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 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสาร โดยใช้จุดจูงใจด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างภาพลักษณ์ (Eco-Status Appeal) จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
สร้างความละอายใจ (Eco-Shame Appeal) และจุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (Eco-

Mi3ed Appeal) ของส่ือโฆษณาในยุคปัจจุบัน การใช้จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้าง
ภาพลกัษณ์ (Eco-Status Appeal) จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างความละอายใจ (Eco-

Shame Appeal) และจุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (Eco-Mi3ed Appeal) ในส่ือ
โฆษณามีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ แลการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชนัวาย 
และรูปแบบการส่ือสารในส่ือโฆษณาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเจเนอเรชนัวาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัใน
เชิงคณุภาพ ซึง่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการวิเคราะห์เนือ้หาและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 ผลการศกึษาวิจยัพบว่า รูปแบบการส่ือสารโดยใช้จดุจงูใจด้านสิ่งแวดล้อมทัง้  รูปแบบมี
ความโดดเด่นในการใช้จุดจูงใจด้านต่างๆ คือ ( ) การใช้จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้าง
ภาพลกัษณ์ (Eco-Status Appeal) สามารถกระตุ้นให้ผู้ รับสารเกิดความรู้สึกดีต่อสินค้าหรือตรา
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( ) การใช้จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างความละอายใจ 
(Eco-Shame Appeal) สามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์แก่ผู้ รับสาร และความรู้สึกผิดใน
การไม่รักษาสิ่งแวดล้อม ( ) การใช้จดุจงูใจด้านสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (Eco-Mi3ed Appeal) 
สามารถท าให้ผู้ รับสารรู้สกึดีตอ่การรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้สกึผิดหากไมรั่กษาสิ่งแวดล้อม 



(4) 

 

ซึ่งรูปแบบการส่ือสารท่ีมีการใช้จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างความละอายใจ 
(Eco-Shame Appeal) และการใช้จดุจงูใจด้านสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (Eco-Mixed Appeal) 
ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือกลยทุธ์การรณรงค์การส่ือสารการตลาดโดยใช้จดุจงูใจด้านสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณา เพ่ือก่อให้เกิดผลในการส่ือสาร สามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจ
และจดจ ารายละเอียดได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ยังพบว่ารูปแบบการส่ือสารนีส้ามารถสร้างให้เกิด
ความชอบและเห็นด้วย อีกทัง้ยงัเกิดความรู้สึกคล้อยตามกบัประเด็นในการส่ือสาร มีความเป็นไป
ได้ว่าจะเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมมากวิธีการหนึ่งส าหรับการน าไปใช้ในส่ือโฆษณาตาม
ลกัษณะความสนใจ และความต้องการของผู้ รับสารกลุม่เจเนอเรชนัวาย 

 นอกจากนี ้จากผลการศกึษาพบว่า ในการส่ือสารโดยใช้จงูใจด้านสิ่งแวดล้อมนัน้ยงัคงไม่
สามารถจงูใจให้เกิดพฤติกรรมการตัง้ใจซือ้ได้ เน่ืองจากในการเลือกซือ้สินค้านัน้ ผู้บริโภคยงัคงใช้
วิธีการพิจารณาจากราคา ประโยชน์ ความสวยงาม และรูปแบบการใช้งานในการตดัสินใจซือ้
สินค้ามากกว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และยงัคงรู้สึกว่าสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม มีราคาสูงกว่า
สินค้าทัว่ไป 
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 The objective of study was to investigate the form of communication by using 

Eco-Status Appeal, Eco-Shame Appeal and Eco-Mixed Appeal of modern times 

advertising media. In using Eco-Status Appeal and Eco-Mixed Appeal in advertising 

media affecting perception of attitudes and motivation from consumer behavior in 

Generation Y our target group and type of communication in advertising media that are 

suitable for this generation by using qualitative research methods which collect data 

from content analysis and in-depth interview. The finding indicated about the type of 

communication by using 3 appeals which have outstanding uses of various incentives 

are (1) Eco-Status appeal, to stimulate the audience to have a good feeling with green 

products or brands (2) Eco-Shame Appeal this method is able to create emotional 

feelings and shame on not using green products for the recipient in order to create a 

feeling of amenable to the advertising material. (3) Eco-Mixed Appeal, to create 

capability of communication lead audiences to have a good feeling with green products, 

in the meantime, audiences feel guilty if they engage in harmful consumption behaviors. 

 However, from of communication in using Eco-Shame Appeal and Eco-Mixed 

Appeal can be considered as another type of another communication marketing 

strategy campaign by using appeal in create advertising media making effective in 

communication which able to create understanding and remember details. Therefore, 



found that this form of communication can be created to get like and agree also comply 

with main issue of communication. There is a possibility that very appropriate form of 

communication for use in advertising media based on interest and the needs of the 

Generation Y audience. 


