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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) 

แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธของการส่ือสารการตลาดเพ่ือ
สงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนในปจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนในปจจุบัน 3) เพ่ือศึกษาแนวโนมเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือสงเสริมสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนในชวงระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2558 - 2567)  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุมนักการตลาดและนักส่ือสารการตลาดท่ีปฏิบัติงาน    

ภายในองคกร หนวยงาน และบริษัท ที่มีแนวทางการดําเนินการธุรกิจเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม      
รวมท้ังส้ินจํานวน  17 ทาน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 3 รอบ วิเคราะหขอมูลดวย         
คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาความแตกตางระหวางฐานนิยมและมัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 

ผลการวิจัยพบวา แนวโนมนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2567 แบงเปน 8 ดาน ประกอบดวย 1) ดานกลยุทธ 2) ดานแนวโนมการดําเนิน
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ในอนาคต 3) ดานนวัตกรรม 4) ดาน
ผูบริโภค 5) ดานปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 6) ดานปญหาและ
อุปสรรคดานการตลาด      7) ดานปญหาและอุปสรรคดานการส่ือสารการตลาด 8) ดานบทบาทของ
องคกรภาครัฐและภาคเอกชน      สามารถสรุปไดดังน้ี คือ 

1.ดานกลยุทธ: ใชการพัฒนาอยางย่ังยืนเปนปจจัยหลักในการแขงขันระยะยาว  
2.ดานแนวโนมการดําเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR)          

ในอนาคต: โดยมุงเนนการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible 

Business Practices)  
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3.ดานนวัตกรรม: บริษัทตางๆจะมีแนวโนมในการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ    
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยรวม 

4.ดานผูบริโภค: ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะมีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอมมากย่ิงข้ึน 

5.ดานปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภค :      

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดและราคา ยังคงเปนปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภค 

6.ดานปญหาและอุปสรรคดานการตลาด: 

- ผลิตภัณฑสามารถกาวไปสูความย่ังยืนและทําลายส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ในสวนของบรรจุภัณฑ
จะตองสามารถยอยสลายและนํากลับมาใชใหมไดโดยไมทําลายส่ิงแวดลอมหรือทําลายส่ิงแวดลอม
นอยที่สุด 

- มีแนวโนมท่ีภาครัฐและเอกชนจะเขามามีสวนรวมใหการสนับสนุนในการทําการสงเสริมการขาย 

7.ปญหาและอุปสรรคดานการส่ือสารการตลาด: สรางความชัดเจนในการนําเสนอเน้ือหาและ
ขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เปนสิ่งท่ีบริษัทตองนําเสนอถึงผูบริโภคใหรับรูและเขาใจ  
8.ดานบทบาทขององคกรภาครัฐและภาคเอกชน: มีการจัดอบรมสรางจิดสํานึกดานส่ิงแวดลอม
ใหกับพนักงานภายในองคกรทุกคนเพ่ือเปนปลูกฝงและเปนการละลายพฤติกรรมใหกับพนักงาน
ภาครัฐและเอกชน  

 

คําสําคัญ: แนวโนม/ นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด/ สิ่งแวดลอม/ ยั่งยืน/ เทคนิคเดลฟาย 
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Abstract 

This research is the Qualitative Research 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) Factor effecting to buying behavior of Eco-product 6) Problem and barrier 

in marketing 7) Problem and barrier in marketing communication 8) Government and 

private investor roll. They could be summarized as following. 

1. Strategy: 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. Factor effecting to buying behavior of Eco-products: Marketing 

communication and price are the main factors influencing a costumer’s decision 
to buy.  

 6. Problem and barrier in marketing 

- Product improvement can lead to success and cause less effect to the 

environment. Packaging can be reused without harm or less effect to the 

environment.  
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- Both government and private investors support in sales and marketing.  

7. Problem and barrier in marketing communication: Companies need to 

provide more clear information about the environment to consumers.  

8. Government and private investor roll: create seminar and build personal 

accountability in environment for employees both government and private 

corporation. 

 

Keywords: Trend/ Innovative Marketing Communication/ Environment/ Sustainable/ 

Delphi Technique 

 

บทนํา 
ปจจุบันมนุษยมีความตองการดานปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการนํามาใชดํารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึน           

โดยปจจัยพ้ืนฐานท่ีมนุษยตองการก็คือ ปจจัย 4 ซ่ึงประกอบไปดวย อาหาร, ที่อยูอาศัย, เคร่ืองนุงหม และ    

ยารักษาโรค ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีไดกลายเปนส่ิงท่ีกระตุนใหมนุษยเกิดการพัฒนาความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและวิทยาการในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางสะดวกสบายและงายดาย ขณะท่ีความ
ตองการดานปจจัยพ้ืนฐานตางๆในการดํารงชีวิตของมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน แตในทางกลับกัน
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ   ที่มีอยูบนโลกน้ันกลับคอยๆลดนอยลง และยังไมสามรถตอบสนองตอความ
ตองการของมนุษยท้ังหมดได       (ทิพวัลย สีจันทร, 2553)  
  “ปญหาส่ิงแวดลอม” สามารถเกิดข้ึนไดในทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอยางย่ิงในบริ เวณพ้ืนท่ีๆ มี
ประชากรอาศัยอยูหนาแนน และในบริเวณท่ีมีประชากรหนาแนนจะสงผลใหปญหาความเส่ือมโทรมของ
สิ่งแวดลอมมากตามไปดวย ปญหาส่ิงแวดลอมจึงกลายเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท 
ดังน้ันปญหาส่ิงแวดลอม ในเมืองจึงเกิดการใชทรัพยากรของบุคคลและการผลิตของเสียจากการใช
ทรัพยากร สวนปญหาส่ิงแวดลอมในเขตชนบท จะเกิดจากการเพ่ิมความตองการในดานท่ีอยูอาศัย อาหาร 
หรือปจจัย 4 ตางๆ     (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2555) 

เม่ือเกิดปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึน สงผลใหแตละประเทศท่ัวโลกเร่ิมหันมาใหความสนใจและใสใจ
ดานของการอนุรักษส่ิงแวดลอมในรูปแบบตางๆมากย่ิงข้ึน และพรอมท่ีจะหาแนวทางรวมกันชวยสราง
ความย่ังยืนใหกับส่ิงแวดลอม รวมถึงสรางความนาอยูใหโลกตอไปในอนาคต และเม่ือท่ัวโลกเร่ิมเกิดปญหา
ดานส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน ในแตละประเทศจะมีรูปแบบของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน
ออกไป โดยภูมิประเทศท่ีอยูในแถบเดียวกันปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะท่ีคลายกัน ในประเทศ
ไทยก็เชนกันจะมีปญหาสิ่งแวดลอมคลายๆ กับประเทศในกลุมกําลังพัฒนาและกลุมประเทศในแถบเอเชีย  
 จากท่ีกลาวมา ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและสภาวะแวดลอมซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอในดานตางๆ ดังน้ันการขับเคล่ือนประเทศสูการเจริญเติบโตสีเขียว จึง
กลายเปนประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงจะกลายเปน
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แนวทางไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไปในอนาคต จึงไดกําหนดใหมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมาใช ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเร่ิมมีการนําแนวความคิดการพัฒนาแบบย่ังยืนมา
ใชต้ังแตแผนฯ7 และมีการพัฒนาแนวคิดตลอดจนมาถึงแผนฯ 11 ในปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดแนวทางความย่ังยืนตอไปใน
อนาคต  

ในขณะท่ีทุกคนเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาว ทําใหเร่ิมไดเห็น
ความจริงจังในการเคล่ือนไหวจากหลายภาคสวนมากข้ึนท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือองคกรสากล
ที่ดูแลในเร่ืองของสภาพอากาศและส่ิงแวดลอมโดยตรง สงผลใหเกิดกระแสเก่ียวกับเร่ืองของ Green ซ่ึง
เปนแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน จากกระแสของ Green ที่เกิดข้ึนในตางประเทศ
นั้นแสดงใหเห็นวาแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมเร่ิมมีความสําคัญต อการดํารงชีวิตมากกวา
เม่ือกอน ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยก็เร่ิมใหความสนใจและใสใจถึงเร่ืองของปญหาส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน
ดวยเชนกัน ในการเร่ิมการดําเนินชีวิตแบบ Green ของสังคมยุคปจจุบัน  

เม่ือประชาชนเร่ิมหันมาสนใจและใสใจในดานส่ิงแวดลอมมากข้ึนเร่ือยๆ สงผลใหมีการเร่ิมทํา
การตลาดแนวใหมในรูปแบบของ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) โดยธงชัย สันติวงษ (2539) 
นิยาม การตลาดสีเขียววา การตลาดสีเขียวหรือแนวทางการตลาดยุคใหมท่ีตองมีความรับผิดชอบตอสังคม             
ทั้งส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในการทําธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงการไมคากําไรเกินควรและไมหา
ประโยชนมากเกินไป ดังน้ันจึงกลายเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหองคกร หนวยงาน และบริษัทตางๆ เร่ิมท่ีจะ
หันมาทําใหองคกรกลายเปนธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ
เปนแนวทางในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม เพ่ือรักษาใหส่ิงแวดลอมอยูตอไปอยางย่ังยืน  

ในดานของบริษัทตางๆ ก็เชนกัน ปจจุบันบริษัทภายในประเทศไทยไดเร่ิมหันมาใหความสนใจใน
เร่ืองของ Green กันมากย่ิงข้ึน ดังตัวอยางในป 2554 ที่นิตยสาร BrandAge Essential ไดทําการรวบรวม
ตัวอยางกรณีของบริษัทตางๆ ที่มีการหันมาใชรูปแบบของ Green กันมากข้ึน โดยไดแบงตามหมวดของ
สินคาไว  12 หมวด ดังตอไปน้ี 1.หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ตัวอยางเชน บริษัทนํ้าทิพย 2.หมวด
พลังงาน ตัวอยางเชน บริษัทล็อกซเลย บางจาก และโรงไฟฟาราชบุรี 3.หมวดรถยนต ตัวอยางเชน บริษัท
โตโยตา 4.หมวดเคร่ืองใชไฟฟา ตัวอยางเชน บริษัท พานาโซนิค 5.หมวดอสังหาริมทรัพย ตัวอยางเชน 
พฤกษา เรียลเอสเตท 6.หมวดการบริการ ตัวอยางเชน ธนาคารกสิกรไทย 7.หมวดบรรจุภัณฑ 
ตัวอยางเชน บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 8.หมวดเคร่ืองสําอางค ตัวอยางเชน The Body 

Shop 9.หมวดแฟช่ันและส่ิงทอ ตัวอยางเชน บริษัทอุตสาหกรรม ไหมไทย จํากัด หรือ จิม ทอมปสัน 10.
หมวดวัสดุ ตัวอยางเชน บริษัท     เอสซีจี 11.หมวดคาปลีก ตัวอยางเชน เซ็นทรัลพลาซา 12.หมวดของ
แตงบาน ตัวอยางเชน แบรนด OSISU (BrandAge, 2012) โดยท้ัง 12 หมวด ขางตนน้ี เปนตัวอยางของ
บริษัทตางๆท่ีไดนําเอาเร่ืองของ Green มาใชในธุรกิจและองคกร เพ่ือสรางใหเกิดเปน Green Business 
ภายในองคกร รวมถึงเปนการชวยสงเสริมใหผูบริโภคมีการปรับเปล่ียนทัศนคติ และหันมาใชผลิตภัณฑใน
รูปแบบของ Green มากข้ึน กลายเปนอีกหน่ึงเหตุผลท่ีไดแสดงใหเห็นวาในปจจุบันเร่ืองของ Green ได
กลายเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของแตละคนไปแลว (BrandAge, 2012)      
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อยางไรก็ตามเม่ือเกิดรูปแบบของ การตลาดสีเขียว (Green Marketing) ข้ึน สงผลใหเกิด
รูปแบบของการตลาดสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอมในระดับตางๆตามมาดวย John Grant (Marketeer, 2551) 
แบงการทําการตลาดสีเขียวออกเปน 3 ระดับ โดยแตละระดับจะมีอิทธิพลตอผูบริโภคและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในระดับท่ีตางกัน ดังตอไปน้ี 1.ระดับ Green ที่ใชเกณฑการวัดทางธุรกิจเพียงอยางเดียว โดยดู
ที่ยอดขาย และใชการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณ 2.ระดับ Greener ตองการมากกวาทํายอดขาย
แตหวังผลดานอนุรักษส่ิงแวดลอม สงเสริมใหมีสวนรวมในการอนุรักษ และ 3.ระดับ Greenest เปนระดับ
สูงสุดท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมใหมและการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม         

กระแส Green ที่เกิดข้ึนสงผลใหแตละบริษัทตางหันมาทําการตลาดสีเขียวและกลาววาตนเองทํา
การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมเหมือนกันหมด แตไมสามารถทราบไดวาส่ิงท่ีไดส่ือออกมาตอสังคมน้ันคือรูปแบบ
การทํา การตลาดสีเ ขียว (Green Marketing)  อย างแทจ ริงห รือเปนแค เ พียงการฟอกเ ขียว              
(Green Washing) ที่เปนการทําการตลาดเพียงการทําเพ่ือลดตนทุนในการผลิตแคเพียงอยางเดียวและ
กลาวอางวาตนเองก็ทําเพ่ือส่ิงแวดลอมเหมือนกับบริษัทอ่ืนๆแตไมไดเขาถึง  การเปนการตลาดสีเขียว 
(Green Marketing) อยางแทจริง (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2554)  
 ดังน้ันจากแนวทางเก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน รวมถึงรูปแบบของการตลาดท่ีนํา
รูปแบบการตลาดสีเขียวมาใช สงผลใหมีนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
เกิดข้ึน ซ่ึงปจจุบันแตละบริษัทตางก็หันมาทําการตลาดสีเขียวแตไมมีบริษัทใดใหความสําคัญและสนใจวาใน
อนาคตจะเกิดความย่ังยืนข้ึนหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไร เพ่ือเปนการดูทิศทางของการส่ือสาร
การตลาดตอไปในอนาคตวาจะมีแนวโนมในการดําเนินการตอไปเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดความย่ังยืนใน
ระดับสูงสุด จึงกลายเปนท่ีมาของการทําวิจัยเร่ือง “แนวโนมนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริม
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนระหวางป พ.ศ. 2558 - 2567” 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวโนมเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนในชวง
ระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2558 - 2567) 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) 

แบบเดลฟาย (Delphi Technique) (พรทิพย ดีสมโชค, 2556) โดยเก็บขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญท่ี
ปฏิบัติงานในหนาท่ืนักการตลาดและนักส่ือสารการตลาด ปฏิบัติงานภายในองคกร หนวยงาน และบริษัทท่ี
มีแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไดแก 1) บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) จํากัด 
(มหาชน)   2) บริษัท ซีพีแรม จํากัด 3) บริษัท เดลล คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 4) บริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 5) บริษัท เอิรธแคร จํากัด 6)การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 7) SCG 

Logistics Management Co., Ltd 8) บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 9) บริษัท เซ็นทรัล มารเก็ตต้ิงกรุป 
10) Big C Supercenter PLC 11) บริษัท เทสโก โลตัส 12) Canon Marketing Thailand., Ltd 13) 
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บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 14) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 15) บริษัท อําพลฟูดส โพรเซ
สซ่ิง จํากัด   16) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมท้ังส้ินจํานวน 17 ทาน เพ่ือเปนการแสดงความคิดเห็น
ตอแนวโนมนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดในแนวทางของการสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  

เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและใหผูเชี่ยวชาญทําแบบสอบถามจํานวน 3 รอบ 
ตามระยะเวลาท่ีผูวิจัยกําหนด โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ 1.แบบสอบถามก่ึงโครงสรางปลายเปด 

(Semi Structure- Interview Questionnaires) 1 รอบ 2.คําถามประเภทปลายปด (Close – ended 

Questions) และใหเรียงลําดับความสําคัญหรือใหมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ (Rating 

Scales) 2 รอบ    โดยใชระยะเวลาในการวิเคราะหและเก็บขอมูลต้ังแตเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557   รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 3 เดือน วิเคราะหขอมูลดวยคามัธยฐาน คาฐานนิยม คาความแตกตาง
ระหวางฐานนิยมและมัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 

ผลการวิจัย  

แนวโนมนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือส งเสริมส่ิงแวดลอมอยาง ย่ัง ยืน ระหวางป                 
พ.ศ. 2558 – 2567 สามารถแบงแนวโนมไดเปน 8 ดาน ประกอบดวย 1) ดานกลยุทธ 2) ดานแนวโนมการ
ดําเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ในอนาคต 3) ดานนวัตกรรม              
4) ดานผูบริโภค 5) ดานปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 6) ดานปญหา
และอุปสรรคดานการตลาด 7) ดานปญหาและอุปสรรคดานการส่ือสารการตลาด 8) ดานบทบาทของ
องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงแตละดานสามารถสรุปไดดังน้ี คือ 

1.ดานกลยุทธ: องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ มีการนําการพัฒนาอยางย่ังยืนมาใชปฏิบัติ
เปนปจจัยหลักสําหรับการแขงขันในระยะยาวกับคูแขง โดยใชรูปแบบของการดําเนินงานท่ีเร่ิมตนต้ังแตตน
น้ําจนถึงปลายนํ้าขององคกร (ตนนํ้าหมายถึงตนทางการผลิต และปลายนํ้าหมายถึงการสงมอบใหผูบริโภค)     
ซ่ึงจะเปนสวนชวยสงเสริมใหส่ิงแวดลอมเกิดความอยางย่ังยืนอยางแทจริงและเกิดประโยชนอยางถาวรตอ
สวนรวม รวมถึงองคกร, หนวยงาน, และบริษัท มีการเนนการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาเนนอัตราการเติบโตหรือทํากําไรเปนหลัก จึงจะสงผลใหเกิดการสงเสริม
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนอยางแทจริง 
  2.ดานแนวโนมการดําเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร CSR : 

Corporate Social Responsibility: มุงเนนการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially 

Responsible Business Practices) ซึงหมายถึงการท่ีบริษัทใชวิจารณญาณเลือกวิธีประกอบธุรกิจของ
ตนเองเพ่ือสนับสนุนส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสังคม เพ่ือพัฒนาการกินดีอยูดีของคนในชุมชนใหดีข้ึน ชวง
ระยะเวลา  10 ปที่ผานมา เห็นไดชัดวามีบริษัททหลายแหงเร่ิมหันมาประกอบธุรกิจดวยวิธีการแสดงความ
รับผิดชอบมากข้ึน ไมใชเพราะกฎหมายบังคับ หรือการรองเรียนของผูบริโภคและแรงกดดัน แตเปนเพราะ
บริษัทเหลาน้ันตองการทํางานในเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือเปนการหาแนวทางในการแกไข และบูรณาการใหการ
ประกอบธุรกิจดวยวิธีใหมเปนสวนหนึ่งในการรวมแกไขปญหาสังคม 
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3.ดานนวัตกรรม: องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ มีการนําเอานวัตกรรมใหมๆมาใช เพ่ือ
สรางใหเกิดความแตกตางและโดดเดนจากคูแขงในตลาด ยิ่งมีความแตกตางและแปลกใหมมากเทาไหร จะ
สงผลใหใหผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวองคกรเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการ
พัฒนาตลอดเวลา จะเปนสวนท่ีสงผลใหกระบวนการและข้ันตอนตางๆ มีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน เชน 
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และยงัสามารถชวยใหตนทุนในการผลิตสามารถลดลงไดและไมมีตนทุนท่ีสูงมาก
จนเกินไป รวมถึงการสงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
โดยรวม  

4.ดานผูบริโภค: องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ มีแนวทางในการปรับตัวธุรกิจ การตลาด 
รวมถึงการสื่อสารการตลาด ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน 
โดยการเลือกใชส่ือท่ีเหมาะสมและตรงกับกลุมผูบริโภคเปาหมายมากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนสวนท่ีชวยทําให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงส่ือไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และการเร่ิมปลูกฝงจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมใหกับกลุม
ผูบริโภคประเภทเด็กและเยาวชนใหมีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการสรางพ้ืนฐานตอไปในอนาคต 

5.ดานปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภค :      
ปจจัยทางดานการส่ือสารการตลาดและราคาของผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภค  

6.ดานปญหาและอุปสรรคทางการตลาด: 

- ผลิตภัณฑ (Product): การพัฒนาใหผลิตภัณฑสามารถกาวไปสูความย่ังยืนและทําลาย
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด รวมถึงจะตองสามารถนําเอาผลิตภัณฑกลับมาใชใหม (Recycle) ไดเม่ือส้ินสุดการใช
งานของวงจรผลิตภัณฑ ในสวนของบรรจุภัณฑจะตองสามารถยอยสลายและนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
ไดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือทําลายสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

- ราคา (Price): ผลิตภัณฑสีเขียวจะเปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑปกติอยูมาก จึงทําให
กลายเปนสิ่งท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

- ชองทางการจัดจําหนาย (Place): ไมมีความขอความท่ีผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดและสอดคลองกัน แตจะมีความคิดเห็นระดับมากและสอดคลองกัน 3 ขอ คือ มีการจัดสถานท่ีในการ
จัดจําหนายอยางเหมาะสม สรางแหลงในการซ้ือ-ขาย ใหเพ่ิมข้ึน และลดผลกระทบจากการขนสง ใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

- การสงเสริมการขาย (Promotion): ภาครัฐและเอกชนเขามามีบทบาท และมีสวนรวมใหการ
สนับสนุนในการทําการสงเสริมการขายของ องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ 

7.ดานปญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด: การเลือกใชชองทางการส่ือสารการตลาดท่ี
ไมเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค สงผลใหการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ จึงตองสรางความชัดเจนในการนําเสนอ
ดานเน้ือหาและขอมูลใหเหมาะสมกับผูบริโภคทุกคน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับรูไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
ตองครอบคลุมและเขาถึงทุกกลุมผูบริโภค และสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุดก็คือ 
งบประมาณ ซ่ึงเปนปจจัยหลักขององคกรท่ีมีความสําคัญในการชวยสงเสริมใหเกิดการส่ือสารการตลาดข้ึน 
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8.ดานบทบาทขององคกรภาครัฐและภาคเอกชน: องคกรภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดอบรม
สรางจิดสํานึกดานส่ิงแวดลอมใหกับพนักงานภายในองคกรทุกคนเพ่ือเปนปลูกฝงและเปนการละลาย
พฤติกรรมใหกับพนักงานภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการท่ีจูงใจใหองคกรตางๆ หันมาทําการตลาดสีเขียว
มากข้ึน 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง “แนวโนมนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
ระหวางป พ.ศ. 2558 - 2567” สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1.ดานกลยุทธ  
ผลการวิจัยแนวโนมนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนระหวางป 

พ.ศ. 2558 – 2567 ดานกลยุทธ พบวา องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ เร่ิมมีการนําการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนมาใชปฏิบัติเปนปจจัยหลัก สําหรับการแขงขันในระยะยาวกับคูแขง นั่นหมายถึงการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน    การแขงขันแคเพียงในชวงระยะเวลาส้ันๆ เพ่ือหวังผลกําไรไมใชแนวทางหลักของธุรกิจอีกตอไป 
เน่ืองจากการทําธุรกิจแบบไมจริงใจและหวังเพียงแคผลกําไร จะเห็นผลแคเพียงในระยะเวลาส้ันๆและไม
เกิดการพัฒนา  อยางย่ังยืน รวมถึงผูบริโภคจะสามารถรับรูและเขาใจไดจากภาพลักษณท่ีส่ือออกมาวาเปน
เพียงการกระทําที่ทําเหมือนเปนแคเพียงกระแสและหมดไปในท่ีสุด แตในทางกลับกันการหวังผลและ
แขงขันในระยะยาวของธุรกิจน้ันกลายเปนแนวทางท่ีเร่ิมมีการลงทุนวางแผนใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน
เกิดข้ึน เพ่ือเปนแนวทางท่ีแสดงใหเห็นวา ในชวงระยะเวลาตอไปธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอยางถาวร คือ
ธุรกิจท่ีมีการลงมือทําเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง ไมใชการมองเพียงเพ่ือหวังผลกําไรในธุรกิจ
เพียงอยางเดียว จึงจะกลายเปนการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีสมบูรณและไดผลท่ีถาวรตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ชัยประนิน วิสุทธิผล (2555 : 50) กลาววา ความย่ังยืนในความสําเร็จท่ีถาวร คือเปาหมายของ
ธุรกิจรุนใหม ดังน้ัน คําท่ีสําคัญมากท่ีสุดก็คือ Triple Bottom Line ธุรกิจท่ียืนอยูบนพ้ืนฐาน 3 ประการ 
ประกอบดวย ความสําเร็จทางธุรกิจ กําไรทางสังคม และตองมีกําไรทางส่ิงแวดลอม ถึงจะเรียกไดวาเปน 
Sustainable Business Success และสอดคลองกับแนวคิดของ Ottman (2554 : 80) กลาววา กระบวน
ทัศนใหมของ Green Marketing องคกรตองมีความโปรงใส ตอบสนองในเชิงรุก รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เปนพันธมิตรกับผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือชวยกันแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาทางออกและรวมมือแบบองครวม รวมถึงสรางความทาทายใหกับบริษัท เพ่ือมุง
สูเปาหมายของการทดแทนอยางย่ังยืนในระดับท่ีสูงข้ึนกวาเดิม ท่ีสําคัญคือ การใสใจในระยาวมากกวา
ระยะส้ัน และยึดหลัก Triple Bottom Line ซ่ึงหมายถึง  การไมมองแคผลกําไรเพียงอยางเดียว แตตอง
มองถึงผลดีท่ีมีตอผูคนและโลก และนอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวความคิดของ Lubin และ Esty (2010) 
กลาววา บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานดานสังคมและส่ิงแวดลอมดีมักจะมีตนทุนตํ่าและความเส่ียงตํ่า การ
ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมสามารถชวยลดความผันผวนของมูลคาสําหรับผูถือหุน
และรายรับของบริษัทไดเปนอยางดี การเพ่ิมมูลคาใหผูถือหุนดวยการนํากลยุทธการพัฒนาอยางย่ังยืนไป
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

ปฏิบัติอยางประสบความสําเร็จ เปนจุดแข็งอีกอยางหน่ึงของกระแสคล่ืนการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีจะติดตาม
มาในอนาคตอันใกลน้ี 

ในสวนของรูปแบบของการดําเนินงานท่ีเร่ิมตนต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าขององคกร(ตนนํ้า
หมายถึงตนทางการผลิต และปลายนํ้าหมายถึงการสงมอบใหผูบริโภค) ซ่ึงจะเปนสวนชวยสงเสริมให
สิ่งแวดลอมเกิดความอยางย่ังยืนอยางแทจริงและเกิดประโยชนอยางถาวรตอสวนรวม มีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ   เกรียงศักด์ิ เทพผดุงพร (2555) กลาววา การจัดการส่ิงแวดลอมต้ังแต ตนนํ้า กลางนํ้า จนถึง
ปลายนํ้า  ทําใหรูปแบบกิจกรรมมีความย่ังยืน และกอใหเกิดประโยชนอยางถาวร และมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ ปริตตา สงเคราะหราษฎร (2557) กลาววา การตลาดสีเขียว คือกระบวนการสงเสริมการขาย
และสรางการตลาดท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยองคประกอบจะเร่ิมตนต้ังแตกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า โดยตนนํ้าของการผลิต เชน แหลงวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต โรงงานท่ีผลิตสินคาน้ันๆ ควรตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีดี ไมทําลาย
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การผลิตตองไมมีเร่ืองสารเคมีมาปะปน จากน้ันเม่ือถึงเวลาตองใชระบบโลจิ
สติกสเพ่ือขนถายสินคาสูผูบริโภค ก็ควรตองคํานึงถึงระบบการดําเนินงานท่ีจะมาชวยลดการใชพลังงานใน
การขนสง ซ่ึงจะชวยใหผูประกอบการสามารถเพ่ิมกําไร ลดตนทุนลงได จากน้ันจะเปนเร่ืองการจัดทํา
โปรโมชั่นหรือการทําการส่ือสารการตลาดตางๆ จนถึงข้ันสุดทายคือผูบริโภค จะเห็นไดวา ตนนํ้า 
(Upstream) จะเปนเร่ืองของแหลงท่ีมาของวัถุดิบ วามาจากท่ีไหน ทุนมาจาก แหลงใด แรงงานมาจากไหน 
ในกระบวนการของธุรกิจ กลางนํ้า (Midstream) จะเปนสวนของกระบวนการ การจัดการ การแปรรูป 
เพ่ือกอใหเกิดสินคา หรือบริการ และปลายนํ้า (Downstream) คือการท่ีสินคาหรือบริการน้ัน ไปถึงมือ
ผูบริโภค รวมถึงองคกร, หนวยงาน, และบริษัทตองเนนการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาเนนอัตราการเติบโตหรือทํากําไรเปนหลัก จึงจะสงผลใหเกิดการสงเสริม
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนอยางแทจริง 

 2.ดานแนวโนมการดําเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร CSR : 

Corporate Social Responsibility  
มุงเนนการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) ซึงหมายถึงการท่ีบริษัทใชวิจารณญาณเลือกวิธีประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือสนับสนุนส่ิงท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม เพ่ือพัฒนาการกินดีอยูดีของคนในชุมชนใหดีข้ึนและการอนุรักษส่ิงแวดลอม ชุมชนมี
ความหมายกวางและการกินดีอยูดีของชุมชน หมายรวมถึง สุขภาพ ความปลอดภัย รวมท้ังความตองการ
เชิงจิตวิทยาและอารมณ (Kotler, 2556 : 290) มีบริษัทหลายแหงเร่ิมหันมาประกอบธุรกิจดวยวิธีการ
แสดงความรับผิดชอบมากข้ึน ไมใชเพราะกฎหมายบังคับหรือการรองเรียนของผูบริโภคและแรงกดดัน แต
เปนเพราะตองการทํางานในเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือเปนการหาแนวทางในการแกไข และบูรณาการใหการ
ประกอบธุรกิจดวยวิธีใหมเปนสวนหน่ึงในการรวมแกไขปญหาสังคม มีความสอดคลองกับแนวคิดของ 
Kotler (2556) กลาววา การประกอบธุรกิจดวยวิธีท่ีรับผิดชอบตอสังคมชวยเพ่ิมกําไรและมีแนวโนมชวย
เพ่ิมรายไดในตลาดโลกท่ีมีการแขงขันมากข้ึน สงผลทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากย่ิงข้ึน บริษัทให
ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตและตองการจูงใจใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการทํางานรวมกับ
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บริษัทในระยะยาว การแกไขหรือจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับเพ่ือดําเนินการตามพันธะสัญญาท่ี
ประกาศไว ปจจัยท่ีจะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการเปล่ียนวิธีประกอบธุรกิจเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนเร่ืองเก่ียวกับการแกปญหาและคลายขอกังวลใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานและการรายงานผลของบริษัท และรายงานผลอยางตรงไปตรงมา      ไมปดบัง การปรับเปล่ียน
วิธีประกอบธุรกิจใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอาจทําใหบริษัทตองตัดสินใจในเร่ืองสําคัญๆ เชน 
กระบวนการเลือกประเด็นสังคมท่ีตองการสงเสริม การวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับการปฏิบัติ การกําหนด
เปาหมายที่สามารถวัดผลได การติดตามประเมินผล และการรายงานผลลัพธ 

3.ดานนวัตกรรม  
องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ มีการเลือกนําเอานวัตกรรมใหมๆมาใชเพ่ือสรางใหเกิดความ

แตกตางและโดดเดนจากคูแขงในตลาด ย่ิงมีความแตกตางและแปลกใหมมากเทาไหร จะย่ิงสงผลใหใ ห
ผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวองคกรเพ่ิมมากย่ิงข้ึน มีความสอดคลองกับแนวคิดของวิทวัส ชัยปาณี (2555) 
กลาววา การตลาดสีเขียวเปนการตลาดรูปแบบใหมท่ีนักการตลาดตองหาแนวทางและโอกาสทางการตลาด
เพ่ือสรางความเปนผูนํา สรางนวัตกรรมความแตกตางทางการแขงขันและเปนรูปแบบการทําธุรกิจเพ่ือการ
แสวงหากําไรอยางย่ังยืน รวมถึงสรางความย่ังยืนใหกับส่ิงแวดลอมและแบรนดของตัวเอง นอกจากน้ันจึง
จําเปนตองหาเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถตอบแทนใหกับสังคมและส่ิงแวดลอมได แนวคิดน้ีจะชวยทํา
ใหผูบริโภคนึกถึง "คุณคา" ในการเลือกใชสินคาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม ใน
การผลิตผลิตภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอผูบริโภคและสภาพแวดลอม  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาตลอดเวลา จะเปนสวนท่ีสงผลใหกระบวนการและ       
ข้ันตอนตางๆ มีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน เชน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และยังสามารถชวยใหตนทุน
ในการผลิตสามารถลดลงไดและไมมีตนทุนท่ีสูงมากจนเกินไป รวมถึงการสงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหมๆท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยรวม ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ กานต ตระกูลฮุน 
(2555) กลาววา ผลิตภัณฑท่ีแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนในการรับผิดชอบตอสังคมและสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหแกองคกร เปนประโยชนท่ีไดจากเร่ืองของการลดตนทุนการผลิต ซ่ึงเกิดจากการพัฒนากระบวนการ
ผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

4.ดานผูบริโภค 

องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ มีแนวทางในการปรับตัวธุรกิจ การตลาด รวมถึงการส่ือสาร
การตลาด ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน  โดยการเลือกใช
สื่อท่ีเหมาะสมและตรงกับกลุมผูบริโภคเปาหมายมากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนสวนท่ีชวยทําใหผูบริโภคสามารถ
เขาถึงส่ือไดอยางรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล (2555) กลาววา 
นอกจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบริโภคแลว อีกหน่ึงกระแสสําคัญท่ีชวยขับเคล่ือนให
ผูประกอบการตองหันมาใสใจส่ิงแวดลอม หรือรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนคือ ความนิยมในโซเชียลมีเดีย
ของผูบริโภคปจจุบัน ท่ีทําใหอํานาจอยูในมือผูบริโภคอยางแทจริง แบรนดท่ีจะอยูไดในยุคน้ี คือ แบรนดท่ี
จริงใจและใสใจตอผูบริโภคและใสใจตอส่ิงแวดลอมอยางแทจริง เพราะในปจจุบันน้ีผูบริโภคสามารถ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลของแตละแบรนด         ไดโดยงาย และการเร่ิมปลูกฝงจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม
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ใหกับกลุมผูบริโภคประเภทเด็กและเยาวชนใหมีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการสรางพ้ืนฐานตอไป
ในอนาคต สอดคลองกับแนวความคิดของ ดร.สิงห อินทรชูโต (2555) กลาววา ความย่ังยืนจะเกิดข้ึนก็
ตอเม่ือมีความตอเน่ืองขาม Generation การปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชนวาเร่ืองของส่ิงแวดลอม
เปนเร่ืองท่ีไมไดไกลเกินตัว แตตองใสใจและมีความเขาใจ 

5.ดานปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภค 

ปจจัยทางดานการสื่อสารการตลาดและราคาของผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภคในปจจุบัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญปวีณ รัตนพงศ
พร (2553) พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ความสะดวกของสถานท่ีจําหนาย 
และการสื่อสารการตลาด ตัวแปรปรับท่ีมีอิทธิพลสูงสุดจากการวิจัยคร้ังน้ีคือ ปจจัยดานราคา รองลงมาคือ 
ปจจัยดานสถานท่ีจําหนาย ประเด็นดานราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หมายถึง
ราคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑประเภทอ่ืนท่ัวไป สวนหน่ึงตองการใหผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมี
ราคาถูก ประหยัดและความสมเหตุสมผลของราคา คือ ราคาไมแพงกวาสินคาอ่ืน จะทําใหเขาตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน รวมถึงการส่ือสารการตลาด ไดแก การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ มีสวนทําใหผูบริโภครับรูขาวสาร เกิดความสนใจตอปญหาส่ิงแวดลอมและมีสวนกระตุนให
ซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน และสอดคลองกับแนวคิดของ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 
(2555) กลาววา ทุกวันน้ีผูบริโภคเปล่ียนไป และจะมีกลุมผูบริโภคท่ีมีไลฟสไตลใหมๆเกิดข้ึน คือ กลุม 
LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) ซ่ึงลักษณะเดนคือ การใหความสําคัญกับเร่ืองของ
สุขภาพ หรือเลือกใชวิธีทางธรรมชาติมากกวาการใชสารเคมี รวมท้ังจะคํานึงในเ ร่ืองของส่ิงแวดลอมเปน
อยางมาก แมปจจุบันผูบริโภคกลุม LOHAS จะมีไมมาก แตมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนและใน
อนาคตผูบริโภคกลุมน้ีจะกลายเปนผูกําหนดรูปแบบไลฟสไตลของคนรุนใหม รวมท้ังกลายเปนบรรทัดฐาน
ของสังคม พฤติกรรมของผูบริโภคกลุม LOHAS ถือเปนลักษณะเฉพาะตัวของคนในยุค Sustainable 

Economy ยินยอมท่ีจะจายเงินในปริมาณท่ีมากข้ึน แลกกับการไดดูแลส่ิงแวดลอม ชวยเหลือสังคม หรือ
การดูแลสุขภาพของตัวเอง หากธุรกิจสามารถปรับรูปแบบใหสามารถตอบโจทยผูบริโภคกลุมน้ีได เทากับ
สรางโอกาสใหแบรนดของตัวเองเขาไปอยูในใจผูบริโภค  

6.ดานปญหาและอุปสรรคทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ (Product): การพัฒนาใหผลิตภัณฑสามารถกาวไปสูความย่ังยืนและทําลาย
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด รวมถึงจะตองสามารถนําเอาผลิตภัณฑกลับมาใชใหม (Recycle) ไดเม่ือส้ินสุดการใช
งานของวงจรผลิตภัณฑ ในสวนของบรรจุภัณฑจะตองสามารถยอยสลายและนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
ไดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือทําลายสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ บดินทร รัศมีเทศ 
(2550) กลาววา การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอมไมใชเปนทางเลือกท่ีผูผลิตจะสามารถเลือกท่ีจะกระทํา
หรือไมกระทําไดอีกตอไป เพราะปจจุบันกระแสการรักษสิ่งแวดลอมกําลังมาแรงและไดกลายเปนส่ิงจําเปน
ที่ผูผลิตตองนึกถึงเม่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือสินคาใหม โดยกระแสการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไดแก 
การพัฒนาสินคาท่ีใชทรัพยากรดานการผลิตท่ีนอยลงและบริโภคทรัพยากรท่ีนอยลง นอกจากน้ีส่ิงท่ีสําคัญ
คือการใชวัสดุหรือสารท่ีไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมตลอดจนความสะดวกแกการนําไปใชในการนํา
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ชิ้นสวนกลับมาใชใหม (Recycle) เปนตน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รพีพร สุทาธรรม (2555) 
กลาววา บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเขามาเปนกระแสหลักท่ีบริษัทผูผลิตชั้นนําตางมุงพัฒนาบรรจุ
ภัณฑสีเขียวออกมาเปนกลยุทธการตลาดเวลาน้ี โดยมีตลาดขนาดใหญ คือ สหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ีมีสวน
แบงตลาดบรรจุภัณฑสีเขียวไปมากกวารอยละ 70 ของตลาดโลก ในบรรดาบรรจุภัณฑสีเขียวน้ัน บรรจุ
ภัณฑท่ีผลิตจากวัสดุท่ีรีไซเคิลไดเปนกลุมใหญท่ีสุด มีสัดสวนถึงรอยละ 90 ของตลาดในสหรัฐอเมริกา 

- ราคา (Price): ผลิตภัณฑสีเขียวจะเปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑปกติอยูมาก จึงทําให
กลายเปนส่ิงท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน 
(2541) กลาววา การต้ังราคาสําหรับผลิตภัณฑสีเขียวน้ัน เปนเร่ืองของจรรยาบรรณในการประกอบการ 
ธุรกิจมีทางเลือกในการกําหนดการต้ังราคาในระดับ สูง กลาง ตํ่า ตามระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับราคาน้ันเปนท่ียอมรับของผูบริโภคสอดคลองกับภาพลักษณของผลิตภัณฑ รวมท้ังพิจารณา
สถานการณทางการแขงขันรวมดวย 

- ชองทางการจัดจําหนาย (Place): ในการวิจัยคร้ังน้ีพบวาไมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด
และสอดคลองกัน แตจะมีความคิดเห็นระดับมากและสอดคลองกัน 3 ขอ คือ มีการจัดสถานท่ีในการจัด
จําหนายอยางเหมาะสม สรางแหลงในการซ้ือ-ขาย ใหเพ่ิมข้ึน และลดผลกระทบจากการขนสง ใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด  

- การสงเสริมการขาย (Promotion): ภาครัฐและเอกชนเขามามีบทบาท และมีสวนรวมใหการ
สนับสนุนในการทําการสงเสริมการขายของ องคกร, หนวยงาน, และบริษัทตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของ 
Ottman (2554 : 267) กลาววา การท่ีบริษัทมีไอเดียผลิตภัณฑใหมๆ แตไมมีงบประมาณในการนํามาขาย 
หรือในทางตรงกันขามคือมีเงินลงทุน แตยังไมมีไอเดียท่ีดี การรวมมือกับภาครัฐและเอกชนจะชวยสงเสริม
ใหสามารถเกิดข้ึนได เน่ืองจากหนวยงานของรัฐและเอกชนหลายแหงมีขอมูลเทคโนโลยีใหมๆ มีทุนหรือมี
ความเชี่ยวชาญในดานท่ีตรงกับแนวทางของบริษัท และในความเปนจริงมีภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน
มากที่พรอมใหการสนับสนุนทางการเงิน และทางดานเทคนิค 

7.ดานปญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารการตลาด  

การส่ือสารการตลาด เปนกลยุทธท่ีสําคัญขององคกรในการส่ือสารขอมูลขาวสารตางๆ ขององคกร
ไปสูผูรับสาร โดยเฉพาะธุรกิจและองคกรตางๆท่ีมีการแขงขันสูงในปจจุบัน การเลือกใชชองทางการสื่อสาร
การตลาดท่ีไมเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค สงผลใหการส่ือสารไมมีประสิทธิภาพ จึงตองสรางความชัดเจนใน
การนําเสนอดานเน้ือหาและขอมูลใหเหมาะสมกับผูบริโภคทุกคน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับรูไดอยาง
รวดเร็ว รวมถึงตองครอบคลุมและเขาถึงทุกกลุมผูบริโภค และส่ิงท่ีมีความจําเปนสําหรับการส่ือสาร
การตลาดมากท่ีสุดก็คือ งบประมาณ ซ่ึงเปนปจจัยหลักขององคกรท่ีมีความสําคัญในการชวยสงเสริมใหเกิด
การส่ือสารการตลาดข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ โชติรัตน ศรีสุข (2554) พบวา ดวยขอจํากัดทาง
กฎหมายทําใหไทยเบฟตองปรับกลยุทธในการส่ือสารเพ่ือใหเกิดการรับรูอยางตอเน่ือง และเพ่ือสราง
ภาพลักษณของบริษัท เน่ืองจากสินคาบางชนิด เชน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ไมสามารถทําการโฆษณาสินคา
ผานส่ือสาธารณะไดโดยตรง จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ไทยเบฟไดเลือกใชกลยุทธการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ โดยการผสมผสานเคร่ืองมือการส่ือสารหลายรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
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กลุมเปาหมายแตละกลุม มาเปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมภาพลักษณของตราสินคาและชื่อเสียงของบริษัท การ
สื่อสารท่ีพอเหมาะเปนเร่ืองท่ีควรใหความสําคัญ เพ่ือไมใหผูบริโภคมองวาเปนการสรางภาพลักษณเพียง
อยางเดียว และไมเปนการสูญเสียงบประมาณในสวนของการชวยเหลือสังคมไปโดยเปลาประโยชน และ
ควรเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีตองการส่ือสารใหรับรู  

8.ดานบทบาทขององคกรภาครัฐและภาคเอกชน 

องคกรภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดอบรมสรางจิดสํานึกดานส่ิงแวดลอมใหกับพนักงานภายใน
องคกรทุกคนเพ่ือเปนปลูกฝงและเปนการละลายพฤติกรรมใหกับพนักงาน รวมถึงภาครัฐและเอกชนควรมี
มาตรการท่ีจูงใจใหองคกรตางๆ หันมาทําการตลาดสีเขียวมากข้ึน มีความสอดคลองกับแนวคิดของ ดร.ไชย
ยศ บุญญากิจ (2555) กลาววา ความย่ังยืนไมใชหนาท่ีของภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนฝายเดียว ท้ัง 3 

กลุมตางมีสวนในการใชทรัพยากรและกอใหเกิดมลพิษรวมกัน การแกปญหาจึงตองใหทุกฝายรวมกันแกไข 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การท่ีจะพัฒนาใหไปสู Green Marketing ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนเขาดวยกัน ซ่ึงตัวแปร
สําคัญคือ จิตสํานึกประชากร พ้ืนฐานของสามัญสํานึกการใชชีวิตรวมกัน รวมถึงระเบียบของทุกภาค
สวนยังออนแอ หากภาครัฐเองออนแอ ตอใหองคกรใหญรวมมือกัน ก็ยังทําใหเกิดการดําเนินการไดนอย 
การออกกฏหมายและการควบคุมอยางเครงครัด การปลูกฝงจิตสํานึกของกลุมคนรุนใหม อาจจะเปน
เง่ือนไขสําคัญในการปรับเปล่ียนองคกรเล็กจนถึงขนาดใหญเองท้ังภาครัฐและเอกชนตองพรอมในการ
ยกระดับความคิด      และสํานึกในส่ิงแวดลอม เพ่ือกาวไปสูยุค Green   

2. ประเด็นเร่ือง Sustainability เปนประเด็นท่ีคอนขางสําคัญมากในตลาดโลก ทั้งเอเชีย และ EU อยากให
ลองศึกษาเชิงลึกวา การรับรูของผูบริโภคในตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยางไร มาเปน Guideline หรือ
เปนตัวเทียบเพ่ือจะไดรู Status ของเราปจจุบัน การพัฒนาเร่ือง การรับรูเก่ียวกับ Sustainability 

อาจจะมีการพัฒนาไปในทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวโนมนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืนระหวางป พ.ศ. 2558 – 2567 ตามมุมมองของผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันใน
การวิจัยคร้ังตอไปควรเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และควรมีการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองของทัศนคติและ
การรับรูของผูบริโภคเพ่ือเปนการขยายกลุมเปาหมายและความคิด 

ขอเสนอแนะเชิงประยุกตใช 

1. เพ่ือเปนการสรางองคความรูใหม สําหรับผูท่ีตองการศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสารการตลาดเพ่ือ
สงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
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2. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการดานนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
ใหกับหนวยงานสิ่งแวดลอมภาครัฐ หนวยงานสิ่งแวดลอมภาคเอกชน และนักส่ือสารการตลาด ตลอดจน
หนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ไดนําแนวทางการศึกษาไปใชเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือสงเสริมส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืนตอไปในอนาคต 

3. เพ่ือเปนแนวทางใหเกิดขอเสนอในการผลักดันนโยบายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมนําไปใชตอไป 
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