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รูปแบบการบริโภคสีเขียว
Green Consumption Pattern

ตรีทิพ  บุญแย้ม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

 การบริโภคสีเขียว เป็นการบริโภคที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่มีความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้ทรัพยากรของโลกนี้
อย่างอนุรักษ์ แนวโน้มของการตลาดนี้เป็นที่ตระหนักมากขึ้นของผู้บริโภคทั่วโลก การใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียวของผู้ประกอบการ 
ชาวไทยจะชว่ยทำาใหก้ารเขา้ถงึตลาดโลกนัน้เปน็ไปไดม้ากยิง่ขึน้ บทความนีไ้ดน้ำาเสนอรปูแบบการบรโิภคสเีขยีวของผูบ้รโิภค ผา่นผลงาน
วิจยัที่จัดทำาขึ้นในตา่งประเทศ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงการแบ่งส่วนตลาดที่ใช้เกณฑ์ดา้นการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม และรูปแบบการบริโภคสนิค้า
ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นในการทำาตลาดสำาหรับการบริโภค 
สีเขียวนี้

Abstract

 Green consumption is starting from the consumers with environmental and ethical concern. The trend of green 
market is growth all around the world. Thai entrepreneurs can use green marketing strategies as tools to access the 
international customers. This article presents the pattern of green consumption via the studies in research papers appeared 
in International journals. The research papers identified the green consumer by using variables related to the environment 
as segmentation factor. Moreover, this article states sustainable consumption pattern across product sectors for entrepreneur 
information for run their business in green market.

บทนำา

 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การตระหนักถึงความสำาคัญของการรักษาสภาพธรรมชาติของโลก กลายเป็นประเด็นที่ไม่เพียงแต่นัก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะกล่าวถึง แต่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นสำาคัญที่ผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างสำารวจรูปแบบการดำาเนินงานของ
ตนเอง ว่าได้ให้ความใส่ใจกับการรักษาโลกใบนี้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากยากที่จะปฏิเสธว่ากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมคือตัวการ
สำาคัญของการทำาลายสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้การตระหนักถึงการบริโภคสีเขียว (Green Consumption) ของผู้บริโภค จึง
เปน็หนึง่ในปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหผู้ป้ระกอบการตืน่ตวัและควา้โอกาสทีจ่ะตอบสนองการบรโิภคประเภทนีข้องลกูคา้เปา้หมาย (Chen, 2010) 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในประเทศกำาลังพัฒนา อาจจะมีคำาถามขึ้นว่าผู้บริโภคในประเทศของตนพร้อมเพียงพอหรือไม่ที่จะบริโภค
สนิคา้ทีด่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถงึการประเมนิความพรอ้มของตนวา่จะสามารถผลติสนิคา้ประเภทนีไ้ดห้รอืไม ่เนือ่งจากการทีผู่ป้ระกอบการ
จะดำาเนินธุรกิจแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Green Business ได้สำาเร็จ ย่อมจะต้องผสมผสานแนวคิดด้านการอนุรักษ์นี้ไปในทุกส่วนของ
การดำาเนินการด้านการตลาด (Chen, 2010) การศึกษารูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจึงเป็นโอกาสในการทำาตลาด
อย่างถูกต้องของผู้ประกอบการ เพราะการตลาดในเชิงอนุรักษ์เช่นนี้อาจนำาผู้ประกอบการไปสู่การเปิดกว้างทางธุรกิจในตลาดโลกได้ด้วย 
สำาหรับบทความนี้ผู้เขียนได้นำาเสนอถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสีเขียวของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
เห็นมุมมองของการบริโภคสีเขียวที่ส่งผลทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนแนวทางการทำาตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ ดังมีเนื้อหาดังนี้
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การบริโภคสีเขียวกับความเป็นไปได้ ในการดำาเนินธุรกิจ

 ความสงสยัของผูป้ระกอบการชาวไทยทีม่ตีอ่ความเปน็ไป
ได้ของการบริโภคสีเขียวภายในประเทศ อาจจะบรรเทาลงได้ เมื่อ
ผลงานวิจัยของโจรีและสหศักดิ์มนตรี (Johri & Sahasakmontri, 
1998) ซึ่งทำาการศึกษาทัศนคติและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
(Brand Loyalty) ของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อตรายี่ห้อที่มีความ
ชัดเจนด้านการใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียว (Green Marketing)  
2 ตรายี่ห้อ ได้แก่ บอดี้ชอป และออเรียนทอล พริ้นเซส จากการ
ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า แม้ตรายี่ห้อทั้ง 2 ตรานี้จะมีลักษณะแหล่ง
ที่มาแตกต่างกัน คือบอดี้ชอป เป็นสินค้าจากประเทศอังกฤษ ใน
ขณะที่ออเรียนทอล พริ้นเซสเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย 
แต่การใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียวอย่างเข้มแข็ง สามารถสร้าง
ทัศนคติทางบวกให้กับผู้บริโภค และความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ
ทั้งสองนี้ได้จริง เช่นเดียวกับการศึกษาถึงการใช้การตลาดสีเขียว 
ที่เน้นไปที่การทำาหีบห่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ว่าหีบห่อที่ระบุถึงการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้ม จะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืไม ่การวจิยั
นี้จัดทำาขึ้นโดยร็อกก้าและอูซิทาโล (Rokka & Uusitalo, 2008) กับ
ผู้บริโภคชาวฟินแลนด์จำานวน 330 คน พบว่าการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในสินค้าที่มีหีบห่อที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะมีความแตก
ต่างกันไปตามความชอบที่มีต่อรูปแบบการหีบห่อ ตรายี่ห้อ ราคา 
และความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำาวัน หนึ่งในสามของ
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าฉลากบนหีบห่อที่ระบุว่าหีบห่อนั้นเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สดุที่พวกเขาจะใช้ในการเลือก
ซื้อสินค้านั้นๆ งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญที่เพิ่มขึ้น
ของการใช้ทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์
 ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เท่านั้นที่การบริโภคสี
เขียวมีอิทธิพลในฐานะทางเลือกที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ
หรือใช้ ในธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ก็พบผลการศึกษาที่น่า
สนใจ งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำาขึ้นโดยลีและคณะ (Lee, Hsu, Han, & 
Kim, 2010) โดยทำาการศึกษานักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมใน
สหรฐัอเมรกิาจำานวน 416 คน กลุม่ตวัอย่างเหล่านีผ่้านการคดัเลอืก
ด้วยคำาถามเบือ้งต้น เพือ่ให้ได้ผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามรูเ้กีย่ว
กับโรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green 
Hotel) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาพรวมเกี่ยวกับโรงแรมที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะส่งผลต่อการบอกต่อ (Word-of-mouth) 
ความตัง้ใจในการจ่ายเงนิเพิม่ขึน้ (Willingness to pay a premium) 
และความตั้งใจจะมาพักซำ้า (Revisit intention)  การศึกษานี้จึง
ยืนยันความสำาคัญของการใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียว ในฐานะ
เครื่องมือเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ (Lee et al., 
2010) 

 ในต่างประเทศนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสีเขียวไม่
ได้หยุดยั้งไว้เพียงแค่การศึกษาผู้บริโภค แต่ยังได้ค้นหาสาเหตุที่ผู้
ประกอบการให้ความสำาคญักบัการทำาตลาดสเีขยีว แดงเจลโิคและ
ภูจารี (Dnagelico & Pujari, 2010) ได้ทำาวิจัยด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู ้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผลิตสินค้า
นวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Product Innovation) 
จำานวน 12 ราย ในประเทศอิตาลีและแคนาดา ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าผู้ประกอบการเหล่านี้มีแรงจูงใจให้ผลิตสินค้านวัตกรรม
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ก็เนื่องมาจากแรงกดดันจากกฎระเบียบข้อ
บงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาธรรมชาต ิทีม่กีารกำาหนดมากขึน้ทกุ
วนั อาท ิข้อกำาหนดเกีย่วกบั Chlorofluorocarbon ข้อกำาหนดด้าน 
CO2 หรือแม้แต่ข้อกำาหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้วัตถุ
อันตราย เป็นต้น แต่กระนั้นข้อกำาหนดหรือกฎระเบียบดังกล่าว ก็
อาจกลายเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการได้เช่นกนั ดงัเช่นความเหน็
ของผูป้ระกอบการรายหนึง่ ทีย่กตวัอย่างกระแสแนวคดิของรฐับาล
อิตาลีที่ต้องการประกาศยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งทำาให้บริษัท
ได้ผลิตถุงที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตำ่าขึ้นมาได้ เป็นต้น 
นอกจากนี้กฎระเบียบเหล่านั้นยังช่วยปกป้องพวกเขาต่อการเสีย
ภาพลกัษณ์ได้ กฎระเบยีบจงึถอืเป็นคำามัน่ว่าผูป้ระกอบการจะต้อง
ทำาสินค้าเพื่อสังคม ไม่ใช่เพียงแค่คิดที่จะทำาเท่านั้น แรงจูงใจ
ประการหนึ่งคือคุณประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียว 
เนื่องจากการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมนี้ ยัง
ช่วยบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทำาให้สินค้ามีมูลค่า
เพิม่ (Value-added) และง่ายต่อการจดจำาของลกูค้าเป้าหมาย ผู้
ประกอบการเหล่านีม้คีวามเหน็ว่าผลติภณัฑ์สเีขยีวคอืแนวโน้มแห่ง
ความหวังของอนาคต ที่สามารถสร้างผลกำาไรให้เพิ่มขึ้นได้  และ
แรงจูงใจสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการเหล่านี้มีความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทางสังคม 
 แนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์สีเขียว จะกลายเป็นอนาคตของ
องค์กรและเป็นตัวสร้างผลกำาไรให้ได้หรือไม่นั้น อาจนำาเสนอผ่าน
การศึกษาวิจัยที่จัดทำาขึ้นโดยเชน (Chen, 2010) ด้วยการส่ง
จดหมายไปยั งลู กค้ าที่ เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ด้ านข้ อมูล 
(Information) หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronic) ซึ่งใช้การค้นหา
รายชื่อลูกค้าเหล่านี้ผ่านทางสมุดหน้าเหลืองของประเทศไต้หวัน 
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถามกลับมามีทั้งสิ้น 284 ราย แต่
แบบสอบถามใช้ได้จำานวน 254 ราย พบความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างภาพพจน์ตราสินค้าสีเขียว (Green Brand Image) ความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Satisfaction) และความเชื่อ
มั่นในผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Trust) กับคุณค่าของตราสินค้าสี
เขยีว (Green Brand Equity) โดยสนิคา้ทีม่ภีาพพจนว์า่เปน็ตราสนิ
คา้ทีค่ำานงึถงึสิง่แวดลอ้มนี ้จะสง่ผลตอ่การรบัรูข้องผูบ้รโิภควา่ตรา
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ยี่ห้อนั้นๆ มีคุณค่าในด้านการอนุรักษ์จริง ก็เมื่อสินค้านั้นสามารถ
สรา้งความพงึพอใจและนา่เชือ่ถอืเสยีกอ่นดว้ย ดงันัน้ถา้ผูป้ระกอบ
การสร้างการรับรู้ในประเด็นดังกล่าวแล้ว ย่อมทำาให้ตรายี่ห้อ 
สินค้านั้นๆ มีคุณค่าในสายตาลูกค้าอีกด้วย
 จากข้อมูลงานวิจัยข้างต้นนี้ทำาให้ผู้ประกอบการได้
ตระหนักถึงแรงจูงใจที่นำาผู้ประกอบการเข้าสู่การทำาตลาดสีเขียว 
หรอืการทำาตลาดทีค่ำานงึถงึสภาพแวดลอ้มและการรกัษาธรรมชาต ิ
แรงจงูใจดงักลา่วนัน้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม
ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ
ผลประโยชน์ทางการค้าที่ล่อใจให้ผู้ประกอบการเห็นคุณค่าของ
ตลาดที่แตกต่าง แนวโน้มของการบริโภคสีเขียวจึงสามารถสร้าง
ธุรกิจที่ให้ความสนใจกับการรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมไปกับราย
ได้และภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย 
 อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการจำาเปน็จะตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบั
การบริโภคสีเขียว เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
การเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่ง 
ที่ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ 
ต่อไป

พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว

 ในงานวจิยัของแดงเจลโิคและภจูาร ี(Dnagelico & Pujari, 
2010) ได้ปรากฏผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกท้าทายในการทำา
ตลาดสเีขยีวของผูป้ระกอบการเปา้หมาย นัน่คอืความคดิทีว่า่พวก
เขาเหล่านั้นจะสามารถประสบความสำาเร็จในด้านการค้าสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์สีเขียวได้อย่างไร เพราะหากผู้บริโภคไม่เห็นว่าสินค้านี้
แตกต่างจากสินค้าทั่วไป การผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวก็ไม่น่าจะส่ง
ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากนัก
 ความกังวลใจนี้ของผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นความ
สำาคัญของการทำาความเข้าใจผู้บริโภคเป้าหมายของตนให้ลึกซึ้ง 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อ
การบริโภคสีเขียว สามารถนำาเสนอได้ในการศึกษา 2 ประเด็น
สำาคัญ ได้แก่ การระบุคุณลักษณะของลูกค้าในตลาดสีเขียว และ
การทำาความเข้าใจการบริโภคสีเขียวตามลักษณะของสินค้าและ
บริการประเภทต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะลูกค้าเป้าหมายที่มีการบริโภคสีเขียว

 สิ่งสำาคัญที่สุดในการทำาตลาดให้ประสบความสำาเร็จได้ ก็
คอืการทีน่กัการตลาดทราบวา่ใครคอืลกูคา้เปา้หมายทีจ่ะเปน็ผูซ้ือ้
และผู้ใช้สินค้าหรือบริการที่เราได้นำาเสนอสู่ตลาด ในตลาดสีเขียว
ทีม่ผีูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้มาเปน็ผูเ้ลน่มากขึน้นี ้ผูป้ระกอบการ

จะต้องสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าเป้าหมายให้ได้ก่อนคู่
แข่งขันจะทำาสำาเร็จ ทั้งนี้แสดงว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นจะต้อง
ทราบอย่างแน่ชัด ว่าผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะอย่างไรเหมาะจะ
กลายเป็นเป้าหมายสำาคัญสำาหรับตลาดที่ห่วงใยในสภาพแวดล้อม
นี้ 
 การศึกษาของปาโค ราโพโซ และฟิลโฮ (Paco, Raposo, 
& Filho, 2009) มคีวามโดดเดน่อยากมาก ในเรือ่งการนำาเสนอสว่น
ตลาด (Segment) โดยใช้เกณฑ์ความอ่อนไหวต่อการตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำาการศึกษากับผู้บริโภค
ชาวโปรตุเกสที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จำานวน 887 คน ด้วยการ
ออกแบบสอบถามและทำาการสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก ผลการ
ศึกษาแสดงให้เห็นถึงการแบ่งส่วนตลาดออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

กลุ่มเป็นกลาง (The Uncommitted) จัดเป็นกลุ่มที่
มีอยู่ร้อยละ 36 ของกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่าง ลักษณะ
ของกลุม่นีค้อืมกัจะเป็นวยัรุน่ อายรุะหว่าง 18 - 34 ปี 
ซึ่งเป็นนักศึกษา นักเรียน หรือแม้แต่พนักงานด้าน
บริการ พนักงานขาย และพนักงานด้านงานบริหาร  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 500 - 1000 ยูโรต่อเดือน และ
อาศัยอยู ่ในตัวเมือง กลุ ่มนี้แม้ว ่าจะระบุว่าตัวเอง 
มีความรู ้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่กลับพบ
ว่าพวกเขามีพฤติกรรมที่เป็นลบต่อกิจกรรมการรักษา
สิ่งแวดล้อมบางประการ อาทิ ลงมือทำา มีพฤติกรรม
บริโภคสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม การนำามาแปรรูปใหม่ 
(Recycle) การประหยัดทรัพยากร และความตั้งใจที่
จะจ่ายเพิ่มเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
กลุ่มนักกิจกรรมสีเขียว (The Green Activists) ซึ่งมี 
อยู่ร้อยละ 35 มักมีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และ  
45 - 54 ปี มีการศึกษาสูง ทำางานในตำาแหน่งหรือใน
งานที่ต้องมีการคัดเลือก เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ 
(Scientific) และนักศิลปะ (Artistic) มีรายได้สูง  
มักเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม อ่อนไหวง่ายต่อ
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการประหยัดทรัพยากร 
แต่กระนั้นกลุ่มนักกิจกรรมสีเขียวก็ยังอาจจะหวั่นไหว
กับการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาโดยเจ้าของ
สินค้าได้เช่นกัน
กลุ่มที่ระบุไม่ได้ (The Undefined) มีจำานวนร้อยละ 29 
มักเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ การศึกษาน้อยกว่า 2 กลุ่ม
ข้างต้น มักเป็นพนักงานที่ให้บริการ พนักงานขายและ
พนักงานด้านงานบริหาร ตลอดจนผู้บริหารระดับกลาง
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และผู้บริหารอาวุโส รวมทั้งพนักงานขาดทักษะและ
แรงงานในประเทศทัว่ไป ส่วนใหญ่มรีายได้มากถงึ 1,000 
ยูโร มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติน้อย และไม่
เห็นว่าการกระทำาใดของตนจะสามารถปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมให้ดีขึ้นมาได้ ดังนั้นพวกเขาจึงมีพฤติกรรมที่
เป็นลบต่อสภาพแวดล้อม และเหน็ว่าการโฆษณาและส่ง
เสรมิการตลาดมอีทิธพิลมากกว่าการทีส่นิค้าหรอืบรกิาร
นั้นๆ ทำาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

 ส่วนตลาดทั้ง 3 ส่วนนี้จะเป็นความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
ทีจ่ะผลติสนิคา้ทีค่ำานงึถงึการอนรุกัษว์า่ควรพจิารณากลุม่ผูบ้รโิภค
แบบใดทีส่มควรเลอืกมาเปน็กลุม่เปา้หมาย อยา่งไรกต็ามประเภท
สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน ก็อาจส่งผลให้เกณฑ์การตัดสินใจ
ซื้อที่คำานึงถึงสภาพแวดล้อมถูกคำานึงถึงแตกต่างกันได้ ข้อมูลการ
ศึกษาในประเด็นนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การบริโภคสีเขียวกับประเภทสินค้าและบริการ

 จากการวิจัยของร็อกก้าและอูซิทาโล (Rokka & Uusitalo,  
2008) ทีไ่ดน้ำาเสนอผลการศกึษาเกีย่วกบัหบีหอ่สนิคา้ทีเ่ปน็มติรตอ่
สิ่งแวดล้อม ว่าจะมีผลต่อการซื้อการใช้ของผู้บริโภคหรือไม่ โดย
ผลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ที่
ทำาใหผู้บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจซือ้หรอืใชส้นิคา้ประเภทนี ้ในงาน
วิจัยของแมคโดนัลด์และคณะ (McDonald, Oates, Thyne, 
Alevisou, & McMorland, 2009) ที่ต้องการค้นหาว่าสินค้าหรือ
บรกิารประเภทแตกตา่งกนั ผูบ้รโิภคจะมรีปูแบบการซือ้การใชแ้ตก
ตา่งกนัอยา่งไร ดว้ยการวจิยัเชงิคณุภาพกบัผูบ้รโิภคทีร่ะบวุา่ตนเอง
เป็นผู้บริโภคสีเขียว (Green Consumer) และหรือเป็นผู้บริโภคที่
มีจริยธรรม (Ethical Consumer) ในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ระบุว่าผู้บริโภคสีเขียว คือบุคคลที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้
บริโภคที่มีจริยธรรมก็คือผู้บริโภคที่คำานึงถึงการพัฒนาแบบยั่งยืน 
(Sustainable Development) การคน้หาผูบ้รโิภคเหลา่นีท้างผูว้จิยั
ใชก้ารประกาศหาผา่นทางโปสเตอรแ์ละใบปลวิขององคก์ารอนรุกัษ์
สิง่แวดลอ้มและจรยิธรรมในประเทศองักฤษ เมือ่ผูบ้รโิภคสมคัรเขา้
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ก็จะได้รับการทดสอบเพื่อตรวจ
สอบว่าเขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่ หลังจากนั้น
เขาจะไดร้บัการรอ้งขอใหแ้นะนำาผูท้ีค่วรเขา้รว่มการสมัภาษณเ์ปน็
รายต่อไป (Snowball Technique) 
 การศึกษาดังกล่าวนี้ได้มุ่งพิจารณารูปแบบการซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในขอบเขตประเภทสินค้า
และบริการจำานวน 5 ชนิด ได้แก่ สินค้าประเภทสีขาว (White 

Goods) เช่น ตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้า สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (Small Electrical Appliances) เช่น โทรทัศน์และ
คอมพิวเตอร์ สินค้าประเภทซื้อรวดเร็ว (Fast Moving Consumer 
Goods) เชน่ อาหารและของใชใ้นบา้น สนิคา้ประเภทพลงังานเชงิ
อนุรักษ์ (Green Energy Tariffs) เช่น พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจาก
แหล่งกำาเนิดที่ไม่มีวันหมด (Renewable) และสุดท้ายคือสินค้า
และบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Tourism Products and 
Services) เช่น สายการบิน เป็นต้น สำาหรับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้

สนิค้าประเภทสขีาว (White Goods) ในสนิค้าประเภทนี้
ผูบ้รโิภคคำานงึถงึคณุภาพของสนิค้าว่าจะสามารถรกัษา
สิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากการประหยัด
พลังงาน และใช้เกณฑ์การพิจารณาจากประวัติของผู้
ผลิตสินค้าเป็นสำาคัญ ทั้งนี้นอกจากเรื่องการประหยัด
พลังงานของผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคก็จะใช้เกณฑ์อื่น
ร่วมด้วย นั่นคือ ตรายี่ห้อ การหาซื้อได้ (Availability) 
และราคาสินค้า
สนิค้าประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Electrical 
Appliances)  ปรากฏว่าตรายี่ห้อเป็นตัวตัดสินที่สำาคัญ 
ผู้บริโภคใช้ปัจจัยเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้น้อย
มากในการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทนี้
สินค้าประเภทซื้อรวดเร็ว (Fast Moving Consumer 
Goods) ภาพรวมของการซื้อการใช้สินค้าประเภทนี้ 
ปรากฏให้เห็นว่าผู้บริโภคที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเหล่านี้
มักจะซื้อสินค้าประเภทอาหาร สินค้าทำาความสะอาด 
(Cleaning goods) และสินค้าที่เป็นเครื่องหอมต่างๆ 
(Toiletries) โดยผู้บริโภคมีเกณฑ์การพิจารณา เช่น ถ้า
เป็นอาหารกค็วรตดิสญัลกัษณ์การซือ้ขายยตุธิรรม (Fair 
Trade) หรอืเป็นอาหารสารอนิทรย์ี (Organic Food) ถ้า
เป็นผลติภณัฑ์ทำาความสะอาด กค็วรระบวุ่าเป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม และสำาหรบัสนิค้าทีเ่ป็นเครือ่งหอมต่างๆ ก็
ควรเป็นสินค้าที่ไม่ทดลองในสัตว์ เป็นต้น สินค้าเหล่า
นี้ผู้บริโภคมักจะหาซื้อจากร้านเฉพาะ หรือร้านที่มีชื่อ
เสียงในท้องถิ่น แม้ว่าผู้บริโภคจะใช้เกณฑ์พิจารณานี้
อย่างเข้มงวด แต่ก็เป็นไปได้ที่ผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนใจ
หากพบว่ามีประเด็นเรื่องของราคา ตรายี่ห้อ และความ
สะดวกในการซื้อหาเข้ามาเกี่ยวข้อง
สินค้าประเภทพลังงานเชิงอนุรักษ์ (Green Energy 
Tariffs) กล่าวได้ว่าสนิค้าประเภทนีก้ารรกัษาสิง่แวดล้อม
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เป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่
เรื่องราคาและตรายี่ห้อเป็นเรื่องที่รองลงมา
สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Tourism 
Products and Services) เช่นเดียวกับสินค้าประเภทสี
ขาว นัน่คอืการรกัษาสิง่แวดล้อมเป็นเพยีงหนึง่ในเกณฑ์
ทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซือ้แต่ไม่ถอืเป็นประเดน็สำาคญั และ
ยังถือเป็นประเด็นที่รองจากเวลาในการเดินทาง ราคา 
และความสะดวก

 
 จากข้อมูลการศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยได้สรุปอย่างชัดเจนว่า 
สินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ถือเป็นเกณฑ์หลักสำาคัญในการเลือกซื้อสินค้านั้น ก็คือสินค้า
ประเภทซื้อรวดเร็วและพลังงานเชิงอนุรักษ์ ในขณะที่สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสินค้าประเภทสีขาว ผู้บริโภค
มักใช้เกณฑ์อื่นเป็นหลักมากกว่าการคำานึงถึงการรักษาสภาพ

แวดล้อม และยิ่งในสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก กล่าว
ไดว้า่ประเดน็การรกัษาสิง่แวดลอ้มไมจ่ดัเปน็เกณฑท์ีผู่บ้รโิภคใชใ้น
การซื้อสินค้านั้นเลย
 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้แนะนำาการสื่อสารที่ เป็น
ประโยชนต์อ่ผูป้ระกอบการ เพือ่ใชก้ระตุน้เตอืนใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ความตั้งใจของกิจการที่มีต่อการบริโภคสีเขียว และสามารถทำาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นได้ ดังแสดงในตารางที่ 1
 จากตารางที่ 1 นี้ แสดงให้เห็นถึงวิธีการสื่อสารการตลาด
ในเชิงกลยุทธ์ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่จัดอยู่ในผู้บริโภค
สเีขยีว ดงัจะเหน็ไดว้า่การใชฉ้ลากผลติภณัฑ ์และสญัลกัษณร์บัรอง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นวิธีสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสื่อถึงภาพลักษณ์ของผู้เป็น
เจ้าของ เช่นเดียวกับการกระตุ้นการซื้อด้วยการให้ข้อมูลผู้ซื้อ ณ 
จุดขาย รวมถึงการให้ผู้บริโภคได้บอกต่อถึงความพิเศษและแตก
ต่างของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนี้

บทสรุป

 การบริโภคสีเขียว เป็นการบริโภคที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่มีความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้ทรัพยากรของโลกนี้ 
อย่างอนุรักษ์ เมื่อความต้องการของตลาดเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจึงให้ความสำาคัญและเข้าสู่ตลาดสีเขียวกันมากขึ้นทุกที การศึกษาวิจัย
ในยุคหลังอย่างต่อเนื่อง ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการ
ต่างๆ ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการเองกค้็นพบเหตผุลสำาคญัของการปรบัตวัให้ผลติสนิค้าประเภทนี ้นัน่คอืข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ  
รวมไปถงึการเหน็โอกาสทางการตลาดทีเ่ด่นชดั อกีทัง้การตระหนกัหรอืจติสำานกึส่วนบคุคลของผูป้ระกอบการเอง ทัง้นีก้ารเข้าใจผูบ้รโิภค
ในตลาดสีเขียวอย่างลึกซึ้ง จะช่วยสร้างปราการให้กับผู้ประกอบการ ที่จะดำาเนินธุรกิจของตนให้ประสบความสำาเร็จลุล่วงไปได้ เพราะ
ประเด็นนี้คือหนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่ผู้ประกอบการเห็นว่าท้าทายอย่างยิ่งในการทำาตลาดสีเขียว บทความนี้ได้นำาเสนองานวิจัยที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของลูกค้าเป้าหมายในตลาดสีเขียว รวมทั้งการบริโภคสีเขียวที่แตกต่างกันไปตามประเภท
สินค้าและบริการ ทำาให้เจ้าของกิจการเห็นภาพคร่าวๆ ของแผนทางธุรกิจนี้ในตลาดโลก อย่างไรก็ตามการศึกษาในประเด็นดังกล่าว 
กับผู้บริโภคชาวไทย จะสนับสนุนให้การทำาแผนการตลาดในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางที่ 1 แสดงวิธีที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดสีเขียวตามประเภทสินค้าและบริการ

ประเภทสินค้าและบริการ วิธีการสื่อสารทางการตลาด

สินค้าประเภทสีขาว การใช้ฉลากประหยัดพลังงาน
การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point of Purchase)

สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้

สินค้าประเภทซื้อรวดเร็ว การใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ (Product Label)
การสื่อสาร ณ จุดขาย 
การใช้เครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว

สินค้าประเภทพลังงานเชิงอนุรักษ์ การใช้จดหมายทางตรง (Direct Mail)

สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การแนะนำาการท่องเที่ยวด้วยอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายส่วนบุคคล (Personal Networks)

ที่มา: McDonald et al. (2009). Comparing sustainable consumption pattern across product sectors. nternational Journal 
of Consumer Studies, 33, 137-145. 
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