังานแต่ละแบบ

แตกต่างกนัไปและแต่ละอยา่งก็สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป วสัดุใหม่ๆมากมาย
ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการพฒันา และน่ีถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าไปสู่เร่ืองของการทดแทนอย่าง
ย ัง่ยนื รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสของการเกิดผลิตภณัฑใ์หม่ 

3) พฒันาเทคโนโลยใีหม่ 
เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีสามารถแก้ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มได ้โดยเป็นเทคโนโลยีท่ี

เป็นนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมโดยบางเทคโนโลยีอาจมีราคาแพง ทันสมัยและซับซ้อน                        
แต่บางอยา่งก็อาจเป็นนวตักรรมง่ายๆ แต่สามารถตอบโจทยใ์หก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างเช่น หลอดไฟประหยดัพลงังานสูง พลงังานทางเลือกท่ีสร้างทดแทนได้ และยานยนต์
ทางเลือกใหม่  

4) พฒันาโมเดลทางธุรกิจใหม่ 
การพัฒนาวัสดุหรือเทคโนโลยีใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายท่ีราคาสูง และส่งผลให้

ผลิตภณัฑม์ีราคาแพงกว่าคู่แข่ง และแข่งขนัไดล้  าบาก โดยเฉพาะถา้ยงัท าธุรกิจดว้ยโมเดลแบบเดิมๆ 
แต่ดว้ยการปรับเปล่ียนโมเดลทางธุรกิจใหม่ให้สอดคลอ้งกบันวตักรรมท่ีมี นอกจากจะท าให้ผ่าน
พน้อุปสรรคไปไดแ้ลว้ ยงัเป็นการสร้างกระบวนการแบบ วิน-วิน-วิน คือทั้งธุรกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และ
ผูบ้ริโภคลว้นแต่เป็นฝ่ายไดป้ระโยชน์ เป็นผูช้นะดว้ยกนัทั้งหมด 
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วิธีการปรับเปล่ียนโมเดลทางธุรกิจสามารถท าไดอ้ย่างหลากหลาย อาจเป็นการ
เปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่หก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของบริการ หรือปรับเปล่ียนเพื่อเขา้สู่โลกอิเลก้ทรอ
นิกส์ หรือตดัความจ าเป็นในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้เปล่ียนมาใชค้วามรู้แทน 

5) ฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 
นวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือแมแ้ต่อีโคดีไซน์มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่จะเป็นผลดีถา้ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ไม่ใช่แค่ลดการท าร้าย แต่
สามารถช่วยฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้มสงัคม และเศรษฐกิจใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 

ดงันั้นจากแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยืนขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาเก่ียวกบั
แนวคิดนวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยนืนั้นเพ่ือเป็นการศึกษาถึงรายละเอียดของนวตักรรมรูปแบบต่างๆ 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และกลายเป็นแนวคิดนวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยืนท่ีก  าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบัน        
ท่ีผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทางด้านส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข่ึน เพ่ือเป็น
การศึกษาถึงแนวทางในการเกิดความย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตและเพ่ือเป็นการช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถ
น าเอาแนวความคิดน้ีมาใชคิ้ดวิเคราะห์และท าความเขา้ใจควบคู่ไปกบัการท าวิจยั เพ่ือเป็นแนวทาง
ในความเขา้ใจและการท าการวิจยัต่อไป 

 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 
 
 การส่ือสารการตลาด เป็นกลยทุธท่ี์ส าคญัขององคก์รในการส่ือสารขอ้มลูข่าวสารต่างๆของ
องค์กรไปสู่กลุ่มผู ้รับสาร โดยเฉพาะธุรกิจและองค์กรต่างๆ ท่ีมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน 
ความหมายของการส่ือสารทางการตลาดจึงมีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 

คอตเลอร์, ฟิลลิป, เฮสซิคิล, เดวิด และ ลี, แนนซ่ี อาร์ (2556)  นิยาม การส่ือสารการตลาด 
หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ท่ีบริษทัไดด้  าเนินการเพื่อท่ีจะส่ือสารและส่งเสริมสินคา้และ
บริการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ ์
การใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538ก) นิยาม การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการ
ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจ โดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม
วตัถุประสงคข์องแผนการตลาดของธุรกิจ ในการส่ือสารทางการตลาดนั้น อาจจะส่ือสารผ่านภาพ 
ถอ้ยค า หรือสัญลกัษณ์ก็ได้ แต่ทั้ งน้ีการส่ือสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องส่ือสารให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยอาจใชว้ิธีการโนม้นา้วใจ กระตุน้ความตอ้งการเพื่อให้
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ผูบ้ริโภคได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ ซ่ึงจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 

ปรีชา ศรีศกัด์ิหิรัญ (2541) นิยาม การส่ือสารการตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเพ่ือสร้างความเขา้ใจ และสร้างการยอมรับต่อธุรกิจจากผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภค
เกิดพฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ 

ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ (2543) การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการ
น าเสนอข่าวสารชนิดต่างๆท่ีไดว้างแผนจดัท าข้ึนเพ่ือน ามาใชใ้นการสร้างแบรนด ์ประกอบดว้ย การ
โฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  การขายโดยบุคคล (Personal Selling)                 
การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  การจัดกิจกรรมพิเศษ และการเป็นผู ้อุปถัมภ์ (Events and 
Sponsorships) และการบริการลกูคา้ (Customer Service) 

ดารา ทีปะปาล (2553) นิยาม การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง กระบวนการน าเสนอส่ิง
เร้าหลายๆอยา่งบูรณาการประสานกนัเป็นแผนชุดเพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดไปยงัตลาดเป้าหมาย 
โดยมีความมุ่งหวงัเพื่อกระตุน้ใหต้ลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองตามท่ี
ตอ้งการ โดยส่งผา่นช่องทางต่างๆท่ีเกิดข้ึน การส่ือสารการตลาดยงัรวมถึงจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง 
และเสริมสร้างข่าวสารของบริษทัในปัจจุบนัใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน และเพ่ือก าหนดโอกาสท่ีจะ
ท าการส่ือสารใหม่ๆ ในอนาคตอีกดว้ย 

จากนิยามของ การส่ือสารการตลาด ข้างต้น ผูว้ิ จัยได้สรุปความหมายของ การส่ือสาร
การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีรูปแบบด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาด เพื่อเป็น
การส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย เขา้ใจและตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีบริษทัหรือธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค 

การส่ือสารการตลาด จะมีรูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท
ชนิด และกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ท่ีมีปัจจยัแวดลอ้มและพฤติกรรมในการส่ือสารท่ีต่างกนั รูปแบบ
การส่ือสารท่ีทัว่ไปมีดงัน้ี (Ihotel Marketer, 2012) 

1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการให้ขอ้มูลผ่านส่ือต่างๆ ทั้งส่ือท่ีผลิตข้ึนมา
เฉพาะก ลุ่มเป้าหมาย และส่ือสารมวลชน เ ช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  หนัง สือพิมพ์ วารสาร                                
และส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการส่ือกสารการตลาดท่ีหวงัผล
ในระยะสั้นเพ่ือการกระตุน้การใชบ้ริการ หรือเพ่ิมยอดขาย ท าไดโ้ดยวิธีการ ลด แลก แจก แถม   
การชิงรางวลั เป็นตน้ 
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3) การส่ือสาร ณ จุดขาย (Point of sales merchandising) เป็นการส่ือสารกบัลกูคา้
ผูใ้ช้บริการ ณ จุดท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้อยู่ ให้มีความโดดเด่น และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการไดม้ากกว่าสินคา้อ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขายใหม้ากกว่า 

4) การจดังานแสดงและการจดักิจกรรมกบัลูกคา้ (Events and Experiences) เป็น
การเผยแพร่สินคา้และบริการของธุรกิจให้ลูกคา้รู้จกั และเป็นการน าพาลูกคา้มาสู่ธุรกิจ โดยเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและบริการต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าทางด้านการ ท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนตาม
สถานท่ีต่างๆ อาทิ ITB, WTM, ATF, TTM+, ATM เป็นตน้ นอกจากน้ีโรงแรมยงัอาจจะมีการจดั
กิจกรรมพิเศษข้ึนมาเองในลกัษณะของงานประชุม สมันาลูกคา้ การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือให้ลูกคา้
เขา้มามีส่วนร่วมเช่นงานเล้ียงขอบคุณลูกคา้ งานเปิดตวัสินคา้หรือบริการใหม่ๆ งานแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชน เป็นตน้ 

5) การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) เป็นการส่ือสารเพื่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ (Image) และความเขา้ใจท่ีดีของสาธารณชนต่อองคก์ร 

6) การตลาดตรง (Direct Marketing) เป็นการส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ผ่านทาง
เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ อาทิ จดหมาย โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ข้อมูลท่ี
เฉพาะเจาะจงกบัลกูคา้ ตามบญัชีรายช่ือท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มลู 

7) การตลาดแบบปฏิสมัพนัธ ์(Interactive Marketing) ใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบั
ลกูคา้โดยมีการโตต้อบไปมาได ้ระหว่างกบัลกูคา้ และพนกังานหรือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีทางธุรกิจได้
จดัท าไว ้เป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง 

8) การตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mount Marketing) เป็นการส่ือสารจาก
บุคคลสู่บุคคล โดยส่ือสารผ่านลูกคา้ผูท่ี้เคยใชบ้ริการแลว้เกิดความประทบัใจ ในการบอกต่อกัน
แบบปากต่อปาก 

9) การตลาดแบบแพร่กระจาย/ร ่ าลือ (Viral Marketing/Buzz Marketing) เป็นการ
ส่ือสารผา่นบุคคลหน่ึง แลว้แพร่กระจายผา่นเครือข่ายไปยงับุคคลจ านวนมากท่ีอยูใ่นเครือข่าย หรือ
เป็นผูติ้ดตามไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนักบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ปัจจุบนั Social Medias 
เป็นช่องทางในการส่ือสารลกัษณะน้ีเป็นอยา่งดี 

10) การตลาดโดยบุคคล (Personal selling) เป็นการใชบุ้คคลในองค์กรไปติดต่อ
กบัลกูคา้โดยตรง เพื่อใหข้อ้มลูข่าวสาร ชกัจูง มีการตอบค าถาม และอธิบายขอ้ขอ้งใจต่างๆ เพื่อให้
เขา้ใชบ้ริการต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

11) การตลาดโดยเว็บไซต์ (Website Marketing) เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมากในปัจจุบนั ในขณะท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่าการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ อยู่เป็น
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จ านวนมาก สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นหลายๆ ด้าน ทั้งในดา้นการให้ขอ้มูลแก่ลูกค้า เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และภาพลกัษณ์ การน าพาผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมาให้ความสนใจในสินคา้และบริการ 
การเปล่ียนผูช้มเป็นลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการ การรักษาลกูคา้ และการสร้างความเติบโตของธุรกิจ เป็นตน้ 

  

2.4.1  กระบวนการส่ือสารการตลาด 
 การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในลกัษณะของกระบวนการ
ของการส่ือสารใน 4 องคป์ระกอบหลกัคือ ผูส่้งสาร (Source/Sender) สาร (Message) ส่ือ (Channel) 
และผูรั้บสาร (Receiver) (นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555) 
 กระบวนการส่ือสารการตลาดจะเร่ิมต้นจากผูส่้งสาร(Source/Sender) ท าการเข้ารหัส 
(Encoding) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีจะน าเอาความคิดแปลออกมาให้อยู่ในรูปของสัญลกัษณ์ท่ีผูรั้บสาร
สามารถเขา้ใจได ้ซ่ึงกระบวนการเขา้รหสัน้ีจะน าไปสู่สาร (Message) ท่ีจะส่งออกไป ซ่ึงเมื่อสารถูก
ส่งออกไปผา่นส่ือ (Media/Channel) ซ่ึงหมายถึงช่องทางท่ีน าพาสารนั้นไปถึงผูรั้บสารแลว้ ผูรั้บสาร 
(Receiver) ผูรั้บสารก็จะท าการถอดรหัส (Decoding) ซ่ึงเป็นการตีความหมายของสารในรูปของ
ความคิดหรือการรับรู้ท่ีมีต่อข่าวสารนั้น หลงัจากนั้นผูรั้บสารจะส่งปฎิกิริยาตอบกลบั (Feedback) 
มายงัผูส่้งสารไดเ้ป็นกระบวนการในลกัษณะแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีในกระบวนการส่ือสารอาจ
เกิดอุปสรรคหรือส่ิงรบกวน (Noise) ข้ึนไดใ้นทุกองค์ประกอบทั้งจากตวัผูส่้งสาร ตวัสาร ส่ือ และ
ผูรั้บสาร (นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555) ดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 
ภาพที่ 2.5  กระบวนการส่ือสาร 
แหล่งที่มา:  นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555: 118. 
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 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการของการส่ือสารการตลาดโดยอิงจากองค์ประกอบของการ
ส่ือสารขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้่าจุดเร่ิมตน้ของการส่ือสารการตลาดจะเกิดข้ึนท่ีองค์กรผูผ้ลิต
สินคา้และบริการจะท าการส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด เช่น ขอ้มูลของตราสินคา้ท่ีเพ่ิงเปิดตวั
ใหม่ ขอ้มลูของตราสินคา้ท่ีจดัรายการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ โดยผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ หรือหากมองในมุมกวา้งข้ึน ค  าว่า
ส่ืออาจหมายถึง เค ร่ืองมือการ ส่ือสารการตลาด รูปแบบต่างๆ ก็ได้  เ ช่น  การโฆษณา                        
การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใชพ้นักงานขาย การตลาดเชิง
กิจกรรม การตลาดออนไลน์ และการเป็นผูส้นับสนุน เป็นต้น โดยส่งผ่ านไปยงักลุ่มผูบ้ริดภค
เป้าหมายซ่ึงเป็นผูรั้บสารของกระบวนการส่ือสารในคร้ังน้ี และเม่ือผุบ้ริดภคเป้าหมายไดรั้บข่าวสาร
ทางการตลาดแลว้ ก็จะส่งปฏิกิริยาตอบกลบัมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ เช่น การซ้ือ
หรือไม่ซ้ือสินคา้นั้น การเกิดทศันคติ เป็นตน้ ทั้งน้ีในระหว่างกระบวนการด าเนินอยุ่นั้น อาจเกิด
ส่ิงรบกวนหรืออุปสรรคของการส่ือสารการตลาดข้ึนได้ในทุกองค์ประกอบ ดังนั้นนักส่ือสาร
การตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบและประเมินส่ิงรบกวนเหล่าน้ีเสมอ เพ่ือท่ีจะไดจ้ดัการแกไ้ข
อุปสรรคต่างๆให้น้อยลง เพื่อให้การส่ือสารการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การส่ือสาร
เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ (นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555)  สามารถน ากระบวนการใน รูปภาพท่ี 2.5 
มาประยกุตใ์หเ้กิดเป็นแบบจ าลองแสดงกระบวนการของการส่ือสารการตลาดไดด้งัภาพท่ี 2.6 น้ี 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  กระบวนการส่ือสารการตลาด 
แหล่งที่มา  นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555: 118. 
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ดงันั้นจะเห็นได้ว่าการส่ือสารการตลาดกลายเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญั และเป็น
รากฐานส าคัญของการท าการตลาดประการหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนประสมทางการ
การตลาด (Marketing Mix : 4Ps) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยสามารถพิจารณาความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไดจ้าก ภาพที 2.7 ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.7  ความสมัพนัธร์ะหว่างการส่ือสารการตลาดกบัการตลาด 
แหล่งที่มา:  นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555. 
 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยทุธท์างการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 35-36, 337 ) 

ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  (Product) การจดัจ  าหน่าย (Place) ราคา 
(Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอย่าง
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หน่ึงว่า Ps  ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั 
แต่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน ้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากนั เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 

1)  ผ ลิ ต ภัณฑ์   ( Product)   ปั จ จั ย แ ร ก ท่ี จ ะ แ ส ด ง ว่ า กิ จ ก า ร พ ร้ อ ม จ ะ                          
ท า ธุร กิ จได้   กิ จก ารนั้ นจะต้อง มี ส่ิ ง ท่ี จะ เสนอขาย   อาจ เ ป็น สินค้า ท่ีมี ตัวตน  บ ริก าร 
ความคิด  (Idea)  ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได้  การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น นักการตลาด 
มกัจะศึกษาผลิตภณัฑใ์นรูปของผลิต ภณัฑเ์บ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ บวกกบั
ความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมี
การปรับปรุงสินค้าหรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาให้สอดคลอ้งกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย        
โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคัญ     
ในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์ จะตอ้งศึกษาปัญหาต่างๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ ์
หรือ สายผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมหรือลดชนิดของสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ ลกัษณะของผลิตภัณฑ ์         
ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบ้ริการประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ 
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาจ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑ์ของ
สินคา้มีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภณัฑน์ั้น นกับริหารการตลาดควรจะ
ใชก้ลยทุธท์างการตลาดอยา่งไร และเมื่อตอ้งการท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจ
จะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหส้อด คลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งไร 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในการเลือกซ้ือสินคา้มากกว่าแต่ก่อน บทบาทของ
การบรรจุภณัฑจึ์งมีความส าคญัต่อตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งยิง่ การบรรจุภณัฑจ์ะก่อใหเ้กิดประโยชน์หลกั
อยู ่ 2 ประการดว้ยกนั คือ เป็นการป้องกนัคุณภาพของสินคาและช่วยส่งเสริมการจ าหน่าย ดงันั้น 
รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมีสีสนัสะดุดตา และวสัดุท่ีใชท้  าหีบห่อแปลกใหม่
กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าโดยค านึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้า 
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาจ าหน่ายในตลาดจะตอ้งมีการก าหนดตราสินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ เพื่อ
เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าผลิตภณัฑน์ั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอย่างชดัเจน ตราสินคา้เป็นส่ิงมี
ประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค  ท าให้ผูบ้ริโภคทราบว่าสินคา้ชนิดนั้น  เป็นของผูผ้ลิตรายใด  ผูบ้ริโภคจะ
สามารถใชป้ระสบการในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน โดยไม่ตอ้งสอบถามขอ้มูลอยู่
ตลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น 

2) การจดัจ  าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาไดน้ั้น 
ถึงแมว้่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือ
เกิดความตอ้งการ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น 
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นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าท่ีไหน เมื่อไร แบะโดยใครท่ีจะเสนอขายสินค้า การจัด
จ  าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น แต่ก็เป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีตอ้งศึกษา 

การจดัจ  าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ (Channel 
of Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ
ผูบ้ริโภคโดยตรง หรือการขายสินคา้ผา่นสถาบนัคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบนัคนกลางต่างๆ 
เช่น พ่อคา้ส่ง (Wholesalers ) พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent  Middleman)  ท่ีมี
ต่อตลาด   อีก ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจัดจ าหน่าย สินค้า  คือ การแจกจ่ ายตัว สินค้า 
( Physical  Distribution)   ก า ร ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า เ ข้ า สู่ ตั ว ผู ้บ ริ โ ภ ค  ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี ก า ร
ขนส่ง Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินคา้ ส่ือการขนส่งไดแ้ก่ การขนส่งทาง
อากาศ ทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ  ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งค านึงว่าจะเลือกใชส่ื้อ
อย่างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวัสินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพื่อรอการ
จ าหน่ายใหท้นัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

3) การก าหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมา รวมทั้งหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะต้องด าเนินการ
ต่อไป คือ การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคา
สินค้า ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพ่ือต้องการก าไร หรือเพ่ือขยายส่วนถือครองตลาด 
(Market  Share) หรือเพื่อเป้าหมายอยา่งอ่ืน  อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ลยทุธใ์นการตั้งราคาท่ีจะท าให้เกิด
การยอมรับจากตลาดเป้า หมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ในการแข่งขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็น
เคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนัน ามาใชไ้ด ้ผลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคา้
ใหสู้งส าหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทางจิตวิทยา
มาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลด
เงินสดส่วนลดการคา้ หรือส่วน ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาดว้ย ราคามลูค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา 
เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธก์ารตลาดดา้นราคาตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลกูคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกว่าราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 

(2)  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(3)  การแข่งขนั 

(4)  ปัจจยัอ่ืนๆ 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกใหล้กูคา้ทราบเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกใหล้กูคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑ์
ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชกัชวนใหล้กูคา้ซ้ือและเพ่ือเตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภค            

การส่ง เสริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร 
(CommunicationProcess) เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมี
เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใชอ้ยู่ 4 ชนิดด้วยกนั ท่ีเรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Mix) ไดแ้ก่ 

   (1)  การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบ
เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินค้า      
การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 

  (2)  การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการ
ส่งเสริมการตลาด โดยมิไดอ้าศยัตัวบุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อ
โฆษณาประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท 
(Internet) ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการ
กระจายตลาดกวา้ง 

  (3)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีช่วย
พนกังานขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิด
ความตอ้งการในตวัสินคา้ การส่งเสริมการขายจดัท าในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอยา่ง 
แจกคูปอง ของแถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ 

         (4)   การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   (Publicity  and  Public  Relations)             
ในปัจจุบันธุรกิจจะสนใจภาพพจน์ของกิจการ  ธุรกิจไดใ้ชเ้งินจ านวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและ
ภ าพพจน์ ข อ ง กิ จ ก า ร   ปั จ จุ บัน อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ส่ ว น ให ญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ท่ี ก า ร แสว งห า
ก าไร  (Maximize  Profit)  เพียงอย่างเดียว  ต้องเน้นท่ีวตัถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคม
ดว้ย  (Social  Objective)  เพราะความอยู่รอดขององค์การธุรกิจจะข้ึนอยู่กบัการยอมรับของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในสังคม   ถ้าหากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อต้านหรือมีความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหา
ผลประโยชน์ใหก้บัตนมากจนไม่ค านึงถึงสงัคม หรือผูบ้ริโภค เช่น การผลิตสินคา้ แลว้ปล่อยน ้ าเสีย
ลงแม่น ้ า หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้าง
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ภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององคก์ารธุรกิจ บริษทับุญรอดบริเวอร่ี จ  ากดั เป็นกิจการขายเบียร์ ซ่ึงมีส่วนใน
การเสนอส่ิงท่ีเป็นพิษภยัต่อประชาชน จึงพยายามท าป้ายโฆษณาเพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ ดว้ยการ
เสนอเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  เป็นการชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกต่อตา้น
ของสังคม หากกลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจและไม่ต้องการซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิต ย่อมเป็น
สาเหตุท่ีจะจ ากดัการเจริญเติบโตของธุรกิจได  ้

  (5)  กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอยา่งดี กลยทุธท่ี์ส าคญัส าหรับการบริการ คือ 
เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและ          
มีประสิทธิภาพในกาส่งมอบ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนักงานจะไดไ้ม่เกิดความ
สับสน ท างานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกันและงานท่ีได้ต้องดีมีปร ะสิทธิภาพ               
และคุณภาพ 

จากการศึกษาเบ้ืองต้นในส่วนของการส่ือสารการตลาด ท าให้ทราบถึงแนวทางของ
แผนการตลาดปัจจุบนัว่ามีกระบวนการทางการส่ือสารเป็นอย่างไร และเมื่อมองในมุมมองของ
การตลาดสีเขียว จึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้งัต่อไปน้ี  

 

2.4.2  การตลาดสีเขียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดสีเขียว (Green Marketing) สามารถน าส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) คือ ผลิตภณัฑ์ Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มาใชร่้วมเพื่อเป็นเทคนิคทางการตลาดได ้ดงัต่อไปน้ี                           

1) ในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ตอ้งเร่ิมตั้งแต่การผลิตสินคา้ คือการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่หรือการลงทุนเพ่ิมเพ่ือปรับใหก้ระบวนการผลิตสินคา้ ในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ท่ีจะ
ไม่สร้างผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกนัและขจดัของเสียท่ีเกิดจากการผลิต 
เช่น การติดตั้งและใชง้านเคร่ืองกรองอากาศขนาดใหญ่ เคร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้
ธุรกิจลดตน้ทุนแลว้ ยงัจะลดของเสีย และท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้มากยิง่ข้ึน 

การผลิตสินคา้ตอ้งเป็น “สินคา้สีเขียว” หมายถึง สินคา้ท่ีผลิตออกมานั้นสามารถย่อยสลาย
ง่ายและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใช้ หลงัใช้ หรือท้ิง เช่น ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได ้
ผลิตภณัฑ์ซกัลา้งท่ีไม่ก่อมลพิษ เส้ือผา้ไม่ฟอกยอ้ม น ้ ามนัไร้สารตะกั่ว ตูเ้ยน็-เคร่ืองปรับอากาศ
ประหยดัไฟฟ้า 

2) ทางดา้นราคา (Price) การตั้งราคาข้ึนอยูก่บัว่ามูลค่าของสินคา้หรือบริการ ถา้มี
อรรถประโยชน์สูงจนท าให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาของลูกคา้และต้องสูงเกิน  กว่าตน้ทุนของ          
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ผูซ้ื้อ อย่างไรก็ตามนักการตลาดตอ้งเขา้ใจตน้ทุนการผลิตกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม หากมีการใช้
ทรัพยากรและพลงังานอยา่งไม่มีประสิทธิภาพก็จะก่อใหเ้กิดของเสีย และมลพิษ ซ่ึงจะกลายเป็นการ
เพ่ิมตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดจากการใชว้ตัถุดิบ จะท าให้สินคา้มีราคาแพงจนไม่สามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้

3) การจัดจ าหน่าย (Place) ต้องค านึงถึงวิธีการเลือกการกระจายสินค้าท่ีจะมี
ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มให้ น้อยท่ีสุด ซ่ึงการจดัจ  าหน่ายนั้นต้องใชย้านพาหนะต่างๆ ในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภค 

4)  การส่ง เสริมการตลาด (Promotion) ท่ีประกอบไปด้วยการโฆษณา 
(Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยใชทุ้กวิธี
ร่วมกนัในการท่ีจะเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการดว้ยกนัให้เกิดความใส่
ใจอย่างจริงจังเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จากผลงานวิจยัของ ดาริน กนัทะวงค์ (2542) เร่ือง “การบริหารการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางในประเทศไทย  กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ เดอะ บอด้ี ช็อป”                    
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการบริหารการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจประเภท
เคร่ืองส าอาง โดยมี เดอะ บอด้ี ช็อป ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา และเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการใชส่้วนประสมทางการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 
โดยมี เดอะบอด้ีช็อป ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มในการซ้ือเคร่ืองส าอางในระดบัมาก โดยเรียงล  าดบัความส าคญัจาก 
10 ปัจจัยแรก ได้แก่ วตัถุดิบและส่วนผสมท่ีสกัดจากธรรมชาติ กรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม การเน้นวตัถุดิบจากพืชและหลีกเล่ียงท่ีมาจากสัตว ์ราคาท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุนและ
คุณค่าสินคา้ ภาพพจน์ของสินคา้ท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สีสันตามธรรมชาติ และการโฆษณาเพ่ือ
สร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม การให้ส่วนลดและของแถมเม่ือน าบรรจุภณัฑ์มาเติมใหม่ และการ
ใชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจุบนัการท าการตลาดสีเขียวนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดสีเขียว เพื่อดูจุดยืนเมื่อเทียบกบัคู่แข่งในสินคา้ประเภทเดียวกนั       
ซ่ึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งตรงจุด จะส่งผลใหข้ั้นตอนต่อไป คือ การวางแผน
การตลาดสีเขียวสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้เพราะผูบ้ริโภคใน
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ปัจจุบนัมีความรู้และความเขา้ใจไดง่้าย เพราะฉะนั้นถา้การตลาดสีเขียวสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผุบ้ริโภคไดใ้นทุกๆทาง จะส่งผลให้องค์กรและบริษทันั้น ประสบความส าเร็จตามไป
ดว้ยโดยขั้นตอนในการวางแผนการตลาดสีเขียวจะมีขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Marketing Situation Analysis) 
1) วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดปัญหาต่อ

ผูบ้ริโภค เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาน ้ าเน่าเสีย ปัญหาขาดแคลนน ้ า ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาสตัวป่์าและพ้ืนท่ีป่าลดลง ปัญหาขาดแคลนพลงังานและปัญหาอาหารท่ีมีสารพิษเจือปน เป็น
ตน้ นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าปัญหาใดท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 

2) วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค
ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยอาศยักระบวนการขอ้มูลของผูบ้ริโภค เป็นขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ยการ
เปิดรับข่าวสาร ความตั้งใจ ความเขา้ใจ การยอมรับและการเก็บรักษาขอ้มูล ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
ทศันคติเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค การจูงใจและการรับรู้ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ส่วนตวั
และรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับปัญหาส่ิงแวดลอ้มและประสิทธิภาพในการรับรู้
บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนตวั รวมทั้งข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้และการพฒันาดา้นความเขา้ใจใน
ศีลธรรมของผูบ้ริโภค ส่ิงกระตุน้ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

3) การวิเคราะห์การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ควรเลือกตลาด
เป้าหมาย (Market Targeting) และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด (Product Positioning) 

การก าหนดลกัษณะผูบ้ริโภคท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มจะอาศยัหลกัเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนการตลาด ประกอบดว้ย ลกัษณะดา้นภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคม วฒันธรรม จิตวิทยา 
และพฤติกรรมศาสตร์ 

การเลือกตลาดเป้าหมายเป็นการก าหนดหรือเลือกส่วนของตลาด ตอ้งพิจารณาว่า
ส่วนของตลาดนั้นมีศกัยภาพเพียงพอหรือไม่ โดยมีทางเลือก 3 ทาง คือ 1) การตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั
เป็นการเลือกตลาดรวมตลาดเดียวเป็นเป้าหมาย 2) การตลาดท่ีแตกต่างกนั เป็นการแบ่งตลาดเป็น
หลายส่วนท่ีแตกต่างกนั 2 กลุ่มข้ึนไป 3) การตลาดมุ่งเฉพาะส่วนเป็นการเลือกตลาดเป้าหมายส่วน
เดียวจากตลาดรวม 

ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นภาพลักษณ์ท่ีเข้าสู่จิตใจของผู ้บริโภคและเป็น
คุณสมบติัซ่ึงผูบ้ริโภคจะยอมรับไดแ้ละพิจารณาไดว้่าต าแหน่งท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากคู่แข่งดว้ยกล
ยทุธก์ารก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑม์ี 2 แบบ คือ 1) มุ่งท่ีผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภค
ได้รับจากตราผลิตภณัฑ์ 2) มุ่งท่ีการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบต าแหน่งผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ประเภทอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อาจถือเกณฑ์ผลประโยชน์โดยตรงจาก
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ผลิตภณัฑ ์ผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วิธีการท่ีผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์ลดภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
ราคาผลิตภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑท่ี์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือนโยบายส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ 

4) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายในธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาด 

(1) ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มจุ
ภาพ ไดแ้ก่ คู่แข่งขนั ลกูคา้ ช่องทางการจดัจ  าหน่าย และผูข้าย ปัจจยัการผลิต ส่ิงแวดลอ้มมหภาค 
ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย วฒันธรรมและสังคม 
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและกายภาพ โดยศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจว่าจะสร้างโอกาส
หรือขอ้จ  ากดัไดอ้ย่างไร ธุรกิจอาจแสวงหาโอกาสจากส่ิงแวดลอ้มดา้นใดดา้นหน่ึงมาก าหนดกล
ยทุธก์ารตลาดและปรับกลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งและแกปั้ยหาขอ้จ ากดั          ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

(2) ส่ิงแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้น
การตลาด การเงิน การผลิต การบริหารองคก์ร โดยศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ธุรกิจจะ
น าจุดแข็งมาก าหนดกลยทุธก์ารตลาดและหาวิธีการแกปั้ญหาจุดอ่อนของธุรกิจใหไ้ด  ้

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) หรือการออกแบบกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategy) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) การก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objectives) แบ่งเป็น       
2 ดา้น 

(1)  ว ัตถุประสงค์ด้านการตลาด ประกอบด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมาย                
ดา้นยอดขาย ก  าไร ส่วนครองตลาด หรือการแข่งขัน อาจจะก าหนดวตัถุประสงค์แยกตามส่วน
ประสมการตลาด 

(2)  วตัถุประสงคด์า้นสงัคม เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดี
ใหเ้กิดกบัธุรกิจ เพ่ือรณรงคใ์หผู้บ้ริโภคเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นวตัถุประสงค์ท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างยอดขายโดยตรง 
  2)  การก าหนดกลยทุธท์างการตลาด (Marketing Strategies) แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
    (1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product strategies) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีธุรกิจเสนอเพ่ือ
สนองความจ าเป็นและความต้องการของบุคคลให้พึงพอใจ คุรสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริดภคท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มแลว้ 
ยงัตอ้งค านึงถึงความสามารถของผลิตภณัฑใ์นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย องค์ประกอบผลิตภณัฑ ์
(Product Component) แบ่งเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่ 1. ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) คือ ประโยชน์
พ้ืนฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากการซ้ือสินค้าโดยตรง 2. รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ ์
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(Tangible product) คือลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้ได ้
ประกอบดว้ย คุณภาพ เป็นการวดัคุณภาพดา้นการท างาน ประโยชน์และความคงทน รูปร่างลกัษณะ
เป็นรูปร่างลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได ้การบรรจุภณัฑ์ หมายถึง การออกแบบและ
การผลิตส่ิงห่อหุม้ผลิตภณัฑ,์ รูปแบบ หมายถึง เป็นลกัษณะรูปแบบของผลิตภณัฑ์, ตราผลิตภณัฑ ์
หมายถึง ช่ือ ค  า สัญลกัษณ์ การออกแบบเพื่อระบุถึงผลิตภณัฑ์และบริการ และรูปลกัษณะอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียงและสมัผสั 3. ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ผลประโยชน์หรือ
บริการเพ่ิมเติมพิเศษท่ีจะจดัใหลุ้กคา้ เป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 4. ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected 
Product) คือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าจะไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการซ้ือาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ เป็นเง่ือนไข
ต ่าสุดท่ีลกูคา้จะตอ้งไดรั้บ 5. ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์(Potential Product) คือ ความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิม
ลกัษณะพิเศษหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บ เป็นส่วนท่ีเกินความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
  ผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มควรค านึงถึงตั้งแต่วตัถุดิบ ไม่ควรมีท่ีมาท่ีก่อให้เกิด
การสูญเสียและแกไ้ขไม่ได ้หรือเป็นการท าลายสมดุลธรรมชาติ การผลิตท่ีไม่มีการปล่อยมลภาวะสู่
ส่ิงแวดลอ้มหรือมีการบ าบดัของเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ การบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่ฟุ่มเฟือยเกินความ
จ าเป็น กลยทุธก์ารบบรจุภณัฑ ์สามารถน ามาแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย โดยใชห้ลกั 7Rs ไดแ้ก่ การ
บรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถหมุนเวียนแปรสภาพใหม่ (Recycle) การบรรจุหีบห่อชนิดเติม (Refill) การ
บรรจุภณัฑ์เพ่ือใชซ้ ้ า (Reuse) การบรรจุภณัฑ์ท่ีลดขนาดลง (Reduce) การไม่ใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเกิด
มลภาวะ (Reject) บรรจุภณัฑท่ี์ยงัสามารถซ่อมแซมแกไ้ขได ้(Repair) และผลิตภณัฑท่ี์ไดป้ระโยชน์
กลบัคืน (Recovery) 
        (2) ดา้นราคา (Price strategies) หมายถึง มลูค่าผลิภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างมลูค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากราคาประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ ตน้ทุนบวกก าไร การพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอาจมีผลกระทบต่อการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของตน้ทุนซ่ึงจะมีผลท าใหร้าคาผลิตภณัฑสู์งข้ึนหรือต ่าลง การตั้งราคาผลิตภณัฑ์
ประเภทอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอาจจะเน่นราคาสูงหรือต ่า ทั้ งน้ีข้ึนกับราคานั้นเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งพิจารณาสถานการณ์ทางการแข่งขนัร่วม
ดว้ย ดงันั้น การตั้งราคาส าหรับการตลาดสีเขียวเป็นเร่ืองของจรรยาบรรณในการประกอบการ ธุรกิจ
มีทางเลือกในการก าหนดการตั้งราคาในระดับสูง กลาง ต ่า ตามระดบัคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได ้      
9 ทาง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 2.3  กลยทุธก์ารตั้งราคาสินคา้ตามคุณภาพสินคา้ 
 

 
 
แหล่งที่มา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538ก. 
 

(3) ดา้นการจดัจ  าหน่าย (Place Strategies) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากธุรกิจไปยงัตลาด 
งานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ช่องทางการจดัจ  าหน่ายและการกระจายตวัผลิตภณัฑ์ 
           การจัดจ าหน่ายอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีความแตกต่างท่ีการขนส่ง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  2 ประการ คือ                       
1. การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง หากใชช่้องทางท่ีตอ้งผ่านมือหลายมือหรือผลิตภณัฑ์ต้องเดิน
ทางไกล การบรรจุภณัฑก์็จะตอ้งใชว้สัดุท่ีแข็งแรง และหากมีการขายปลีกมาก ก็จะตอ้งมีการบรรจุ
ภณัฑห์ลายขนาด และตอ้งใชว้สัดุมาก ซ่ึงสร้างปัญหาเร่ืองการท าลายวสัดุและการท้ิงขยะท่ีกระจดั
กระจายสร้างปัญหาความสกปรกและเป็นพิษต่อมนุษยใ์นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2. การขนส่งจะตอ้งใช้
ยานพาหนะในการขนส่ง เช่น รถยนต์ซ่ึงจะมีการเผาผลาญพลงังานมากกว่าขนส่งโดยรถไฟและ
ทางเรือ ท าใหเ้กิดมลภาวะท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ถึงแมจ้ะเป็นผลกระทบทางออ้ม นักการตลาด
ควรจะค านึงว่าการกระจายผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีควรมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

(4)   ด้านการ ส่ง เส ริมการตลาด  ( Promotion Strategies)  หมาย ถึง                   
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมูลระหว่างผูข้ายและ  ผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ     
การส่งเสริมการตลาดสีเขียวจะพิจารณา 3 ประเด็น คือ การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ประเภท
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการ
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สร้างภาพพจน์และความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดกบัธุรกิจ เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดสีเขียวท่ีส าคญั
ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย
และการตลาดทางตรง ดงัน้ี 
      ก)  การโฆษณา (Advertising) ในความหมายเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะเก่ียวกบั
วิธีการในการก าหนดกลุ่มผูรั้บข่าวสารท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ก  าหนดโครงสร้างข่าวสารและก าหนด
ส่ือท่ีใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์จากการใชโ้ครงสร้างข่าวสารและวตัถุประสงค์ดา้นส่ือในการ
ติดต่อส่ือสาร การโฆษณาเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะมีลกัษณะดงัน้ี 
      การโฆษณาเพ่ือส่ิงแวดล้อม: ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาสู่ผู ้บริโภค          
โดยการใชส่ื้อ 
      การโฆษณาผลิตภณัฑ์ หรือบริษทั: เป็นการแจง้ข่าวสารหรือจูงใจให้เกิด
ความต้องการในผลิตภณัฑ์ ส่วนการโฆษณาบริษทัเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจหรือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
      การโฆษณาเพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือพ้ืนฐาน หรือ โฆษณาเพ่ือกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือแบบเลือกสรร: เป็นการสร้างความตอ้งการในลกัษณะทัว่ไปของผลิตภณัฑ์เพ่ือ
บุกเบิกผลิตภณัฑ์ ใชใ้นขั้นแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ ส่วนการโฆษณาเพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ
แบบเลือกสรรเป็นการกระตุน้เพื่อเลือกตราผลิตภณัฑ ์ท าเพื่อการแข่งขนัและมกัใชใ้นผลิตภณัฑ์ขั้น
เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตเต็มท่ี 
      การโฆษณาเพื่อการคา้และการโฆษณาท่ีไม่หวงัผลการคา้ : โฆษณาเพื่อ
การคา้มุ่งหวงัผลก าไร ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการจูงใจดา้นเหตุผล ส่วนโฆษณาท่ีไม่หวงัผล
การค้าท าโดยไม่หวงัผลก าไรหรือหวังผลก าไรทางออ้ม ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบก ารจูงใจ        
ดา้นอารมณ์ 

ข) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) ในความหมายเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
หมายถึง หน้าท่ีในการบริหารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีจากสังคม ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของนโยบายและ
กระบวนการของบุคคลหรือธุรกิจเพื่อสร้างความสนใจต่อสงัคม นิยมใชร่้วมกบัการโฆษณาเป็นการ
ฆาณาเพื่อการประชาสมัพนัธ ์หรือโฆษณาบริษทั สามารถเลือกใชไ้ด ้ดงัน้ี 
      การใช้ส่ิงพิมพ ์(Publication): เพื่อแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเป้าหมาย
โดยใชส่ิ้งพิมพ ์เช่น รายงานประจ าปี บทความ นิตยสารของธุรกิจ เป็นตน้ 

 การจัดเหตุการณ์พิเศษ (Event): เพ่ือเป็นการสร้างความตั้ งใจในการ
น าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น การประชุมสมันา การจดัแสดงผลิตภณัฑ ์การแข่งขนั   



  85 

 

      การให้ข่าว (News) เป็นการเสนอข่าวท่ีน่าสนใจขององค์กร ผลิตภณัฑ์
และธุรกิจต่างๆ 
      สุนทรพจน์ (Speeches): เป็นเคร่ืองมือในการใหข่้าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และธุรกิจ 
      การใช้ส่ือเฉพาะ (Idenity Media): เป็นการใช้เอกสาร โลโก้ แผ่นพบั 
สญัลกัษณ์ อาคาร การแต่งกาย ซ่ึงเป็นส่ือเฉพาะท่ีท าใหเ้กิดการยอมรับและจดจ า 

ค) การใชพ้นกังานขาย (Personal selling) หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบ
ตวัต่อตวัซ่ึงผูข้ายพยายามช่วยเหลือและชกัจูงผูซ้ื้อใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ง) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง วีการต่างๆ ท่ีนักการ
ตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงและสร้างให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ยการขาย
ทางโทรศพัท์ จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทศัน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ จูงใจให้ผูบ้ริโภคตอบ
กลับเพ่ือการซ้ือ เพ่ือรับของตัวอย่างหรือน าคูปองจากส่ือไปใช้ ปัจจุบันนับรวมการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑผ์า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ย 

จ) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการตลาดซ่ึง
จดัหา คุณค่าพิเศษหรือแรงจูงใจพิเศษเพ่ือการซ้ือผลิตภณัฑ์และสามารถกระตุน้การขายจากกลุ่ม
ผูบ้ริโภคหรือผูข้ายไดท้นัที การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ มุ่งสู่ผูบ้ริโภค มุ่งสู่คนกลาง และมุ่ง
สู่พนกังานขาย ซ่ึงสามารถเลือกใชไ้ดห้ลายวิธี เช่น การแจกของตวัอย่าง การขายควบ การลดราคา 
การบรรจุภณัฑ์ การหีบห่อส่วนเพ่ิม การให้ของแถม การออกบตัรคูปอง การจดัแสดงผลิตภณัฑ์
ของขวญั การแข่งขนั และการชิงโชค วสัดุส่งเสริมการขาย ณ จุดซ้ือ เป็นตน้ 
 จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้่า การวางแผนการตลาดสีเขียว เป็นการวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ก  าหนดและคน้หาความต้องการและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม แลว้ท าการออกกลยทุธก์ารตลาดสีเขียว ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย การก าหนดวตัถุประสงคท์างการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและก าหนดกลยทุธ ์4 ดา้น หรือส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ  าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ดงัน้ี 

1) กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑป์ระเภทอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Product) หมายถึง ส่ิงใด
ก็ตามท่ีธุรกิจเสนอเพื่อสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของบุคคลให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์เป็น
องคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในส่วนประสมการตลาด ซ่ึงผูผ้ลิตจะพยายามพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
ตอบสนองความตอ้งการและจูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างไปจากผูผ้ลิตและผูข้าย
รายอ่ืนๆ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประโยชน์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
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ผูบ้ริโภค คุณภาพบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบและลกัษณะสี กล่ิน รส ลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั
ว่าจะไดรั้บการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์สินคา้ (Product) ท่ีฝ่ายผลิตน าเสนอโดยผ่านกระบวนการ
รับรู้ของผูบ้ริโภคในตลาดหลากหลายประเภทนั้น จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 อยา่ง 

(1) หัวใจผลิตภัณฑ์ (Core Production) หมายถึง ประโยชน์หรือบริการท่ี
ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคน าไปใช ้

(2) ตวัตนของผลิตภณัฑ ์(Tangible Product) หมายถึง ส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์
ท่ีสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัของมนุษย ์เช่น คุณภาพ ตราสินคา้ ยีห่อ้บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

(3) ส่วนเพ่ิมขยายผลิตภณัฑ์ (Augmented Product) หมายถึง ประโยชน์หรือ
บริการท่ีผูข้ายเสนอให้แก่ผูซ้ื้อ นอกเหนือไปจากผูซ้ื้อจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์นั้นๆ เช่น การติดตั้ง 
การน าส่งถึงท่ี การใหสิ้นเช่ือ การรับประกนั การบริการหลงัการขาย        

องคก์รธุรกิจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม
และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม เช่น องค์กรธุรกิจจะตอ้งมีแนวทางในการน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากวสัดุย่อยสลายยาก ประเภท พลาสติก โฟม หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากวตัถุดิบ
ตามธรรมชาติ เช่น กระดาษ โลหะต่างๆ ท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่หรือเรียกว่า การหมุนเวียน
กลบัมาใชใ้หม่ การผลิตหรือการใชสิ้นคา้ท่ีสามารถน าเอาบรรจุภัณฑ์มาเติมใช้ใหม่ไดท่ี้เรียกว่า     
การเติม (Refill) จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปท่ีเป็นตัวเงิน       
ผูซ้ื้อจะตอ้งเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของสินคา้ ถา้ผลิตภณัฑ์มีมูลค่าใน
สายตาของผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูง ดงันั้นการตั้งราคาอาจจะสูง หรือต ่า 
ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัว่าราคานั้นเป็นท่ียอมรับจากผูซ้ื้อ 

โดยทัว่ไปถา้หากผลิตภณัฑสิ์นคา้มีคุณภาพดี ลกัษณะบรรจุภณัฑ์น่าดึงดูดใจและ
ซ้ือได้ง่าย สะดวกสบาย ราคาก็อาจเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงท่ีเป็นตวัแปรค่าส าคัญของความ
สนใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดด้ว้ย ถา้สินคา้ราคาปานกลางไม่แพงเกินไป สินคา้นั้นก็
อาจจะถกูจ าหน่ายไปในเวลาอนัรวดเร็ว แต่ถา้หากว่าราคาแพงมากเกินก าลงัท่ีผูบ้ริโภคระดบัหน่ึง
จะซ้ือได ้สินคา้นั้นก็อาจจะไม่มีใครซ้ือไปใชเ้ลย ทางการตลาดไดแ้บ่งการตั้งราคาไวต้ามหลกัการ
อยู ่4 ประเภทดว้ยกนั คือ  

(1) ก  าหนดราคาสินคา้ตามหลกัเศรษฐกิจ (The Economic Price) เป็นการตั้ง
ราคาโดยค านึงถึงตน้ทุนก าไรท่ีควรไดบ้า้งในการผลิตสินคา้ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
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(2) ก  าหนดราคาตามโอกาส (The Opportunity Price) เป็นการตั้งราคาโดย
ค านึงถึงสภาวะรายได ้ความเป็นอยู่ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย 

(3) ก  าหนดราคาจามหลกัจิตวิทยา (The Psychological Price) เป็นการก าหนด
ราคาตามความรู้สึกของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อว่าเป็นท่ีพึงพอใจและเหมาะสมกบัค่าของเงิน ท่ีตอ้งจ่าย
ไปดว้ย 

(4) ก  าหนดราคาตามสถานการณ์ตลาด (The Market Price) วิธีน้ีถือเป็นการตั้ง
ราคาสินคา้ท่ีเป็นมาตรฐานตามตลาดโดยทัว่ไป และข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจ าเป็นท่ี
ซ้ือหามากนอ้ยแค่ไหน รวมทั้งจ  านวนท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายดว้ย 

ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอาจจะมีราคาท่ีสูงกว่าเดิมหรืออาจจะ
ต ่ากว่าเดิมก้ได้ ซ่ึงจะเป็นผลต่อการตั้งราคาของสินค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามนักการตลาดจะตอ้ง
ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บถึงคุณค่าท่ีสูงกว่าหรือไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูบ้ริโภคมากกว่าผลิตภณัฑท่ี์ไม่อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และสร้างภาพลกัษณ์ใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณค่าจาก
การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ผลิตภณัฑก์็จะสามารถตั้งราคาท่ีสูงได ้

3) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมจากอคืกรไปยงัตลาด งานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ช่องทางการ
จดัจ  าหน่ายและการกระจายตวัสินคา้ 

จะเห็นได้ว่าในการจัดช่องทางการจัดจ าหน่ายอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กล่าวคือ การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายว่าสินค้าจะจดัจ  าหน่ายโดยผ่านช่องทางใด การผ่าน
ช่องทางแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกนัท่ีการขนส่งซ่ึงจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 ประการ 
คือ การบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง หากใชช่้องทางท่ีตอ้งผา่นมือหลายมือหรือสินคา้ตอ้งเดินทางไกล    
การบรรจุภณัฑก์็จะตอ้งใชว้สัดุท่ีแข็งแรง และหากมีการขายปลีกมากก็จะตอ้งมีการบรรจุภณัฑ์เป็น
หลายขนาดยอ่มตอ้งใชว้สัดุเพื่อการบรรจุภณัฑม์าก ซ่ึงจะสร้างปัญหาเร่ืองการท าลายวสัดุดงักล่าว
และการท้ิงขยะท่ีกระจดักระจายสร้างปัญหาความสกปรกและเป็นพิษต่อมนุษยใ์นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนอีกประการหน่ึงก็คือการขนส่งจะตอ้งใชย้านพาหนะในการขนส่ง โดยทัว่ไปจะใชร้ถยนต์ซ่ึง
จะมีการเผาผลาญพลงังานมากกว่าการขนส่งโดยรถไฟและทางเรือ การเผาผลาญพลงังานท าให้เกิด
มลภาวะท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มถึงแมจ้ะเป็นผลกระทบทางออ้มก็ตาม นกัการตลาดควรจะค านึงว่า
การกระจายตวัสินคา้เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีการกระจายตวัสินคา้ใน
ลกัษณะของการขนส่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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4) กลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพ่ือชกัจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารใน
ลกัษณะของการขายโดยใช้บุคคลและการการขายโดยไม่ใช้บุคคล เคร่ืองมือในการส่งเสริม
การตลาดมีหลายประการซ่ึงอาจจะเลือกใชเ้คร่ืองมือเดียวหรือหลายเคร่ืองมือก็ได ้ในการส่งเสริม
การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะเนน้เคร่ืองมือการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสริมการขาย 
ดงัน้ี 

(1) การโฆษณาเพ่ือส่ิงแวดลอ้มเป็นการใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบั
ตวัสินคา้ดว้ยแนวคิดของโฆษณาและส่ือโฆษณาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง จะจูงใจผูบ้ริโภคโดยการใช้
ผลกระทบท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มหรือการสร้างระเบียบวินยัทางสงัคมเป็นจุดยนื  

(2) การส่งเสริมการจัดจ าหน่าย เช่น การลด แลก แจก แถม คูปอง ฯลฯ           
ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ของแจก ของแถมท่ีช่วยใหส้ภาวะแวดลอ้มดา้นต่างๆ ดีข้ึน 
เช่น การใชถุ้งผา้ส าหรับการจ่ายตลาดเพ่ือช่วยลดปริมาณการใชถุ้งพลาสติก 

(3) การประชาสมัพนัธเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีกิจการกระท า
เพ่ือจูงใจใหพ้นกังานขององคก์รหรือประชาชนทัว่ไปกระท าเพ่ือให้สภาวะแวดลอ้มท่ีดียิ่งข้ึน เช่น 
การรณรงคป์ระหยดัน ้ า ประหยดัไฟ เป็นตน้ 

ดงันั้นสรุปไดว้่า การตลาดสีเขียว ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการวิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิด
ปัญหาต่อผูบ้ริโภค ก  าหนดและค้นหาความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม คน้หาและพฒันาคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ประเภทอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแลว้ท าการตั้ง
ราคาเพื่อท าการจัดจ าหน่ายและจะมีการส่งเสริมการตลาดสีเขียว โดยมีว ัตถุประสงค์คือการ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

การท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเก่ียวกับแนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดนั้น เพ่ือเป็นการท าความ
เขา้ใจถึงรูปแบบของการท าการตลาดแบบปกติ กบัการท าการตลาดสีเขียว รวมถึงกลยุทธ์และการ
วางแผนในการท าการตลาดของการตลาดสีเขียว ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นส่ิงหลกัท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเขา้ใจถึงรูปแบบการท าการตลาด
และกลยทุธต่์างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ศึกษาวิจยั 
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2.5  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

ดาริน กนัทะวงค ์(2542) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การบริหารการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มส าหรับ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในประเทศไทย กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ เดอะ บอด้ี ช็อป” มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางในการบริหารการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจประเภทเคร่ืองส าอาง โดยมี 
เดอะ บอด้ี  ช็อป ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา และเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง โดยมี เดอะ
บอด้ีช็อป ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ เดอะ 
บอด้ี ช็อป เร่ิมจากการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด ไดพ้บโอกาสทางการตลาดเน่ืองจากปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดปัญหาต่อผูบ้ริโภคไดต้ระหนักถึงปัญหาดงักล่าวมากข้ึน เดอะ บอด้ี ช็อป    
จึงมุ่งท าการตลาดพาะส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูห้ญิง อาย ุ18-35 ปี มีการศึกษาค่อนขา้งสูง 
และต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภยัสูงในระดบัมาตรฐานสากล ทั้งยงัช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย เม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งท่ีเป็นเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศแลว้ ผลิตภณัฑ์ เดอะ บอด้ี ช็อป ประเภท
แต่งแตม้สีสนัและบ ารุงผิวหน้า จดัเป็นสินคา้ระดบัปานกลาง ส่วนผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆจดัป็น
สินคา้ระดบัสูง 

ดา้นการวางแผนการตลาด จะขยายผลจากแผนงานหลกัของบริษทัแม่ในประเทศองักฤษ
โดยไดก้  าหนดวตัถุประสงคท์างธุรกิจ คือ ขยายยอดขายพร้อมทั้งปรับปรุงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
โดยรวม และมีวตัถุประสงคท์างสงัคม คือ ส่งเสริมจิตส านึกดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มแก่ลกูคา้และ
พนกังาน 

ส าหรับกลยทุธส่์วนประสมการตลาดของ เดอะ บอด้ี ช็อป ในดา้นผลิตภณัฑ์จะมุ่งเน้นการ
ใช้วตัถุดิบท่ีสกัดจากธรรมชาติ และมีระบบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส าหรับดา้นราคาเป้นการตั้งราคาตามตน้ทุนสินคา้และราคาของคู่แข่ง ดา้นช่องทางการจ าหน่ายเป็น
การตกแต่งร้านท่ีทนัสมยั ส่วนกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใช้การโฆษณาจูงใจให้มีความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประชาสัมพนัธ์มุ่งเน้นให้ความรู้ดา้น
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มและจดักิจกรรมเพ่ือสังคม ดา้นการส่งเสริมการขายไดร้ณรงค์ให้ผูบ้ริโภค
น าบรรจุภณัฑม์าเติมหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ และมีการให้ความรู้แก่พนักงานขายในดา้นสินคา้และ
แนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ดา้นการปฏิบติัการและควบคุมการตลาดให้เป็นไปตามแผน
ประจ าปี 
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จากขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมจากผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในการซ้ือเคร่ืองส าอางในระดบัมาก โดยเรียงล  าดบัความส าคญัจาก 10 
ปัจจัยแรก ได้แก่ ว ัตถุดิบและส่วนผสมท่ีสกัดจากธรรมชาติ กรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม การเน้นวตัถุดิบจากพืชและหลีกเล่ียงท่ีมาจากสัตว ์ราคาท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุนและ
คุณค่าสินคา้ ภาพพจน์ของสิยคา้ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สีสนัตามธรรมชาติ และการโฆษณาเพ่ือสร้าง
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม การใหส่้วนลดและของแถมเม่ือน าบรรจุภณัฑ์มาเติมใหม่ และการใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพแ์ละใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริโภคมีความพอใจในผลงานส่วนประสมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของ เดอะ บอด้ี ช็อป 
ประเทศไทยในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัความพอใจใน 10 ผลงานแรก ไดแ้ก่ วตัถุดิบและส่วนผสม
ท่ีสกัดจากธรรมชาติ การเน้นวตัถุดิบจากพืชและหลีกเล่ียงท่ีมาจากสัตว์ ภาพพจน์ของสินค้าท่ี
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กล่ินหอมของพืชพรรณธรรมชาติ วตัถุดิบและส่วนผสมท่ีไม่ทดลองกบัสัตว ์
กรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม การโฆษณาเพ่ือสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม หีบห่อท่ีไม่
ฟุ่มเฟือยและน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ สีสันตามธรรมชาติ และการใชส่ื้อส่ิงพิมพ์และการให้ความรู้
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

วิโรจน์ งามประเสริฐ (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาทศันะ เร่ืองการตลาดเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชายและเพศหญิงเป็นจ านวนใกลเ้คียงกนั มีอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี โดยมีระดบัการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสดมากกว่าสมรส มีรายได้
ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และมีรายไดป้ระจ าเฉล่ียทั้งครอบครัวต่อเดือนสูงกว่า 40,001 บาท โดย
มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คน  

ผูบ้ริโภคมีความเข้าใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเห็นว่าปัญหามลภาวะทางอากาศเป็น
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมไทยในปัจจุบนัและควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก ถึงแมว้่า
ผูบ้ริโภคจะมีความตระหนักในปัยหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนแต่ความยินดีซ้ือสินค้าท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น ส่วนคุณลกัษณะท่ีส าคญัของสินคา้ท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มนั้นผูบ้ริโภคเห็นว่าควรเป็นสินคา้ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อคน สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายและ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัทศันะท่ีมีต่อความยนิดีซ้ือสินคา้ท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มนั้น คุณลกัษณะส่วนบุคคลในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
รายไดป้ระจ าครอบครัวต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัทศันะ   ท่ีมีต่อความยนิดีซ้ือสินคา้ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แต่คุณลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นรายได้
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ประจ าต่อเดือนจะมีความสัมพนัธ์กับทศันะท่ีมีต่อความยินดีซ้ือสินคา้ท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและ
ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัทศันะท่ีมีต่อความยินดีซ้ือ
สินคา้ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

พงศธร หล่อสมบูรณ์ พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และวรรณวดี อุตตะมะโยธิน (2540) ได้
ท าการศึกษาเ ร่ือง  “ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการ เ ลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์สี เ ขียวของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความตระหนักต่อปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งมาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัปาน
กลางถึงมาก แต่การท ากิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มยงัมีนอ้ย ผูบ้ริโภคเห็นว่าการซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียวมี
ส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก แต่ประเภทผลิตภณัฑสี์เขียวท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจใน
การซ้ือมกัเป็นกลุ่มท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อตวัผูบ้ริโภคมากกว่ากลุ่มอ่ืน ผูห้ญิงซ้ือผลิตภณัฑสี์เขียว
ประเภทปลอดสารพิษ และเคร่ืองส าอางคท่ี์ท าจากธรรมชาติมากกว่าผูช้ายอย่างมีนัยส าคญั และผูม้ี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีรักษาคุณภาพของอากาศมากกว่าผูมี้การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญั 

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียว ไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ราคา และแหล่งสะดวกซ้ือ โดยมีปัจจยัดา้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการ
ผลิต การใช ้และการซ้ือ การรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร ค  าแนะน าจากผูใ้กลชิ้ด และการส่งเสริมการตลาด
เป็นปัจจยัรองลงมาตามล าดบั 

คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์สีเขียวท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเป็นอนัดับแรก ไดแ้ก่ การใช้
หรือการบริโภคแลว้เกิดผลดีกับตัวผูใ้ช้ รองลงมาไดแ้ก่ คุณภาพ ความสามารถในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มตามล าดับ ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญแก่ความคงทน และการมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ผลิตภณัฑอ่ื์นเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

แหล่งขอ้มลูท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชใ้นการรับขอ้มลูข่าวสารมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โทรทศัน์และ
ส่ือส่ิงพิมพ ์รองลงมาเป็นวิทย ุโดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการจดันิทรรศการน้อยท่ีสุด ข่าวสาร
เก่ียวกบัผลิตภณัฑสี์เขียวท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใชใ้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด การแสดงสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลง และการสร้างภาพลกัษณ์
ของผลิตภัณฑ์ ส่วนการสร้างภาพลกัษณ์ของผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์ว่าเป็นคนรุ่นใหม่นั้นเป็นส่ิงส าคัญ
รองลงมา 

ธญัปวีณ์ รัตน์พงศพ์ร (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “แบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม คือ ผูบ้ริโภคมีความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มในระดับดี มีระดับ
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ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม บรรทดัฐานส่วนบุคคล วิถีชีวิตแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีการยดึมัน่ใน
สิทธิส่วนรวม รวมถึงรับรู้การส่ือสารการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัค่อนขา้งสูง มีระดบัการ
รับรู้ประสิทธิผลของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม รับรู้อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงและการต านึงถึงคุณภาพชีวติ
ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคมีระดบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ค่อนข้างสูง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีระดบัการซ้ือมากได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
หลอดประหยดัไฟ รถยนตท่ี์ประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ชนิดเติม อาหาร ผกั 
ผลไม้ปลอดสารพิษ และปลอดสารเคมี นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา ความสะดวกของสถานท่ีจ าหน่าย และการส่ือสารการตลาดมีส่วนส าคญัในการ
กระตุ้นความต้องการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้ผูบ้ริโภคให้ความสนใจ ยิ่งการ
ส่ือสารการตลาดช่วยส่งเสริมมากเท่าไหร่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะยิง่ง่ายมากยิง่ข้ึนดว้ย 

ณัฐวุฒิ สง่างาม (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การสร้างแบรนด์ดว้ยการตลาดสีเขียวของ
กระดาษ ไอเดีย กรีน” ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า กระดาษ “ไอเดียกรีน” เป็นนวตักรรม
สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองทั้งนโยบายในการด าเนินธุรกิจขององค์กรเอสซีจีท่ีว่า ตั้งมัน่ในความ
เป็นธรรม มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ เช่ือมัน่ในคุณค่าของตน ถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสงัคม    โดย
มีวิสัยทัศน์ ท่ีจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมท่ีน่าร่วมงานด้วย ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้าน        
บรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมถึงตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในเวลา
เดียวกนั โดยเอสซีจี ในฐานะท่ีเป็นแบรนด์องค์กร ไดส้ร้างพิมพ์เขียวของแบรนด์ “ไอเดีย กรีน”    
ในลกัษณะของแบรนดล์กูท่ีมีระดบัความเก่ียวพนักบัแบรนดอ์งคก์รแบบผสมผสาน จากนั้นจึงเขา้สู่
กระบวนการสร้างแบรนด ์ขั้นท่ี 1: พบว่าแบรนดดี์เอน็เอของ ไอเดีย กรีน คือการคิดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีข้ึน และไดใ้ชดี้เอน็เอดงักล่าวเป็นศนูยก์ลางในการก าหนดจุดยนื บุคลิกภาพ และเอกลกัษณ์ของ
แบรนด ์ขั้นท่ี 2: ไอเดีย กรีน ใหคุ้ณภาพในการใชง้านพร้อมกบัช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงต่างจากแบ
รนดอ่ื์นท่ีเลือกน าเสนอเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น ขั้นท่ี 3: การกระจายแบรนด์ไอเดียพบว่ามีการ
ส่ือสารแบรนดใ์น 2 ประเด็น คือ เร่ืองคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างการยอมรับใหม่ให้เกิดข้ึน
แก่ผูบ้ริโภค และไดน้ ากลยทุธ์การตลาดสีเขียวในการสร้างแบรนด์ ดงัน้ี 1. การเร่ิมตน้จากภายใน
ไปสู่ภายนอก   2. การเป็นนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 3. การเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา และ   
4. การพุ่งเป้าไปท่ีคุณประโยชน์พ้ืนฐาน อยา่งไรก็ตามการท าการตลาดของ “ไอเดีย กรีน” ยงัถือว่า
อยูใ่นระดบัตน้ หรือระดบั Green เท่านั้น จึงจ  าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ 
เป็นกลยทุธใ์นการยกระดบัใหสู้งข้ึนตามล าดบัการประเมินผลของกระบวนการสร้างแบรนด์ พบว่า 
การสร้างแบรนด์ “ไอเดีย กรีน” สามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในระดับสูง
เก่ียวกบัแบรนดอ์งคก์ร และแบรนดดี์เอน็เอ โดยมีเพียงเร่ืองคุณประโยชน์ของแบรนดเ์ท่านั้นท่ีมีการ
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รับรู้ในระดบัปานกลาง จึงกล่าวไดว้่า การสร้างแบรนด์ “ไอเดียกรีน” สามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
การรับรู้เก่ียวกบัแบรนดโ์ดยรวมอยูใ่นเชิงบวก 

วชัราภรณ์ ขายม (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยท าการส ารวจ
จากผูบ้ริโภควยัท างานท่ีมีอายุระหว่าง 25 - 60 ปี และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ฉลากเขียวในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีช่วงอายุ
ระหว่าง 25 - 33 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20000 บาทพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ฉลาก
เขียว พบว่า ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีเคยซ้ือมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ กระดาษ รองลงมาคือ เคร่ือง
เขียนและผลิตภณัฑล์บค าผดิ ซ่ึงมีจ  านวนเท่ากนั หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ผลิตภณัฑ์ทาความสะอาด
ถว้ยชาม และผลิตภณัฑ์เคร่ืองสุขภณัฑ์ ตามลาดบั ความถ่ีในการซ้ือมกัซ้ือตามโอกาส มีค่าใชจ่้าย
เพ่ือการซ้ือ ระดบัปานกลาง ดว้ยเหตุผลเพ่ือตอ้งการช่วยลดมลภาวะและรักษาส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน 
รู้จกัผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวจากส่ือโฆษณาประเภทวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆโดยส่วนใหญ่
ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้  

จากการศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ดา้นนิเวศวิทยา และความตั้งใจมีอิทธิพลอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  ในส่วนการรับรู้ถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความไวว้างใจ 
ทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมากและการคลอ้ยตามคนรอบขา้ง มีอิทธิพลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์สนบัสนุนสมมติฐานการวิจยั ณ 
ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.05 

ชมพูนุท สิริพรหมภัทร (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมลดภาวะโลกร้อนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัขอนแก่น และ
กรณีศึกษาชุมชนบา้นหนองโพธ์ิ เทศบาลต าบลพระลบั อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น” การวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในนกัศึกษาวิทยาลยัการสาธารรณสุขสิรินธรจงัหวดัขอนแก่นและชุมชนบา้นพระคือ และ
ชุมชนบา้นหนองโพธ์ิ ต  าบลพระลบั อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาและชุมชน ในการลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

http://202.28.199.18/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=265858&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2555&date_end=2556&limit_lang=&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=8
http://202.28.199.18/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=265858&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2555&date_end=2556&limit_lang=&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=8
http://202.28.199.18/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=265858&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2555&date_end=2556&limit_lang=&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=8
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และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนมีส่วนส่วนในการตระหนักลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาวิทยาลยัการสาธารรณสุขสิรินธรจงัหวดัขอนแก่นทุก
หลกัสูตรและประชาชนบา้นพระคือประชาชนชุมชนบา้นหนองโพธ์ิ ต  าบลพระลบั อ  าเภอเมือง
จงัหวดัขอนแก่นท่ีเขา้ร่วมโครงการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 - 31 กรกฎาคม 2552 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัผูว้ิจยัศึกษาทบทวนวรรณกรรมและสร้างเคร่ืองมือจากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการ
มีส่วนร่วม 10R ได ้Reliability Cofficients Alpha = .7432 เก็บขอ้มลูปริมาณการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามจ านวน 630 คน ไดแ้บบสอบถามคืนมาจ านวน 488 ชุด วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยโปรแกรมSPSS ส าเร็จรูป ใชค่้าสถิติร้อยละ แจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบนเบ่ียง
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนมี
ค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างใชข้องอย่างประหยดัเพ่ือลดปริมาณของเสียและขยะค่าเฉล่ีย 
3.89 อยูใ่นระดบัมาก  เลือกซ้ือเคร่ืองไฟฟ้าสลากเบอร์ห้า เพ่ือลดการใชไ้ฟฟ้าค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่ใน
ระดบัมาก ลดการใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนั.ค่าเฉล่ีย 4.19 อยูใ่นระดบัมาก ถอดปลัก๊ทุกคร้ัง หลงั
การใชง้านค่าเฉล่ีย 4.20 อยูใ่นระดบัมาก  ลดการใชถุ้งพลาสติกและโฟมทุกคร้ังค่าเฉล่ีย 3.67 อยู่ใน
ระดบัมาก วางแผนการเดินทาง เพื่อประหยดัพลงังานค่าเฉล่ีย 3.82 อยูใ่นระดบัมาก  มกัจะแยกขยะ
ทุกคร้ังก่อนท้ิงลงถงัขยะค่าเฉล่ีย 3.53 อยูใ่นระดบัมาก น าถุงพลาสติกกลบัมาใชซ้ ้ าค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่
ในระดบัมาก  มกัจะรีดผา้หลายตวัในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.78 อยูใ่นระดบัมาก,มกัจะเปิดหนา้ต่างทุก
วนัใหอ้ากาศถ่ายเทค่าเฉค่าเฉล่ีย 4.22 อยูใ่นระดบัมาก  ลดการใชน้ ้ าและลดการใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า ค่าเฉล่ีย 3.96 อยู่ในระดบัมาก ใชต้ะกร้าและถุงผา้ใส่ของเสมอค่าเฉล่ีย 3.65 
อยู่ในระดบัมาก  น าถุงพลาสติกและขวดพลาสติกกลบัมาใชซ้ ้ าค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัมาก         
น าเคร่ืองใชท่ี้ช ารุดน าไปซ่อมแซมแลว้กลบัมาใชใ้หม่ค่าเฉล่ีย 3.73 อยู่ในระดบัมาก  ท้ิงเคร่ืองใชท่ี้
ช ารุดท้ิงขยะทนัทีค่าเฉล่ีย 3.15 อยูใ่นระดบัปานกลาง  เลือกใชร้ถจกัรยาน  รถจกัรยนต์  รถประจ า
ทางหรือเดินในระยะท่ีไม่ไกลค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัมาก  ปลูกตน้ไมห้รือมีส่วนร่วมปลูกตน้ไม้
ค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัมาก  ใชถุ้งพลาสติกและท้ิงขยะทนัทีค่าเฉล่ีย 3.46 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ใชถ่้านหรือฟืนในการหุงตม้อาหารค่าเฉล่ีย 3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง  เลือกเก็บขยะและท้ิงขยะให้
เป็นท่ีมากกว่าเผาขยะ.ค่าเฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดบัมาก  มีส่วนร่วมในการไม่ตดัไมแ้ละไม่ท าลายป่า
ค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดบัมาก  จะน าอุปกรณ์ของใช ้มาดดัแปลงใชใ้หม่เสมอค่าเฉล่ีย 3.76 อยู่ใน
ระดบัมาก  เลือกท่ีจะเดินในระยะใกลแ้ทนการข่ีจกัรยาน จกัรยายนตห์รือรถยนตค่์าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่น
ระดบัมาก  น าขยะท่ีสามารถแปรรูปได ้น าไปขายเพื่อรีไซเคิลใหม่ค่าเฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดบัมาก     
มีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานท่ีบ้านหรือสถานท่ีต่างๆ  ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับมาก          
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่
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ในระดบัมาก จากประเด็นขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลก
ร้อนเรียงล าดับ 10ล าดับแรกดังน้ี อันดับท่ี 1ใช้ไฟฟ้าและน ้ าอย่างประหยดั ปิดน ้ า ปิดไฟ             
ถอดปลัก๊ไฟ ปิดพดัลม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หลอดท่ีไม่ไดใ้ชทุ้กคร้ังหลงัใชง้าน อนัดบัท่ี 2 ใชถุ้งผา้
แทนถุงพลาสติก อนัดับท่ี 3 ปลูกต้นไม ้อนัดับท่ี 4 น าถุงพลาสติกท่ีสะอาดและส่ิงของท่ีช ารุด
สามารถ    รีไซเคิลไดก้ลบัมาใชใ้หม่ อนัดบัท่ี 5 ลดการใชถุ้งพลาสติกและโฟม อนัดบัท่ี 6 เดินหรือ
ข่ีจกัรยานไปในระยะทางท่ีใกล ้อนัดบัท่ี 7 ใชจ้กัรยานแทนรถจกัรยานยนต ์อนัดบัท่ี 8 แยกขยะก่อน
น าขยะมาประยกุตใ์ช ้อนัดบัท่ี 9 รีดผา้ทีละหลายๆ ตวั และอนัดบัท่ี10ไม่ตดัไมท้ าลายป่า 

โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ
โครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ  ากดั (มหาชน)” ผลการวิจยัพบว่า 
(1) การให้ความหมาย: บริษทัไดก้  าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรและ
ประชาชนทัว่ไปใหอ้นุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม (2) รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม: 
เป็นรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนมากเป็น CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อ
สงัคมท าอยูน่อกกระบวนการบรัท และเป็น Stratrgic-CSR การท าความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิง
รุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมด้วยตวัเองให้แก่สังคม (3) กลยุทธ์การส่ือสาร: 
จ  าแนกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ การส่ือสารภายในใชก้ารส่ือสารจากบนสู่ล่าง คือมีการถ่ายทอดจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูง ลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลาง ไปถึงผูป้ฏิบติัและการส่ือสารภายนอกผ่านเคร่ืองมือ
ทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภ์กิจกรรม และส่ืออนไลน์ (4) การรับรู้รูปแบบ
โครงการรับผดิชอบต่อสงัคม: ผูบ้ริโภคเห็นว่าการท าโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยู่ในรูปแบบของ
การบริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทั เพ่ือเป็นการช่วยเหลือชุมชน ซ่ึงโครงการท่ีผูบ้ริโภครู้จกั
และจดจ าไดดี้ คือ โครงการไทยเบฟ รวมใจตา้นภยัหนาว โดยผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ีด าเนินการ
โดยออกไปแจกจ่ายผา้ห่มให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผูบ้ริโภคพบเห็นไดจ้ากส่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์ 

สุดารัตน์ กนัตะบุตร (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา” การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และศึกษา
ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ในจงัหวดันครราชสีมา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในจงัหวดันครราชสีมา 
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โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจจ านวน 400 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples t-test) ความแปรปรวน
ทางเดียวของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (One - Way ANOVA: F-test) ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร
สนัเพื่ออธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั  

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ปี มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพท างานอยูใ่นหน่วยงานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกว่า 5,000 บาท นอกจากนั้นยงัพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครราชสีมา และเม่ือ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัการตัดสินใจซ้ือ พบว่าการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 
 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจยัเร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567” เป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed Method) โดยใชเ้ทคนิคการวิจยั
อนาคต (Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้ม
นวัตกรรมการ ส่ือสารการตลาดเ พ่ือส่ง เส ริม ส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนในทศวรรษหน้า                     
(พ.ศ. 2558 - 2567) เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางในการด าเนินการดา้นนวตักรรมการส่ือสารการตลาด
เพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนและน าแนวทางการศึกษาไปใช้พฒันานวตักรรมการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 

3.1  ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
 

ศึกษาแนวโนม้เก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ในทศวรรษหนา้ โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคตแบบเดลฟาย สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดแ้นวทาง
ในการด าเนินการดา้นแนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนการวิจยั ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 มีดงัน้ี 
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ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 
3.1.1  ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเน้นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการท า

การตลาดและการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อม จากนั้ นจึงเลือกผู ้เ ช่ียวชาญ                  
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  1)  นกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาด คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัดา้น
การตลาดและการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม หรือเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการสร้าง
แบรนด์และการวางแผนกลยุทธ์เก่ียวกบัการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม จาก องค์กรหน่วยงาน หรือ 
บริษทั ท่ีมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

(1)  คุณจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน   
  Branding Section Manager: บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ  ากดั (มหาชน) 
 (2)  คุณมนสัพงษ ์ภาวิข  า 
  ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกส่งเสริมการตลาด: บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
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  (3)  คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ 
   Channel Sales Director: บริษทั เดลล ์คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
  (4)  คุณสุทธิพร โอศิริ 

Construction Management Executive 1: บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน)  

  (5)  คุณไกรวิชย ์อศัววงศเ์สถียร  
   Marketing Officer 2: บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
  (6)  คุณณัฐวิมล มหินทรเทพ 
   Marketing & PR: บริษทั เอิร์ธแคร์ จ  ากดั 
  (7)  คุณอนุชา วงษด์ารา 
   วิทยากรระดบั 4 ฝ่ายส่ือสารองคก์ร: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  (8)  คุณวิชชุตา ชินกุลประสาน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ-การตลาด: SCG Logistics Management Co.Ltd 
  (9)  คุณปริตตา สงเคราะห์ราษฎร์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานประชาสัมพนัธ์ภายนอก : บริษัท น ้ าตาลมิตรผล  
จ  ากดั 

  (10) คุณชูยศ พนูสมบติัเลิศ 
 Marketing Manager: บริษทั เซ็นทรัล มาร์เก็ตต้ิงกรุ๊ป 

  (11) คุณวรเดช กฤตยาเกียรณ 
 ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาธารณะ: Big C Supercenter PLC 

  (12) คุณชาคริต ดิเรกวฒันชยั 
 Marketing: บริษทั เทสโก ้โลตสั 

  (13) คุณธนวฒัน์ สุโสภณกุล 
Marketing : Canon Marketing Thailand., Ltd 

  (14) คุณองักาบ อคัรศกัด์ิสุนทร 
Brand Communications Senior Supervisor: บริษทั แอมเวย ์    
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

  (15) คุณธีรพงศ ์ศิริสมบติั 
  Export Marketing Manager: บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) 
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  (16) คุณกานต ์วิทยาวงศรุจิ 
 Marketing Executive, Marketing Department: บริษทั อ  าพลฟดูส์  
โพรเซสซ่ิง จ  ากดั 

  (17) คุณอญัชลี หวงัวีระมิตร 
   ฝ่ายส่ือสารองคก์ร : บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)1 
 

โดยการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ยายามวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
ของการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  โดยมีจ  านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการท า
แบบสอบถาม รวมทั้งส้ิน 17 ท่าน ซ่ึงจ  านวนของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการวิจยัไม่ไดม้ีการก าหนด
จ านวนท่ีแน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของกลุ่มเป็นส าคญั กล่าวคือ ถา้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความ
เป็นเอกพนัธ์ (Homogeneous Group) จะใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 10 - 15 ท่าน ก็เป็นการเพียงพอ          
แต่ถา้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัมาก ก็ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในจ านวนท่ีมากข้ึน โดยผล
การศึกษาของ แมคมิลแลน (Macmillan) ไดศ้ึกษาและเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ
ในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) พบว่าหากมีผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 17 ท่านข้ึนไป 
อตัราการลดลงของความคลาดเคล่ือน (Error) จะมีน้อยมากและจะเร่ิมคงท่ีคือ 0.02 (ธานินทร์, 
2555) ดงัตารางท่ี 3.1 ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกบริษทัจาก นิตยสาร BrandAge Essential 2012 ที่ท  าการรวบรวมบริษทัท่ีประสบ
ความส าเร็จและมีการด าเนินธุรกิจโดยใชรู้ปแบบของ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) 
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ตารางที่ 3.1   แสดงจ านวนผูเ้ช่ียวชาญและอตัราความคลาดเคล่ือน 
 

 
 

แหล่งที่มา: ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555. 
  

3.1.2  พฒันาแบบสอบถามรอบท่ี 1 โดยมีโครงสร้างซ่ึงไดม้าจากวตัถุประสงค์ของการวิจยั         
การรวบรวมและคดัเลือกจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัแบบสอบถามก่ึงโครงสร้าง
ปลายเปิด (Semi Structure - Interview Questionnaires) สอบถามและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญให้ได้
ประเด็นเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาแบบสอบถามต่อไปในรอบท่ี 2 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการใหผู้เ้ช่ียวชาญได้
แสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ีและใชแ้บบสอบถามน้ีในการส ารวจความคิดเห็นรอบท่ี 1 

3.1.3  วิเคราะห์แบบสอบถามและน าค  าตอบท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นจาก
แบบสอบถามรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์ จดัประเภทและหมวดหมู่ใหง่้ายแก่การเขา้ใจและอยู่ในประเภท
เดียวกัน จากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าพฒันาเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 2 ซ่ึงมีค  าถามประเภทปลายปิด              
(Close – Ended Questions) และใหเ้รียงล าดบัความส าคญัหรือให้มีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scales) ไดแ้ก่ 

5  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มาก 
3  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ ปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ยท่ีสุด 
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3.1.4  ขอความอนุเคราะห์ใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและปรับแกไ้ข 
3.1.5  น าไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงขอ้ผดิพลาด แลว้ส่งส ารวจคร้ังท่ี 2 
3.1.6  พฒันาแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยน าผลส ารวจจากแบบสอบถามรอบท่ี 2                

มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range) โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS 20.0 for Windows จากนั้นพฒันาแบบสอบถามข้ึนใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเหมือนกบัในแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่จะแตกต่างกนัท่ีในแบบสอบถามรอบท่ี 3 จะ
มีการแสดงค่าต าแหน่งมธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และค่าระดบัคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละ
ท่านนั้นไดเ้คยตอบไวใ้นแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยจุดประสงค์ของการจดัท าแบบสอบถามรอบ    
ท่ี 3 น้ี เพื่อเป็นการแสดงให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ห็นความแตกต่างระหว่าง
ค าตอบของตนเองกบัค่าค าตอบท่ีเป็นค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมดท่ีร่วมท าแบบสอบถาม  

ในกรณีท่ีค่าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญท่านใดมีความแตกต่างไปจากกลุ่ม (ดูไดจ้ากค่าระดบั
คะแนนค าตอบของตนเองว่าอยู่นอกเหนือจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์หรือไม่) แต่ถา้ผูเ้ช่ียวชาญ
ท่านนั้นยงัตอ้งการยนืยนัในค าตอบเดิมของตนเองอยู ่จะตอ้งเขียนค าอธิบายเหตุผลประกอบว่าเหตุ
ใดจึงคิดเช่นนั้น แต่ถา้ในกรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญเปล่ียนใจยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ก็จะตอ้งเปล่ียนค่า
ระดับคะแนนของตนในการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 น้ีใหม่ให้อยู่ในช่วงค่าพิสัยระหว่าง         
ควอไทลน์ั้นๆ 

นอกจากน้ียงัมีกรณีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าระดับคะแนนค าตอบของตนจากแบบสอบถาม      
รอบท่ี 2  อยูใ่นช่วงพิสยัระหว่างควอไทลแ์ลว้ แต่ตอ้งการเปล่ียนค าตอบมาเป็นค่าระดบัคะแนนท่ีอยู่
นอกค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ก็จะตอ้งเขียนค าอธิบายเหตุผลประกอบดว้ยเช่นกนั 

3.1.7  เมื่อไม่พบว่ามีผูต้อบนอกพิสยั จึงวิเคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median) จากการส ารวจคร้ัง
สุดทา้ยเพื่อใหไ้ดค่้าตวัแทนค าตอบของกลุ่ม แลว้น ามาแปรเป็นผลสรุปเป็นแนวโน้มนวตักรรมการ
ส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในทศวรรษหนา้ต่อไป 
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ตารางที่ 3.2  แสดงขอบเขตระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละรอบ 
 

                               ขั้นตอน    ระยะเวลา 
 

          
 

 

รอบท่ี 1 : 2 สปัดาห์ 
17-31 มีนาคม 2557 

 
 

รอบท่ี 2 : 1 สปัดาห์ 
21-27 เมษายน 2557 

 
 

รอบท่ี 3 : 1 สปัดาห์ 
5-11 พฤษภาคม 2557 

 

3.2  กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดและการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มจากองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท ท่ีด  าเนินงานเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ในขา้งตน้ ซ่ึงท าการเลือกผูเ้ช่ียวชาญอย่างเจาะจง จ านวน      
25 ท่าน โดยตกลงให้ความอนุเคราะห์ทั้ งส้ินจ านวน 17 ท่าน (ดังรายนามในภาคผนวก ก)            
โดยผูว้ิจยัไดท้ าการพิจารณารายช่ือร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ จึงเรียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญอยา่งไม่เป็น
ทางการก่อน จากนั้นจึงขอหนงัสือเชิญจากมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นทางการในล าดบัต่อไป   

 

3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ  
1)  แบบสอบถามก่ึงโครงสร้างปลายเปิด (Semi Structure - Interview Questionnaires)       

รอบท่ี 1 
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2)  แบบสอบถามค าถามประเภทปลายปิด (Close - Ended Questions) รอบท่ี 2 
3)  แบบสอบถามค าถามประเภทปลายปิด (Close - Ended Questions) รอบท่ี 3 ดงัน้ี  
1)  แบบสอบถามกึง่โครงสร้างปลายเปิด (Semi Structure - Interview Questionnaires) 

ทั้งน้ีในส่วนของแบบสอบถามรอบท่ี 1 จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 : เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานท่ี

ปฏิบติังาน การปฏิบติังานทางดา้นการตลาดในปัจจุบนั การบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการท างานท่ี
ผา่นมา เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 : แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยนืใน  ปี พ.ศ. 2558-2567 จ  านวน 7 ขอ้ใหญ่ 

2)  แบบสอบประเภทปลายปิด (Close - Ended Questions) ไดแ้ก่ แบบสอบถามรอบท่ี 2 
ซ่ึงเป็นการพฒันามาจากแบบสอบถามรอบท่ี 1 โดยมีโครงสร้างท่ีไดม้าจากวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั การรวบรวมและคดัเลือกจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัค าถามปลายเปิด  สอบถาม
และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จึงน าค  าตอบท่ีไดม้าวิเคราะห์ จดัประเภทและหมวดหมู่ให้ง่ายแก่การ
เขา้ใจและพฒันาใหเ้ป็นแบบสอบถามรอบท่ี 2 ซ่ึงมีค  าถามประเภทปลายปิดและการให้เรียงล  าดบั
ความส าคญั หรือใหม้ีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scales) ไดแ้ก่ 

 
5  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มาก 
3  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ ปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ยท่ีสุด 
 

โดยในแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 : ขอ้ค าถามหลกัดา้นแนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 8 ขอ้ใหญ่  
ส่วนท่ี 2 : ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือ

ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
3)  แ บบสอบประเภทปลายปิด (Close - Ended Questions) ไดแ้ก่ แบบสอบถามรอบท่ี 3 

ซ่ึงเป็นการพฒันามาจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยการน าผลส ารวจจากแบบสอบถามรอบท่ี 2          
มาท าการวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range) 
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จากนั้นจึงพฒันาแบบสอบถามข้ึนใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเหมือนกบัในแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่
จะแตกต่างกนัโดยในแบบสอบถามรอบท่ี 3 จะมีการแสดงค่าต าแหน่งมธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง    
ควอไทล ์และค่าระดบัคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้นไดเ้คยตอบไวใ้นแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยมี
จุดประสงค์ของการจดัท าแบบสอบถามรอบท่ี 3 น้ี เพื่อเป็นการแสดงให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างค าตอบของตนเอง กบัค่าค าตอบท่ีเป็น  ค่ามธัยฐาน 
และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 17 ท่าน  

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
1)   ผูว้ิจยัค้นควา้ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยืนในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงศึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการส่ือสารการตลาดเพื่ อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มในส่วนของนกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาด ท่ีด  าเนินงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มว่ามี
ท่านใดบ้าง เพ่ือให้ได้แนวทางในการวิจัย จากนั้นประสานขอความอนุเคราะห์กบัผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อใหเ้ป็นผูใ้หข้อ้มลูและตอบแบบสอบถามในการวิจยั 

2)   ขอหนังสือจากคณะกรรมการถึงผูเ้ ช่ียวชาญแต่ละท่าน เพื่อขอความร่วมมือ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการนัดหมายวนัเวลาในการไปเก็บขอ้มูล การเก็บ
ขอ้มูลนั้นใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลด้วยการไปพบดว้ยตนเอง, ทางโทรศพัท์, โทรสาร และจดหมาย
อิเลค็ทรอนิกส์ 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 
 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ตามแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
นั้น วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ  SPSS 20.0 for Windows และสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
ค่ามัธยฐาน ค่ าฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน และค่าพิสัย               
ระหว่างควอไทล ์

1)   ค่ามธัยฐาน (Median : Mdn)  
คือ ค่าท่ีอยูต่รงต าแหน่งกลางในการแจกแจงขอ้มูล เม่ือขอ้มูลนั้นๆ มีการเรียงล  าดบั (จาก

มากไปหานอ้ยหรือจากนอ้ยไปหามาก) เป็นการหาค่าเฉล่ียเพื่อตอ้งการทราบว่าขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวม
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มามีค่าใดท่ีเป็นค่ากลาง โดยผูว้ิจัยได้ก  าหนดน ้ าหนักของคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า            
5 ระดบั ซ่ึงแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี  

 
5  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มาก 
3  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ ปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ยท่ีสุด 

 
 ค่ามธัยฐานที่ค านวณได้จากค าตอบของกลุ่มผู้เช่ียวชาญแปลความหมายตามเกณฑ์     

ที่ก าหนดไว้2 ดังนี ้
 ค่ามธัยฐานท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า

โอกาสท่ีแนวโนม้นั้นเป็นไปได ้ มากท่ีสุด 
 ค่ามธัยฐานท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง กลุ่มท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า

โอกาสท่ีแนวโนม้นั้นเป็นไปได ้ มาก 
 ค่ามธัยฐานท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า

โอกาสท่ีแนวโนม้นั้นเป็นไปได ้ ปานกลาง 
 ค่ามธัยฐานท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า

โอกาสท่ีแนวโนม้นั้นเป็นไปได ้ นอ้ย 
 ค่ามธัยฐานท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00 – 1.49 หมายถึง กลุ่มท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า

โอกาสท่ีแนวโนม้นั้นเป็นไปได ้ นอ้ยท่ีสุด 
 

 

                                                             
2 เกณฑค์่ามธัยฐานอา้งอิงจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัย และ วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS และ AMOS. 
2555. ซ่ึงเป็นเกณฑม์าตรฐานที่ใชอ้า้งอิงวดัผลเม่ือกลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญมีจ านวนคู่และจ านวนคี่ 
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2)  ค่าฐานนิยม (Mode : Mo)  
คือ ค่าของข้อมูลตวัท่ีมีค่าซ ้ ากันมากท่ีสุดในชุดข้อมูลนั้นๆ การหาค่าฐานนิยม สามารถ

ค านวณหาได ้2 แบบ ไดแ้ก่ การค านวณหาค่าฐานนิยมจากขอ้มูลดิบท่ีไม่อยู่ในรูปของตารางแจก
แจงความถ่ี และการค านวณหาค่าฐานนิยมจากขอ้มลูจดักลุ่มท่ีอยูใ่นรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 

 

 
 

 
 
 
 



108 
 

3)  ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ (Interquartile: Q)  
คือ ค่าท่ีแสดงให้เห็นว่าขอ้มูล 50% ตรงกลางของขอ้มูลทั้งหมดแตกต่างกนัเท่าไร หาได้

จากค่าควอไทลท่ี์ 3 (Q3) ลบดว้ยค่าควอไทลท่ี์ 1 (Q1) แลว้หารดว้ย 2 เพื่อวดัการกระจายของขอ้มลู 
 

 

 
 

Q1 คือ ค่าของขอ้มลูท่ีแสดงใหท้ราบว่ามี 25% หรือ ¼ ของขอ้มลูท่ีมีค่าต ่ากว่าหรือ
เท่ากบัค่าน้ี 

Q2 คือ ค่าของขอ้มลูท่ีแสดงใหท้ราบว่ามี 50% หรือ ½ ของขอ้มลูท่ีมีค่าต ่ากว่าหรือ
เท่ากบัค่าน้ี หรือค่ามธัยฐาน 

Q3 คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงให้ทราบว่ามี 75% หรือ ¾ ของขอ้มูลท่ีต ่ากว่าหรือ    
เท่ากบัค่าน้ี 

Q4 คือ ค่าขอ้มูลสูงสุดของการกระจาย เป็นค่าของขอ้มูลท่ีแสดงให้ทราบว่ามี 
100% ของขอ้มลูท่ีมีค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบัค่าน้ี 
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 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้จากค าตอบของกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้3 ดังนี ้

 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้ งแต่ 0.01 - 0.99 หมายความว่า ค  าตอบมีความ
สอดคลอ้งกนัสูงมาก 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้ งแต่ 1.00 - 1.99 หมายความว่า ค  าตอบมีความ
สอดคลอ้งกนัสูง 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้ งแต่ 2.00 - 2.99 หมายความว่า ค  าตอบมีความ
สอดคลอ้งกนัต ่า 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้ งแต่ 3.00 ข้ึนไป หมายความว่า ค  าตอบไม่มีความ
สอดคลอ้งกนั 

 
 ผูว้ิจยัท าการค านวณหาค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ โดยค านวณค่าความแตกต่างระหว่างควอ
ไทลท่ี์ 3 กบัควอไทลท่ี์ 1 ค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องขอ้ความท่ีมีค่าน้อยกว่า 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้ความนั้นๆ ในแต่ละขอ้ความมีความสอดคลอ้งกนัสูงถึงสูงมาก 
(Consensus) หากค่าพิสัยระหว่างควอไทลท่ี์ค านวณได้ในแต่ละขอ้ความมากกว่า 1.50 แสดงว่า         
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อขอ้ความแต่ละขอ้ไม่สอดคลอ้งกนั 
 

4)  ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามธัยฐานกบัฐานนิยม  
ผูว้ิจยัท าการค านวณหาค่าฐานนิยมแลว้น ามาค านวณหาความแตกต่างระหว่างมธัยฐาน กบั

ฐานนิยมของแต่ละข้อความ เพื่อเป็นการสนับสนุนความสอดคลอ้งกันของความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีเกณฑใ์นการตดัสินคือ ขอ้ความท่ีมีความแตกต่างระหว่างค่ามธัยฐานกบัฐานนิยม
ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัในขอ้ความนั้นๆ โดยน าขอ้ความท่ี
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในค่าความแตกต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยม และ
ค่าพิสยัระหว่างควอไทลม์าสรุปเป็น ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแนวโนม้นวตักรรมการ
ส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 โดยพิจารณาจาก

                                                             
3 เกณฑค์่าพิสัยระหว่างควอไทลอ์า้งอิงจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัย และ วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS 
และ AMOS. 2555. 
 



110 
 

ค่ามัธยฐานมากท่ีสุด จากนั้นพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ประกอบกันเพื่อยืนยนัความ
สอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

5) การรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาด

เพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 โดยการรายงานแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ และสรุปรวมเป็นแนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 เฉพาะขอ้ความในประเด็นท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั
ว่ามีแนวโนม้ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดเท่านั้น 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567” ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 จากแบบสอบถามท่ีใช้
เทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 3 น าเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกบัมธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟายในรอบท่ี 3 ท่ีผูว้ิจัยได้ส่งไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัคร้ังน้ีจ  านวน 17 ท่าน (ดงัรายช่ือปรากฎในภาคผนวก ก) ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนทั้งหมด 17 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงแนวโน้ม
นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 - 4.10 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นกลยทุธ ์
 

 
 

ข้อที ่
 

 
มัธย
ฐาน 
Mo. 

 
ฐาน
นิยม. 
Md. 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

1.   ด้านกลยุทธ์       

1.1  องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีความเขา้ใจถึงความหมาย
ของการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มากยิ่งข้ึน 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 
 

1.2  องค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ มีความเขา้ใจถึงรูปแบบ 
(Concept) ของการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มากยิ่งข้ึน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.3  องค์กร  หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีการท าการตลาดแนว
การตลาดสีเขียว (Green Marketing ) มากยิ่งข้ึน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.4  การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นการตลาด
แนวทางหลกัท่ีทุกองคก์รใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตาม 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.5  องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ ท่ีไม่ไดท้ าการตลาดสีเขียว         
(Green Marketing) จะโดนโจมตีจากสังคม 

2 2 0 1 นอ้ย สอดคลอ้ง 

1.6  องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ สามารถแสดงความจริงใจท่ีมี
ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ผ่ า น รู ป แบ บ ข อ ง ก า ร ท า ก า ร ต ล า ด สี เ ขี ย ว                     
(Green Marketing)      

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.7  องค์กร  หน่วยงาน  และบริษัทต่างๆ จะมีการพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินการด้านการตลาดสีเขียวจากระดับ 
Green ใหเ้กดิเป็นการพฒันายัง่ยืนสูงสุดในระดบั Greenest 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.8  องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีการท าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และเศรษฐกจิร่วมกนั เพือส่งเสริมให้เกดิการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต่อไป
ในอนาคต 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.9  การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นแนวทางหลกั ใน
การช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กดิความยัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

1.10  การพฒันาอย่างย ัง่ยืน คือ ปัจจยัหลกัในการแข่งขนัระยะยาวของ
องคก์รหน่วยงาน และบริษทัต่างๆ 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

1.11  กลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะกลายเป็นขอ้บังคบัท่ีมีความเป็น
ระบบและถูกบูรณาการเขา้กบัการท างานของทุกองค์กร หน่วยงาน 
และบริษทั 

4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

1.12  การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้น ้ า
จนถึงปลายน ้ าขององคก์ร จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ส่ิงแวดลอ้มเกดิ
ความอย่างย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริงและเกดิประโยชน์อย่างถาวร 

5 5 0 0 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

1.13  การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จะตอ้งเนน้คุณธรรม จริยธรรม 
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเน้นอตัราการเติบโต หรือท า
ก  าไรเป็นหลกั 

5 5 0 0 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม
การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                   
ดา้นกลยทุธ ์13 ขอ้  

โดยจาก 13 ขอ้ มีระดบัความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 ขอ้ เห็นดว้ยมาก 9 ขอ้ เห็นดว้ย
นอ้ย 1 ขอ้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ข้อ 1.10: การพัฒนาอย่างย ัง่ยืน คือ ปัจจัยหลักในการแข่งขันระยะยาวขององค์กร 
หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ 

ขอ้ 1.12: การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า
ขององค์กร จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดความอย่างย ัง่ยืนอย่างแท้จริงและเกิด
ประโยชน์อยา่งถาวร 

ขอ้ 1.13: การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จะตอ้งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเนน้อตัราการเติบโตหรือท าก  าไรเป็นหลกั 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 1.1: องค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ มีความเขา้ใจถึงความหมายของการตลาด         
สีเขียว (Green Marketing) มากยิง่ข้ึน 

ข้อ 1.2: องค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ มีความเข้าใจถึงรูปแบบ(Concept)               
ของการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มากยิง่ข้ึน 

ขอ้ 1.3: องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีการท าการตลาดแนวการตลาดสีเขียว  (Green 
Marketing ) มากยิง่ข้ึน 

ขอ้ 1.4: การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นการตลาดแนวทางหลกัท่ีทุก
องคก์รใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตาม 

ขอ้ 1.6: องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ สามารถแสดงความจริงใจท่ีมีต่อผูบ้ริโภคผ่าน
รูปแบบของการท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing)      

ขอ้ 1.7: องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ จะมีการพฒันาและปรับเปล่ียนแนวทางการ
ด าเนินการด้านการตลาดสีเขียวจากระดับ Green ให้เกิดเป็นการพัฒนาย ั่งยืนสูงสุดใน                
ระดบั Greenest 

ขอ้ 1.8: องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีการท าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ
ร่วมกนั เพือส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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ขอ้ 1.9: การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นแนวทางหลกัในการช่วยส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

ขอ้ 1.11: กลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะกลายเป็นข้อบงัคบัท่ีมีความเป็นระบบและถูก
บูรณาการเขา้กบัการท างานของทุกองคก์ร หน่วยงาน และบริษทั 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับน้อยและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ข้อ 1.5: องค์กร  หน่วยงาน  และบริษัทต่างๆ ท่ีไม่ได้ท าการตลาดสีเขียว                      
(Green Marketing) จะโดนโจมตีจากสงัคม 

ข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญที่ยืนยันค าตอบและมีความคิดเห็นอยู่นอกพิสัยระหว่าง      
ควอไทล์ ได้แก่ 

ขอ้ 1.1: องค์กร  หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีความเขา้ใจถึงความหมายของการตลาด           
สีเขียว (Green Marketing) มากยิง่ข้ึน  

ในเร่ืองของความเข้าใจและกิจกรรมบางประเภทของ Green Marketing ยงัคงทราบ          
ไม่ทัว่ถึงในวงกวา้งและอยูใ่นช่วงของการปรับตวัเพื่อองคก์รต่างๆเขา้ถึง 

ขอ้ 1.3: การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จะต้องเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเนน้อตัราการเติบโตหรือท าก  าไรเป็นหลกั   

ดา้น KPI (เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ 
ของบริษทั) และค่านิยมของไทยยงัคงเน้นเร่ืองของผลประโยชน์และผลก าไร มากกว่าการท า
การตลาดสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและท าเพ่ือส่วนรวม 

ขอ้ 1.4: การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นการตลาดแนวทางหลกัท่ีทุก
องค์กรให้ความส าคัญและปฏิบัติตาม รวมถึงจิตส านึกของประชากรไทยยงัห่างไกลเร่ืองของ
การตลาดสีเขียว และเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม แมแ้ต่ตวัองคก์รเองยงัมีนอ้ยมากๆ ภาครัฐก็ไม่ไดใ้ห้การ
สนบัสนุนมากเท่าท่ีควร รวมถึงบริษทัส่วนใหญ่ ยงัคงมุ่งเน้นการสร้างผลก าไรเป็นหลกัอยู่และยงั
ไมม่ีความมัน่ใจในมุมมองดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคไทย 

ขอ้ 1.5: องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ ท่ีไม่ไดท้  าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) 
จะโดนโจมตีจากสงัคม 

โอกาสท่ีจะโดนโจมตีจากสงัคมเร่ือง การตลาดสีเขียว มีนอ้ยมากและเป็นแค่กระแสเท่านั้น  
เช่น โรงงานท้ิงน ้ าเสีย อาจจะมีการใช ้Social โจมตีแต่ก็แค่วงแคบ ซ่ึงในปัจจุบนัมาตรการก็ยงัไม่มี
ความชดัเจน ภาครัฐก็ไม่มีมาตรการท่ีชดั เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจในการจดัการนอ้ยกว่าเจา้ของกิจการ 

ขอ้ 1.6: องคก์ร  หน่วยงาน  และบริษทัต่างๆ สามารถแสดงความจริงใจท่ีมีต่อผูบ้ริโภคผา่น
รูปแบบของการท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing)      
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เร่ืองของ Green Marketing เป็นเร่ืองท่ีกวา้งมาก การส่ือสารเร่ืองความจริงใจผ่าน Green 
Marketing แต่ละองคก์รอาจจะไม่เหมือนกนั อาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะท าแต่ส่วนมากแลว้ก็ยงัเป็น
รูปแบบ Benefit /Income 

ขอ้ 1.7: องคก์ร  หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ จะมีการพฒันาและปรับเปล่ียนแนวทางการ
ด าเนินการด้านการตลาดสีเขียวจากระดับ Green ให้เกิดเป็นการพัฒนาย ั่งยืนสูงสุดใน               
ระดบั Greenest 

การเปล่ียนตามกระแสเพื่อความน่าเช่ือถือของธุรกิจจากระดับ Green เป็น Greenest 
โดยมากบริษทัจะค านึงตน้ทุนระยะสั้น อีกทั้งบริษทัในประเทศไทยส่วนมากคือ ต่างชาติหรือไม่ก็
ลกูคา้เป็นต่างชาติ ซ่ึงมีนโยบายใหญ่คลุมอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นสินคา้ บริการ จึงมาจากนโยบายของ
ต่างชาติ ไม่ไดผ้ลิตเอง  

ขอ้ 1.8: องคก์ร  หน่วยงาน  และบริษทัต่างๆ มีการท าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ
ร่วมกนั เพือส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป ในอนาคต 

การค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง ส่วนการสร้างจิตส านึกส่ิงแวดลอ้มเป็นแค่
ระบบการสร้างภาพ ให้ดูว่ามีการแสดงความรับผิดชอบ แต่ก็เป็นการกระท าแบบขอไปที ไม่ไดม้ี
อะไรชดัเจนต่อเน่ือง เช่น หน่วยงานต่างๆออกไปปลกูป่าโกงกาง แต่ความเป็นจริงบริเวณตรงท่ีไป
ปลกูนั้นน ้ าท่วมตน้กลา้ก็ตาย ปลกูซ ้าไปซ ้ามาเวียนกนัอยูท่ี่เดิม อีกทั้งผลิตภณัฑก์็ใชส้ารเคมีเช่นเดิม
เพื่อตน้ทุนการผลิต 

ขอ้ 1.9: การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นแนวทางหลกัในการช่วยส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

การท่ีการตลาดสีเขียวจะกลายเป็นแนวทางหลกัในการช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความ
ย ัง่ยนืนั้นเป็นไปไดน้อ้ยมาก ตราบใดท่ีภาครัฐยงัคงคิดแต่เร่ือง การลงทุน โดยไม่มีกรอบมาตรฐาน
การสร้างท่ีชดัเจน เช่น ไตห้วนั สิงคโปร์ ท่ีมีมาตรการ และหลกัท่ีชดัเจนมากๆ ผิดคือผิด เจา้หน้าท่ี
ลงโทษไดท้นัที โดยเฉพาะไตห้วนั 15 ปี ก่อนลา้หลงักว่าไทย แต่ปัจจุบนัโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ระบบส่ิงแวดลอ้มชดัเจนมากว่าโครงสร้างตอ้งอยูก่บัธรรมชาติได ้

ข้อ 1.10: การพัฒนาอย่างย ัง่ยืน คือ ปัจจัยหลักในการแข่งขันระยะยาวขององค์กร 
หน่วยงาน  และบริษทัต่างๆ 

การลดตน้ทุนและแสวงหาผลก าไรเยอะๆ ยงัเป็นหวัใจหลกัของบริษทัไทยยงัเป็นประเทศ
ก าลงัพฒันา ราคา ตน้ทุน คือตวัแปรส าคญั มากกว่าเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ถึงแมจ้ะเร่ิมมีการปรับปรุง
บา้ง แต่ก็ยงัเป็นเพียงขอ้อา้งไม่ไดเ้นน้เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มจริงๆ 
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ขอ้ 1.11: กลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะกลายเป็นข้อบงัคบัท่ีมีความเป็นระบบและถูก
บูรณาการเขา้กบัการท างานของทุกองคก์ร หน่วยงาน  และบริษทั 

หน่วยงานภาครัฐท่ีใหค้วามส าคญัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนยงัมีน้อยมาก ภาครัฐ
เองยงัไม่สามารถท าได ้หรือแมแ้ต่หน่วยงานยอ่ย ก็มีแค่ส่วนของโลจิสติกท่ีพอจะแบ่งเบาภาระเร่ือง
มลพิษ และการบริหารทรัพยากรให้กบัภาคธุรกิจไดบ้า้ง แต่ภาคการลงทุนยงัไม่มีมาตรการเพราะ
กลวัต่างชาติหนี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมาตาพุต ท่ียงัคงปล่อยภาวะมลพิษอยา่งต่อเน่ือง  และถา้แผน 
Medium term (1-3ปี) อาจจะยากแต่ถา้เป็นแผน Long Time อาจเป็นไปได ้
 ขอ้ 1.12: การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า
ขององค์กร จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดความอย่างย ัง่ยืนอย่างแท้จริงและเกิด
ประโยชน์อยา่งถาวร  

การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ าขององค์กร 
จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดความอย่างย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริงและเกิดประโยชน์อย่าง
ถาวร เป็นจริงในก่ึงหน่ึง แต่ผูบ้ริโภคคือส่ิงส าคญั ท่ีตอ้งท าใหมี้ความสนใจก่อน เพราะผลิตภณัฑจ์ะ
อยูไ่ดต้อ้งมีผูบ้ริโภค ไม่เช่นนั้นต่อใหผ้ลิตภณัฑดี์มีประโยชน์ ก็ไม่สามารถขายได ้แลว้บริษทัจะอยู่
ไดอ้ย่างไร ญ่ีปุ่นขายผลิตภณัฑ์เกษตรราคาสูงได ้เพราะเขาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พยายามลดสารเคมี 
สินค้าจึงเป็นกรีนมากๆ และคนญ่ีปุ่นให้คุณค่ากับส่ิงเหล่าน้ีมากเช่นกัน ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา          
มีบางส่วนของผูผ้ลิตท่ีหนัมาท าเกษตรอินทรียแ์ละขายจ านวนจ ากดัตามท่ีผลิตไดจ้ริง ซ่ึงกลุ่มลูกคา้
จะเป็น กลุ่มเฉพาะ Niche Market ท่ีขายไดร้าคาสูงกว่าทัว่ไปถึง 1.5 - 2 เท่า 
 ขอ้ 1.13: การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จะตอ้งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเนน้อตัราการเติบโตหรือท าก  าไรเป็นหลกั 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว จะตอ้งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าเนน้อตัราการเติบโต หรือท าก  าไรเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนับริษทัยงัคงเนน้เร่ืองการ
เติบโตและผลก าไรมากกว่า 
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ตารางที่ 4.2  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นแนวโนม้การด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย 
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน 
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

2.  ด้านแนวโน้มการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร CSR : Corporate Social Responsibility ในอนาคต 

2.1  การส่งเสริมการรับรู้ประเดน็ปัญหาทางสังคม  
(Cause Promotion) 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

2.2  การตลาดท่ีเก ีย่วโยงกบัประเดน็ทางสังคม           
(Cause-Related Marketing) 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

2.3  การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม                
(Corporate Social Marketing)  

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

2.4  การบริจาคเพ่ือการกุศล  
(Corporate Philanthropy) 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

2.5  การอาสาช่วยเหลือชุมชน  
(Community Volunteering) 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

2.6  การประกอบธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคม        
(Socially Responsible Business Practices) 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

2.7  การท ากจิกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR : 
Corporate Social Responsibility) ขององค์กร  หน่วยงาน และบริษัท
ต่างๆ มีส่วนช่วยในการพฒันาใหส่ิ้งแวดลอ้มเกดิความยัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

2.8  การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม(CSR : Corporate Social Responsibility) จะกลายเป็นแนวทาง
ท่ีใชใ้นการปฏิบติัร่วมกนั เพ่ือส่งเสริมใหเ้กดิส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 ดา้นแนวโน้ม
การด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  CSR: Corporate Social 
Responsibility ในอนาคต 8 ขอ้  

โดยจาก 8 ข้อ มีระดับความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 ข้อ และเห็นด้วยมาก 7 ข้อ                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ขอ้ 2.6: การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible    Business 

Practices)  
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
 ขอ้ 2.1: การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสงัคม (Cause Promotion) 

ขอ้ 2.2: การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสงัคม (Cause-Related Marketing) 
ขอ้ 2.3:  การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคม (Corporate Social Marketing)  
ขอ้ 2.4:  การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) 
ขอ้ 2.5:  การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 
ขอ้ 2.7: การท ากิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 

Responsibility) ขององคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีส่วนช่วยในการพฒันาให้ส่ิงแวดลอ้มเกิด
ความย ัง่ยนื 

ขอ้ 2.8: การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม    
(CSR: Corporate Social Responsibility) จะกลายเป็นแนวทางท่ีใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน              
เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ข้อ เสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ ยืนยันค าตอบและมีความคิด เห็นอยู่ นอกพิสั ย             
ระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 

ขอ้ 2.2: การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสงัคม (Cause-Related Marketing) 
ดา้นการตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสงัคม ถา้รูปแบบท่ีน าเสนอไม่ ดราม่าหรือไม่ตลก 

ผูบ้ริโภคจะจ าไม่ไดแ้ละการท าส่ือหรือการตลาดเก่ียวกับประเด็นเหล่าน้ี ค่อนขา้งเส่ียงส าหรับ
ผูบ้ริหารฯ ดงันั้นแนวโนม้ท่ีจะเลือกใหผู้บ้ริโภครับภาพท่ีดี (Pessimisive Perceive) นั้นมากกว่าภาพ
ความจริงประจกัษ ์(Realistic) 

ขอ้ 2.3: การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคม (Corporate Social Marketing) 
ดา้นการตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคมสุดทา้ยของการตลาด เช่น โฆษณา คือการขายของ

ว่า สินค้าของตนเองว่ามีประโยชน์อย่างไรมากกว่าท่ีจะบอกว่า ทุกคนควรสนใจและใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง Creative Director มกัจะโดนคลุม หรือโจทยใ์นแนวน้ีมากกว่าจะไดอิ้สระในการคิด 
เพราะนักการตลาดของคนไทย ไม่หลุดกรอบส านึก ขายของ ทั้งท่ีชอบบอกว่าตวัเองเรียน และ
ศึกษา Kotler 

ขอ้ 2.4: การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคม (Corporate Social Marketing) 
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ดา้นการบริจาคเพ่ือการกุศลต้องข้ึนอยู่ก ับการน าเสนอให้สอดคลอ้งกับภาพลกัษณ์ของ    
แบรนด์ด้วย ไม่ศรัทธาว่าการบริจาคนั้นจะเป็นการท าเพื่อการกุศล จ่ายเงินไปลว้นตอ้งการหวงั
ผลตอบแทนทั้งส้ิน ถา้ไม่ไดภ้าพ ไม่ท า ไม่มีส่ือ ไม่ท า บริจาคจริง แต่ตอ้งไดป้ระโยชน์จากภาพท่ี
ส่ือออกไปดว้ย 

ขอ้ 2.5: การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 
ดา้นการอาสาช่วยเหลือชุมชน กรณีศึกษา คือ การออกไปช่วยชุมชน  แลว้กลบัเป็นการ

ท าลายชุมชน เพราะไม่ไดม้ีความเขา้ใจคนในพ้ืนท่ี ไม่ไดศึ้กษาขอ้มลู แต่เป็นการขนเอาความเจริญ
ทางวตัถุไปให ้ค  าว่า อาสาช่วย คือ ตอ้งไปสอนใหเ้ขาท าใหเ้ป็นใหไ้ด ้ไม่ใช่บริจาคส่ิงของไปเร่ือยๆ 
การอาสาไปท าฝาย แต่ไม่ไดรู้้ว่าฝายน้ีมีประโยชน์อะไร ตอ้งซ่อมแซมไหม มีโครงสร้างอยา่งไร 

ขอ้ 2.6: การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) 

ดา้นการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับสังคมไทย อาจจะยงัปานกลาง 
บริษทัท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี อาทิ น ้ าตาลมิตรผล ท่ีมีระบบระเบียบในการจดัการตั้งแต่ตน้น ้ ายนั
ปลายน ้ าจริง อาจจะมีแต่ไม่น่าจะเยอะมาก ตราบใดท่ีภาครัฐยงัไม่มีมาตรการ และระบบพ้ืนฐาน
สาธาณูปโภคท่ีอ  านวยการท าธุรกิจ 

ขอ้ 2.7: การท ากิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) ขององคก์ร  หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีส่วนช่วยในการพฒันาใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิด
ความย ัง่ยนื 

คิดว่า 80 - 90% เนน้แต่การปลกูป่า แลว้จบไป ไม่ไดม้ีความต่อเน่ือง มกัท าตามกระแสและ
ไม่มีแบบแผนท่ีชดัเจน น่ีคือ นิสยัคนไทย ท่ีตอ้งรอการพฒันาต่อไป บริษทัใหญ่ๆท่ีมีแผนงานมีนอ้ย
มาก อาทิ โตโยตา้ SCG PTT ท่ีมีแผนงานชดัเจน มีนอ้ยมากๆ อีกทั้งมี Agency ของแต่บริษทัเขา้มา
เก่ียวข้อง บริษัทใหญ่ๆ มกัจะท าตามโปรเจคของคนภายนอก มนัจึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
มากกว่าจะใหค้วามรู้ท่ีแทจ้ริง 

ขอ้ 2.8: การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR 
: Corporate Social Responsibility) จะกลายเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการปฏิบติัร่วมกนั เพื่อส่งเสริมให้
เกิดส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : 
Corporate Social Responsibility) จะกลายเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการปฏิบติัร่วมกนั เพื่อส่งเสริมให้
เกิดส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน คิดว่าคนไทยรักสนุก การตลาดสีเขียวจะต้องถูกปรับให้เข้ากับ
วฒันธรรมน้ี ถึงจะเป็นการส่งเสริมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความจริงน้ีท าใหเ้รายงัห่างไกล 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ   
ดา้นนวตักรรม 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

3.  ด้านนวัตกรรม       

3.1  องค์กร  หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ  จะมีการคิดค้นและน า
นวตักรรมใหม่ๆมาใช ้เพ่ือเป็นกลยุทธ์ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการท า
การตลาดสีเขียว (Green Marketing) สมบูรณ์และเกดิความยัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.2  นวตักรรมจะเป็นส่ิงท่ีองคก์ร  หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ น ามาใช้
เพ่ือเป็นกลยุทธ์หลกัในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดประเภทเดียวกนั      

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.3  นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ ถ้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดมาก
เท่าไหร่ จะยิ่งท าใหผู้บ้ริโภคเกดิความสนใจในตวัองคก์รมากเท่านั้น  

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

3.4  การใชน้วตักรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและใช้ทรัพยากร  
ท่ีมีอยู่ใหคุ้ม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.5  นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนจะเขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีจะ
ช่วยแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ใหดี้ข้ึน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.6  แนวคิดเก ีย่วกบันวตักรรมกบัความยัง่ยืน จะเป็นแนวคิดท่ีใช้ใน
การเช่ือมโยงการพฒันาทางนวตักรรมกบัความยัง่ยืนของมนุษย์ให้เพ่ิม
มากข้ึน 

4 5 1 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.7  นวตักรรมสามารถกอ่ใหเ้กดิ สินคา้หรือบริการใหม่ๆ  ท่ีกอ่ให้เกดิ       
ความยัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.8  นวตักรรมสามารถกอ่ใหเ้กดิกระบวนการใหม่ๆ เช่น กระบวนการ
ท่ีใชเ้พ่ือลดการใชพ้ลงังาน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.9  นวตักรรมสามารถกอ่ใหเ้กดิตลาดใหม่ท่ีเกดิจากการใช้ประโยชน์
จากเร่ืองของความยัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.10  นวตักรรมสามารถกอ่ให้เกดิธุรกจิรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นความ       
อยู่รอดท่ีย ัง่ยืน 

4 4 0 0 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

3.11  ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

3.12  นวตักรรมสามารถช่วยใหต้น้ทุนในการผลิตสามารถลดลงได ้ 5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

3.13  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา ส่งผลให้
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
 

5 5 0 0 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม
การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                   
ดา้นนวตักรรม 13 ขอ้ 

โดยจาก 13 ขอ้ มีระดบัความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 ขอ้ และเห็นดว้ยมาก 9 ข้อ                
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 3.3: นวตักรรมท่ีน ามาใช ้ถา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดมากเท่าไหร่จะยิ่งท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัองคก์รมากเท่านั้น 

ขอ้ 3.11: ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวม 

ขอ้ 3.12: นวตักรรมสามารถช่วยใหต้น้ทุนในการผลิตสามารถลดลงได ้
ขอ้ 3.13: นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา ส่งผลให้กระบวนการและ

ขั้นตอนต่างๆ มีความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 
ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ขอ้ 3.1: องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ จะมีการคิดคน้และน านวตักรรมใหม่ๆมาใช ้

เพื่อเป็นกลยุทธ์ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) สมบูรณ์และ
เกิดความย ัง่ยนื 

ขอ้ 3.2: นวตักรรมจะเป็นส่ิงท่ีองคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ น ามาใชเ้พื่อเป็นกลยุทธ์
หลกัในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดประเภทเดียวกนั    

ขอ้ 3.4: การใชน้วตักรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุม้ค่า
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ขอ้ 3.5: นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนจะเขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหา
และเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ใหดี้ข้ึน 

ขอ้ 3.6: แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมกบัความย ัง่ยืน จะเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการเช่ือมโยงการ
พฒันาทางนวตักรรมกบัความย ัง่ยนืของมนุษยใ์หเ้พ่ิมมากข้ึน 

ขอ้ 3.7: นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิด สินคา้หรือบริการใหม่ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
ขอ้ 3.8: นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิดกระบวนการใหม่ๆ เช่น กระบวนการท่ีใชเ้พื่อลดการ

ใชพ้ลงังาน 
ขอ้ 3.9: นวตักรรมสามารถก่อให้เกิดตลาดใหม่ท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากเร่ืองของ

ความย ัง่ยนื 
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ขอ้ 3.10: นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิดธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเนน้ความอยูร่อดท่ีย ัง่ยนื   
ข้อ เสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ ยืนยันค าตอบและมีความคิด เห็นอยู่ นอกพิสั ย             

ระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 
ขอ้ 3.1: องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ จะมีการคิดคน้และน านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช ้

เพื่อเป็นกลยุทธ์ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) สมบูรณ์และ
เกิดความย ัง่ยนื 

บริษัทใหญ่ๆ มกัจะเป็นบริษทัต่างชาติ เราท าตามนโยบาย ส่วนบริษัทระดับกลางและ
ภาครัฐก็ไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนงานวิจยัสีเขียว 

ขอ้ 3.2: นวตักรรมจะเป็นส่ิงท่ีองคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ น ามาใชเ้พื่อเป็นกลยุทธ์
หลกัในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดประเภทเดียวกนั      

นวตักรรม ยงัไม่ไดห้มายความว่าจะปฏิวติัความคิดผูบ้ริโภคได  ้
ขอ้ 3.4: การใชน้วตักรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุม้ค่า

และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ลดค่าใชจ่้าย ลดมลภาวะ คือหวัใจของกรีน 
ขอ้ 3.5: นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนจะเขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหา

และเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึน 
ถา้แง่ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งแต่ปัญหาโดยรวมตอ้งแกท่ี้ ตรรกะและพ้ืนฐาน

ความคิดของผูบ้ริโภค  
ขอ้ 3.6: แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมกบัความย ัง่ยืน จะเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงการ

พฒันาทางนวตักรรมกบัความย ัง่ยนืของมนุษยใ์หเ้พ่ิมมากข้ึน 
ถา้แง่ผูผ้ลิตยงัเป็นแบบ Mass เพ่ือก  าไรสูงสุด นวัตกรรมน้ีไม่มีประโยชน์ใดๆเลย 

ประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบนั ท าให ้Life Cycle สั้นท่ีสุด เพ่ือให้เกิดการใชม้ากข้ึน เพ่ือขายไดม้าก-
ก าไรมากข้ึน 

ขอ้ 3.7 : นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิด สินคา้หรือบริการใหม่ๆท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
นวตักรรมสามารถก่อให้เกิดสินคา้หรือบริการใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิดความย ัง่ยืนเป็นไปได ้    

ในแง่ของการผลิต แต่ตอ้งสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 
ขอ้ 3.8 : นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิดกระบวนการใหม่ๆ เช่น กระบวนการท่ีใชเ้พื่อลดการ

ใชพ้ลงังาน 
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ถกูก่ึงหน่ึง อาทิการใชก้๊าซ NPL ซ่ึงเป็นลกัษณะการควบแน่นของ NGV ท าให้ขนส่งง่าย
ข้ึนและลดตน้ทุน แต่เราก็ยงับริโภคพลงังานธรรมชาติเท่าเดิม และมีแนวโนม้มากข้ึนดว้ย เพราะง่าย
ในการจดัหา มนัจึงเป็นการลดตน้ทุนบริษทัมากกว่าจะลดการใชพ้ลงังานของมนุษยแ์ละการผลิต 

ขอ้ 3.9 : นวตักรรมสามารถก่อให้เกิดตลาดใหม่ท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากเร่ืองของ
ความย ัง่ยนื  

นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิดธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเนน้ความอยูร่อดท่ีย ัง่ยืน แต่จ าเป็นตอ้ง
อาศยัหลกัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นผูบ้ริโภค 
 

 
 

ข้อที ่
 

 
มัธย 
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

4.  ด้านผู้บริโภค       

4.1  กลุ่มผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มท่ีผลกัดนัให้เกดิแนวทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.2  การปลูกฝังจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กลุ่มผูบ้ริโภคประเภทเด็ก
และเยาวชนใหมี้จิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

4.3  กลุ่มผูบ้ริโภคจะมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากยิ่งข้ึน 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.4  มีการส่งเสริมในดา้นของส่ือท่ีใชม้ากข้ึน เน่ืองจากส่ือมีอิทธิพลสูง
ต่อความรู้สึกและการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.5  กระจายความครอบคลุมดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคทั้ งในจงัหวดั
และต่างจงัหวดั เก ีย่วกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 

4 4 0 0 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.6  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบัติ จะท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจ
กบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน 

4 4 0 0 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.7 ผูบ้ริโภคจะตระหนักและเห็นว่า เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มจะเป็นเร่ือง
ส าคญัและใกลต้วั 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.8 ผูบ้ริโภคจะมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ในเร่ืองการตลาดสีเขียว           
อย่างแทจ้ริง 

3 3 0 1 ปานกลาง 
 

สอดคลอ้ง 

4.9  องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะต้องมีการปรับตัวให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป      

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

4.10  การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมาก
ท่ีสุด จะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ย่างรวดเร็ว 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

 
 

ข้อที ่
 

 
มัธย 
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

4.11  มีช่องทางการส่ือสารถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภค
รับข่าวสารไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.12  ผูบ้ริโภคจะให้ความสนใจกบัองค์กรท่ีมีจริยธรรม และมีการ
ด าเนินงานท่ีใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.13  ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัสูงกบัองคก์รใหญ่ๆ ท่ีมีช่ือเสียงให้เขา้สู่
ระดบั Greenest มากท่ีสุด 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

4.14  ผูบ้ริโภคมีความรู้และความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

4.15  ผูบ้ริโภคมีความภูมิใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่พร้อมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูง 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                   
ดา้นผูบ้ริโภค 15 ขอ้ 

โดยจาก 15 ขอ้ มีระดบัความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 ขอ้ เห็นดว้ยมาก 11 ขอ้ และ   
เห็นดว้ยปานกลาง 1 ขอ้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 4.2: การปลกูฝังจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคประเภทเด็กและเยาวชนให้มี
จิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ 4.9: องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะตอ้งมีการปรับตวัให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป      

ข้อ 4.10: การเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมและตรงกับกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมากท่ีสุด              
จะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ขอ้ 4.1: กลุ่มผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มท่ีผลกัดนัใหเ้กิดแนวทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ย ัง่ยนื 
ขอ้ 4.3: กลุ่มผูบ้ริโภคจะมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมมากยิง่ข้ึน 
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ขอ้ 4.4: มีการส่งเสริมในดา้นของส่ือท่ีใชม้ากข้ึน เน่ืองจากส่ือมีอิทธิพลสูงต่อความรู้สึก
และการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

ขอ้ 4.5: กระจายความครอบคลุมดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 
เก่ียวกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ 4.6: ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั จะท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจกบัผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อ 4.7: ผู ้บริโภคจะตระหนักและเห็นว่า เ ร่ืองของส่ิงแวดล้อมจะเป็นเร่ืองส าคัญ            
และใกลต้วั 

ขอ้ 4.11: มีช่องทางการส่ือสารถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภครับข่าวสารได้
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ขอ้ 4.12: ผูบ้ริโภคจะให้ความสนใจกบัองค์กรท่ีมีจริยธรรมและมีการด าเนินงานท่ีใส่ใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

ข้อ 4.13: ผูบ้ริโภคมีความคาดหวังสูงกับองค์กรใหญ่ๆ ท่ีมีช่ือเสียงให้เข้าสู่ระดับ       
Greenest มากท่ีสุด 

ขอ้ 4.14: ผูบ้ริโภคมีความรู้และความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
ขอ้ 4.15: ผูบ้ริโภคมีความภูมิใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่

พร้อมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูง 
ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับปานกลางและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ขอ้ 4.8: ผูบ้ริโภคจะมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ในเร่ืองการตลาดสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 
ข้อ เสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ ยืนยันค าตอบและมีความคิด เห็นอยู่ นอกพิสั ย           

ระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 
ขอ้ 4.6: ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั จะท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจกบัผลิตภณัฑ์

หรือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน 
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั ผูบ้ริโภคสนใจบางเวลาเท่านั้น รวมถึงคนไทยเน้นใน

เร่ืองของราคา มากกว่าคุณภาพ เป็นปัญหาท่ียงัแกไ้ม่ได ้เน่ืองจาก การตลาดสอนให้คนใชข้องถูก 
และสวยมากกว่าจะสอนใหค้นใชข้องใหคุ้ม้ค่า 

ข้อ 4.7: ผูบ้ริโภคจะตระหนักและเห็นว่า เร่ืองของส่ิงแวดล้อมจะเป็นเร่ืองส าคัญ            
และใกลต้วั 

ปัญหาค่าครองชีพกบัรายไดไ้ม่สมดุล คือตวัแปรส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเน้นไปเร่ืองของ 
ปริมาณ ดูไดว้่า บุฟเฟต์ และอาหารจานด่วน สามารถผุดข้ึนเป็นดอกเห็ดไดอ้ย่างรวดเร็วและท า
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ก าไรไดอ้ยา่งมหาศาล ทั้งๆท่ีร้านเหล่าน้ี เป็นตวัส้ินเปลืองกว่าร้านอาหารทัว่ไป เพราะเหลือแลว้ตอ้ง
ท้ิงเท่านั้น ไม่มีนโยบายบริจาคหรือแปรรูปเพื่อลดการท าลายทรัพยากร 

ขอ้ 4.8: ผูบ้ริโภคจะมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ในเร่ืองการตลาดสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 
เร่ืองของความรู้ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ในเร่ืองการตลาดสีเขียวอยา่งแทจ้ริงไม่มีทางท่ีคนสูงอายุ

จะมีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
ขอ้ 4.9: องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะตอ้งมีการปรับตวัให้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป      
การปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  ภาครัฐคือ ส่วนท่ี

ขยบัชา้ท่ีสุด เพราะระบบการจดัการท่ีเป็น Hierarchy และมกัไดผู้บ้ริหารท่ีไม่มีความรู้มาดูแล แปลก
ประหลาดแบบสไตลไ์ทย ส่วนภาคบริษทั มีการเปล่ียนแปลงไดง่้ายมากกว่า ถา้ค  าสัง่จากส่วนบนลง
มาจะมีการขยบัไดเ้ร็วกว่าหลายเท่าตวั 

ขอ้ 4.12: ผูบ้ริโภคจะให้ความสนใจกบัองค์กรท่ีมีจริยธรรม และมีการด าเนินงานท่ีใส่ใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

เร่ืองจริยธรรมและใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง ผูบ้ริโภคบางกลุ่มจะมุ่งเน้นท่ีการ
ตอบสนองความตอ้งการจากผูผ้ลิตเท่านั้น และคิดว่าอาจจะใขเ้วลามากกว่า 10 ปี 

ข้อ 4.13: ผู ้บริโภคมีความคาดหวังสูงกับองค์กรใหญ่ๆ ท่ีมี ช่ือเสียงให้เข้า สู่ระดับ      
Greenest มากท่ีสุด 

การคาดหวงัสูงกับองค์กรใหญ่ๆ ท่ีมีช่ือเสียงให้เข้าสู่ระดับ Greenest มากท่ีสุดคิดว่า 
Awareness มากข้ึน แต่ไม่ Greenest ก็ไม่กระทบกบัการตดัสินใจซ้ือ 

ขอ้ 4.15: ผูบ้ริโภคมีความภูมิใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่
พร้อมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูง 

เร่ืองเงินเป็นปัจจยัส าคญั คนไทยจะยอมจ่ายเงินในราคาท่ีต ่าท่ีสุดเสมอ 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
ด้านปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมก าร ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ ป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม               
ของผูบ้ริโภค 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

5.  ด้านปัจจยัที่มีผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภค 

5.1  ปัจจัยดา้นสังคม เช่น อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง การค านึงถึง
คุณภาพชีวิต 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

5.2  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เช่น ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  วิธีการด าเนินชีวิต 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

5.3  ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

5.4  การส่ือสารการตลาด 5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

5.5  ผลิตภณัฑ ์(Product) 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
5.6  ราคา (Price) 5 5 0 0 มาก 

ท่ีสุด 
สอดคลอ้ง 

5.7  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4 4 0 0 มาก สอดคลอ้ง 

5.8  การส่งเสริมการขาย (Promotion) 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                     
ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 8 ขอ้ 

โดยจาก 8 ขอ้ มีระดับความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 ขอ้ และเห็นดว้ยมาก 6 ข้อ                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 5.4: การส่ือสารการตลาด 
ขอ้ 5.6: ราคา (Price) 

 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
 ขอ้ 5.1: ปัจจยัดา้นสงัคม เช่น อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง การค านึงถึงคุณภาพชีวิต 
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ขอ้ 5.2: ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เช่น ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค วิธีการด าเนินชีวิต 

ขอ้ 5.3: ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ข้อ เสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ ยืนยันค าตอบและมีความคิด เห็นอยู่ นอกพิสั ย           

ระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 
ขอ้ 5.1: ปัจจยัดา้นสงัคม เช่น อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง การค านึงถึงคุณภาพชีวิต 
ราคาคือตวัแปร กลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่ีมีอินเตอร์เน็ตและ

Social media การแตกตวัของกลุ่มประชากรเร่ิมเป็น Niche มากข้ึนเร่ือยๆ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
เดิมดารา 1 คน อาจมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 1:1 แต่ตอนน้ี อาจจะกลายเป็น 10 : 1 เพราะชอบดารา  
หลายคน 

ขอ้ 5.2: ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เช่น ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อการตดัใจของ
ผูบ้ริโภค, วิธีการด าเนินชีวิต 

หากภาครัฐเ ร่ิมลงมือรณรงค์ และเอ้ืออ  านวยจริงจัง เหมือนไต้หวันท่ี พยายามท า
สวนสาธารณะตามพ้ืนท่ีว่างต่างๆ เพ่ือให้คนออกก าลงักายและลดมลพิษ คือ ในเม่ือคนไม่ยอมเขา้
หาธรรมชาติ เราก็เอาธรรมชาติน่ีแหละกลบัเขา้มาหาคนใหเ้กิดความผกูพนัและเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 

ขอ้ 5.7: ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) 
ถา้ส่งไปถึงมือแลว้ ก็เหลือแค่ Decision making ของแต่ละบุคคล ท่ีอาจจะทดลอง แลว้เกิด

ความชอบ การเปรียบเทียบ การสงัเกต 
ขอ้ 5.8: การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
โปรโมชัน่ ไม่ไดห้มายความว่า ซ้ือ 1 แถม 10 คนจะซ้ือ ถา้สินคา้ไม่ไดต้อบสนองความ

ตอ้งการไดถ้กูตอ้ง เช่น ผูช้าย จะเลือกกินผลไมด้องหรือเลือกกินกาแฟเป็นอาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

ตารางที่ 4.6  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (ผลิตภณัฑ)์ 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน 
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

6. ปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด       

6.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)       

6.1.1 สร้างจุดเด่น (ศักยภาพ) ของผลิตภัณฑ์สีเขียวให้มีความ
แตกต่างจากผลิตภณัฑป์กติ 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

6.1.2 คุณสมบติัของผลิตภณัฑสี์เขียวจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มทุกกระบวนการ 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

6.1.2.1  การลด (Reduce) 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.1.2.2  การใชซ้ ้ า (Reuse) 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 
6.1.2.3  การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 5 5 0 1 มาก 

ท่ีสุด 
สอดคลอ้ง 

6.1.2.4  การเติม (Refill) 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.1.3 การพฒันาให้ผลิตภัณฑ์สามารถกา้วไปสู่ความยัง่ยืนและ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

6.1.4 บรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายและน ากลับมาใช้ใหม่ได้       
โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

6.1.5 ฉลากเขียวจะมีบทบาทส าคญัในการรับประกนัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑสี์เขียว 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                      
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (ผลิตภณัฑ)์ 9 ขอ้ 

โดยจาก 9 ขอ้ มีระดับความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 ขอ้ และเห็นดว้ยมาก 6 ข้อ                 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 6.1.2.3: การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
ขอ้ 6.1.3: การพฒันาให้ผลิตภัณฑ์สามารถก้าวไปสู่ความย ัง่ยืนและท าลายส่ิงแวดลอ้ม    

นอ้ยท่ีสุด 
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ขอ้ 6.1.4: บรรจุภณัฑส์ามารถยอ่ยสลายและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม
หรือท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ข้อ  6.1.1: สร้างจุดเด่น (ศักยภาพ) ของผลิตภัณฑ์สีเขียวให้มีความแตกต่างจาก      
ผลิตภณัฑป์กติ 

ขอ้ 6.1.2: คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์สีเขียวจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   
ทุกกระบวนการ 

ขอ้ 6.1.2.1:  การลด (Reduce) 
ขอ้ 6.1.2.2:  การใชซ้ ้า (Reuse) 
ขอ้ 6.1.2.4: การเติม (Refill) 
ขอ้ 6.1.5:  ฉลากเขียวจะมีบทบาทส าคญัในการรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑสี์เขียว 
ข้อ เสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ ยืนยันค าตอบและมีความคิด เห็นอยู่ นอกพิสั ย           

ระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 
ขอ้ 6.1.2.1:  การลด (Reduce) 
ตอ้งแก้ปัญหาตรรกะเร่ืองความคิดในการหาสมดุลของการปรับวตัถุดิบ กับราคาของ   

ผูผ้ลิตใหไ้ด ้
ขอ้ 6.1.3: การพฒันาใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถกา้วไปสู่ความย ัง่ยนืและ ท าลายส่ิงแวดลอ้มน้อย

ท่ีสุด 
ผูผ้ลิตและจ าหน่าย เน้นความต้องการของผูบ้ริโภค ไม่ไดเ้น้นเ ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งแก้

จิตส านึกยกกระบวนการ 
ขอ้ 6.1.5: ฉลากเขียวจะมีบทบาทส าคญัในการรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑสี์เขียว 
ฉลากเขียว คือส่ิงสมมติ ท่ีใชห้ลอกลวงผูบ้ริโภค 
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (ราคา) 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย 
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน 
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

6. ปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด       

6.2 ราคา (Price)       

6.2.1  ผลิตภณัฑสี์เขียวมีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑป์กติ ท าใหมี้ผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

6.2.2  อาจมีนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต         
และส่งผลให้ผลิตภณัฑ์สีเขียวมีราคาท่ีใกล้เคียงกบัผลิตภณัฑ์ปกติ
หรือถูกกว่า  

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

6.2.3  การตั้งราคาของผลิตภณัฑ์สีเขียว ข้ึนอยู่กบัการเป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่มผู ้บ ริโภคท่ีสอดคล้องกบัภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์       
และองคก์ร 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

6.2.4  สถานการณ์ทางการแข่งขนัในตลาดมีส่วนในการตั้งราคาของ
ผลิตภณัฑสี์เขียว 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 ดา้นปัญหาและ
อุปสรรคทางการตลาด (ราคา) 4 ขอ้ 

โดยจาก 4 ข้อ มีระดับความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 ข้อ และเห็นด้วยมาก 3 ข้อ                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ข้อ 6.2.1: ผลิตภัณฑ์สีเขียวมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ       
ของผูบ้ริโภค 

ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ข้อ 6.2.2: อาจมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและส่งผลให้

ผลิตภณัฑสี์เขียวมีราคาท่ีใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑป์กติหรือถกูกว่า  
ขอ้ 6.2.3: การตั้งราคาของผลิตภณัฑ์สีเขียว ข้ึนอยู่กบัการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภค   

ท่ีสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตวัผลิตภณัฑแ์ละองคก์ร 
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ขอ้ 6.2.4: สถานการณ์ทางการแข่งขนัในตลาดมีส่วนในการตั้งราคาของผลิตภณัฑสี์เขียว 
 

ตารางที่ 4.8  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (ช่องทางการจดัจ  าหน่าย) 

 
 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

6. ปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด       

6.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.3.2 สร้างแหล่งในการซ้ือ-ขาย ใหเ้พ่ิมข้ึน 4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

6.3.3 ลดผลกระทบจากการขนส่ง  ให้เกดิผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                    
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (ช่องทางการจดัจ  าหน่าย) 3 ขอ้ 

โดยจาก 3 ขอ้ มีระดบัความคิดเห็น : เห็นดว้ยมาก 3 ขอ้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 6.3.1: มีการจดัสถานท่ีในการจดัจ  าหน่ายอยา่งเหมาะสม 
ขอ้ 6.3.2: สร้างแหล่งในการซ้ือ-ขาย ใหเ้พ่ิมข้ึน 
ขอ้ 6.3.3: ลดผลกระทบจากการขนส่ง ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.9  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (การส่งเสริมการขาย) 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน 
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

6. ปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด       

6.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)       

6.4.1 สร้างการส่งเสริมการขายท่ีสามารถดึงดูดผู ้บ ริโภค            
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

6.4.2 ภาครัฐและเอกชนเขา้มาให้การสนับสนุน ในการท าการ
ส่งเสริมการขาย 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโน้มนวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567                    
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด (การส่งเสริมการขาย) 2 ขอ้ 

โดยจาก 2 ขอ้ มีระดบัความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด  1 ขอ้ และเห็นดว้ยมาก 1 ข้อ                
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 6.4.2: ภาครัฐและเอกชนเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน ในการท าการส่งเสริมการขาย 
ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ขอ้ 6.4.1: สร้างการส่งเสริมการขายท่ีสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 4.10  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน 
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

7.  ปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด       

7.1  สร้างความชัดเจนในการน าเสนอด้านเน้ือหาและข้อมูล 
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

7.2  การส่ือสารการตลาดต้องครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 

5 5 0 0 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

7.3  งบประมาณขององค์กรมีความส าคญัในการช่วยส่งเสริมให้
เกดิการส่ือสารการตลาด 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

7.4  มีการส่งเสริมใหมี้การน าเสนอถึงความส าคญัของการส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

7.5  การใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้
การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

7.6  การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบั
ผูบ้ริโภคทุกคน 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโนม้นวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567                  
ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด 6 ขอ้ 

โดยจาก 6 ข้อ มีระดับความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 ข้อ และเห็นด้วยมาก 1 ข้อ                 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 7.1: สร้างความชดัเจนในการน าเสนอดา้นเน้ือหาและขอ้มูล เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถ
รับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ขอ้ 7.2: การส่ือสารการตลาดตอ้งครอบคลุมและเขา้ถึงทุกกลุ่มผูบ้ริโภค 
ข้อ 7.3: งบประมาณขององค์กรมีความส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้ เกิดการ              

ส่ือสารการตลาด 
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ข้อ 7.5: การใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้การส่ือสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ขอ้ 7.6: การเลือกใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคทุกคน 
ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ข้อ 7.4: มีการส่งเสริมให้มีการน าเสนอถึงความส าคัญของการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม       

อยา่งย ัง่ยนื 
ข้อ เสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ ยืนยันค าตอบและมีความคิด เห็นอยู่ นอกพิสั ย           

ระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 
ขอ้ 7.1: สร้างความชดัเจนในการน าเสนอดา้นเน้ือหาและขอ้มูล เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถ

รับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่าย มากกว่า ความชัดเจน เพราะ Internet มีทุกส่ิงให้ค้นควา้   

และชดัเจนมาก 
ขอ้ 7.2: การส่ือสารการตลาดตอ้งครอบคลุมและเขา้ถึงทุกกลุ่มผูบ้ริโภค 
ยงัคิดว่าไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม Social network แตกไลน์คนออกเป็นกลุ่มๆ ดงันั้น Content 

จะตอ้งมีการแตกออกมากข้ึนมากกว่าท่ีจะท าครอบคลุมเหมือนยคุก่อน 
ข้อ  7.3: งบป ระมาณขอ งอง ค์ ก รมี ค ว า มส า คัญ ใน ก าร ช่ ว ย ส่ ง เส ริ ม ให้ เ กิ ด                          

การส่ือสารการตลาด  
บริษทัและภาครัฐ ยงัไม่ไดม้ีนโยบายการชดใช้ ส่ิงแวดลอ้ม (ภาษีการปล่อยก๊าซหรือของ

เสีย) อยา่งชดัเจน ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ จะมีกฏเร่ืองการปล่อย Carbon Footprint และรณรงค์ให้
ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจกนัอยา่งแพร่หลาย 

  ข้อ 7.4: มีการส่งเสริมให้มีการน าเสนอถึงความส าคัญของการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม       
อยา่งย ัง่ยนื 

ในกลุ่มชนชั้นกลางจะมีการกระเต้ืองในส่วนน้ี แต่ภาครัฐฯ มีแต่นโยบายการสร้างอย่าง 
แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 11 ก็ไมไดร้ะบุเร่ืองการออกมาตรการ แต่จะบอกว่าให้มีการฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
ปลกูไมใ้หเ้หมาะสม แต่ไม่ไดร้ะบุถึงการท าการคา้หรือผลิตสินคา้แบบกรีน 

ขอ้ 7.6: การเลือกใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคทุกคน 
โดยมากบริษทัต่างๆและภาครัฐจะเน้นกลุ่มประชากรตรงกลางมากกว่าท่ีจะไปกลุ่มกลาง

บน เพราะกลุ่มกลาง จะมีก  าลงัซ้ือและตดัสินใจเร็วกว่า ทั้งท่ีกลุ่มกลางบนมีอ  านาจซ้ือมากกว่าและ
ให้ Value ไดม้ากกว่า น่ีคือปัญหาของคนไทยท่ีมองว่ากลุ่มกลางบนเป็น Elite และของท่ีใชเ้ป็น
ไฮโซ ดงันั้นการเลือกใชช่้องท่ีเหมาะกบัทุกคนเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น 
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ตารางที่ 4.11  แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทบาทขององคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

 
ข้อที ่

 

 
มัธย
ฐาน 
Md. 

 
ฐาน
นิยม 
Mo. 

 

 
Mo. 

- 
Md. 

 
ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 
ระดับของ
ความเห็น
ด้วย 

 
ความ

สอดคล้อง 
ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

8.  บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน       

8.1  องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนมีการจดัอบรมสร้างจิดส านึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานภายในองคก์รทุกคนเพ่ือเป็นปลูกฝังและ
เป็นการละลายพฤติกรรมใหก้บัพนกังาน 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

8.2  การคาดหวงัให้ทุกองค์กรเขา้สู่ระดบัสูงสุด Greenest เพ่ือสร้าง
ใหเ้กดิความยัง่ยืน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

8.3  มีองคก์รท่ีดูแลเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัองค์กรท่ีมีการท า
ธุรกจิการตลาดสีเขียว 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

8.4  ภาครัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนและผลกัดนัส่งเสริม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัองคก์รท่ีมีงบประมาณนอ้ย 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

8.5  มีการออกกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชัดเจน และสามารถเป็น
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพได ้

4 5 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

8.6  เกดิการปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้ขา้สู่รูปแบบกระบวนการของการ
ท าการตลาดสีเขียวอย่างแทจ้ริง 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

8.7  มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
NGOs และประชาชนทัว่ไป 

5 5 0 1 มาก 
ท่ีสุด 

สอดคลอ้ง 

8.8  ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการท่ีจูงใจให้องค์กรต่างๆ หันมา
ท าการตลาดสีเขียวมากข้ึน 

4 4 0 1 มาก 
 

สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัแนวโนม้นวตักรรม

การส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567                  
ดา้นบทบาทขององคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 8 ขอ้ 

โดยจาก 8 ข้อ มีระดับความคิดเห็น : เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 ข้อ และเห็นด้วยมาก 6 ข้อ                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกนั ได้แก่ 

ขอ้ 8.1: องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนมีการจดัอบรมสร้างจิดส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบั
พนกังานภายในองคก์รทุกคนเพื่อเป็นปลกูฝังและเป็นการละลายพฤติกรรมใหก้บัพนกังาน 
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ขอ้ 8.8: ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการท่ีจูงใจใหอ้งคก์รต่างๆ หนัมาท าการตลาดสีเขียว
มากข้ึน 

ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในระดับมากและสอดคล้องกนั ได้แก่ 
ข้อ 8.2: การคาดหวังให้ทุกองค์กรเข้า สู่ระดับสูงสุด Greenest เพื่อสร้างให้เกิด              

ความย ัง่ยนื 
ข้อ 8.3: มีองค์กรท่ีดูแลเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม ให้กับองค์กรท่ีมีการท าธุรกิจการ          

ตลาดสีเขียว 
ขอ้ 8.4: ภาครัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนและผลกัดันส่งเสริมด้านส่ิงแวดลอ้ม 

ใหก้บัองคก์รท่ีมีงบประมาณนอ้ย 
ขอ้ 8.5: มีการออกกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และสามารถเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ

ได ้
ขอ้ 8.6: เกิดการปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้ขา้สู่รูปแบบกระบวนการของการท าการตลาดสีเขียว

อยา่งแทจ้ริง 
ขอ้ 8.8: ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการท่ีจูงใจให้องค์กรต่างๆ หันมาท าการตลาด           

สีเขียวมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญที่มคีวามคดิเห็นอยู่นอกพสัิยระหว่างควอไทล์ ได้แก่ 
ขอ้ 8.1: องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนมีการจดัอบรมสร้างจิดส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบั

พนกังานภายในองคก์รทุกคนเพื่อเป็นปลกูฝังและเป็นการละลายพฤติกรรมใหก้บัพนกังาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มี อ  านาจและงบประมาณในการท างานอย่างจริงจัง และผูบ้ริหาร

หรือระดบัสูง มกัท าเฉพาะหนา้ ไม่ไดศึ้กษาและตั้งใจกนัจริงมากนกั 
ขอ้ 8.2: การคาดหวงัใหทุ้กองคก์รเขา้สู่ระดบัสูงสุด Greenest เพ่ือสร้างใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
คิดว่าองคก์รเลก็ๆอาจจะไม่สามารถ รวมถึงวินยัและส านึกของประชากรต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า

เกินไป 
ข้อ 8.3: มีองค์กร ท่ีดูแลเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม ให้กับองค์กร ท่ีมีการท าธุรกิจ           

การตลาดสีเขียว 
องคก์รไม่มีความรู้ในผลิตภณัฑน์ั้นๆอย่างแทจ้ริง รวมถึงไม่มีงบประมาณ และนโยบายท่ี

จะสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 
ขอ้ 8.4: ภาครัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนและผลกัดนัส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ใหก้บัองคก์รท่ีมีงบประมาณนอ้ย 
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ภาครัฐและเอกชน ท่ีมีงบประมาณ ต้องหันมาจัดการกับระบบภายในของตนเองให้ได้
ก่อนท่ีจะไปสนบัสนุนองคก์รอ่ืนๆ เวน้เสียแต่ว่า สนบัสนุนองคก์รท่ีจะมาช่วยจดัการและวางระบบ
ใหก้บัองคก์รตนเอง 

ขอ้ 8.5: มีการออกกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และสามารถเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
ได ้

มีแนวโน้มท่ีเป็นไปไดย้าก หากจะออกกฎหมายเพื่อวดัค่าเป็นตวัเลข ช่องโหว่วมีเยอะ 
ผลประโยชน์และจิตส านึกของนกัการเมืองเป็นอุปสรรค รวมถึง ภาคเอกชนยงัไม่สามารถร่วมมือ
กนัในเร่ืองผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ขอ้ 8.6: เกิดการปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้ขา้สู่รูปแบบกระบวนการของการท าการตลาดสีเขียว
อยา่งแทจ้ริง 

เป็นไปไดย้ากมากๆ ตน้ทุนตอ้งเพ่ิมก าไรนอ้ยหรือเพ่ิมราคาขาย แต่คนซ้ือนอ้ยลง ถา้ภาครัฐ
ออกกฏหมายและบงัคบัใชจ้ริงจงั อาจจะเป็นไปได ้

ข้อ 8.7: มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และ
ประชาชนทัว่ไป 

NGO เน้นประโยชน์องค์กรตนเองมากกว่าท่ีจะเน้นเร่ือง กรีน ดงันั้นการจะเขา้ร่วมกับ
ภาครัฐ เป็นไปไดย้าก แต่ภาคประชาชน กลุ่มยอ่ยน่าจะเป็นไปได ้เพราะกลุ่มกลางบน เร่ิมจบักลุ่ม
กอ้นบา้งแลว้ และสินคา้กรีน น าเขา้มาเยอะพอท่ีกลุ่มกลางบนจะบริโภคง่ายมากกว่าเดิม ในส่วน
ของผูผ้ลิตรายใหญ่ อาทิ ปตท. SCG มีนโยบาย รวมถึงปฏิบติัจริงไปแลว้เป็นรูปธรรมน าร่อง แต่ยงั
ไมมี่สญัญาณความร่วมมือจากสองฝ่าย 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567” เป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed Method) โดยใชเ้ทคนิคการวิจยั
อนาคต (Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงผูว้ิจยัสมัภาษณ์และสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 ท่าน เก่ียวกับแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 เพื่อเป็นการให้ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดง
ความคิดเห็นต่อแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดในแนวทางของการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนืท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

วตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดและการส่ือสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทั ท่ีด  าเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงท าการเลือกผูเ้ช่ียวชาญอยา่งเจาะจง จ านวน  25 ท่าน โดยตกลงใหค้วามอนุเคราะห์ทั้งส้ินจ านวน 
17 ท่าน ไดแ้ก่ 1) บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ  ากดั (มหาชน) 2) บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 3) บริษทั เดลล ์
คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 4) บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 5) บริษทั เอิร์ธ
แคร์ จ  ากดั 6) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 7) SCG Logistics Management Co., Ltd            
8) บริษทั น ้ าตาลมิตรผล จ  ากัด 9) บริษทั เซ็นทรัล มาร์เก็ตต้ิงกรุ๊ป 10) Big C Supercenter PLC          
11) บริษทั เทสโก ้โลตสั 12) Canon Marketing Thailand., Ltd 13) บริษทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) 
จ  ากดั 14) บริษทั เบทาโกร จ  ากดั (มหาชน) 15) บริษทั อ  าพลฟูดส์ โพรเซสซ่ิง จ  ากดั 16) บริษัท 
ปตท. จ  ากดั (มหาชน)  
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5.1  สรุปผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัพบว่า แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 ดา้น ประกอบด้วย 1) ดา้นกลยุทธ ์            
2) ด้านแนวโน้มการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)             
ในอนาคต 3) ดา้นนวตักรรม 4) ดา้นผูบ้ริโภค 5) ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 6) ดา้นปัญหาและอุปสรรคดา้นการตลาด 7) ดา้นปัญหาและอุปสรรคดา้น
การส่ือสารการตลาด 8) ดา้นบทบาทขององคก์รภาครัฐและภาคเอกชน  

ซ่ึงแนวโน้มนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืน         
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ในแต่ละดา้นสามารถสรุปไดจ้ากขอ้ความท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ในระดบัมากท่ีสุดและสอดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1.1 ด้านกลยุทธ์  
องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีการน าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมาใชป้ฏิบติัเป็นปัจจยั

หลกัส าหรับการแข่งขนัในระยะยาวกบัคู่แข่ง โดยใชรู้ปแบบของการด าเนินงานท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้
น ้ าจนถึงปลายน ้ าขององคก์ร (ตน้น ้ าหมายถึงตน้ทางการผลิต และปลายน ้ าหมายถึงการส่งมอบให้
ผูบ้ริโภค) ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดความอย่างย ัง่ยืนอย่างแท้จริงและเกิด
ประโยชน์อย่างถาวรต่อส่วนรวม รวมถึงองค์กร หน่วยงาน และบริษทัๆ ตอ้งเน้นการปฏิบติัท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเน้นอตัราการเติบโตหรือท าก  าไร      
เป็นหลกั จึงจะส่งผลใหเ้กิดการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

 
  5.1.2 ด้านแนวโน้มการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
CSR: Corporate Social Responsibility  

มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  (Socially Responsible Business 
Practices) ซึงหมายถึงการท่ีบริษทัใชว้ิจารณญาณเลือกวิธีประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อสนับสนุน
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เพ่ือพฒันาการกินดีอยูดี่ของคนในชุมชนใหดี้ข้ึน ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา เห็นได้ชดัว่ามีบริษทัทหลายแห่งเร่ิมหันมาประกอบธุรกิจด้วย
วิธีการแสดงความรับผิดชอบมากข้ึน ไม่ใช่เพราะกฎหมายบงัคบั หรือการร้องเรียนของผูบ้ริโภค
และแรงกดดนั แต่เป็นเพราะบริษทัเหล่านั้นตอ้งการท างานในเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือเป็นการหาแนวทาง
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ในการแก้ไขและบูรณาการให้การประกอบธุรกิจด้วยวิธีใหม่เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมแก้ไข    
ปัญหาสงัคม 

 
5.1.3 ด้านนวตักรรม  
องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีการเลือกน าเอานวตักรรมใหม่ๆมาใชเ้พื่อสร้างให้เกิด

ความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในตลาด เพราะยิ่งมีความแตกต่างและแปลกใหม่มากเท่าไหร่       
จะกลายเป็นส่ิงท่ีส่งผลใหใ้หผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัองคก์รเพ่ิมมากยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ีนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา จะเป็นส่วนท่ีส่งผลให้
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ มีความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน เช่น วตัถุดิบ กระบวนการผลิตต่างๆ   
เป็นต้น และยงัสามารถช่วยให้ต้นทุนในการผลิตสามารถลดลงได้และไม่มีต้นทุนท่ีสูงมาก
จนเกินไป รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม  

 
5.1.4 ด้านผู้บริโภค 
องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ มีแนวทางในการปรับตวัธุรกิจดา้นการตลาด รวมถึง

ดา้นการส่ือสารการตลาด ใหม้ีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ปัจจุบนั โดยการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นส่วน
ท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน และการเร่ิมปลูกฝังจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคประเภทเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม
และเป็นการสร้างพ้ืนฐานท่ีดีทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคต 

 
5.1.5 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม             

ของผู้บริโภค 
ในภาพรวมปัจจยัทางดา้นการส่ือสารการตลาดและราคาของผลิตภณัฑ์ ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 
5.1.6 ด้านปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด 

1) ผลติภัณฑ์ (Product): การพฒันาใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถกา้วไปสู่ความย ัง่ยนืและ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด รวมถึงจะต้องสามารถน าเอาผลิตภัณฑ์กลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)        
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ไดเ้ม่ือส้ินสุดการใชง้านของวงจรผลิตภณัฑ์ ในส่วนของบรรจุภณัฑ์จะตอ้งสามารถย่อยสลายและ
น ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ไดโ้ดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

2) ราคา (Price): ผลิตภณัฑสี์เขียวจะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑ์ปกติ
อยูม่าก จึงท าใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place): ในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าไม่มีความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุดและสอดคลอ้งกัน แต่จะมีความคิดเห็นระดับมากและสอดคลอ้งกัน 3 ข้อ คือ            
มีการจดัสถานท่ีในการจดัจ  าหน่ายอย่างเหมาะสม สร้างแหล่งในการซ้ือ-ขาย ให้เพ่ิมข้ึน และลด
ผลกระทบจากการขนส่งใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion): ภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาท และมี
ส่วนร่วมใหก้ารสนบัสนุนในการท าการส่งเสริมการขายของ องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ 

 
5.1.7 ด้านปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด  
การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีไม่เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค ส่งผลให้การ

ส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องสร้างความชัดเจนในการน าเสนอด้านเน้ือหาและข้อมูลให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคทุกคน เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  รวมถึงตอ้งครอบคลุม
และเขา้ถึงทุกกลุ่มผูบ้ริโภค และส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุดก็คือ 
งบประมาณ ซ่ึงเป็นปัจจัยหลกัขององค์กรท่ีมีความส าคญัในการช่วยส่งเสริมให้เกิดการส่ือสาร
การตลาดข้ึน 

 
5.1.8 ด้านบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนมีการจดัอบรมสร้างจิดส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนักงาน

ภายในองคก์รทุกคนเพื่อเป็นการปลกูฝังและเป็นการละลายพฤติกรรมให้กบัพนักงาน ภาครัฐและ
เอกชนควรมีมาตรการท่ีจูงใจใหอ้งคก์รต่างๆหนัมาท าการตลาดสีเขียวมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.1  แสดงผลสรุปแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม       
อยา่งย ัง่ยนืระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 
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5.2  การอภปิรายผล 
 
 จากการวิจยัเร่ือง “แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยนืระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567” เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่า มีหลายประเด็นท่ีสามารถน ามา
อภิปราย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ ต่อไป ซ่ึงผู ้วิจัยได้น า แนวคิด ทฤษฎี               
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัเพื่อ
ตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 

5.2.1 ด้านกลยุทธ์  
ผลการวิจัยแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 ดา้นกลยทุธ ์พบว่า องคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ เร่ิมมีการน าการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืมาใชป้ฏิบติัเป็นปัจจยัหลกั ส าหรับการแข่งขนัในระยะยาวกบัคู่แข่ง นั่นหมายถึง
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันการแข่งขันแค่เพียงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือหวงัผลก าไรไม่ใช่
แนวทางหลกัของธุรกิจอีกต่อไป เน่ืองจากการท าธุรกิจแบบไม่จริงใจและหวงัเพีย งแค่ผลก าไร      
จะเห็นผลแค่เพียงในระยะเวลาสั้นๆและไม่ส่งผลให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมถึงผูบ้ริโภคจะ
สามารถรับรู้และเขา้ใจไดจ้ากภาพลกัษณ์ท่ีส่ือออกมาว่าเป็นเพียงการกระท าท่ีท าเหมือนเป็นแค่เพียง
กระแสและหมดไปในท่ีสุด แต่ในทางกลบักนัการหวงัผลและแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจนั้น       
กลายเป็นแนวทางท่ีเร่ิมมีการลงทุนวางแผน ให้มีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางท่ี
แสดงใหเ้ห็นว่า ในช่วงระยะเวลาต่อไปธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งถาวร คือธุรกิจท่ีมีการลงมือ
ท าเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง ไม่ใช่การมองเพียงเพื่อหวงัผลก าไรในธุรกิจเพียง        
อย่างเดียว จึงจะกลายเป็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีสมบูรณ์และได้ผลท่ีถาวรต่อไป ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชัยประนิน วิสุทธิผล (2555: 50) กล่าวว่า ความย ัง่ยืนในความส าเร็จ        
ท่ีถาวร คือเป้าหมายของธุรกิจรุ่นใหม่ ดงันั้น ค  าท่ีส าคญัมากท่ีสุดก็คือ Triple Bottom Line ธุรกิจท่ี
ยนือยูบ่นพ้ืนฐาน 3 ประการ ประกอบดว้ย ความส าเร็จทางธุรกิจ ก  าไรทางสังคม และตอ้งมีก  าไร
ทางส่ิงแวดลอ้มอยู่ตรงนั้นดว้ย ถึงจะเรียกไดว้่าเป็น Sustainable Business Success และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ออตแมน (2554: 80) กล่าวว่า กระบวนทศัน์ใหม่ของ Green Marketing นั้นองค์กร
จะตอ้งมีความโปร่งใส ตอบสนองในเชิงรุก รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยการพึ่งพาซ่ึง
กันและกัน  เป็นพนัธมิตรกับผูม้ีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน           
เพื่อเป็นการหาทางออกและร่วมมือแบบองค์รวม รวมถึงสร้างความทา้ทายให้กบัองค์กร เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายของการทดแทนอย่างย ัง่ยืนในระดับท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม ท่ีส าคัญคือ การใส่ใจในระยาว
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มากกว่าระยะสั้น และยึดหลกั Triple Bottom Line ซ่ึงหมายถึง การไม่มองแค่ผลก าไรเพียง        
อยา่งเดียว แต่ตอ้งมองถึงผลดีท่ีมีต่อผูค้นและโลก และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
ลูบิน และ เอสต้ี (2010: 78) กล่าวว่า บริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
มกัจะมีต้นทุนต ่ าและความเส่ียงต ่า การปรับปรุงวิธีบริหารจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม
สามารถช่วยลดความผนัผวนของมลูค่าส าหรับผูถื้อหุน้และรายรับของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี การเพ่ิม
มูลค่าให้ผูถื้อหุ้นด้วยการน ากลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนไปปฏิบัติอย่างประสบความส าเร็จ          
จะถือเป็นจุดแข็งอีกอย่างหน่ึงของกระแสคล่ืนการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีจะติดตามมาในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 

ในส่วนของรูปแบบของการด าเนินงานท่ีเร่ิมต้นตั้งแต่ต้นน ้ าจนถึงปลายน ้ าขององค์กร    
(ตน้น ้ าหมายถึงตน้ทางการผลิต และปลายน ้ าหมายถึงการส่งมอบให้ผูบ้ริโภค) ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดความอย่างย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริงและเกิดประโยชน์อย่างถาวรต่อส่วนรวม    
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เทพผดุงพร (2555: 107) กล่าวว่า การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่กระบวนการ ต้นน ้ า กลางน ้ า จนถึงปลายน ้ า ท าให้รูปแบบกิจการมีความย ัง่ยืน 
และก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งถาวร และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปริตตา สงเคราะห์ราษฎร์ 
(2557) กล่าวว่า การตลาดสีเขียว คือกระบวนการส่งเสริมการขายและสร้างการตลาดท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยองค์ประกอบจะเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ์หรือบริการหน่ึงๆ     
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ต้นน ้ าถึงปลายน ้ า โดยต้นน ้ าของการผลิต เช่น แหล่งวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต โรงงานท่ีผลิตสินค้านั้นๆ ควรต้องมีระบบการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีดี           
ไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือแมแ้ต่วิถีชีวิตของชุมชนใกลเ้คียง การผลิตตอ้งไม่มีเร่ือง
สารเคมีมาปะปน จากนั้นเม่ือถึงเวลาตอ้งใชร้ะบบโลจิสติกส์เพื่อขนถ่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค ก็ควรตอ้ง
ค านึงถึงระบบการด าเนินงานท่ีจะมาช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่ง  ซ่ึงจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมก าไร ลดตน้ทุนลงได ้จากนั้นจะเป็นเร่ืองการจดัท าโปรโมชัน่หรือการท า
การส่ือสารการตลาดต่างๆ จนถึงขั้นสุดทา้ยคือผูบ้ริโภค จะเห็นไดว้่า ตน้น ้ า (Upstream) จะเป็นเร่ือง
ของแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ ว่ามาจากท่ีไหน ทุนมาจากแหล่งใด แรงงานมาจากไหน ในกระบวนการ
ของธุรกิจ กลางน ้ า (Midstream) จะเป็นส่วนของกระบวนการ การจดัการ การแปรรูป เพื่อก่อใหเ้กิด
สินคา้หรือบริการ และปลายน ้ า (Downstream) คือการท่ีสินค้าหรือบริการนั้นไปถึงมือผูบ้ริโภค 
รวมถึงองคก์ร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆตอ้งเน้นการปฏิบติัท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเน้นอตัราการเติบโตหรือท าก  าไรเป็นหลกั จึงจะส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงและถาวร 
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จากการวิจัยยงัพบว่า มีความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบนอกพิสัยระหว่างควอไทล์
เก่ียวกับแนวโน้มน้ีว่า การท่ีการตลาดสีเขียวจะกลายเป็นแนวทางหลักในการช่วยส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนืนั้นเป็นไปไดน้้อยมาก ตราบใดท่ีภาครัฐยงัคงคิดแต่เร่ือง การลงทุน 
โดยไม่มีกรอบมาตรฐานการสร้างท่ีชดัเจน เช่น ไตห้วนั สิงคโปร์ ท่ีมีมาตรการและหลกัท่ีชดัเจน
มากๆ ผดิคือผดิ เจา้หนา้ท่ีลงโทษไดท้นัที โดยเฉพาะไตห้วนั 15 ปี ก่อนลา้หลงักว่าไทย แต่ปัจจุบนั
โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบส่ิงแวดลอ้มชัดเจนมากว่าโครงสร้างตอ้งอยู่ก ับธรรมชาติได้ การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จะต้องเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าเนน้อตัราการเติบโต หรือท าก  าไรเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนับริษทัยงัคงเน้นเร่ืองการเติบโต
และผลก าไรมากกว่า รวมถึงการลดตน้ทุนและแสวงหาผลก าไรเยอะๆ ยงัเป็นหัวใจหลกัของบริษทั 
ไทยยงัเป็นประเทศก าลงัพฒันา ราคา ตน้ทุน คือตวัแปรส าคญั มากกว่าเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ถึงแม้
จะเร่ิมมีการปรับปรุงบา้ง แต่ก็ยงัเป็นเพียงขอ้อา้งไม่ไดเ้น้นเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มจริงๆ นอกจากน้ี
การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ าขององค์กร จะเป็น
ส่วนช่วยส่งเสริมใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดความอยา่งย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงและเกิดประโยชน์อย่างถาวร เป็น
จริงในก่ึงหน่ึง แต่ผูบ้ริโภคคือส่ิงส าคญั ท่ีตอ้งท าใหมี้ความสนใจก่อน เพราะผลิตภณัฑจ์ะอยูไ่ดต้อ้ง
มีผูบ้ริโภค ไม่เช่นนั้นต่อใหผ้ลิตภณัฑดี์มีประโยชน์ ก็ไม่สามารถขายได ้แลว้บริษทัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
ญ่ีปุ่นขายผลิตภณัฑเ์กษตรราคาสูงได ้เพราะเขาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พยายามลดสารเคมี สินคา้จึงเป็น
กรีนมากๆ และคนญ่ีปุ่นให้คุณค่ากับส่ิงเหล่าน้ีมากเช่นกนั ขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีบางส่วนของ
ผูผ้ลิตท่ีหันมาท าเกษตรอินทรียแ์ละขายจ านวนจ ากัดตามท่ีผลิตได้จริง ซ่ึงกลุ่มลูกค้าจะเป็น          
กลุ่มเฉพาะ Niche Market ท่ีขายไดร้าคาสูงกว่าทัว่ไปถึง 1.5 – 2 เท่า 

 
5.2.2 ด้านแนวโน้มการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

CSR: Corporate Social Responsibility  
ผลการวิจัยแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ดา้นแนวโนม้การด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร CSR : Corporate Social Responsibility พบว่าเป็นการมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) ซึงหมายถึงการท่ีองค์กรใช้
วิจารณญาณเลือกวิธีประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือสนับสนุนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม             
เพ่ือพฒันาการกินดีอยูดี่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึนและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมีความหมาย
กวา้งและการกินดีอยู่ดีของชุมชน หมายรวมถึง สุขภาพ ความปลอดภยั รวมทั้งความตอ้งการเชิง
จิตวิทยาและอารมณ์ (คอตเลอร์, ฟิลลิป, เฮสซิคิล, เดวิด และ ลี, แนนซ่ี อาร์, 2556 : 290) มีความ
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สอดคลอ้งกบัช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา เห็นไดช้ดัว่ามีบริษทัหลายแห่งเร่ิมหันมาประกอบธุรกิจ
ด้วยวิธีการแสดงความรับผิดชอบมากข้ึน ไม่ใช่เพราะกฎหมายบังคับ หรือการร้องเรียนของ
ผูบ้ริโภคและแรงกดดนั แต่เป็นเพราะบริษทัเหล่านั้นตอ้งการท างานในเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือเป็นการหา
แนวทางในการแก้ไข และบูรณาการให้การประกอบธุรกิจดว้ยวิธีใหม่เป็นส่วนหน่ึงในการร่วม
แกไ้ขปัญหาสงัคม มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คอตเลอร์, ฟิลลิป, เฮสซิคิล, เดวิด และ ลี, แนน
ซ่ี อาร์ (2556) กล่าวว่า การประกอบธุรกิจดว้ยวิธีท่ีรับผดิชอบต่อสงัคมช่วยเพ่ิมก าไรและมีแนวโน้ม
ช่วยเพ่ิมรายไดใ้นตลาดโลกท่ีมีการแข่งขนัมากข้ึน ส่งผลท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากยิง่ข้ึน บริษทั
ใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมผลผลิตและตอ้งการจูงใจใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน
ร่วมกบับริษทัในระยะยาว การแกไ้ขหรือจดัใหมี้โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเพ่ือด าเนินการตามพนัธะ
สญัญาท่ีประกาศไว ้ปัจจยัท่ีจะท าใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จในการเปล่ียนวิธีประกอบธุรกิจเพื่อ
แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแกปั้ญหาและคลายขอ้กงัวลใจของประชาชน
ท่ีมีต่อการด าเนินงานและการรายงานผลของบริษทั และรายงานผลอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงั 
 การปรับเปล่ียนวิธีประกอบธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอาจท าให้บริษัทต้อง
ตดัสินใจในเร่ืองส าคัญๆ เช่น กระบวนการเลือกประเด็นสังคมท่ีต้องการส่งเสริม การวางแผน
เชิงกลยทุธส์ าหรับการปฏิบติั การก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถวดัผลได ้การติดตามประเมินผล และ
การรายงานผลลพัธ ์เพื่อเป็นการแสดงความรับผดิชอบของบรัทท่ีมีต่อสงัคม 
 
 5.2.3 ด้านนวตักรรม  

ผลการวิจัยแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ดา้นนวตักรรม พบว่า องค์กร หน่วยงาน และบริษทัต่างๆ จะมีการ
เลือกน าเอานวตักรรมใหม่ๆมาใช ้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างใหเ้กิดความแตกต่างและโดดเด่น
จากคู่แข่งในตลาด ยิ่งมีความแตกต่างและแปลกใหม่มากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลให้ให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความสนใจในตวัองค์กรเพ่ิมมากยิ่งข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิทวสั ชยัปาณี (2555) 
กล่าวว่า การตลาดสีเขียวเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีนักการตลาดต้องหาแนวทางและโอกาส
ทางการตลาดเพ่ือสร้างความเป็นผูน้  า สร้างนวตักรรมความแตกต่างทางการแข่งขนัและเป็นรูปแบบ
การท าธุรกิจเพ่ือการแสวงหาก าไรอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัส่ิงแวดลอ้มและแบรนด์
ของตวัเอง นอกจากนั้นจึงจ  าเป็นตอ้งหาเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถตอบแทนใหก้บัสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มได้ แนวคิดน้ีจะช่วยท าให้ผูบ้ริโภคนึกถึง "คุณค่า" ในการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มและธุรกิจตอ้งรับผดิชอบต่อสงัคม ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค
และสภาพแวดลอ้ม        
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นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาตลอดเวลา จะเป็นส่วนท่ีส่งผลใหก้ระบวนการและ       
ขั้นตอนต่างๆ มีความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน เช่น วตัถุดิบ กระบวนการผลิต และยงัสามารถช่วยให้
ตน้ทุนในการผลิตสามารถลดลงไดแ้ละไม่มีตน้ทุนท่ีสูงมากจนเกินไป รวมถึงการส่งเสริมให้มีการ
พฒันานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ กานต์ ตระกูลฮุน (2554) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงเจตนารมณ์อย่างชดัเจนใน
การรับผดิชอบต่อสงัคมและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร เป็นประโยชน์ท่ีไดจ้ากเร่ืองของการ
ลดตน้ทุนการผลิต จากการพฒันากระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน การจดัท านวตักรรมใน
องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ภาคส่วนในองค์กรนับตั้งแต่ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการใหม่  โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ ระบบการบริหารจดัการกระบวนการทางเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมถึงแผนงานใหม่ ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรภายในองค์กรด้วยอย่างมากท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความมัน่คงของธุรกิจในระยะยาว (long-term stability) การเจริญเติบโตของอตัราผลก าไร 
(growth) ผลตอบแทนส าหรับผูถื้อหุน้ (shareholder returns) และความสามารถในการแข่งขนัอย่าง
ย ัง่ยืนรวมทั้ งความสามารถในการรักษาต าแหน่งของผูเ้ล่นท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมได้ และ            
ในขณะเดียวกันการสร้างสรรค์นวตักรรมเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ พร้อมทั้งยงัส่งผลให้
คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการดีข้ึนและท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลง     

 
5.2.4 ด้านผู้บริโภค 
ผลการวิจัยแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ดา้นผูบ้ริโภค พบว่า องคก์ร หน่วยงานและบริษทัต่างๆ มีแนวทางใน
การปรับตวัธุรกิจ การตลาด รวมถึงการส่ือสารการตลาด ใหม้ีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั  โดยการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีช่วยท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือไดอ้ย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดร.ศิริกุล เลากยักุล (2555) กล่าวว่า นอกจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของผูบ้ริโภคแล้ว อีกหน่ึงกระแสส าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนให้ผูป้ระกอบการต้องหันมาใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนคือ ความนิยมในโซเชียลมีเดียของผูบ้ริโภคปัจจุบนั     
ท่ีท าใหอ้  านาจอยูใ่นมือผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  แบรนดท่ี์จะอยูไ่ดใ้นยคุน้ี คือ แบรนด์ท่ีจริงใจและใส่
ใจต่อผูบ้ริโภคและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง เพราะในปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลของแต่ละแบรนด์ไดโ้ดยง่าย จึงกลายเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้แบรนด์แต่ะละแบรนด์นั้น
แสดงความจริงใจท่ีตนมีส่ือมายงักลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  
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และการเร่ิมปลกูฝังจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคประเภทเด็กและเยาวชน
ให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานต่อไปในอนาคต มีความสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของ ดร.สิงห์ อินทรชูโต (2554) กล่าวว่า ความย ัง่ยนืจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีความต่อเน่ือง
ขา้ม Generation การปลกูฝังจิตส านึกใหก้บัเด็กและเยาวชนว่าเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้
ไกลเกินตวั แต่ตอ้งใส่ใจและมีความเขา้ใจ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวิทย ์วงศรุ์จิราวาณิชย ์ 
(2554) กล่าวว่า ศิลปะและการออกแบบมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการบ่มเพาะเมลด็พนัธุท่ี์ก  าลงัเติบโต
ใหไ้ดเ้ขา้ใจในธรรมชาติ ปลกูจิตส านึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ือใหม้นุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยู่ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

5.2.5 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม              
ของผู้บริโภค 

ผลการวิจัยแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจัยทางด้านการส่ือสารการตลาดและราคาของผลิตภัณฑ ์       
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร (2553) พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ความสะดวกของสถานท่ีจ าหน่าย และการส่ือสารการตลาด ตัวแปรปรับท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดจากการวิจยัคร้ังน้ีคือ   ปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสถานท่ีจ  าหน่าย 
ประเด็นดา้นราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงราคาใกลเ้คียงกบั
ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนทัว่ไป ส่วนหน่ึงตอ้งการให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีราคาถูก 
ประหยดั และผูบ้ริโภคจ านวนไม่น้อยท่ีระบุว่า ความสมเหตุสมผลของราคา คือ ราคาไม่แพงกว่า
สินคา้อ่ืน จะท าใหเ้ขา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน รวมถึง การส่ือสาร
การตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์มีส่วนท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ข่าวสาร เกิดความสนใจ
ต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนกระตุน้ใหซ้ื้อผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดร.ศิริกุล เลากยักุล (2555) กล่าวว่า ทุกวนัน้ีผูบ้ริโภคเปล่ียนไป และจะมี
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ เกิดข้ึน คือ กลุ่ม LOHAS (Lifestyle of Health and 
Sustainability) ซ่ึงลกัษณะเด่นคือ การใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของสุขภาพ รวมทั้งใหค้วามส าคญักบั
การใชแ้พทยท์างเลือก หรือเลือกใชว้ิธีทางธรรมชาติมากกว่าการใชส้ารเคมี รวมทั้งจะค านึงในเร่ือง
ของส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก แมปั้จจุบัน ผูบ้ริโภคกลุ่ม LOHAS จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มี
แนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนและในอนาคตผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะกลายเป็นผูก้  าหนดรูปแบบไลฟ์
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สไตลข์องคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกลายเป็นบรรทดัฐานของสงัคม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม LOHAS 
ถือเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของคนในยุค Sustainable Economy ซ่ึงยินยอมท่ีจะจ่ายเงินในปริมาณท่ี
มากข้ึน แลกกบัการไดดู้แลส่ิงแวดลอ้ม ช่วยเหลือสงัคม หรือการดูแลสุขภาพของตวัเอง หากธุรกิจ
สามารถปรับรูปแบบให้สามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้เท่ากบัสร้างโอกาสให้แบรนด์ของ
ตวัเองเขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภค  

 
5.2.6 ด้านปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด 

1) ผลติภัณฑ์ (Product): การพฒันาใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถกา้วไปสู่ความย ัง่ยนืและ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด รวมถึงจะต้องสามารถน าเอาผลิตภัณฑ์กลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)       
ไดเ้ม่ือส้ินสุดการใชง้านของวงจรผลิตภณัฑ์ ในส่วนของบรรจุภณัฑ์จะตอ้งสามารถย่อยสลายและ
น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้โดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมหรือท าลายส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บดินทร์ รัศมีเทศ (2550) กล่าวว่า การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่
เป็นทางเลือกท่ีผูผ้ลิตจะสามารถเลือกท่ีจะกระท าหรือเลือกท่ีจะไม่กระท าได้อีกต่อไป เพราะ
ปัจจุบนักระแสการรักษาส่ิงแวดลอ้มก าลงัมาแรงและไดก้ลายเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งนึกถึง
เม่ือสร้างสรรคน์วตักรรมหรือสินคา้ใหม่ โดยกระแสการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การพฒันา
สินคา้ท่ีใช้ทรัพยากรด้านการผลิตท่ีน้อยลงและบริโภคทรัพยากรท่ีน้อยลงดว้ย นอกจากน้ีส่ิงท่ี
ส าคัญคือการใช้วสัดุหรือสารท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มตลอดจนความสะดวกแก่การ
น าไปใช้ในการน าช้ินส่วนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เป็นต้น และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ      
รพีพร สุทาธรรม (2555)  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เพ่ือความย ัง่ยืนหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเป็นกระแสหลกัท่ีบริษทัผูผ้ลิตชั้นน าต่างมุ่งพฒันา บรรจุภณัฑ์สีเขียวออกมาเป็น
กลยุทธ์การตลาดเวลาน้ี โดยมีตลาดขนาดใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ีมีส่วนแบ่งตลาด   
บรรจุภณัฑสี์เขียวไปมากกว่าร้อยละ 70 ของตลาดโลก ในบรรดาบรรจุภณัฑสี์เขียวนั้น บรรจุภณัฑ์
ท่ีผลิตจากวสัดุท่ีรีไซเคิลไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของตลาดในสหรัฐอเมริกา 
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวิทย ์วงศรุ์จิราวาณิชย ์ (2554) กล่าวว่า วนัน้ี Sustainable Design 
ไดก้ลายเป็น “หวัใจหลกั” ของการขบัเคล่ือนแบรนด ์ท่ีมีพลงัอยา่งสูงยิ่งในปัจจุบนั ซ่ึง Sustainable 
Design คือแนวทางการออกแบบท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ไม่ว่างานออกแบบช้ิน
นั้นจะเป็นงานขนาดใหญ่อยา่งสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภณัฑ์หรือจะ
เป็นการจดัรูปแบบของงานบริการ รวมไปถึงลกัษณะการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม 

2) ราคา (Price): ผลิตภณัฑสี์เขียวจะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑ์ปกติ
อยูม่าก จึงท าใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า การตั้ งราคาส าหรับผลิตภัณฑ์สีเขียวนั้ น เป็นเร่ืองของ
จรรยาบรรณในการประกอบการ ธุรกิจมีทางเลือกในการก าหนดการตั้งราคาในระดบั สูง กลาง ต ่า 
ตามระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัราคานั้นเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบั
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งพิจารณาสถานการณ์ทางการแข่งขนัร่วมดว้ย 

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place): ไม่มีความขอ้ความท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ในระดบัมากท่ีสุดและสอดคลอ้งกนั ในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าไม่มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดและ
สอดคลอ้งกนั   แต่จะมีความคิดเห็นระดบัมากและสอดคลอ้งกนั 3 ขอ้ คือ มีการจดัสถานท่ีในการ
จดัจ  าหน่ายอยา่งเหมาะสม สร้างแหล่งในการซ้ือ-ขาย ให้เพ่ิมข้ึน และลดผลกระทบจากการขนส่ง 
ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion): ภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาท และมี
ส่วนร่วมใหก้ารสนบัสนุนในการท าการส่งเสริมการขายของ องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ออตแมน (2554 : 267) กล่าวว่า การท่ีบริษทัมีไอเดียผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ     
แต่ไม่มีงบประมาณในการน ามาขาย หรือในทางตรงกนัขา้มคือมีเงินลงทุน แต่ยงัไม่มีไอเดียท่ีดี การ
ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนจะช่วยส่งเสริมให้สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนหลายแห่งมีขอ้มลูเทคโนโลยใีหม่ๆ มีทุนหรือมีความเช่ียวชาญในดา้นท่ีตรงกบัแนวทางของ
บริษัทและในความเป็นจริงมีภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมากท่ีพร้อมให้การสนับสนุนทาง
การเงิน และทางดา้นเทคนิค 

 
5.2.7 ด้านปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด  
ผลการวิจัยแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด พบว่า การส่ือสาร
การตลาด เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญขององค์กรในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรไปสู่        
ผูรั้บสาร โดยเฉพาะธุรกิจและองค์กรต่างๆท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั การเลือกใชช่้องทางการ
ส่ือสารการตลาดท่ีไม่เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค ส่งผลให้การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ  จึงตอ้ง
สร้างความชัดเจนในการน าเสนอด้านเน้ือหาและข้อมูลให้เหมาะสมกับผู ้บริโภคทุกคน            
เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงตอ้งครอบคลุมและเขา้ถึงทุกกลุ่มผูบ้ริโภค และ
ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุดก็คือ งบประมาณ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของ
องคก์รท่ีมีความส าคญัในการช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการส่ือสารการตลาดข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจัย
ของโชติรัตน์ ศรีสุข (2554) พบว่า ดว้ยขอ้จ  ากดัทางกฎหมายท าใหไ้ทยเบฟตอ้งปรับกลยุทธ์ในการ
ส่ือสารเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างต่อเน่ือง และเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เน่ืองจากสินคา้บาง
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ชนิด เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่สามารถท าการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือสาธารณะได้โดยตรง      
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ไทยเบฟไดเ้ลือกใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการ
ผสมผสานเคร่ืองมือการส่ือสารหลายรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย   
แต่ละกลุ่ม มาเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และช่ือเสียงของบริษทั การส่ือสาร
ท่ีพอเหมาะเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามส าคญั เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคมองว่าเป็นการสร้างภาพลกัษณ์เพียง
อยา่งเดียว และไม่เป็นการสูญเสียงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือสงัคมไปโดยเปล่าประโยชน์ 
และควรเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสารใหรั้บรู้ 

 
5.2.8 ด้านบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนมีการจดัอบรมสร้างจิดส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนักงาน

ภายในองคก์รทุกคนเพื่อเป็นปลูกฝังและเป็นการละลายพฤติกรรมให้กบัพนักงาน รวมถึงภาครัฐ
และเอกชนควรมีมาตรการท่ีจูงใจให้องค์กรต่างๆ หันมาท าการตลาดสีเขียวมากข้ึน มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ (2555) กล่าวว่า เร่ืองส่ิงแวดลอ้มจะแกไ้ขไดต้อ้งมี
หลกัการ คือ การมีส่วนร่วม หมายถึงว่า การให้มีภาคีทุกภาคส่วนร่วมกันเข้ามาแก้ไขปัญหา 
ยกตัวอย่างเช่น เร่ืองของปัญหาทางด้านส่ิงแวดลอ้ม มีภาครัฐออกนโยบาย มีภาคธุรกิจท าตาม
นโยบายนั้นๆ และภาคประชาชนคือผูท่ี้รับผลกระทบ เพราะความย ัง่ยนืจะเกิดข้ึนไดต้อ้งเอา 3 ภาคี
น้ีมาแลกเปล่ียน พูดคุย และแก้ปัญหาเพราะความย ัง่ยืนไม่ใช่หน้าท่ีของภาครัฐ เอกชน หรือ
ประชาชนฝ่ายเดียว ทั้ง 3 กลุ่มต่างมีส่วนในการใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดมลพิษร่วมกนั การ
แกปั้ญหาจึงตอ้งใหทุ้กฝ่ายร่วมกนัแกไ้ข 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

1) ในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าการท่ีองคก์รจะพฒันาใหไ้ปสู่กระบวนการของ Green Marketing 
อยา่งเต็มรูปแบบ จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความส าคญัคือ 
จิตส านึกประชากร พ้ืนฐานของสามญัส านึกการใชชี้วิตร่วมกนั รวมถึงระเบียบของทุกภาคส่วนยงัมี
ความอ่อนแอและไม่หนกัแน่น หากภาครัฐมีความอ่อนแอ ต่อให้องค์กรใหญ่มาร่วมมือกนั ก็ยงัท า
ใหเ้กิดการด าเนินการไดน้อ้ย การออกกฏหมายและการควบคุมอยา่งเคร่งครัด การปลูกฝังจิตส านึก
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาจจะเป็นเง่ือนไขส าคญัในการปรับเปล่ียนให้องค์กรเล็กจนถึงขนาดใหญ่เอง
ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งพร้อมในการยกระดบัความคิด และส านึกในส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกา้วไปสู่ยุค 
Green อย่างแทจ้ริง ซ่ึงในอนาคตผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าแนวโน้มท่ีสรุปได้จากการวิจยัในคร้ังน้ี     
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จะสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงต่อไปในอนาคต หากทุกภาคส่วนมีการร่วมมือและร่วมใจกนัเพื่อผลกัดนั
ใหเ้กิดความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไปในอนาคต 

2) แนวทางเร่ืองของความย ัง่ยืนเป็นประเด็นท่ีค่อนขา้งส าคญัมากในตลาดโลก ทั้งเอเชีย 
และยโุรป ในอนาคตต่อไปควรมีการให้ลองศึกษาเชิงลึกว่า  การรับรู้ของผูบ้ริโภคในตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง เพื่อกลายเป็นแนวทางหรือเป็นตวัเทียบท่ีจะแสดงให้รู้ถึงสถานการณ์
ในปัจจุบนั ซ่ึงการพฒันาเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัความย ัง่ยนื อาจจะมีการพฒันาไปในทางเดียวกนัได้
ต่อไปในอนาคต 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ตามมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสาร
การตลาด ซ่ึงเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ดงันั้นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาวิจัยใน
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอยา่งชดัเจน เพื่อใหไ้ดแ้นวทางท่ีแตกต่างและควรมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง
ของทัศนคติและการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายและ
แนวทางความคิดใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ใช้ 
1) การน าแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2567 ไปใช ้ควรมีการน าแนวทางเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของธุกิจท่ีในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัในแต่ละดา้น อาจจะน าแนวทางไปใชท้ั้ง 8 ดา้น 
หรือเลือกใชต้ามความเหมาะสมขององคก์ร 

2) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการดา้นนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัหน่วยงานส่ิงแวดลอ้มภาครัฐ หน่วยงานส่ิงแวดลอ้มภาคเอกชน และ
นักส่ือสารการตลาด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีด  าเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือเก่ียวข้อง        
ไดน้ าแนวทางการศึกษาไปใชเ้พ่ือพฒันานวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มให้
เกิดความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์



  
 

 

ที่ ศธ๐๕๒๖.๑๕/            คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

        ๑๑๘ ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น   
        เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

      ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง ขอเชิญเปน็ผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เรียน  
สิ่งที่แนบมาด้วย  ค าถามในการสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 

ด้วย นางสาวกนกพร ดิษริยะกุล รหัสประจ าตัว ๕๕๒๑๘๑๑๐๐๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกต ิคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗” ใช้เทคนิคเดลฟาย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ  

ในการนี้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม

งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี       

เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์) 
      คณบดคีณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

 
 

ส านักงานเลขานุการคณะ กลุ่มงานการศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๗๕๘ โทรสาร ๐ ๒๗๒๗ ๓๗๖๔ 
ติดต่อนักศึกษา นางสาวกนกพร ดิษริยะกุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๖๓ ๒๗๓๒ 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย 

รอบที่ 1 
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ใชเ้ทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  โดยสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมี
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดแ้นวทางใน
การด าเนินการดา้นแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน      
ในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนการวิจยั มีดงัน้ี 

 
                               ขั้นตอน    ระยะเวลา 

        

 

รอบท่ี 1 : 2 สปัดาห์ 
17-31 มีนาคม 2557 

 
รอบท่ี 2 : 1 สปัดาห์ 
21-27 เมษายน 2557 

 
 

รอบท่ี 3 : 1 สปัดาห์ 
5-11 พฤษภาคม 2557 

เร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื” 
Trend in Innovative Marketing Communication for Sustainable 
Environment 

ผูว้ิจยั นางสาวกนกพร ดิษริยะกุล 

คณะ นิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สาขาวิชา นวตักรรมนิเทศศาสตร์การตลาด 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร. บุหงา ชยัสุวรรณ 

ปีการศึกษา 2556 

วตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวโน้มเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2567 

ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 
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แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด จ  านวน 7 ข้อ เพื่อให้ท่าน
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้สดงความคิดเห็นและความคาดหมายอย่างกวา้งขวางเป็นอิสระ
ตามทศันะของท่าน 

 ความคิดเห็นและความคาดหมายของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีผูว้ิจ ัยจะน าไป
ประมวลเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 2 เพื่อให้ไดผ้ลสรุปของการวิจยัท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง ตามความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อความเท่ียงตรงของการวิจยัและเพื่อใหก้ารด าเนินการแบบสอบถามรอบท่ี 2 อยู่ภายใต้
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก  าหนด  ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งแบบสอบถามคืน       
ภายใน 24/มีนาคม/2557 จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

 

 

 

 
ส่วนที ่1 

ขอ้มลูพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

(ทั้งน้ีเพ่ือแจง้ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ทราบสถานภาพของผูท่ี้ให้

ขอ้มลูและขออนุญาตระบุช่ือและต าแหน่งของท่านลงในวิทยานิพนธ)์ 

ส่วนที ่2 แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน        
ในปี พ.ศ. 2558 - 2567 

 

 

 

ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม 

กรอบค าถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน 

แบบสอบถำมรอบท่ี 1 
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1.ช่ือ...........................................................นามสกุล........................................................................... 

2.เพศ..........................................................อาย.ุ.................................................................................. 

3.วุฒิการศกึษาสูงสุด (ระบุช่ือวฒิุเต็มและตวัยอ่) 

............................................................................................................................................................. 

สาขาวิชา
............................................................................................................................................................. 

4.สถานท่ีท างาน................................................................................................................................... 

5.ต าแหน่ง............................................................................................................................................ 

6.ประสบการณ์ท างาน......................................................................................................................ปี 

7.ประสบการณ์เก่ียวกบังานดา้นการตลาด........................................................................................ปี 

8.ประสบการณ์เก่ียวกบังานดา้นการส่ือสารการตลาด......................................................................ปี 

9.หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................................................................... 

10. Email Address............................................................................................................................... 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพืน้ฐานเบือ้งต้น 
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1.ความคดิเห็นทั่วไปเกีย่วกบั “การตลาดสีเขียว (Green Marketing)” 

1.1 ท่านคิดว่า “การตลาดสีเขียว (Green Marketing)” ในความคิดเห็นของท่านคืออะไร และ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่2 

แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพือ่ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื        

ในปี พ.ศ. 2558-2567 
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1.2 ในปัจจุบนัตามแนวคิดของ John Grant ไดม้ีการแบ่งรูปแบบของการตลาดสีเขียวออกเป็น 
3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
1) Green: ใช้เกณฑ์การวัดทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยดูท่ียอดการขายและการใช้การ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์  
2) Greener: ต้องการมากกว่าการท ายอดขาย แต่หวังผลด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ช่วยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

3) Greenest: เป็นระดับสูงสุดท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่และก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง

อย่างยัง่ยืนทางด้านส่ิงแวดล้อมในสังคม  

จากแนวคิดของ John Grant ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เก่ียวกบัการตลาดสีเขียวทั้ง 3 ระดับ        

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่านมีความคิดเห็นว่าอยา่งไร 

และท่านคิดว่า หน่วยงาน/องคก์ร ของท่าน อยูใ่นระดบัใดในปัจจุบนั เพราะเหตุใด 

 (โปรดอภิปรายอยา่งละเอียด) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2. ท่านคิดว่าระหว่างการท า Green Marketing กับ CSR มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร    

ถ้ามคีวามแตกต่างหรือมปีระเด็นเพิม่เตมิ กรุณาอภิปรายอย่างละเอยีด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ด้านการตลาด 
3.ท่านคิดว่าในปัจจุบัน หน่วยงาน/องค์กร ของท่านได้มีการท าการตลาดสีเขียว อย่างแท้จริง 

เพยีงพอแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด ขอให้ท่านประเมินการด าเนินงานของ หน่วยงาน/องค์กร ของ

ท่าน ดังต่อไปนี ้

3.1 มีกลยทุธห์รือการวางแผนในการด าเนินการอยา่งไร (จุดเด่น) 

3.2 มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 

3.3 มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

(โปรดอภิปรายอยา่งละเอียด) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ด้านการส่ือสารการตลาด 
4.ท่านคดิว่าในปัจจุบันหน่วยงาน/องค์กร ของท่านได้มีการท าการส่ือสารการตลาดสีเขียว (การใช้

ส่ือโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์, ส่ืออืน่ๆ) อย่างแท้จริงเพยีงพอแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด ขอให้ท่าน

ประเมนิการด าเนินงานของ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน ดังต่อไปนี ้

4.1 มีกลยทุธห์รือการวางแผนในการด าเนินการอยา่งไร (จุดเด่น) 

4.2 มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 

4.3 มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

 (โปรดอภิปรายอยา่งละเอียด) 

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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5.ท่านคดิว่าการรับรู้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน มีการรับรู้และความคิดเห็นต่อรูปแบบของการตลาด

และการส่ือสารการตลาดสีเขียวในปัจจุบันอย่างไร 

(โปรดอภิปรายอยา่งละเอียด) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. 
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6.ท่านคิดว่าแนวโน้มเกี่ยวกับเร่ืองการรับรู้และความคาดหวังของพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับ
การตลาดสีเขียว ในอกี 10 ปี ต่อไปนี ้(พ.ศ.2558-2567) จะเป็นอย่างไร  

(โปรดอภิปรายอยา่งละเอียด) 

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................  
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7.ท่านคดิว่าแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพือ่ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื ควรเป็นไป
ในทิศทางใด ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ต่อไปนี ้(พ.ศ.2558-2567)  

(โปรดอภิปรายอยา่งละเอียด) 

.............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย 
รอบที่ 2 
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ใชเ้ทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  โดยสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมี
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดแ้นวทางใน
การด าเนินการดา้นแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน      
ในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนการวิจยั มีดงัน้ี 

 
                               ขั้นตอน    ระยะเวลา 
 

 

 
รอบท่ี 1 : 2 สปัดาห์ 
17-31 มีนาคม 2557 

 
รอบท่ี 2 : 1 สปัดาห์ 
21-27 เมษายน 2557 

 
รอบท่ี 3 : 1 สปัดาห์ 
5-11 พฤษภาคม 2557 

 

เร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื” 
Trends in Innovative Marketing Communication for Sustainable Environment 

ผูว้ิจยั นางสาวกนกพร ดิษริยะกุล 
คณะ นิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สาขาวิชา นวตักรรมนิเทศศาสตร์การตลาด 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร. บุหงา ชยัสุวรรณ 
ปีการศึกษา 2557 
วตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาแนวโนม้เก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งย ัง่ยนืในช่วงระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2567 

ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 
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 จากการตอบแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 ขณะน้ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการรวบรวม
ค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 ท่าน จดัท าเป็นแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ดงัน้ี 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องว่างท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัแนวโน้ม
นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ในช่วงระยะเวลา   10 ปี ระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2558-2567 โดยความคิดเห็นจะมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 
ระดบั ท่ีมีความหมายดงัน้ี คือ 

 
5  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ มาก 
3  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ ปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ นอ้ยท่ีสุด 
 
เพื่อความเท่ียงตรงของการวิจัยและเพื่อให้การด าเนินการของแบบสอบถามรอบท่ี 3          

อยูภ่ายใตต้ามกรอบระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านผูเ้ช่ียวชาญในการ
ตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 น้ี และส่งแบบสอบถามกลบัคืน ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2557 
จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ท่ีท่านผูเ้ ช่ียวชาญกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม เร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื” 

 
 
        

 

 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามรอบที ่2 
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ข้อ 

 
แนวโน้มนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด 
เพื่อส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

ความเป็นไปได้ ภาพอนาคต 

น้อ
ยท

ี่สุด
   1

 

น้อ
ย  

 2 

ปา
นก

ลา
ง  

 3 

มา
ก 

  4
 

มา
กท

ี่สุด
   5

 

พึง
ปร

ะส
งค์

 

ไม่
พึง

ปร
ะส

งค์
 

1. ด้านกลยทุธ์        

1.1 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษัทต่างๆ มีความเข้าใจถึง
ความหมายของการตลาดสี เขียว  (Green Marketing)          
มากยิง่ข้ึน 

       

1.2 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ มีความเขา้ใจถึงรูปแบบ 
(Concept) ของการตลาดสีเขียว (Green Marketing )  มาก
ยิง่ข้ึน 

       

1.3 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ มีการท าการตลาด แนว
การตลาดสีเขียว (Green Marketing ) มากยิง่ข้ึน 

       

1.4 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นการตลาด
แนวทางหลกัที่ทุกองคก์รใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตาม 

       

1.5 องค์กร,หน่วยงาน, และบริษัทต่างๆ ที่ไม่ได้ท  าการตลาด         
สีเขียว (Green Marketing) จะโดนโจมตีจากสังคม 

       

1.6 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษัทต่างๆ สามารถแสดงความ
จริงใจที่มีต่อผู ้บริโภค  ผ่านรูปแบบของการท าการตลาด        
สีเขียว (Green Marketing)      

       

1.7 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการดา้นการตลาดสีเขียวจาก
ระดบั Green ให้เกิดเป็นการพฒันาย ัง่ยืนสูงสุดใน      ระดบั 
Greenest 

       

1.8 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ มีการท าเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และเศรษฐกิจร่วมกนั เพือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

       

1.9 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นแนวทาง
หลกัในการช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

       
 
 
 

แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพือ่ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื        

ในปี พ.ศ. 2558-2567 
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ข้อ 

 
 
 
 

แนวโน้มนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด 
เพื่อส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

 
 

ความเป็นไปได้ 

 
 

ภาพอนาคต 

น้อ
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1.10 การพฒันาอย่างย ัง่ยืน คือ ปัจจัยหลกัในการแข่งขนั     ระยะ
ยาวขององคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ 

       
 
 

1.11 กลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะกลายเป็นขอ้บงัคบัที่มีความ
เป็นระบบและถูกบูรณาการเขา้กบัการท างานของทุกองค์กร, 
หน่วยงาน, และบริษทั 

       

1.12 การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้
น ้ าจนถึงปลายน ้ าขององค์กร จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้
ส่ิ งแวดล้อมเกิดความอย่างย ั่งยืนอย่างแท้จ ริงและเกิด
ประโยชน์อยา่งถาวร 

       

1.13 การพัฒนาอย่างย ั่งยืนในระยะยาว จะต้องเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเน้นอตัรา
การเติบโต หรือท าก  าไรเป็นหลกั 

       

2. แนวโน้มการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 
CSR : Corporate Social Responsibility ในอนาคต 

       

2.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเดน็ปัญหาทางสังคม         
(Cause Promotion) 

       

2.2 การตลาดที่เกี่ยวโยงกบัประเดน็ทางสังคม           
(Cause-Related Marketing) 

       

2.3 การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม                
(Corporate Social Marketing) 

       

2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy)        

2.5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)        

2.6 การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม        
(Socially Responsible Business Practices) 

       

2.7 รูปแบบท่ีอาจเกิดเพิ่มใหม่ในอนาคต คือ (ถา้มี)        
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2.8 การท ากิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม      (CSR : 
Corporate Social Responsibility) ขององค์กร, หน่วยงาน, 
และบริษทัต่างๆ มีส่วนช่วยในการพฒันาให้ส่ิงแวดลอ้มเกิด
ความย ัง่ยนื 

       

2.9 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) 
จะกลายเป็นแนวทางที่ใชใ้นการปฏิบติัร่วมกนั เพื่อส่งเสริม
ใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

       

3. ด้านนวัตกรรม        

3.1 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะมีการคิดคน้และน า
นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ เพื่อ เป็นกลยุทธ์ ช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) สมบูรณ์
และเกิดความย ัง่ยนื 

       

3.2 นวตักรรมจะเป็นส่ิงท่ีองค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ 
น ามาใชเ้พื่อเป็นกลยทุธ์หลกัในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด
ประเภทเดียวกนั      

       

3.3 นวตักรรมที่น ามาใช ้ถา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดมาก
เ ท่ า ไ ห ร่  จ ะ ยิ่ ง ท  า ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภ ค เ กิ ด คว า มสน ใ จ ใ น                     
ตวัองคก์รมากเท่านั้น 

       

3.4 การใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่หคุ้ม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

       

3.5 นวตักรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืจะเขา้มามีบทบาทส าคญั
ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาและเปลี่ยนแปลงส่ิงต่างๆ ใหดี้ข้ึน 

       

3.6 แนวคิดเกี่ยวกบันวตักรรมกบัความย ัง่ยืน จะเป็นแนวคิดท่ีใช้
ในการเช่ือมโยงการพฒันาทางนวตักรรมกบัความย ัง่ยืนของ
มนุษยใ์หเ้พิ่มมากข้ึน 

       

3.7 นวัตกรรมสามารถก่อให้เกิด สินค้าหรือบริก ารใหม่ๆ             
ท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
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3.8 นวัตกรรมสามารถก่อให้เกิดกระบวนการใหม่ๆ เ ช่น 
กระบวนการที่ใชเ้พื่อลดการใชพ้ลงังาน 

       

3.9 นวัตกรรมสามารถก่อให้เกิดตลาดใหม่ที่ เกิดจากการใช้
ประโยชน์จากเร่ืองของความยัง่ยนื 

       

3.10 นวตักรรมสามารถก่อใหเ้กิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความ
อยูร่อดท่ีย ัง่ยนื 

       

3.11 ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

       

4. ด้านผู้บริโภค        

4.1 กลุ่มผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ผลกัดนัให้เกิดแนวทาง
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

       

4.2 การปลูกฝังจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคประเภท
เดก็และเยาวชน ใหมี้จิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

       

4.3 กลุ่มผู ้บริโภคจะมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม     
มากยิง่ข้ึน 

       

4.4 มีการส่งเสริมในด้านของส่ือท่ีใช้มากข้ึนเน่ืองจากส่ือมี
อิทธิพลสูงต่อความรู้สึกและการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

       

4.5 กระจายความครอบคลุมด้านการรับรู้ของผู ้บริโภคทั้ งใน
จงัหวดัและต่างจงัหวดั เกี่ยวกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 

       

4.6 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั จะท าให้ผูบ้ริโภคหันมา
ใส่ใจกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่ม
มากข้ึน 

       

4.7 ผูบ้ริโภคจะตระหนกัและเห็นว่า เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มจะเป็น
เร่ืองส าคญัและใกลต้วั 

       

4.8 ผู ้บริโภคจะมีความรู้ความเข้าใจท่ีดีข้ึน ในเร่ืองการตลาด       
สีเขียวอยา่งแทจ้ริง 

       

4.9 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะตอ้งมีการปรับตวัให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป      
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4.10 การเลือกใชส่ื้อที่เหมาะสมและตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย
มากที่สุด จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือ        ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 

       

4.11 มีช่องทางการส่ือสารถึงกลุ่มผู ้บริโภคเพิ่มมากข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภครับข่าวสารไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

       

4.12 ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจกบัองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการ
ด าเนินงานท่ีใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

       

4.13 ผู ้บริโภคมีความคาดหวังสูงกับองค์กรใหญ่ๆ ที่มีช่ือเสียง    
ใหเ้ขา้สู่ระดบั Greenest มากที่สุด 

       

4.14 ผูบ้ริโภคมีความรู้และความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน        
4.15 ผูบ้ริโภคมีความภูมิใจที่จะมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่พร้อมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูง 
       

5. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภค 

       

5.1 ปัจจัยดา้นสังคม เช่น อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง, การค านึงถึง
คุณภาพชีวิต 

       

5.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เช่น ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญั
ต่อการตดัใจของผูบ้ริโภค, วิธีการด าเนินชีวิต 

       

5.3 ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม        
5.4 การส่ือสารการตลาด        
5.5 ผลิตภณัฑ ์(Product)        
5.6 ราคา (Price)        
5.7 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)        
5.8 การส่งเสริมการขาย (Promotion)        
5.9 อื่นๆ (ถา้มี) 

........................................................................................ 
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6. ปัญหาและอุปสรรค ด้านการตลาด        
6.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)        

6.1.1 สร้างจุดเด่น (ศักยภาพ) ของผลิตภัณฑ์สีเขียวให้มีความ
แตกต่างจากผลิตภณัฑป์กติ 

       

6.1.2 คุณสมบติัของผลิตภณัฑสี์เขียวจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มทุกกระบวนการ 

       

 6.1.2.1  การลด (Reduce)        
 6.1.2.2  การใช้ซ ้า (Reuse)        
 6.1.2.3  การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)        
 6.1.2.4  การเติม (Refill)        
6.1.3 การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สามารถก้าวไปสู่ความย ัง่ยืนและ 

ท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
       

6.1.4 บรรจุภณัฑ์สามารถย่อยสลายและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดย
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

       

6.1.5 ฉลากเขียวจะมีบทบาทส าคัญในการรับประกนัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑสี์เขียว 

       

6.2 ราคา (Price)        
6.2.1 ผลิตภณัฑ์สีเขียวมีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑ์ปกติ ท าให้มีผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
       

6.2.2 อาจมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดตน้ทุนในการผลิต         
และ ส่ งผลให้ผลิ ตภัณฑ์ สี เ ขี ยว มีร า คาที่ ใ กล้เ คี ย งกับ    
ผลิตภณัฑป์กติ หรือถูกกว่า 

       

6.2.3 การตั้งราคาของผลิตภณัฑ์สีเขียว ข้ึนอยู่กบัการเป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่ มผู ้บ ริ โภคที่ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตัว
ผลิตภณัฑแ์ละองคก์ร  

       

6.2.4 สถานการณ์ทางการแข่งขนัในตลาดมีส่วนในการตั้งราคาของ
ผลิตภณัฑสี์เขียว 
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6.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)        
6.3.1 มีการจดัสถานที่ในการจดัจ าหน่ายอยา่งเหมาะสม        
6.3.2 สร้างแหล่งในการซ้ือ-ขาย ใหเ้พิ่มข้ึน        
6.3.3 ลดผลกระทบจากการขนส่ง ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยที่สุด 
       

6.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)        
6.4.1 สร้างการส่งเสริมการขายที่สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้       เขา้

มามีส่วนร่วม 
       

6.4.2 ภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน ในการท าการ
ส่งเสริมการขาย 

       

7. ปัญหาและอุปสรรค (ด้านการส่ือสารการตลาด)        
7.1 สร้างความชัดเจนในการน าเสนอด้านเน้ือหาและข้อมูล 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
       

7.2 การส่ือสารการตลาดต้องครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 

       

7.3 งบประมาณขององค์กรมีความส าคญัในการช่วยส่งเสริมให้
เกิดการส่ือสารการตลาด 

       

7.4 มีการส่งเสริมใหมี้การน าเสนอถึงความส าคญัของการส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

       

7.5 การใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ 

       

7.6 การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดที่ เหมาะสมกับ
ผูบ้ริโภคทุกคน 

       

8. บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน        
8.1 องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดอบรมสร้างจิดส านึก

ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานภายในองค์กรทุกคนเพื่อเป็น
ปลูกฝังและเป็นการละลายพฤติกรรมใหก้บัพนกังาน 
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แนวโน้มนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด 
เพื่อส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

ความเป็นไปได้ ภาพอนาคต 
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พึง
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ไม่
พึง

ปร
ะส

งค์
 

8.2 การคาดหวังให้ทุกองค์กร เข้า สู่ ระดับสู ง สุด  Greenest         
เพื่อสร้างใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

       

8.3 มีองคก์รท่ีดูแลเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัองคก์รท่ีมีการท า
ธุรกิจการตลาดสีเขียว 

       

8.4 ภาครัฐและเอกชน ควรใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัส่งเสริม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัองคก์รท่ีมีงบประมาณนอ้ย 

       

8.5 มีการออกกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และสามารถเป็น
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพได ้

       

8.6 เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เขา้สู่รูปแบบกระบวนการของ
การท าการตลาดสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 

       

8.7 มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
NGOs และประชาชนทัว่ไป 

       

8.8 ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการที่จูงใจให้องค์กรต่างๆ  หัน
มาท าการตลาดสีเขียวมากข้ึน 

       

8.9 นวัตกรรมสามารถช่วยให้ต้นทุนในการผลิตสามารถ        
ลดลงได ้

       

8.10 นวตักรรมและเทคโนโลยีที่มีการพฒันาตลอดเวลา ส่งผลให้
กระบวนการและขั้ นตอนต่างๆ มีคว ามสะดวกสบาย          
มากยิง่ข้ึน 

       

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

.................................................................................................................................. ...................



 
 

 

 
 

แบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย 
รอบที่ 3
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ใชเ้ทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  โดยสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมี
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดแ้นวทางใน
การด าเนินการดา้นแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน      
ในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนการวิจยั มีดงัน้ี 

 
                               ขั้นตอน    ระยะเวลา 
 

 

 
รอบท่ี 1 : 2 สปัดาห์ 
17-31 มีนาคม 2557 

 
รอบท่ี 2 : 1 สปัดาห์ 
21-27 เมษายน 2557 

 
รอบท่ี 3 : 1 สปัดาห์ 
5-11 พฤษภาคม 2557 

 

เร่ือง “แนวโนม้นวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื” 
Trends in Innovative Marketing Communication for Sustainable Environment 

ผูว้ิจยั นางสาวกนกพร ดิษริยะกุล 
คณะ นิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สาขาวิชา นวตักรรมนิเทศศาสตร์การตลาด 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร. บุหงา ชยัสุวรรณ 
ปีการศึกษา 2557 
วตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาแนวโนม้เก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งย ัง่ยนืในช่วงระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2567 

ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 



196 
 

 

 

 

 

แบบสอบถามรอบท่ี 3 น้ี เป็นแบบสอบถามรอบสุดทา้ย ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ   
ช่วยกรุณาทบทวนความคิดเห็นของท่าน เก่ียวกับแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2567 ว่าท่านตอ้งการ
ยนืยนัหรือเปล่ียนแปลงความคิดเห็นหรือไม่ 

กรณีท่ี 1. ถา้ท่านยืนยนัความคิดเห็นเดิม แต่ยงัอยู่ในช่วงพิสัยระหว่างควอไทล ์โปรดท า
เคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่างอนัดบัคะแนนเดิม 

กรณีท่ี 2. ถา้ท่านเปล่ียนแปลงความคิดเห็น แต่ยงัอยูใ่นช่วงพิสยัระหว่างควอไทล ์โปรดท า
เคร่ืองหมาย () ลงในช่องอนัดบัคะแนนใหม่ 

กรณีท่ี 3. ถา้ท่านยนืยนัความคิดเห็นเดิมหรือเปล่ียนแปลงความคิดเห็นใหม่ท่ีอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตพิสยัระหว่างควอไทล ์โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องอนัดบัคะแนนท่ีท่านตอ้งการ     
และขอความกรุณาใหท่้านแสดงเหตุผลสั้นๆ ในตอนทา้ยขอ้แต่ละขอ้ดว้ย 

เคร่ืองหมาย           หมายถึง ค่าระดบัคะแนนของท่านท่ีตอบมาในรอบท่ี 2 

เคร่ืองหมาย           หมายถึง ค่ามธัยฐานท่ีค านวณไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้งกลุ่ม 

เคร่ืองหมาย               หมายถึง ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ท่ีค  านวณไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งกลุ่ม 
 
ตวัอย่าง 

 

     

ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม 

แบบสอบถำมรอบท่ี 3 
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แนวโน้มนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด 
เพื่อส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
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1. ด้านกลยทุธ์       

1.1 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ มีความเข้าใจถึง
ความหมายของการตลาดสีเขียว (Green Marketing )  มาก
ยิง่ข้ึน 

    
 

 
 

 

1.2 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ มีความเข้าใจถึง
รู ป แ บ บ  ( Concept) ข อ ง ก า ร ต ล า ด สี เ ขี ย ว                       
(Green Marketing )  มากยิง่ข้ึน 

   
 

 
 

  

1.3 องค์กร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ มีการท าการตลาด 
แนวการตลาดสีเขียว (Green Marketing ) มากยิง่ข้ึน 

    
  

  

1.4 การตลาดสี เขียว  (Green Marketing)  จะกลายเ ป็น
การตลาดแนวทางหลักที่ทุกองค์กรให้ความส าคัญ         
และปฏิบติัตาม 

    
 

  

1.5 องคก์ร,หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ ที่ไม่ไดท้  าการตลาด      
สีเขียว (Green Marketing) จะโดนโจมตีจากสังคม 

  
  

    

1.6 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ สามารถแสดงความ
จริงใจที่มีต่อผูบ้ริโภค ผ่านรูปแบบของการท าการตลาด    
สีเขียว (Green Marketing)      

    
 

  

1.7 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะมีการพฒันาและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการดา้นการตลาดสีเขียว
จากระดับ Green ให้เกิดเป็นการพัฒนาย ัง่ยืนสูงสุดใน      
ระดบั Greenest 

    
 
 

  
 
 
 

1.8 องค์กร, หน่วยงาน , และบริษัทต่างๆ มีการท าเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจร่วมกนั เพือส่งเสริมให้
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

    
 

  

1.9 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) จะกลายเป็นแนวทาง
หลกัในการช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

    
  

  

แนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน        

ในปี พ.ศ. 2558-2567 
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1.10 การพัฒนาอย่างย ั่งยืน  คือ ปัจจัยหลักในการแข่งขัน     
ระยะยาวขององคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ 

     
 

 
 

1.11 กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย ัง่ยืนจะกลายเป็นข้อบังคับท่ีมี
ความเป็นระบบและถูกบูรณาการเขา้กบัการท างานของ
ทุกองคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทั 

    
 

  

1.12 การท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่
ตน้น ้าจนถึงปลายน ้าขององคก์ร จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริม
ให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดความอย่างย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริงและเกิด
ประโยชน์อยา่งถาวร 

     
 
 

 

1.13 การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จะต้องเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเน้น
อตัราการเติบโต หรือท าก  าไรเป็นหลกั 

     
 

 

2. แนวโน้มการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 
CSR : Corporate Social Responsibility ในอนาคต 

      

2.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเดน็ปัญหาทางสังคม         
(Cause Promotion) 

    
  

  

2.2 การตลาดที่เกี่ยวโยงกบัประเดน็ทางสังคม           
(Cause-Related Marketing) 

    
  

  

2.3 การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม                
(Corporate Social Marketing) 

    
 

  

2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล  
(Corporate Philanthropy) 

    
 

  

2.5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน  
(Community Volunteering) 

    
  

  

2.6 การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม        
(Socially Responsible Business Practices) 

     
 

 

2.7 รูปแบบท่ีอาจเกิดเพิ่มใหม่ในอนาคต คือ (ถา้มี) 
........................................................................................ 
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2.8 การท ากิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม      
(CSR : Corporate Social Responsibility) ขององค์กร , 
หน่วยงาน, และบริษัทต่างๆ มีส่วนช่วยในการพัฒนา              
ใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดความย ัง่ยนื 

    
 
 

  

2.9 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความ
รับผิ ดชอบ ต่อสั งคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) จะกลายเป็นแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติ
ร่วมกนั เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

    
 
 

  

3. ด้านนวัตกรรม       

3.1 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะมีการคิดคน้และ   
น านวตักรรมใหม่ๆมาใช ้เพื่อเป็นกลยุทธ์ช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการท าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) 
สมบูรณ์และเกิดความย ัง่ยนื 

    
 
 

  

3.2 นวัตกรรมจะเป็นส่ิงท่ีองค์กร, หน่วยงาน, และบริษัท
ต่างๆ น ามาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันกับ
คู่แข่งในตลาดประเภทเดียวกนั      

    
 

  

3.3 นวตักรรมที่น ามาใช ้ถา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
มากเท่าไหร่ จะยิ่งท  าให้ผู ้บริโภคเกิดความสนใจใน        
ตวัองคก์รมากเท่านั้น 

     
 

 

3.4 การใชน้วตักรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่หคุ้ม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

    
  

  

3.5 นวตักรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนจะเขา้มามีบทบาท
ส าคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหาและเปลี่ยนแปลงส่ิงต่างๆ ให้ดี
ข้ึน 

    
 

  

3.6 แนวคิดเกี่ยวกบันวตักรรมกบัความย ัง่ยนื จะเป็นแนวคิดท่ี
ใช้ในการเช่ือมโยงการพัฒนาทางนวัตกรรมกับความ
ย ัง่ยนืของมนุษยใ์หเ้พิ่มมากข้ึน 

    
 

  

3.7 นวัตกรรมสามารถก่อให้เกิด สินค้าหรือบริการใหม่ๆ        
ท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
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3.8 นวัตกรรมสามารถก่อให้เกิดกระบวนการใหม่ๆ เช่น 
กระบวนการที่ใชเ้พื่อลดการใชพ้ลงังาน 

    
  

  

3.9 นวตักรรมสามารถก่อให้เกิดตลาดใหม่ที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์จากเร่ืองของความยัง่ยนื 

    
  

 
 

 

3.10 นวตักรรมสามารถก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้น
ความอยูร่อดท่ีย ัง่ยนื 

    
 

  

3.11 ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

     
 

 

4. ด้านผู้บริโภค       

4.1 กลุ่มผู ้บริโภคคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ผลักดันให้เกิด
แนวทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

    
 

  

4.2 การปลูกฝังจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมให้กลุ่มผู ้บริโภค
ประเภทเดก็และเยาวชน ใหมี้จิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

     
 

 

4.3 กลุ่มผูบ้ริโภคจะมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม   
มากยิง่ข้ึน 

    
 

  

4.4 มีการส่งเสริมในด้านของส่ือท่ีใช้มากข้ึนเน่ืองจากส่ือ        
มีอิทธิพลสูงต่อความรู้สึกและการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

    
 

  

4.5 กระจายความครอบคลุมดา้นการรับรู้ของผู ้บริโภคทั้งใน
จงัหวดัและต่างจงัหวดั เกี่ยวกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 

    
 

  

4.6 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั จะท าให้ผูบ้ริโภคหัน
มา ใ ส่ ใจ กับผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ ก า รที่ เ ป็ น มิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มมากข้ึน 

    
 

  

4.7 ผูบ้ริโภคจะตระหนกัและเห็นว่า เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มจะ
เป็นเร่ืองส าคญัและใกลต้วั 

    
 

  

4.8 ผูบ้ริโภคจะมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ในเร่ืองการตลาด   
สีเขียวอยา่งแทจ้ริง 

   
  

   

4.9 องคก์ร, หน่วยงาน, และบริษทัต่างๆ จะตอ้งมีการปรับตวั
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค                    ที่
เปลี่ยนแปลงไป      
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4.10 การเลือกใช้ส่ือที่ เหมาะสมและตรงกับกลุ่มผู ้บริโภค
เป้าหมายมากที่สุด จะท าให้ผู ้บริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือ        
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

    
 

 

  

4.11 มี ช่องทางการส่ือสารถึงกลุ่มผู ้บ ริโภคเพิ่ มมากข้ึน          
ท าใหผู้บ้ริโภครับข่าวสารไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

    
 

  

4.12 ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจกบัองค์กรที่มีจริยธรรม และมี
การด าเนินงานท่ีใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

    
 

  

4.13 ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัสูงกบัองค์กรใหญ่ๆ ที่มีช่ือเสียง 
ใหเ้ขา้สู่ระดบั Greenest มากที่สุด 

    
 

  

4.14 ผูบ้ริโภคมีความรู้และความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน     
 

  

4.15 ผูบ้ริโภคมีความภูมิใจที่จะมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่พร้อมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูง 

    
 

  

5. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภค 

      

5.1 ปัจจัยด้านสังคม เช่น อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง , การ
ค านึงถึงคุณภาพชีวิต 

    
 

  

5.2 ปัจจัยด้านจิตวิทยา เ ช่น  ทัศนคติด้าน ส่ิงแวดล้อมมี
ความส าคญัต่อการตดัใจของผูบ้ริโภค, วิธีการด าเนินชีวิต 

    
 

  

5.3 ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม     
  

  

5.4 การส่ือสารการตลาด 
 

    
 

  

5.5 ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 

    
  

  

5.6 ราคา (Price) 
 

     
 

 

5.7 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
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5.8 การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 

    
  

  

6. ปัญหาและอุปสรรค ด้านการตลาด       
6.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)       

6.1.1 สร้างจุดเด่น (ศกัยภาพ) ของผลิตภณัฑ์สีเขียวให้มีความ
แตกต่างจากผลิตภณัฑป์กติ 

    
 

  

6.1.2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สี เขียวจ า เป็นต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุกกระบวนการ 

    
 

  

 6.1.2.1  การลด (Reduce) 
 

    
 

  

 6.1.2.2  การใช้ซ ้า (Reuse) 
 

    
 

  

 6.1.2.3  การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 

     
 

 

 6.1.2.4  การเติม (Refill) 
 

    
  

  

6.1.3 การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สามารถก้าวไปสู่ความย ัง่ยืน
และ ท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

     
 

 

6.1.4 บรรจุภณัฑ์สามารถย่อยสลายและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือท าลายส่ิงแวดลอ้มน้อย
ที่สุด 

     
 

 

6.1.5 ฉลากเขียวจะมีบทบาทส าคญัในการรับประกนัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑสี์เขียว 

    
 

  

6.2 ราคา (Price)       
6.2.1 ผลิตภณัฑ์สีเขียวมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ ท าให้มี

ผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
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6.2.2 อาจมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดตน้ทุนในการผลิต         
และ ส่ งผลให้ผลิ ตภัณฑ์ สี เ ขี ยว มีร า คาที่ ใ กล้เ คี ย งกับ    
ผลิตภณัฑป์กติ หรือถูกกว่า 

    
 

  

6.2.3 การตั้งราคาของผลิตภณัฑ์สีเขียว ข้ึนอยู่กบัการเป็น        ท่ี
ยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคที่สอดคล้องกบัภาพลักษณ์ของตัว
ผลิตภณัฑแ์ละองคก์ร  

    
 

  

6.2.4 สถานการณ์ทางการแข่งขนัในตลาดมีส่วนในการตั้งราคาของ
ผลิตภณัฑสี์เขียว 

    
 

  

6.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)       
6.3.1 มีการจดัสถานที่ในการจดัจ าหน่ายอยา่งเหมาะสม 

 
    

 
  

6.3.2 สร้างแหล่งในการซ้ือ-ขาย ใหเ้พิ่มข้ึน 
 

    
 

  

6.3.3 ลดผลกระทบจากการขนส่ง ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยที่สุด 

    
 

  

6.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)       
6.4.1 สร้างการส่งเสริมการขายที่สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้       เขา้

มามีส่วนร่วม 
    

 
  

6.4.2 ภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน ในการท าการ
ส่งเสริมการขาย 

    
 

  

7. ปัญหาและอุปสรรค (ด้านการส่ือสารการตลาด)       
7.1 สร้างความชัดเจนในการน าเสนอด้านเน้ือหาและข้อมูล 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     

 
 

7.2 การส่ือสารการตลาดต้องครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 

     
 

 

7.3 งบประมาณขององค์กรมีความส าคญัในการช่วยส่งเสริมให้
เกิดการส่ือสารการตลาด 

    
 

  

7.4 มีการส่งเสริมใหมี้การน าเสนอถึงความส าคญัของการส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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7.5 การใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ 

     
 

 

7.6 การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดที่ เหมาะสมกับ
ผูบ้ริโภคทุกคน 

     
 

 

8. บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน       
8.1 องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดอบรมสร้างจิดส านึก

ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานภายในองค์กรทุกคนเพื่อเป็น
ปลูกฝังและเป็นการละลายพฤติกรรมใหก้บัพนกังาน 

     
 

 

8.2 การคาดหวังให้ทุกองค์กร เข้า สู่ ระดับสู ง สุด  Greenest           
เพื่อสร้างใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

    
 

  

8.3 มีองคก์รท่ีดูแลเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัองคก์รท่ีมีการท า
ธุรกิจการตลาดสีเขียว 

    
 

  

8.4 ภาครัฐและเอกชน ควรใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัส่งเสริม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัองคก์รท่ีมีงบประมาณนอ้ย 

    
 

  

8.5 มีการออกกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ชดัเจน และสามารถเป็น
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพได ้

    
 

  

8.6 เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เขา้สู่รูปแบบกระบวนการของ
การท าการตลาดสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 

    
 

  

8.7 มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
NGOs และประชาชนทัว่ไป 

     
 

 

8.8 ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการที่จูงใจให้องค์กรต่างๆ      
หนัมาท าการตลาดสีเขียวมากข้ึน 

    
 

  

8.9 นวัตกรรมสามารถช่วยให้ต้นทุนในการผลิตสามารถ        
ลดลงได ้

    
 

  

8.10 นวตักรรมและเทคโนโลยีที่มีการพฒันาตลอดเวลา ส่งผลให้
กระบวนการและขั้ นตอนต่างๆ มีคว ามสะดวกสบาย          
มากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
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............................................................................................................................. ........................ 

................................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีส่ละเวลาในการท าแบบสอบถามเพื่อการวจิยัชุดนี้ 

นางสาวกนกพร ดษิรยิะกุล (ผูว้จิยั) 

คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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กรณุาสง่แบบสอบถามกลบัคนืผูว้จิยัภายใน 27/เมษายน/2557  

จะเป็นพระคณุอย่างยิง่ 



 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกุล     นางสาวกนกพร  ดิษริยะกุล 

 
ประวตักิารศึกษา     ศิลปกรรมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
ประสบการณ์ท างาน    พ.ศ. 2554 - 2555 

     ต าแหน่ง Interior Consultant 
     บริษทั เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เฮา้ส์ 
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