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º·¤Ñ´Â‹Í
 การบริโภคท่ีลนเกินในยุควัตถุนิยมไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจำกัดและสราง
ปญหาส่ิงแวดลอมและสังคมตามมา อยางไรก็ตามยังมีผูบริโภคจำนวนหน่ึงท่ีเห็นถึงผลกระทบเชิงลบจากการ
บริโภค และปรับพฤติกรรมการบริโภคของตนใหมีความรับผิดชอบย่ิงข้ึน ท้ังน้ีผูบริโภคอาจใชการบริโภคเปน
สัญลักษณในการสะทอนอัตตา (Self) เพ่ือใหรูสึกถึงการมีอยูของตนและเช่ือมโยงตนกับสังคม งานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคในการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบผานมโนภาพ
อัตตา (Self-Concept) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณเจาะลึก ดวยการใหกลุมท่ีศึกษา
เลาเร่ืองเชิงปรากฏการณเพ่ือใหสามารถเขาใจประสบการณในชีวิตของกลุมท่ีศึกษา หลังจากน้ันนำขอมูลมา
วิเคราะหตีความ ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบมีความสัมพันธกับอัตตา ย่ิง
กวาน้ันพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบท่ีดูคลายกันอาจมาจากลักษณะมโนภาพอัตตาท่ีแตกตางกัน 
มโนภาพอัตตาของกลุมท่ีใหความสำคัญกับมุมมองผูอ่ืนเปนหลักท่ีสะทอนภาพความเปนคนดี ฉลาด และมีความ
รับผิดชอบในการบริโภคน้ันอาจเปนเพราะตองการใหสังคมยอมรับ ขณะท่ีมโนภาพอัตตาของกลุมท่ีใหความ
สำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลักท่ีสะทอนภาพคนท่ีมีสติ มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบในการบริโภคน้ันมา
จากอิทธิพลของหลักคำสอนในพุทธศาสนาและอาจรูสึกวามีจิตวิญญาณในระดับท่ีเหนือกวาคนท่ัวไป

นีรลดา แกวงามอรุณ* 

ABSTRACT

 In the consumer era, overconsumption has immensely exploited limited natural 
resources and caused environmental and social impacts. Yet, certain groups of 
people have been aware of environmental and social impacts and tried to consume 
responsibly. As individuals employed consumption to construct, extend and preserve 
their self-concepts, this research aimed to explore the relationship between self and 
responsible consumption behavior in dimension of self-concepts. The empirical basis 
was chosen due to limited empirical studies in responsible consumption behavior, 
particularly in the Thai context. In-depth interviews were employed in gain insights from 
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the complex and ambiguous subjects for further interpretation and understanding. 
Results from the informants suggested that selves and responsible behavior were 
related. More interestingly, similar responsible consumption behaviors came from two 
different groups of self-concepts. Those who were dominated more by viewpoints of 
others refl ected their selves as good, smart persons and express their responsible 
consumption behavior in order to gain social acceptance.  Those who relied more on 
their own viewpoints tend to see themselves as wise, spiritually noble individuals and 
act mindfully and responsibly are infl uenced by the Buddhist principles.

บทนำ • •
อตัตาหรอืตัวตนมอีทิธพิลสำคญัตอพฤตกิรรม

การบริโภคของมนุษย เนื่องจากมนุษยสงเสริมอัตตา
ของตนผานการบริโภค และใชการบริโภคเพ่ือสราง
และรักษาอัตตา รวมถึงใชการบริโภคในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธกับสังคม (Wattanasuwan, 2005) ซึ่ง
ในเชิงทฤษฎีแลวพฤติกรรมการบริโภคสินคาสีเขียวก็
มีความสัมพันธกับอัตตาดวยเชนกัน เนื่องจาก
ผูบรโิภคซือ้สนิคาสเีขยีวเพือ่แสดงออกวาตนตระหนกั
ถึงสิ่งแวดลอมและเพื่อรักษาอัตตาของตนท่ีเปน
คนฉลาดและมเีหตผุล (Thøgersen, 2011) ทีผ่านมามี
การศึกษาถึงความสัมพันธของอัตตากับพฤติกรรม
การบริโภครูปแบบตางๆ (e.g. Banister & Hogg, 
2001; Bosnjak & Brand, 2008; Elliott, 1997; 
Hogg, Banister, & Stephenson, 2009; Lee, 
Motion, & Conroy, 2009; Rochberg-Halton, 
1984; Wattanasuwan, 2005) แตยังไมพบงานวิจัย
เชิงประจักษถึงมโนภาพอัตตา (Self-concept) ของ
ผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ รวมถึง
ความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบในบริบทประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมี
จุดมุงหมายในการศึกษาประเด็นดังกลาวเพื่อตอบ
คำถามวา ผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ

มีมโนภาพอัตตาหรือมองอัตตาตนเองอยางไร และ
อัตตาของพวกเขามีความสัมพันธอยางไรกับพฤติกรรม
การบริโภคอยางรับผิดชอบ

ทบทวนวรรณกรรม • •
การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตตากับ

พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบผานมโนภาพ
อัตตา (Self-concept) นั้นพบวามีวรรณกรรมท่ีเปน
แนวคิดพื้นฐานโดยสรุปไดดังนี้

1.  á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÑμμÒ

อัตตาหรือตัวตน (Self) เปนสิ่งท่ีมนุษยสมมติ
ขึ้นเปนโครงสรางบุคลิกภาพโดยใสความรูสึก
หรอืทัศนคติและสภาพแวดลอมท่ีประกอบข้ึน
เปนอตัตาผานมโนภาพอตัตา (Self-concept) 
หรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยที่มองภาพ
อัตตาตนเอง มโนภาพอัตตา (Self-concept) 
คือสิ่งที่แสดงถึงผลรวมของความรูสึกนึกคิด
ของบุคคลท่ีมองอัตตาตนเองเสมือนวัตถุ 
(Rosenburg, 1979, p. 7 cited in Sirgy, 
1982) มโนภาพอัตตาถูกตีความจากมุมมองที่
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หลากหลายของมนุษย (Burns 1979, cited 
in Sirgy, 1982, p.287; Rosenberg 1979, 
p. 7 cited in Sirgy, 1982) สงผลใหมโนภาพ
อัตตาจึงมีหลายมิติ ซึ่งงานวิจัยบางสวนได
เสนอวามโนภาพอัตตามี 2 มิติ คือ มโนภาพ
อัตตาแท  (Ac tua l  Se l f - concept ) 
เปนภาพท่ีบุคคลมองอัตตาของตนวาเปน
อยางไร และมโนภาพอัตตาในอุดมคติ (Ideal 
Self-concept) เปนภาพท่ีบุคคลน้ันๆ 
อยากใหอัตตาของตนเปนอยางไร (e.g., 
Belch, 1978; Belch & E. Laird, 1977; 
Delozier & Rollie, 1972) อยางไรก็ตาม ยัง
มีงานวิจัยบางสวนท่ีไดเสนอมิติของมโนภาพ
อตัตาทีม่ากกวา 2 มติจิากท่ีไดอางองิมาแลวนัน้ 
ซึ่ง Sirgy (1979, 1980) แสดงแนวคิดทฤษฎี
ของมโนภาพอัตตา โดยเสนอวามโนภาพ
อัตตามีทั้งหมด 4 มิติ ดังนี้ (1) อัตตาแท 
(Actual Self) คือ ภาพที่บุคคลมองวาอัตตาที่
แทจริงของตนนั้นเปนคนอยางไร (2) อัตตา
ในอุดมคติ (Ideal Self) คือ ภาพในอุดมคติที่
บุคคลอยากใหอัตตาของตนเปนอยางไร (3) 
อัตตาเชิงสังคม (Social Self) คือ ภาพท่ี
บุคคลคิดหรือรูสึกวาอัตตาของตนในสายตา
ของผูอื่นนั้นเปนอยางไร และ (4) อัตตาเชิง
สงัคมในอุดมคติ (Ideal Social Self) คอื ภาพ
ในอุดมคติที่บุคคลอยากใหผูอื่นเห็นวาอัตตา
ของตนเปนอยางไร (Dornoff & Tatham, 
1972;French & Glaschner, 1971; Hughes 
& Guerrero, 1971; Munson & Spivey, 
1980; Sanchez, O’Brien & Summers 
1975; Sommers 1964, cited in Sirgy, 
1982)

มโนภาพอัตตาไดถูกนำไปใชในการอธิบาย
และวิเคราะหบทบาทของอัตตาของผูบริโภค
ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล โดย
ลักษณะการบริโภคของคนนั้นสามารถแบง
ออกได เปน 3 กลุม คือ (1) การไดมา 
(acquisition) เชน การซ้ือ การบริจาค 
การรับมรดก  การใหของขวัญ  เปนตน 
(2) การใช และ (3) การกำจัด (disposal) เชน 
การทิ้ง การเปลี่ยนรูป การนำกลับมาใชใหม 
เปนตน (Gonzalez, Korchia, Menuet, & 
Urbain, 2009) ซึ่งการบริโภคน้ีจะเปนตัว
สรางอตัลกัษณของแตละบุคคล บงบอกความ
สัมพันธกับผูอื่นและบงบอกความรูและ
ประสบการณของคนนั้นๆ (Wattanasuwan, 
2005) สอดคลองกบั Grubb and Grathwohl 
(1967) ที่อธิบายวามโนภาพอัตตามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของมนุษยในการปกปองและ
สงเสริมอัตตาของตนผานการซ้ือ ใชสินคา 
และแสดงความเปนเจาของสิ่งตางๆ (James, 
1890) ดังท่ี Belk (1988) ระบุวา “สิ่งท่ีตน
ครอบครองคืออัตตาของตนเอง” สอดคลอง
กบัแนวคดิเกีย่วกบัอตัตาทีว่า “เราคอืสิง่ทีเ่ราม ี
(We are what we have)” อัตตาเริ่มจาก
ความวางเปลา และมนุษยก็เปนผูเติมเต็ม
ความวางเปลานั้นผานการบริโภคเพื่อท่ีจะได
สามารถส่ือสารความหมายเชิงสัญลักษณของ
ตนเองและสรางความสมัพนัธตอผูอืน่ กลาวคอื 
มนุษยแสวงหาประโยชนจากความหมายเชิง
สญัลกัษณจากการบรโิภคเพือ่ใชในการดำเนนิ
ชีวิต แสดงความเช่ือมโยงกับสังคมและปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของทั้งตนเองและ
สังคมเพื่อท่ีจะรูสึกถึงการมีอยูของอัตตา  
(Wattanasuwan, 2005, p. 180)
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 นอกจากความหมายเชิงสัญลักษณที่เรามอง
วาการบริโภคจะสามารถสะทอนความเปนเรา
ไดแลวนั้น อัตตาที่เราสะทอนออกมายังมา
จากการรับเอาปจจัยภายนอก (Radley, 
1993) คือ การนำเอาความหมายรวมกันของ
สิ่งตางๆ ในสังคมมามีความสัมพันธกับเรา 
ผูบริโภคใชการบริโภคเพ่ือแสดงถึงการเปน
สมาชิกในกลุม เชน สมาชิกแบรนด (brand 
communities) (Muniz & O’Guinn, 2001; 
Schouten & McAlexander, 1995) เปนตน 
โดยความหมายทางสังคมที่บุคคลไดรับนั้นมา
จากกลุมสมาชิกและมาจากความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับแบรนดนั้นๆ (Fournier, 
1998) ทั้งนี้ Ligas and Cotte (1999) ได
ระบสุวนประกอบหลักสามสวนทีเ่ปนหัวใจตอ
ความหมายท่ีผูบริโภคใหกบัสินคาและแบรนด 
คือ บุคลิกลักษณะ (personality)  คุณสมบัติ
ที่ เปนรูปธรรม (physical attributes) 
และคุณลักษณะหนาที่ (functional charac-
teristics) โดยสินคาและแบรนดนั้นจะมี
ภาพลักษณรวมท่ีผูผลิตและผูใชสรางใหเกิดข้ึน 
ในสงัคม (M. Sirgy et al., 1997) มคีวามหมาย 
เชิงสัญลักษณท่ีเปนตัวเช่ือมโยงระหวางนักการ
ตลาดกับผูบริโภค ผานการโฆษณา ซึ่งถือเปน
สวนสำคัญของการสรางบุคลิกลักษณะของ
แบรนด (Brand Personality) ท่ีทำใหผูบริโภค
เกดิการเปรียบเทียบและถายทอดภาพลักษณ
แตละแบรนด สอดคลองกับที่ McCracken 
(1986) กลาวไววาการนิยามอัตตาและการ
นิยามกลุมจะไมสามารถเปนไดหากปราศจาก
สินคา เน่ืองจากสินคาไดเขามามีบทบาทสำคัญ 
ท่ีนอกเหนือจากอรรถประโยชนหรือคุณสมบัติ
ของสินคา  แตสินคายังสามารถสื่อสาร

ความหมายในเชิงวัฒนธรรมไดอีกดวย ดังนั้น 
การบริโภคทุกวันนี้จึงเปนแหลงสำคัญของ
การแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในสังคมรวมสมัยที่เต็มไปดวย
สัญลักษณและภาพลักษณตางๆ ท่ีนักการตลาด
พยายามสรางเพื่อเยายวนผูบริโภค และ
หากย่ิงสัญลักษณและภาพลักษณเหลานั้น
สามารถสงไปถึงอัตตาที่อยากเปนได การ
บริโภคเชิงสัญลักษณก็จะมากเทานั้น เพราะ
เราจะมองหาแหลงทรัพยากรที่มีสัญลักษณ
เพื่อชวยใหเราสามารถแลกเปล่ียน ตีความ 
และปรับใหเหมาะสมกับการบริโภคในทุกวัน 
เราบริโภคสินคาและบริการมากมายเพ่ือระบุ
ความสอดคลองของแบรนดกับอัตตาของเรา
และสรางภาพลักษณของตัวเราที่สอดคลอง
กับมโนภาพอัตตาของตน และหลีกเลี่ยงหรือ
แยกตนออกจากสินคาหรอืแบรนดทีต่นเองคิด
วาไมเก่ียวของ 

นอกจากผูบริโภคใชการบริโภคเพื่อสะทอน
อตัตาของตนแลว ผูบรโิภคยงัใชการหลกีเลีย่ง
ที่จะบริโภคบางสิ่งบางอยาง เพื่อสราง รักษา 
และพัฒนา อั ตต าขอ งตนด ว ย เช น กั น 
หรอือกีนยัหนึง่กค็อื นอกจากความพยายามท่ี
จะมีสิ่งตางๆ แลว ความพยายามท่ีจะไมมี
สิ่งตางๆ ยังมีนัยสำคัญตออัตตาดวย (Hogg, 
1998) ดวยเหตุนี้อัตตาที่เปนไปได (Possible 
Selves) อาจมีหลากหลายทั้งในเชิงบวก 
(Positive Self) คือ อัตตาท่ีตนยอมรับ 
หรื อ เชิ ง ลบ  ( Ne ga t i v e  Se l f )  คื อ 
อตัตาท่ีตนปฏเิสธ ซึง่หนาท่ีของอตัตาท่ีเปนไป
ไดในเชิงลบนั้นจะอยูในฐานะของการเปนสิ่ง
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาผาน
การปฏิเสธหรือการหลีกเลี่ยงการบริโภค 
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(Hogg, et al., 2009) เราใชการบริโภคเชิง
สัญลักษณเพ่ือตีความและการสรางความหมาย
จากมุมมองเชิงลบของอัตตาท่ีเปนไปได 
การปฏเิสธหรอืการหลีกเลีย่งจงึเกดิจากความ
สัมพันธระหวางความไมชอบและความรังเกียจ
กบัอตัตาเชงิลบ (Negative Self) ความสำคญั
ของอัตตาเชิงลบในปจจุบันนี้ ถือวารวมเปน
สวนหนึง่ในแนวคดิเร่ืองมโนภาพอตัตา เพราะ
สิ่ งที่ เราเลือกที่จะปฏิ เสธหรือหลีกเลี่ยง
การบรโิภคน้ัน เปนแนวคิดสำคัญของการระบุ
อัตตาทั้งเชิงบุคคลและกลุมสังคม และสิ่งท่ีไม
ชอบหรือท่ีเราปฏิเสธท่ีจะบริโภคน้ันยังสามารถ
บงบอกเก่ียวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลและ
กลุมสงัคมไดดเีทากบัสิง่ทีเ่ราเลอืกท่ีจะบรโิภค 
(Ban i s te r  &  Hogg ,  2001 )  ดั งนั้ น 
การสรางอัตตาในท่ีนี้ จึงรวมถึงการปฏิเสธ
การบริโภค คือ การละเวน หลีกเ ล่ียง 
การเกลียดชังการบริโภคเฉพาะอยางดวย เพราะ
ฉะน้ัน รูปแบบการปฏิเสธการบริโภคจึงนับได
วาเปนสวนหน่ึงในการสรางอัตตาเชิงสัญลักษณ
ของเรา (Hogg, et al., 2009; Johanna & 
Sinikka, 2002; Wattanasuwan, 2005)

การปฏิเสธการบริโภคยังไดรับผลกระทบมาจาก
ปจจัยภายนอก 3 ประการดวยกัน คือ

(1) ¡ÒÃμÅÒ´ 
 คือ การท่ีผูผลิตพยายามท่ีจะจัดการ

สภาพแวดลอมทางการตลาด ดวยการ
ใช โฆษณาและสื่ อต างๆ  เพื่ อสื่ อสาร
ภาพลกัษณของตน (Ligas & Cotte, 1999) 
ความเชื่อของตลาดไดเขามามีบทบาท
สำคัญ เมื่อผูบริโภคแสดงความรูสึกท้ังใน
แงของการพูดและการกระทำแตละครั้งได

สงผลกระทบตอแบรนด ดังน้ันการตอ
ตานการบริโภคจึงกลายเปนการออก
เสียงเพื่อสื่อวาเขาปฏิเสธสินคา แบรนด 
และบริการนั้นๆ การตอตานการบริโภค
ดวยการปฏิเสธภายใตการบริโภคเชิง
สัญลักษณนั้นเกี่ยวของกับการที่คนนั้น
กลัวเกรงอัตตาที่อาจจะกลายเปนไปได
และตองการท่ีจะปกปองตนเอง (Ogilvie, 
1987) ดังนั้นการปกปองตนเองไดเขามา
มีบทบาทสำคัญของการเปนปจจัยแรง
จูงใจของคน ทำใหนักโฆษณาและนักการ
ตลาดไดใชความสอดคลองของภาพลักษณ
สินคากับผูใชในการวางตำแหนงแบรนด 
เพื่อสรางกลุมลูกคาตัวอยางเชิงสัญลักษ
ณสำหรับสินคาของเขาผานรูปแบบของ
การโฆษณา (M. Sirgy, et al., 1997)

(2) ÊÑ§¤Á 
 คือ สภาพแวดลอมทางสังคมที่อยูในเชิง

สัญลักษณเช่ือมโยงกับบริบทการบริโภค
เชงิสาธารณะและสวนบคุคล ไดรวมเขาเปน
ตวัตนและกลายเปนอตัตาท่ีสะทอนออกมา 
มีการปฏิสัมพันธระหวางรุนสูรุน (Moore, 
Wilkie, & Lutz, 2002) และมีบทบาท
สำคัญในกระบวนการทางสังคมของ
ผูบริโภค กลาวคืออิทธิพลของพอแม
ถือเปนสวนสำคัญในการสรางคุณคา 
อารมณ และทัศนคติ และสามารถกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมการสนใจ และ/หรือ 
หลีกเลี่ยง นำไปสูการยอมรับ และ/หรือ 
ปฏิเสธสินคาและบริการ จนในท่ีสุดสงผล
ตอตวัเลอืกและแบรนดในการบรโิภคสนิคา
แตละประเภท
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(3) ºØ¤¤Å 
 คือ สภาพแวดลอมสวนบุคคลรวมถึงความ

ทรงจำวัยเยาวและการกระทำหรือแนว
ทางปฏิบัติของตัวเอง โดยเฉพาะอยางย่ิง 
วัยเยาว นั้นมีอิทธิพลตออัตตาและนำไป
สูอตัตารปูแบบตางๆ ทีเ่ปนไปได เพราะคน
จะซึมซับความทรงจำเกี่ยวกับแบรนดของ
สินคาและบริการที่พอแมหรือครอบครัว
บริโภค จะนำไปสูการตัดสินใจบริโภคหรือ
ไมบริโภคของบุคคล (Banister & Hogg, 
2001; Ligas & Cotte, 1999)

ดังนั้น จึงกลาวไดวาพฤติกรรมการบริโภค
สินคาในเชิงสัญลักษณของมนุษยนั้นเปนไปเพื่อการ
สนับสนุนและสงเสริมมโนภาพอัตตา การบริโภคแต
ละครั้งเปนการสรางความหมายของอัตตาและ
สงเสริมมโนภาพอัตตาท้ัง 4 ประเภท (Gonzalez, et 
al., 2009; Tuan, 1980)  การบริโภคทุกวันนี้จึงเปน
การแสดงความหมายเชิงสัญลกัษณเพือ่สะทอนอัตตา 
ผูบริโภคสวนใหญบริโภคสินคาและบริการเพื่อ
สงเสริมอัตตาและเช่ือมโยงความสัมพันธกับสังคมผาน
แบรนดของสินคาและบริการ ดังนั้น นักการตลาดจึง
พยายามสรางแบรนดของสินคาและบริการเพื่อระบุ
ความสอดคลองระหวางแบรนดกบัอตัตา และกระตุน
ใหเกิดการบริโภคมากขึ้น (Shaw & Newholm, 
2002)

• ÍÑμμÒ¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤àªÔ§ÊÑÞÅÑ¡É³�
ã¹ÁØÁ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò •

 หากมองในมุมพุทธศาสนาแลว เชื่อวาตนตอ
ความคิดและกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวง ไมวาจะ
เปนความอยากได อยากมี หรืออยากเปน นั้นเกิดมา
จากการยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา (อัตตา) และของเรา 
(อัตตนียา) (พุทธทาสภิกขุ, 2530) เพื่อการแสดง

อัตลักษณของตน ทำใหเกิดความตองการและ
แสวงหาใหไดมาตามอำนาจของความอยากอยางไมมี
ที่สิ้นสุด (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2531) 
จนกระท่ังในท่ีสุด นำไปสูอัตตาท่ียึดติดในวัตถุและ
ทรัพยสิน (วัตถุนิยม) ผูที่มีอัตตายึดติดในวัตถุมากจะ
มีตองการที่จะมีรายไดมาก ตองการฐานะการเงิน
ที่มั่นคง มีการบริโภคเพื่อภาพลักษณมากกวาอรรถ
ประโยชน คือ การบริโภคความหมายเชิงสัญลักษณ
ของวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น (Elliott, 1997) มีการ
จับจายใชสอยเพื่อตนเองมากกวาเพื่อผูอื่น และจะไม
พอใจกับชีวิตความเปนอยูของตน (Richins & 
Dawson, 1992) เพราะวัตถุนิยมกอใหเกิดการ
แกงแยงชงิด ีโดยไมคำนงึถงึสงัคม แตอยางไรกต็ามเรา
สามารถปรับอตัตาไดดวยการมีสต ิรูเทาทนั รูเหตุปจจัย
ของกิเลส และดับกิเลสท่ีตนเหตุ ดวยการลดความรูสกึ
ในความเปน “ตัวเรา” และ “ของเรา” ลง ลดความ
เห็นแกตัวและทำเพื่อสังคมมากขึ้น (พุทธทาสภิกขุ, 
2545)

แตอยางไรก็ตาม การบริโภคในลักษณะของ
การลดความเห็นแกตั วและทำเพื่ อสั งคมนั้ น 
งานวิจัยตางๆ มีการศึกษาแนวคิดนี้จำนวนมาก และ
อธิบายวาเปนการสรางเสริมอัตตาในอีกรูปแบบหน่ึง  
ดังตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวางอัตตากับ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ 
ผูที่มีอัตตาคนใสใจระบบนิเวศ (Ecological self) 
(Stephen, 2001) หรือผูที่มีอัตตาท่ียึดถือคุณงาม
ความดี (Moral self)  (Clive  Barnett, Cafaro, & 
Newholm, 2005) นั้นนำไปสูพฤติกรรมการบริโภค
ที่ใสใจสิ่งแวดลอม และพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมก็มีความสัมพันธกับอัตตาคน
ฉลาดและมีเหตุผล เพราะการที่ผูบริโภคซื้อสินคาสี
เขียวน้ันเพ่ือแสดงออกวาตนเองตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
และปกปองรกัษาอตัตาของตนเองท่ีเชือ่วาตนเปนคน
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ฉลาดและมีเหตุผล (Thøgersen, 2011) โดยสรุปคือ 
อัตตานำไปสูพฤติกรรมการบริโภคท่ีใสใจส่ิงแวดลอม 
และพฤติกรรมการบริโภคนั้นๆ ก็สะทอนและปกปอง
อัตตาดวย ดังนั้น เราสามารถเลือกที่จะตระหนักถึง
สังคมไดผานพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดจากการให
นิยามตนเอง  เชน การที่เราเชื่อวาอัตตาเราเปนอัตตา
ที่ไมยึดติดในวัตถุนิยม ทำใหเราลดการซ้ือสินคาท่ีไม
จำเปนลง หรือการที่เราเชื่อวาอัตตาเราเปนอัตตาที่มี
จิตอาสา ก็จะชวยเหลือสังคมผานกิจกรรมตางๆ 
เปนตน (Hogg, et al., 2009)

2.  á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº 

‘การบริโภคอยางรับผิดชอบ (Responsible 
Consumption)’ คอื การใชทรพัยากรอยางมี
เหตุผลและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึง
ประเด็นดานจริยธรรม สังคมและระบบนิเวศ 
(Özçaglar-Toulouse, 2009) ซึ่งประเภท
ของการบริ โภคอย างรับผิดชอบมีดั งนี้  
(1) การสงเสริมตลาดท่ีมีความรับผิดชอบ 
(Cohesion with the market)    คือ   ความ 
สามารถ และยินดีที่จับจายใชสอยสินคาและ
บริการจากผูประกอบการท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
(Buycott) (Young, Hwang, McDonald, & 
Oates, 2010)  (2)  การถอนตัวออกจากตลาด 
ที่ไมมีความรับผิดชอบ (Withdrawal from 
the market) คือ ลดการซ้ือสินคาและบริกา
รที่ไมจำเปนลง (Limiting Consumption) 
(Scott & David, 2000)   (3)   การพยายามเปลีย่น 
แปลงตลาดใหมคีวามรับผดิชอบ (Mobilizing 
the market) คอื ไมซือ้สนิคาและตอตานสนิคา 
(Boycott) (Friedman, 1991) จากผูประกอบ
การท่ีคาดหวังกำไรเปนหลักโดยไมคำนึงถึง
กระบวนการ 

สิง่สำคญักค็อืการบรโิภคอยางรบัผดิชอบไมได
ทำเพราะความจำเปนหรอืถูกบังคับ แตเปนไป
ตามความสมัครใจที่จะใชชีวิตอยางเรียบงาย 
(Voluntary s impl ic i ty )  (Shaw & 
Newholm, 2002) ผูที่สมัครใจใชชีวิตอยาง
เรยีบงายจะไมนยิมวตัถ ุ(Non-materialistic) 
และพึงพอใจในการจำกัดคาใชจายในการซื้อ
สินคาและบริการตางๆ (McDonald, Oates, 
Young, & Hwang, 2006) โดยหวังวาจะ
ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต ล า ด ใ ห มี
ความรับผิดชอบมากข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับ
อัตตา มโนภาพอัตตา และพฤติกรรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบ พบวาผูบริโภคใชการ
บรโิภคในเชิงสญัลกัษณเพือ่สะทอนอตัตาตาม
มโนภาพหรือการมองอัตตาของตนท้ัง 4 
ประเภท คือ อัตตาแท อัตตาในอุดมคติ 
อัตตาเชิงสังคม และอัตตาเชิงสังคมในอุดมคติ 
โดยแบรนดและการตลาดมีบทบาทในการ
สรางภาพลักษณของสินคาและบริการ เพื่อ
เชื่อมโยงกับมโนภาพอัตตาของผูบริโภค และ
สงเสริมใหผูบริโภคบริโภคสินคาและบริการ

ตามความเช่ือมโยงกับอัตตาของตนและกลุม
สังคม นอกจากพฤติกรรมการบริโภคท่ัวไป
แลว พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบก็
สามารถสะทอนอัตตาของผูทีม่พีฤตกิรรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบไดดวยเชนกัน ซึ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมขางตนนั้นเพ่ือศึกษา
ประเด็นสำคัญของงานวิจัยนี้ คือ ลักษณะ
อัตตาของผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบ โดยใชหลักการศึกษาอัตตาของ
ผูบริโภคดวยแนวคิดเรื่องมโนภาพอัตตาทั้ง 4 
ประเภท ในการอธิบายอัตตา และอธิบาย
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ความสัมพันธของอัตตากับพฤติกรรมการ
บรโิภคอยางรบัผดิชอบของผูทีม่องวาตนเองมี
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ โดยมี
หลักในการวิเคราะหพฤติกรรมของกลุม
ตัวอยางตามนิยามของพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบในการตระหนักถึงประเด็น
ปญหาท่ีเกิดจากการบริโภคและมีพฤติกรรม
การบริโภคที่สอดคลองกับแนวคิดการบริโภค
อยางรับผิดชอบ ทั้งนี้ บุคคลตองมองวาตนมี
พฤติกรรมอยางรับผิดชอบและพฤติกรรม
การบรโิภคอยางรบัผดิชอบน้ันตองเปนไปดวย
ความสมัครใจ

ระเบียบวิธีวิจัย • •
งานวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวาง

อัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบผาน
มโนภาพอัตตา ที่ผานมาพบการศึกษาความสัมพันธ
ของอัตตากับการบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม แตยังไม
ปรากฏอยางเดนชัดในบริบทประเทศไทย งานวิจัยนี้
จึงมีจุดมุงหมายในการตอบคำถามงานวิจัยที่วา ผูที่มี
พฤตกิรรมการบรโิภคอยางรบัผดิชอบในประเทศไทย
มีมโนภาพอัตตาหรือมองอัตตาตนเองอยางไร และ
อัตตาของพวกเขามีความสัมพันธอย างไรกับ
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ โดยมุงหวังวา
จะสามารถนำมาปรับใชกับบริบทผูบริโภคประเทศไทย
ได ซึ่งธรรมชาติของอัตตาและมโนภาพอัตตาเปน
ประเด็นที่มีความซับซอน จึงตองอาศัยการเลาเรื่อง
เชิงปรากฏการณเพื่อเปนการสะทอนประสบการณ 
ความรูสึกนึกคิดและความเชื่อของบุคคลที่ศึกษา ซึ่ง
บุคคลเลาเร่ืองเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับ
สังคม รวมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณของบุคคล 
อัตตาท่ีเปนอยู อัตตาท่ีเคยเปน อัตตาท่ีอยากเปน
หรืออัตตาที่กำลังจะเปน จึงจะสามารถอธิบายถึง

อัตตาของกลุมท่ีศึกษาได  ดังนั้น การเลาเรื่องถือวา
เปนแนวทางที่เหมาะสมในการทำความเขาใจปรากฏ
การณที่มีความซับซอนดังเชน อัตตาและมโนภาพ
อัตตา (Wattanasuwan, 2012) ผูวิจัยจึงเลือกใชรูป
แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 
โดยการสัมภาษณเจาะลึก (ชาย โพธิสิตา, 2552) ให
บุคคลท่ีศึกษาเลาเร่ืองเชิงปรากฏการณ (Özçaglar-
Toulouse, 2009) เพื่อใหไดมาซ่ึงความเขาใจ
ผูบริโภคเชิงลึก

การศึกษาอัตตาผานมโนภาพอัตตากับ
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบน้ีมีการกำหนด
กลุมท่ีศึกษาเฉพาะผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบ ผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกกลุมที่ศึกษาเฉพาะผูที่
มองวาตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ 
โดยใช เทคนิคการสุมตัวอยางแบบบอลลหิมะ 
ไมกำหนดเพศและอายุ ผูวิจัยเริ่มจากสัมภาษณผูที่
ทำงานองคกรภาคสังคมท่ีรณรงคใหผูบริโภคมี
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคใหตระหนกัถงึ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนใหมากข้ึน   ดวยการ
เลือกองคกรท่ีมีปรัชญาองคกรท่ีสอดคลองกับนิยาม
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ หลังจากนั้นจึง
ใหแนะนำผูตอบคนตอไปเรือ่ยๆ (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ 
& กรรณิการ สุขเกษม, 2547) ผูวิจัยทำการเก็บ
ขอมูลดวยการสัมภาษณ และจดบันทกึ พรอมกับการ
ถอดเสียงท่ีบันทึกในลักษณะคำตอคำ รวมถึงอารมณ
และความรูสึกของกลุมท่ีศึกษาดวย (เชน หัวเราะ 
เสียงสั่นเครือ ขึ้นเสียง สบถ เปนตน) และนำขอมูล
มาจัดกลุมเปนแนวคิดของแตละกลุม  (สุชาติ  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ & กรรณิการ สุขเกษม, 2547) 
และดำเนินการไปเรือ่ยๆ จนไมมกีลุมใหมหรอืแนวคิด
ใหมเกิดข้ึน จงึสิน้สดุการเก็บขอมลูดวยการสัมภาษณ
เจาะลึก (สุภางค จันทวานิช, 2540) รวมกลุมที่ศึกษา
ทั้งหมดจำนวน 16 คน โดยการสัมภาษณตอคนจะใช
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เวลาประมาณ 1.30-3.00 ชั่วโมง รวมใชเวลาทั้งสิ้น 
21 ชั่วโมง 35 นาที ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลกลุมที่
ศึกษา (นามสมมติ) ดังนี้

ª×èÍ à¾È ÍÒÂØ»‚ »ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾

1 คุณบิล ชาย 34 องคกรไมแสวงกำไร

2 คุณโบ หญิง 28 อิสระ

3 คุณเอ หญิง 23 นักศึกษา

4 คุณพลอย หญิง 33 องคกรไมแสวงกำไร

5 คุณแบงค ชาย 39 องคกรไมแสวงกำไร

6 คุณเปล หญิง 59 อิสระ

7 คุณเมย หญิง 20 นักศึกษา

8 คุณกันต ชาย 55 อิสระ

9 คุณนนท ชาย 38 องคกรไมแสวงกำไร

10 คุณดล ชาย 43 นักโฆษณา

11 คุณบอย ชาย 25 องคกรไมแสวงกำไร

12 คุณแดน ชาย 29 นกัออกแบบบรรจุภัณฑ

13 คุณบาส ชาย 36 แพทยแผนไทย

14 คุณเอส ชาย 42 นักการตลาด

15 คุณเอก ชาย 57 อิสระ

16 คุณชัย ชาย 28 อิสระ

จากนั้นผูวิจัยนำขอมูลมาวิเคราะหตีความ
ประสบการณ ความรูสึก และความเช่ือ จากสิ่งที่กลุม
ที่ศึกษาเลาเรื่องวาเปนอยางไร มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
อยางไรและเขามีความรูสึกอารมณหรือแนวคิด
อยางไรในโลกท่ีเขามอง (Özçaglar-Toulouse, 2009) 
ทั้งน้ี หากมีคำสัมภาษณใดที่มีความคลุมเครือ ผูวิจัย
ใชวิธีการติดตอกลุมที่ศึกษาเพื่อถามถึงความหมาย
ของคำสัมภาษณอีกครั้ง เพื่อใหการวิเคราะหขอมูล
ถูกตองและตรงความเปนจริง 

ผูวิจัยนำขอมูลที่จัดเก็บรวบรวมไปใชในการ
วิเคราะห โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) โดยการเขียนแบบเลาเร่ือง 
(Narrative) (Özçaglar-Toulouse, 2009) เพื่อใหได
มาซ่ึงความเขาใจผูบริโภคอยางเชิงลึก (Consumer 
insights) โดยเปนการเลาเรื่องผานปจจัยทั้ง 2 ปจจัย 
คือ มโนภาพอัตตา และพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบ รวมถึงการแสดงความสัมพันธของปจจัย
ทั้ง 2 ปจจัย โดยหลักของการเลาเรื่องนี้ จะใชการ
วิเคราะหตามแนวทางการวจิยัเชงิคณุภาพดวยการจดั
กลุมขอมูลตามทฤษฎีที่ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิและ
แสดงความสอดคลองหรือขัดแยงกับขอมูลทุติยภูมิที่
ศึกษา พรอมทั้งเสนอแนวคิดใหมๆ ที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้

เนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ันมักจะไดรับ
ความสงสัยเกี่ยวกับความนาเชื่อถือเสมอ เนื่องจาก
เปนการตีความโดยผูวิจัยที่อาจมีอคติสวนตัวทำให
เกิดความลำเอียงได และการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นไมมี
เครื่องมือที่สรางขึ้นมาเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
นอกจากตัวผูวิจัย และการเก็บขอมูลจากกลุมคน
จำนวนนอยซ่ึงไมอาจถือเปนกลุมท่ีทำการศึกษาท่ี
เปนตัวแทนของประชากรได ถือวาเปนจุดออนตอ
การยอมรับความเช่ือถือไดของขอมูล (สุภางค 
จันทวานิช, 2540) ซึ่งการพิสูจนความนาเชื่อถือใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการตีความผานการ
เลาเรื่อง (Narrative approach) ขึ้นอยูกับกระบวน
การสัมภาษณและการวิเคราะห รวมถึงผูตอบ (Wat-
tanasuwan, 2007) ผูวิจัยอาศัยการตีความจากการ
สัมภาษณผูตอบท้ังหมด ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชหลักการ
สัมภาษณดวยการลดอคติและการช้ีนำผูตอบ โดย
สัมภาษณตัวตอตัวและชักชวนพูดคุยกอนการ
สัมภาษณเพื่อใหผูตอบเกิดความคุนเคย และ
หลีกเล่ียงการช้ีนำดวยคำถามเพ่ือใหไดคำตอบท่ีแทจริง
มากท่ีสุด นอกจากนี้ เพื่อใหผูตอบเขาใจคำถามตรง
กนัทุกคน ผูวจิยัจงึใชหลกัในการถามซ้ำและคำถามไล
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เรียงเพ่ือความม่ันใจวาผูตอบเขาใจคำถามไปในทิศทาง
เดียวกัน

การตรวจสอบความนาเชื่อถือในงานวิจัย
เชิงคุณภาพจะเนนที่ตัวผูวิจัยเปนหลักเน่ืองจากเปน
ผูสัมภาษณเพียงคนเดียว ซึ่งผูวิจัยนำตนเองเขาไป
เปนสวนหน่ึงของความรูสึกนึกคิดของผูตอบดวยการ
เปดรับฟงความเห็นของผูตอบอยางเต็มที่ โดยไมนำ
อคติของผูวิจัยเขาไปเกี่ยวของ (Willis, 1980 cited 
in Wattanasuwan, 2007) นอกจากน้ีผูวิจัยใช
กระบวนการตรวจสอบความนาเชือ่ถือจากการยนืยนั
ความนาเช่ือไดของขอมลูจากกลุมทีท่ำการศกึษา โดย
การอานขอมูลพรอมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ทักทวง
หรือยอมรับขอมูลที่นำเสนอ (สุภางค จันทวานิช, 
2540) ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพนี้ 
ผูวิจัยตีความแบบองครวม ไมใชจากคำตอบคำตอบ
เดียว แตจะตีความจากความหมายที่กลุมที่ศึกษา
ตอบท้ังหมด นอกจากน้ีผูวิจัยไดตรวจสอบความ
ถูกตองของการตีความและวิเคราะหคำตอบจาก
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหสามารถวิเคราะหไดอยางปราศขอ
สงสัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล • •
ผลการวิจัยอัตตากับพฤติกรรมการบริโภค

อยางรับผดิชอบผานมโนภาพอัตตาดวยการสัมภาษณ
เจาะลึกกลุมที่ศึกษาท่ีมองวาตนเองมีพฤติกรรม
การบริโภคอยางรบัผดิชอบจำนวน 16 คน พบวากลุมที่
ศึกษามีความตระหนักถึงผลกระทบจากการบริโภค
ของตนเองตอสังคมและส่ิงแวดลอม สอดคลอง
กับความหมายท่ี Fisk (1973) และ Özçaglar-Tou-
louse (2009) กลาวไวในงานวิจัยของเขาวา 
การบริโภคที่มีความรับผิดชอบ คือการใชทรัพยากร
อยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผล

ประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ ทั้งนี้ โดยสามารถแบง
กลุมลักษณะการบริโภคอยางรับผิดชอบจากการวิจัย
ไดตามที่ Özçaglar-Toulouse (2009) ไดระบุไว คือ 
(1) การสงเสริมตลาดที่มีความรับผิดชอบ (2) การ
ถอนตัวออกจากตลาด และ (3) การตอตานตลาด
ที่ไมมีความรับผิดชอบ

• ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ố ªÍº •
(1) ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁμÅÒ´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

การสงเสริมตลาดท่ีมีความรับผิดชอบเปน
ลักษณะการบริโภคสินคาและบริการจาก
ผูประกอบการท่ีตนเองมองวามีความรับผิดชอบ 
(Buycott) เชน การบริโภคสินคาสีเขียว 
เปนตน นอกจากกลุมที่ศึกษาจะมีการบริโภค
สินคาและบริการจากผูประกอบการที่ตนเอง
มองวามีความรับผิดชอบแลว ยังมีการบริโภค
สินคาที่ตนมองวาเปนการสนับสนุนตลาดที่มี
ความรับผิดชอบดวยเชนกัน เชน การใชขวด
น้ำท่ีสามารถใชไดหลายคร้ัง เพื่อลดปริมาณ
ขวดนำ้พลาสตกิทีใ่ชเพยีงครัง้เดยีวทิง้ เปนตน 
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวาในขณะที่กลุมท่ี
ศึกษามีพฤติกรรมการสนับสนุนตลาดท่ีมี

ความรับผิดชอบน้ัน กลุมท่ีศึกษาก็จะมี
พฤตกิรรมการถอนตัวออกจากตลาดท่ีตนมอง
วาไมมีความรับผิดชอบ และยังใชการบริโภค
เปนสญัลกัษณของการตอตานการบริโภคท่ีไม
มีความรับผิดชอบดวยเชนกัน นอกจาก
พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการท่ีตน
มองวามีความรับผิดชอบแลว กลุมที่ศึกษายัง
ตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริโภคดวยเชนกัน ดังเชน 
การกำจัดขยะ เปนตน 
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ตวัออกจากตลาดและตอตานการบริโภคท่ีตน
ม อ ง ว า ฟุ ม เ ฟ อ ย ท รั พ ย า ก ร ห รื อ ไ ม มี
ความรับผิดชอบเทานั้น แตมิไดสื่อนัยของ
การสนับสนุนตลาดที่มีความรับผิดชอบดวย
การเปลี่ยนหรือแทนที่สินคาและบริการใดๆ 
ที่เห็นไดชัด   

เปล: “...พี่ไมใชรถสวนตัวมา 10 ปแลว เพราะคิดวา 
รถเมลก็มี ให ใช  รถไฟฟาก็มี  แท็กซี่ก็มี  
เยอะแยะสารพัด แลวก็เดินเขามาในหมูบาน 
บานพ่ีจะเปนบานเดียวท่ีไมใชรถเกง ทุกบาน
จะมีรถเกินจำนวนคนนะ แตละบานๆ อยาง
บานหลังหนึ่งใกลเรา เขาอยูกัน 2 คน มีรถ 5 
คัน พี่ก็รูสึกวาเขาก็ใชเยอะ เราก็ไมใชเลย...
พี่ใชทิชชูในบานพี่จะไมทิ้งนะ เช็ดแลวเช็ดอีก 
เอาไปผึง่ใหแหง แลวเอามาใชเชด็อะไรทีม่นัไม

ตองใชทิชชูที่ผลิตใหม”

เอส: “อยางเวลาเราไปโรงแรม ที่พัก แลวเขามี
ผาเช็ดตัว ผาปูที่นอนท่ีเปล่ียนไดทุกวัน 
เขาจะมีให เอาการดไปวางคือไม เปลี่ยน 
เรากเ็ลือก option ทีแ่บบไมตองเปลีย่นเพราะ
เราไปนอนแค 4-5 วัน อยางอยูบานเดือนนึง
เปล่ียนที ทำไมตองดัดจริตเปลี่ยนทุกวันดวย 
อยางนี้พี่วาชวยได ชวยประหยัดน้ำ ประหยัด
แฟบ (ผงซักฟอก)”

โบ: “พี่ มี ค วาม รู สึ ก ว า เร าต อ ง มีส วน ในการ
รับผิดชอบ...พี่ก็เลยพยายามเลือก เชน น้ำ 
ถาพี่ไมลืมพี่ก็จะพกขวดน้ำมา แลวก็เติมน้ำ...
พี่รูสึกวา มันเปนการใชตัวเราเปน message 
ในการบอกอะไรหลายๆ อยาง พีก่จ็ะพยายาม
เลือก อะไรก็แลวแต อยางพวกเครื่องสำอาง 
พยายามเลือกท่ีเปนธรรมชาติ หรืออะไร

ที่เปนออรแกนิค”

บอย: “(ตัวอยางพฤติกรรมการบริโภคท่ีพี่คิดวา
รับผิดชอบ ) เชน พยายามเดินทางดวย
รถสาธารณะ...รานท่ีสั่งประจำปากซอยบาน 

ก็ใหเขาใสกลองขาวแทนกลองโฟมไมเอาถุง”

นนท: “(ตัวอยางพฤติกรรมที่พี่คิดวารับผิดชอบ) 
เชน การจัดการขยะ ทิ้งใหมันถูกควร... และ
ทำอะไรใหแนใจวาในครอบครัวของเรา 
วิถีชีวิตของเราไมไปทำความเดือดรอนใหกับ

สวนรวม...”

(2)  ¡ÒÃ¶Í¹μ ÑÇÍÍ¡¨Ò¡μÅÒ´
การถอนตัวออกจากตลาดเปนการจำกัดและ
ลดการบริโภคสินคาหรือบริการท่ีตนเองมอง
วาเปนพฤติกรรมท่ีไมมีความรับผิดชอบ 
(Limit consumption) ซึง่มติขิองการถอนตวั
ออกจากตลาดของกลุมทีศ่กึษานัน้ สือ่นยัของ
การตอตานพฤติกรรมการบริโภคท่ีตนมองวา
ไมมคีวามรบัผดิชอบ แตอาจจะสือ่นยัของการ
สนับสนุนตลาดท่ีมีความรับผิดชอบหรือไมก็
ได เชน การเลือกใชรถสาธารณะแทนรถยนต
สวนตวันัน้ เปนการถอนตัวออกจากตลาดการ
บรโิภครถยนตสวนตัว และสนับสนนุพฤติกรรม
การบริโภคท่ีตนมองวามีความรับผิดชอบดวย
การเปล่ียนเปนการบริโภครถยนตสาธารณะ
แทน หรือตัวอยางการลดการบริโภคน้ำหรือ
ผงซักฟอก เปนเพียงการสื่อนัยของการถอน

(3) ¡ÒÃμ ‹Íμ ŒÒ¹μÅÒ´·ÕèäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
การตอตานตลาดท่ีไมมีความรับผิดชอบ คือ 
การพยายามเปลี่ยนแปลงตลาดเดิมใหเปน
ตลาดที่มีความรับผิดชอบ ดวยการประทวง 
(Boycott) และปฏิเสธตอตานการบริโภค 
(Ant i -consumpt ion)  ที่ มองว า ไมมี
ความรับผิดชอบโดยกลุมท่ีศึกษาพยายาม
ตอตานผานการปฏเิสธท่ีจะบรโิภค และใชชอง
ทางการส่ือสารถึงสังคมเก่ียวกับแนวคิดและ
พฤติกรรมการตอตานของตน
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(เชิงบวก และ/หรือ เชิงลบ) และคุณสมบัติของสินคา 
เนือ่งจากมผีลตออตัตาของผูบรโิภค วาจะนำไปสูอตัตา
ที่ไมปรารถนา ทั้งนี้ อัตตาท่ีไมปรารถนาก็มีความ
สัมพันธกับการสรางและสะทอนมโนภาพอัตตาของ
กลุมที่ศึกษาเชนกัน (Hogg, et al., 2009; Ogilvie, 
1987)

จากการศึกษาประเด็นดานพฤติกรรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษา พบวามี
ความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการออกเสียง
อยาง อิสระผานการบริโภค  คือ  ผูบ ริ โภคท่ีมี
พฤติกรรมอยางรับผิดชอบตอสังคมน้ันจะตัดสินใจใน
ทุกๆ วันเพื่อหาสินคาที่ เช่ือวาจะทำใหตนเองมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนาสังคม เชน สินคาเกษตร
อินทรีย (organic products) สินคาที่มีการคาโดย
ชอบธรรม (fair-trade products) การตอตานการ
โฆษณา ฯลฯ เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของตนในความ
ตองการเปล่ียนแปลงสังคมผานการออกเสียงอยาง
อิสระ  ดวยการซ้ือสินคาที่เปนการจับจายใชสอยใน
เชิงบวกตอสิ่ งแวดลอมและสังคม หรือลดการ
บริโภคของตนเอง แตยังใชชีวิตภายใตระบอบ
ทุนนิยม กลาวคือ ไมไดปฏิเสธหรือตอตานการ
บริโภคอยางชัดเจน แตเปนการปรับตลาดในระบอบ
ทุนนิยมใหตนเขาไปอยูในตลาดเฉพาะกลุม (Niche 
Market) ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหวังวาจะสามารถมี
สวนในการเปลี่ยนแปลงตลาดได และยอมรับใน
อำนาจการออกเสียงของตน (Shaw & Newholm, 
2002)

นอกจากนี้ยังพบวากลุมท่ีศึกษาไมเพียงแต
สนบัสนนุตลาดทีม่คีวามรบัผดิชอบเทานัน้ สนิคาหรอื
บรกิารทีใ่ชนัน้อาจมไิดมาจากผูประกอบการทีม่คีวาม
รบัผดิชอบ แตยงัใชสนิคาหรอืบรกิารอยางรบัผดิชอบ 
ไมวาสินคาหรือบริการนั้นจะมีกระบวนท่ีรับผิดชอบ
หรือไมก็ตาม แตหากกลุมท่ีศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับ

ชัย: “...พี่รูสึกวามันไมคุมคาและไมอยากเปนสวน
หนึง่ในการสรางกระบวนการท่ีชัว่รายน้ัน Nike 
อยางนี้ อยากไดมากเลย แมกระทั่งมือสอง 
แตเราก็ไมอยากเปนสวนหนึ่งในการ present 
วาเราใส Nike ซึง่นัน่เทากบัเราไป pr ใหเขาอะ 
ซึ่ง Nike ใชแรงงานเด็กท่ีอินเดียหลายๆ ที่เลย 
หรือ Sizzler เนี่ย ไมกิน เพิ่งจะมาไมกิน 
เพราะเมื่อวันกอนดูโฆษณาที่เด็กชาวเขาเก็บ
มะเขือ...Sizzler พยายามที่จะเปนคนดี 
แลวกใ็ชบรกิารของชาวบานดวย แตความจรงิ
ไมมีใครรูเลย คือทำใหมันดี ทำใหมันสวย แต

ไมไดชวยอะไรใหดีขึ้นเลยอะ...”

บิล: “ออกไปประทวงไมเคย เคยแตโพสใน face-
book วา Starbucks คือ...คนงานมันไมใช
คนงานของ Starbucks มนัเปน subcontract 
มา แลวทีนี้ระบบ subcontract มันก็จะ
แขงราคากัน...ทีนี้พอไอสองคนนี้มันแขงกัน 
แลวจะลดราคาไดไงหละ กต็องไปกดขีแ่รงงาน 
แต Starbucks เอามาพูดวาเขาดูแลพนักงาน
และแหลงผลิตชุมชนอยางดี ซึ่งมันไมจริง...
เราก็รูสึกวาเออมันก็ไม fair นะท่ีออกมาพูด

แบบนี้ ก็อยาไปกินเลย…”

กลุมที่ศึกษาไดแสดงความสอดคลองกับงาน
วิจัยของ Hogg, et al. (2009) ที่กลาววาไมวาจะเปน
การเลือกที่จะบริโภค (การยอมรับ) หรือการตอตาน
การบริโภค (การปฏิเสธ) ก็ถือเปนรูปแบบของ
การบริโภคเชิงสัญลักษณ ท่ีแสดงความสัมพันธกับอัตตา
ท่ีเปนไปได อตัตาทีไ่มปรารถนา ความสมัพนัธทางสงัคม 
และการรักษาไวซึ่งความภูมิใจในตนเอง (Self-
esteem) โดยปจจัยดานการตลาด ปจจัยสังคม และ
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการชอบหรือไมชอบ
สินคาหรือบริการ หรือแมแตแบรนดของผูประกอบการ 
โดยปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอความหมายเชิงลบของ
แบรนดคือ ภาพลักษณขององคกร ทัศนคติของผูใช 
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ผูประกอบการนั้นในเชิงลบก็จะปฏิเสธการบริโภค
อยางชัดเจนเชนกัน นอกจากน้ี มิติของลักษณะ
การถอนตัวออกจากตลาด กลุมที่ศึกษาก็ไดแสดงถึง
พฤติกรรมที่ไมเพียงแตถอนตัวออกจากตลาดที่สินคา
หรือบริการที่ไมมีความรับผิดชอบ แตยังมีมิติของ
การถอนตวัออกจากตลาดทีน่ยิมวัตถดุวยเชนกนั ซึง่ใน
บริบทไทยนั้นพฤติกรรมเชนนี้มีความสอดคลองกับ
แนวคิดเชิงพุทธดังจะกลาวในสวนถัดไป

• ÍÑμμÒ¡Ñº¾Äμ Ô¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤
ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº •

จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษามีความสัมพันธกับ
กับการสรางและดำรงอยูอัตตา ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริโภค (e.g. 
Banister & Hogg, 2001; Belk, 1988; Cherrier, 
2009; Hogg, et al., 2009; Wattanasuwan, 2005) 
ทีก่ลาววาบคุคลบริโภคสนิคาและบรกิารมากมายเพือ่
ระบุความสอดคลองของแบรนดกับอัตตาและสราง
ภาพลักษณของตนเอง (Wattanasuwan, 2005) 

ถึงแมวาพฤติกรรมการบริโภคของกลุมท่ี
ศึกษาทั้งหมดคลายคลึงกัน แตพฤติกรรมการบริโภค
ถูกขับเคลื่อนดวยการใหความสำคัญของมโนภาพที่
ตางกัน โดยสามารถจัดกลุมท่ีศกึษาไดเปน 2 กลุม คอื 
กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองผูอื่นเปนหลัก และ
กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเองเปนหลัก ดังนี้

1. ¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÁØÁÁÍ§¼ÙŒÍ×è¹à»š¹ËÅÑ¡
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาของตนเองตาม
ความคาดหวังของผูอื่น เนื่องจากเปนคนที่ให
ความสำคัญกับอัตตาเชิงสังคมและอัตตาเชิง
สังคมในอุดมคติคอนขางมาก จนมีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนอัตตาตามมุมมองผูอื่น โดยมี
ตัวอยางดังนี้

พลอย: “(พี่)เปนคนที่ไมคอยยอมรับตัวเองเทาไหร…
คือ มักแครสายตาคนอ่ืนมากกวาเช่ือมั่นในตัว
เอง มุมมองคนอื่นมีอิทธิพลกับพี่ เชน มีคน
บอกวาอันนี้ดีนะ อันนูนดีนะ พี่ก็จะคิดวาดี 
คือเสียงนั้นมันจะดังกวาพี่…”

โบ:  “(มุมมองคนอ่ืนสำคัญตอพี่)มากๆ พี่เปนคน
แครคนอื่นมาก พี่เช่ือวาทุกคนตองการการ
ยอมรับ เหมือนพี่เองพ่ีก็ตองการการยอมรับ 
อยางนอยก็อยากใหเขายอมรับในสิ่งที่เรา

เปน...”

ผูที่ตอบในลักษณะแนวทางนี้จัดวาเปนกลุมท่ี
ใหความสำคัญกับมุมมองผูอื่นเปนหลัก โดยแสดง
ตัวอยางคำสัมภาษณตามมโนภาพอัตตาดังนี้

1.1  อัตตาแท
กลุม ท่ีศึกษากลุมนี้มองอัตตาแทคือ 

มองวาตนเองเปนคนออนไหว ใสใจความ
รูสึกผูอื่นมาก กลัวความโดดเดี่ยวและกลัวไม
ไดรบัการยอมรบัจากผูอืน่ สงผลใหกลุมนีป้รบั
พฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม  โดย
อตัตาท่ีกลุมทีศ่กึษาสะทอนออกมาน้ัน มาจาก
การนำ เอาทั ศนคติ จ ากภายนอกและ
ความหมายรวมกันของสิ่งตางๆ ในสังคมมามี 
ความสัมพันธกับตน (Radley, 1993) อีกนัยหน่ึง
คืออัตตาของกลุมที่ศึกษากลุมนี้ไดรับอิทธิพล
จากทัศนคติของผูอื่นที่มีตอตนเอง สงผลให
อัตตาแทปรับไปตามมุมมองผูอื่นเปนหลัก

เอ: “เราวาเราเปนคนติดเพ่ือน . . .คือเหมือน
อยูคนเดียวไมได .. .จริงๆ นาจะเปนคน
ที่ เหมือนกับ sensitive กับคนอ่ืนอะ . . .
คิดถึงคนอื่น เขาเรียกวาอะไรอะ โดยเฉพาะ
กลัวคนอ่ืนจะผิดหวังกับเรา ถาเม่ือไรมีคนมา
คาดหวังกับเราใชปะ ก็กลัวเขาจะมาผิดหวัง
กับเรา เวลาเราทำอะไร บางทีจะตองคิดวา 
คนน้ีเขาคิดยังไงกับเรา เขารูสึกยังไง” 
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พลอย: “พี่มีความกลัวเปนพื้นฐาน  กลัวไม ได
รับการยอมรับ กลัวไมประสบความสำเร็จ...
แลวก็ไมปลอยตัวเองใหสบายๆ มีกรอบเยอะ 
เชน พี่เห็นนองทำอะไรสักอยาง แลวมีคน
บอกวา นองทำแบบนีไ้มนารกั พีก่จ็ะไมทำอยาง
ทีน่องทำ ทัง้ๆ ทีพ่ีอ่าจจะรูสกึวา กอูยากลองอะ 
...คือเสียงการยอมรับของเขามีอิทธิพลกับ
พี่มาก...”

1.2  อัตตาในอุดมคติ
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาในอุดมคติ

คือ อยากเปนคนดี มีแตคนเขาหา และอยาก
พัฒนาความรูความคิดของตน โดยกลุมที่
ศึกษามองวาการเปนคนดี หรือแมแตความ
อยากที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตนเปน
หนทางหน่ึงที่ทำใหไดรับการการยอมรับจาก
สังคม พรอมกันนั้นกลุมที่ศึกษาก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการแสดงอัตตาท่ีตนปฏิเสธ (Nega-
tive Self) (Hogg, et al., 2009) เนื่องจาก
มองวาเปนคุณสมบัติที่ไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกับอัตตาของคนดี

บิล: “ก็อยากเปนคนดี มีแตคนเขาหา ความรูสึก
ของคนท่ัวๆไปก็จะเปนแบบน้ี มุมท่ีเปนแงลบ 
เชน อารมณเสียงาย หงุดหงิด มุมแบบน้ีเราก็
พยายามไมแสดงออก หรือลืมๆ มันไปวา
เราก็เปนแบบนัน้ เรากม็สีวนของความกาวราว 
สวนของความคิดแงลบเยอะ เราก็พยายาม
ไมมองตวัเองแบบน้ัน แตเราก็เปน บางทกีร็ูตวั 
บางทีก็ไมรูตัว เปนตัวตนท่ีพี่ไมชอบ”

แบงค: “อยากใชศกัยภาพตัวเองใหมากกวานี ้อยากมี
ความคิด ความรู ที่ดียิ่งๆขึ้น เพราะมันตอบ
สนองความตองการภายในของตน ที่ตองการ
อยากทีจ่ะมคีณุคา อยากรูจกัตวัเองใหมากขึน้ 
อยากรูจักโลกน้ีใหมากข้ึน เรากลัวในส่ิงที่
เราไมรู...และอยากใหคนยอมรับ”

1.3  อัตตาเชิงสังคม
กลุม ท่ีศึกษากลุม น้ีคิดวาคนอ่ืนมอง

ตนเองเปนคนฉลาดรูจักเลือก เปนคนมั่นใจ 
มคีวามสามารถ และเปนคนด ีแตอยางไรกต็าม
อัตตาที่คนอื่นมองภาพของกลุมที่ศึกษาอาจ
จะไมไดเปนอตัตาทีแ่ทจรงิของพวกเขา เพราะ
กลุมท่ีศึกษาพยายามปรับอัตตาตามที่ผูอื่น
มอง เพื่อไมใหกระทบตอความคาดหวังของ
สังคม พฤติกรรมเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัย
เกี่ยวกับคานิยมสวนบุคคลที่มีผลตออัตตา
และพฤติกรรมการบริโภค โดยกลุมท่ีศึกษามี
คานยิมเรือ่งการปรบัเขาหาความคาดหวงัของ
สังคม (Conformity) ที่เปนการจำกัดการ
กระทำ ความชอบหรือแรงกดดันที่มีแนวโนม
ในการทำใหผูอื่นเสียใจและผิดหวัง หรือเปน
การทำลายความคาดหวงัและบรรทดัฐานของ
สังคม (Schwartz, 1994)

บิล: “...เปนคนมีภาพลักษณที่รูจักเลือก ก็ประหยัด 
ก็คิดมากหนอยเวลาจะซ้ืออะไร ภาพพจนเรา
รูจักใชของ คือมีเหตุผลมากพอท่ีจะใชมันอะ..
มันก็แสดงความเปนตัวเราวา เราก็ฉลาดนะ
ที่จะเลือก”

โบ: “คนอ่ืนจะชอบคิดวาพี่มั่นใจในตัวเอง จริงๆ 
แลวพีเ่ปนคนไมเช่ือม่ันในตวัเอง ไมคดิวาตวัเอง
จะมีความสามารถหรือเกงอะไร ตลกเหมือนกัน 
คนอื่นจะบอกวา จริงเหรอวะ แกดูมั่นใจใน
ตัวเองนะ ดู self (Self-Confi dent) (แตที่) 
จริงแลวฉนัไม (มัน่ใจ) นะ บางคร้ัง self เพราะ 
fake วา self บางทียิ้มใหคนอ่ืนก็จะคิดเยอะ 
วาถายิ้มใหแลวเขาถาเขาไมยิ้มกลับละ...”

แบงค: “(คนอ่ืนมองพีเ่ปนคน) สนุกสนานเฮฮา เชือ่มัน่
ในตัวเอง รูไปหมดมีความรูหลายเรื่อง เปนที่
ปรกึษาได ขีเ้กยีจ ทำงานชา มไีอเดยีสรางสรรค 
ชอบคิดแตไมชอบทำ รูเยอะกวาที่พี่รู เปนคน
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ดีกวาที่พี่เปนเลยทำใหเปนกังวลวาจะตองทำ
ตัวดีๆ”

พลอย: “คอืดเูหมอืนเปนคนมศีกัยภาพอะ ใหทำอะไร
ก็ได พลอยทำได เปนคนเกง จัดการเกง ถา
จะรับทำอะไรพ่ีสามารถทำใหมันโอเคได...
เพราะพ่ีสามารถทำอะไรก็ไดในสิ่งที่ทุกคน
ตองการ แตไมใชในสิ่งที่พี่อยากทำ”

1.4  อัตตาเชิงสังคมในอุดมคติ
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาเชิงสังคม

ในอุดมคติคือ อยากใหผูอื่นมองวาตนเองเปน
คนดีและมีความรับผิดชอบ สมควรไดรับการ
ยอมรับ ซึ่งอัตตาเชิงสังคมในอุดมคติมีผลตอ
พฤติกรรมของกลุมที่ศึกษาคอนขางมาก คือ 
กลุมที่ศึกษาตองการให สังคมมองวาตน
เปนคนดี จึงมีพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบเพ่ือใหสังคมยอมรับ สอดคลองกับ
ที่ Fiske (1997) (cited in Eckhardt, 2000) 
กลาววาในระบบทางสังคมน้ัน หากบุคคลจะ
รูสึกถึงการดำรงอยูแลวเขาจะตองไมรูสึกถึง
ความแปลกแยกจากผูอื่นบนพ้ืนฐานของ
คุณสมบัติที่มีรวมกัน โดยคุณสมบัติที่วานี้ของ
กลุ มที่ ศึ กษา คือ  คุณงามความดี  และ

การยึดถือความดีก็นำไปสูพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบ

โบ: “อยากใหมองวาพี่เปนคนดี จริงๆ หมายถึง
นาเขาหา อยากเปนเพื่อนดวย เหมือนพี่เอง
เปนคนเรียกรองการยอมรับจากผูอื่น...”

เอ: “...การท่ีเราไปใสใจเรื่องสังคม เรื่องสิ่งแวดลอม 
เพราะมันเปนเรื่องที่ดีถูกปะ มันปฏิเสธไมได 
แตวาที่เราไปอะ ดึงไปหาตรงน้ัน เพราะวาเรา
มองวาคนอ่ืนจะมองวาเราเปนคนดี เราไมได
บอกวาตัวเองเปนคนดีนะ แตที่ เราบอก
ตั้งแตแรกอะ ตรงที่เราอาจจะอยากใหทุกคน

ยอมรับเรา เราอยากมีเพ่ือน เราเคยคิดจริงๆ 
รูสึกจริงๆ วาเรารับไมไดจริงๆ กับคนที่โกรธ
เราอะ ถาคนท่ีเกลียดเราอะ เราก็ไมอยากให
คนเกลียดเราอะ แลวทำไมเขาตองเกลียดเราอะ 
เราก็เลยพยายามตองทำทุกอยางเพ่ือใหคน
รูสึกดีกับเรา”

ปจจัยหลักที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบของกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมอง
ผูอื่นเปนหลักนี้มาจากอัตตาเชิงสังคมและอัตตาเชิง
สังคมในอุดมคติที่ Wattanasuwan (2005) อธิบาย
อัตตาเชิงสังคมวาเปนตัวเช่ือมส่ิงที่เหมือนกันระหวาง
ตนเองกับผูอื่น เพื่อสรางและรักษาความสัมพันธของ
ตนเองกับกลุมสังคม ดังนั้น พฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษากลุมนี้จึงเปน
สัญลักษณของอัตตาเชิงสังคม เพ่ือแสดงความสัมพันธ
กับผูอื่นและเพื่อใหตนเองรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม
สังคม

2. ¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÁØÁÁÍ§μ¹àÍ§à»š¹ËÅÑ¡
กลุมท่ีศกึษากลุมนีใ้หความสำคญักับอตัตาแท
และอัตตาในอุดมคติเปนหลัก และลดความ
สำคัญของอัตตาเชิงสังคมและอัตตาเชิงสังคม
ในอุดมคติของตนเองลง อีกนัยหนึ่งคือ กลุมที่
ศึกษากลุมนี้จะไมใหความสำคัญกับภาพท่ี
ผูอืน่มองวาตนเองเปนคนอยางไรหรอือยากให
ผูอื่นมองตนเองวาเปนคนอยางไรมากนัก

บอย: “เขาจะมองยังไงก็ใหเขามองไปเหอะ ไมรู 
ก็ปลอยไปเถอะ”

ดล: “เกือบจะศูนยอยูแลวครับ พี่คิดวาเราคิดวา
เราเปนมนุษยในสังคมอยู ทั้งนี้ทั้งนั้น พี่จะไม
หลุดโลกถึงขนาดท่ีไมรูจักเวลา สถานท่ี...แต
สังคมทำพี่ทุกขสุขไดนอยมาก...”
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ดงัน้ัน ผูทีต่อบในลกัษณะแนวทางนีจ้ดัวาเปน
กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเองเปนหลัก โดย
แสดงตัวอยางคำสัมภาษณตามมโนภาพอัตตาดังนี้

2.1  อัตตาแท
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาแทคือ 

มองว า ตน เอ ง เป นคนอ อน ไหว  ใ ส ใจ
ความรูสึกผูอ่ืนมาก กลัวความโดดเด่ียวและกลัว 
ไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน สงผลใหกลุมน้ีปรับ
พฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม  โดย
อตัตาท่ีกลุมทีศ่กึษาสะทอนออกมาน้ัน มาจาก
การนำ เอาทั ศนคติ จ ากภายนอกและ
ความหมายรวมกันของสิ่งตางๆ ในสังคมมามี 
ความสัมพันธกับตน (Radley, 1993) อีกนัย 
หน่ึงคืออัตตาของกลุมท่ีศึกษากลุมน้ีไดรับอิทธิพล
จากทัศนคติของผูอื่นที่มีตอตนเอง สงผลให
อัตตาแทปรับไปตามมุมมองผูอื่นเปนหลัก

นนท: “เปนผูชายธรรมดา ไมไดมีกิจการอะไร 
เปนมนุษยเงินเดือน เปนคุณพอของลูกเล็กๆ 
2 คน มีความสนใจในเร่ืองของสังคมพอ
สมควร งานท่ีทำอยูเปนงานการตลาดเพ่ือ
สังคม สนใจเร่ืองธรรมะดวย จริงๆ เดิมที
กอนมาถึงตรงนี้ เปนนักโฆษณาทำมา 10 
กวาป และตอนหลังมาสนใจเร่ืองธรรมะ 
เลยมาชอบประเด็นดานสังคม…” 

ชัย: “ก็เปนเด็กในเมือง เด็กกรุงเทพ ที่คอนขางจะ
ทั้งรักท้ังชังกรุงเทพฯ อะนะ ...ก็เปนคนแปลก 
ชอบอะไรท่ีไมเหมอืนใคร แลวก็ตองมีประโยชน
ดวย…”

เอส: “เปนคนธรรมดา เปนมนุษยปกติ มีความ
อยาก มีความพอใจ มีความไมพอใจ มีความ
คิด นึก รูสึก ปรุงแตง ยึดมั่นถือมั่น มีสติบาง 
ไมมีสติบาง”

2.2  อัตตาในอุดมคติ
กลุมท่ีศึกษากลุมนี้มองอัตตาในอุดมคติ 

คือ อยากเปนคนมีสติสัมปชัญญะ อยากเปน
คนที่ทำประโยชนใหกับสังคม อยากเปน
ผู ที่ ไม มีทุ กข เลย  อยากเปนคนที่ รั บ ใช
พุทธศาสนา อยากเปนคนดี มีจิตใจดี อยาก
เปนคนท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ซึ่ง
อัตตาในอุดมคติของกลุมท่ีศึกษาก็สะทอน
ความศรัทธาในพุทธศาสนาเชนเดียวกับอตัตา
แทของกลุมที่ศึกษา

เมย: “ … แค รู สึ ก ว า เ ร า อ ย า ก เ ป น ค น ท่ี มี ส ติ
สั ม ป ชั ญญ ะ กั บ ป จ จุ บั น ใ ห ม า ก ที่ สุ ด 
. . .ถ า เ กิ ด เร าบอกว า มี ส ติ สั มปชัญญะ 
มันจะรูทุกอยางวาเราทำอะไร และมันจะเปน
ไปเองในทางท่ีถูกตอง” 

ชัย: “ถาตอบแบบงายๆ ก็เปนที่พึ่งใหกับตัวเอง 
เ ป น ที่ พึ่ ง ใ ห กั บ ค น อ่ื น ไ ด . . . ส า ม า ร ถ
เอือ้ประโยชนใหกบัสังคมไดมากๆ และตรงกบั
ลักษณะเฉพาะท่ีเรามีอยู”

นนท: “...การเปนผูทีไ่มมทีกุขเลย อยูโดยไมมทีกุขเลย 
ซึ่งมันเปน Ideally เลย ...พี่รูวาตรงนั้น
มันยาวๆๆมาก  และคงไม ใช ในชา ตินี้  
แตถาฝนสวนหน่ึงก็คือ รับใชพุทธศาสนา 
อาจจะไมไดบวชหรืออะไรนะ แตในทกัษะงาน

ของเราท่ีเรามีอยู...”

2.3  อัตตาเชิงสังคม
กลุมท่ีศึกษากลุมนี้มองอัตตาเชิงสังคม 

คือ คิดวาผูอื่นมองตนเองเปนคนคอนขาง
เงียบ เปนมิตร เปนคนธรรมะธรรมโม 
เปนคนสบายๆ เปนคนดี เปนคนใจเย็น เปนตน 
อยางไรกต็าม กลุมทีใ่หความสำคญักบัมมุมอง
ตนเองเปนหลักนี้  จะแสดงความเห็นที่
สอดคลองกันคือ ไมใหความสำคัญวาผูอื่นจะ
มองตนเองเปนคนอยางไรนัก
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เมย: “ก็คงแบบวาเปน 2 พวก พวกนึง จะมอง
จะรูสึกวาเมยคอนขางเงียบ กับอีกพวก
นึ ง รู สึ ก ว า เ มย พู ด เ ก ง  F r i end l y  . . .
ก็เร่ืองของเขาอะ อยากมองอะไรก็มองไปเลย 
ตอนนี้อะนะ ตามสบายใจ”

แดน: “คงมองวาพีเ่ปนคนท่ีธรรมะธรรมโมมากๆ เลย 
แตในความรูสกึพีพ่ีไ่มไดรูสกึอะไรขนาดนัน้นะ 
รูสึกวาเออ สิ่งนี้ควรจะเปนอยางนี้ ไมควรทำ
ความลำบากใหคนอื่น ก็ไมทำความลำบาก
ใหคนอื่น เทานั้นเอง”

ชัย: “ ไม รู  ไม อยากรู ด วย  คนมัน เยอะมาก 
แลวมันหลากหลายมาก ถาเราคิดมากๆ แลว

เราจะสูญเสียความเปนตัวเองไป”

2.4  อัตตาเชิงสังคมในอุดมคติ
กลุมทีศ่กึษากลุมนีม้องอตัตาเชงิสงัคมใน

อุดมคติ คือ ไมไดคาดหวังวาอยากจะใหผูอื่น
มองเชนใด เนื่องจากกลุมที่ศึกษาไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาในเร่ืองของการลดความ
สำคัญของอัตตาลงไปสูสุญญตา (ความวาง) 
(พุทธทาสภิกขุ, 2545) โดยกลุมท่ีศึกษามอง
วาหากใหความสำคัญกับอัตตาและการขยาย
อัตตาตามยุควัตถุนิยมนอกจากจะสงผลตอ
สังคมและส่ิงแวดลอมแลว ยังสงผลใหพวก
เขามีความทุกข 

นนท: “ไมเคยนะ เปนคนไมใชไมแครคนนะ แตเปน
คนไมคอยอยากจะเดนจะดังหรือเปนที่รูจัก 
อยากเปนที่ยอมรับ พอศึกษาทางนี้ (ธรรมะ) 
เยอะๆ นะ อัตตาเปนเรื่องรองมากเลย…”

บอย: “เขาจะมองยังไงก็ใหเขามองไปเหอะ ไมรู 
ก็ปลอยไปเถอะ …เพราะเราควบคุมคนอ่ืนไม
ไดวาเขาจะคิดกับเรายังไง แตเราควบคุม

สิ่งที่เราทำได…”

สำหรับกลุมท่ีใหความสำคัญกับมุมมองตัวเอง
เปนหลักนั้น  การบริ โภคอยางรับผิดชอบเปน
ตัวสะทอนอัตตาที่ยึดถือธรรมะ ฉลาด มีสติ เปนคนดี 
มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบ

นนท: “...รูใชมั้ยวาเราศึกษาธรรมะทั้งหมดก็เพื่อ
ความเปนพุทธะ…แลวถาเกิดคนเรามันเปน
พุทธะกันไดในระดับนึง ไมตองรูแจงในระดับ
อริยบุคคลก็ได การเบียดเบียนของโลกมันจะ
ลดลงอยางมหาศาลเลยอะ...”

ดล: “บางทีการทำเพ่ือสังคมสนองอัตตานะ เพราะ
เราอยากใหสังคมเปนอยางนี้ อยางนั้น 
มนัมคีวามโลภไง แตการทำเพือ่ตวัเองของพีค่อื 
ดแูลตัวเอง เจรญิสต ิเจรญิปญญา ดแูลรัก โลภ 
โกรธ หลง ของตัวเอง ดูแลรับผิดชอบตัวเอง
ไมใหเปนพิษเปนภัยกับตัวเอง และสังคม 
คือดูแลรับผิดชอบตัวเอง”

พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบของ
กลุมนีม้าจากการยดึถือหลกัธรรมเรือ่งสตสิมัปชญัญะ 
นำไปสูพฤติกรรมการบริโภคอยางมีสติ โดยพิจารณา
วาผลกระทบจากการบริโภคนั้นจะตองไมเปนการ
เบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และส่ิงแวดลอม เปนการ
เลือกอยางเสรีที่จะควบคุมความรูสึกนึกคิดของ
ตนเอง (Self-control) (Meyers, 2010) โดยไมคำนงึ
ถึงทัศนคติของผูอื่นตอตนมากนัก 

นอกจากนี้ กลุมนี้ยังแสดงจิตวิญญาณทาง
ศาสนาวามีบทบาทในการสรางอัตตาที่แตกตางและ
เหนือกวาคนสวนใหญในสังคม เรียกวา ‘ความสูง
สงทางจิตวิญญาณ (Spiritual Nobility)’ (Indigo, 
2010) ที่สะทอนวาตนเปนผูมีวินัย ไมเห็นแกตัว 
มคีวามรบัผดิชอบ รูจกัขมใจ มสีต ิและเอือ้อารตีอผูอืน่ 
โดย Bodhi (2010) เรยีกวา “ชนชัน้สงูทางจิตวญิญาณ 
(Spiritual Elite) หรือ อารยชน (Ariyans)” 
เปนชนช้ันสงูจากภายใน ดวยการกาวพนกเิลสท้ังปวง 
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ละอัตตาและ เปนอิสระจากทางโลก สอดคลองกับ
กลุมท่ีศึกษาแสดงความเปนพุทธศาสนิกชน ของการ
เปนผูมีสติ ไมเห็นแกตัว มีอิสรภาพจากการปลอยวาง
การยึดติดในวัตถุและปลอยวางการยึดติดทางโลก 
และมองวาตนเองไมยึดติดในสิ่งตางๆ รวมถึงอัตตา  
ซึ่งทางจิตวิทยามองวาเปนการสะทอนอัตตารูปแบบ
หนึ่ง

ดล: “(สาเหตุที่ทำใหพี่มองตัวตนของตนแบบนี้
เพราะ) พี่ตองการความเปนอิสระของใจ 
ความสุขของพี่ เปนสุขที่ปลอยวาง สบาย 
มันไมใชความสุขจากการได ไมใชสุขอยูกับ
ครอบครัวดวยซ้ำ มันเปนสุขท่ีฉลาดกวานั้น 
เปนสุขจากอิสรภาพ”

ดังน้ัน จากการแสดงมิติของมโนภาพอัตตา
ของกลุมที่ศึกษาทั้ง 2 กลุมขางตน พบวากลุมที่ศึกษา
มีความสอดคลองกันในการมองอัตตาท่ีสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ คือ คนดี 
มีความรับผิดชอบ และฉลาด ดังนี้

กลุมที่ศึกษาใชการบริโภคอยางรับผิดชอบ
สะทอนอัตตาคนดี เพราะกลุมที่ศึกษาเห็นวา
พฤติกรรมการบริโภคที่รับผิดชอบสะทอนความดี 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Barnett, Cafaro and 

Newholm (2005) ที่เชื่อวาอัตตายึดถือความดีงาม 
(Moral Self) เปนปจจัยขับเคล่ือนท่ีนำไปสูพฤติกรรม
การรักษาความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม

ความสัมพันธของอัตตาคนมีความรับผิดชอบ
กับการบริโภคอยางรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษา คือ 
กลุมที่ศึกษามองวาตนเองเปนคนรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม หรือส่ิงแวดลอม นำไปสูพฤติกรรม 
การบริโภคอยางรับผดิชอบ สอดคลองกับงานวิจยัของ 
Barnett, Cloke, Clarke, and Malpass (2005) ที่
ศึกษาเก่ียวกับการบริโภคอยางมีจริยธรรมวามี
ความสัมพันธกับความรับผิดชอบของผูบริโภคท้ัง

ความรบัผดิชอบในผลของการกระทำของตนเอง และ
ความรับผิดชอบในการอยูรวมกันในสังคม 

โบ: “...พี่มีความรูสึกวาเราตองมีสวนในการรับ
ผิดชอบ...พี่ก็เลยพยายามเลือก...พี่รูสึกวามัน
เปนการใชตัวเราเปน message ในการบอก

อะไรหลายๆ อยาง...”

กลุมท่ีศกึษาใชการบริโภคอยางรับผดิชอบเพ่ือ
สะทอนอัตตาท่ีฉลาดและมีเหตุผล สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Thøgersen (2011) ที่กลาววา
ผูบริโภคที่ซื้อสินคาสีเขียวน้ันนอกจากเปนการแสดง
ออกวาตนตระหนักถึงสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการ
รักษาอัตตาและปกปองภาพลักษณของตนท่ีเปนคน
ฉลาดและมีเหตุผล ดังตัวอยางที่แสดงไวดังนี้

ดล: “พี่คอนขางระวังเรื่องการบริโภคนะ คิดวา
การบริโภคที่ฉลาดเปนการเจริญสติแบบหนึ่ง
เลยละ ถาเราบริโภคอะไรก็ไมรู สติเราอาจไม
เต็มไมสมบูรณอยูมั้ง เวลาพ่ีทำอะไรก็จะเต็ม

ไปดวยเหตุผลอยูเสมอ...”

นอกจากน้ีการท่ีกลุมทีศ่กึษาหลีกเลีย่งบรโิภค
บางสิ่งบางอยางก็เก่ียวของกับอัตตาดวยเชนกัน พวก
เขามองวาหากบริโภคแลวนอกจากจะสงผลกระทบ
ตอโลกแลว ยงัสงผลในแงลบตออตัตาดวย สอดคลอง
กบังานวจิยัของ Kozinets and Handelman (1998) 
ทีก่ลาวถงึการตอตานของผูบรโิภค (Boycott) วาเปน
การส่ิงที่เตือนความทรงจำและสรางความเช่ือมโยง
ระหวางบุคคลกับอัตตาสวนลึกท่ีมีศีลธรรม (Deeper 
moral self) 

สำหรับอัตตาอื่นๆ ของกลุมที่ศึกษานั้น 
มีความแตกตางกันตามแตละบุคคล อยางไรก็ตาม
ประเด็นที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดคือ กลุมท่ีให
ความสำคัญกับมุมมองผูอื่นเปนหลักนั้นใหความ
สำคญักบัอตัตาเชิงสงัคมและเชงิสงัคมในอดุมคตคิอน
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ขางมาก และกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเอง
เปนหลักจะใหความสำคัญกับอัตตาแทและอัตตาใน
อุดมคติคอนขางมาก ซึ่งปจจัยคานิยมสวนบุคคลเขา
มามีอิทธิพลตอการมองอัตตาเชนนี้ คือ กลุมแรก
ยึดถือคานิยมการปรับเขาหาความคาดหวังของสังคม 
(Conformity) และกลุมที่สองยึดถือคานิยมการ
ปลอยวาง (Detachment) อิสรภาพ (Freedom) 
และความศรัทธา (Devoutness)

จากผลการวิจยั สรปุไดวากลุมทีศ่กึษาท่ีอตัตา
เชิงสังคมและอัตตาเชิงสังคมในอุดมคติเปนตัวขับ
เคล่ือนพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความรับผิดชอบน้ัน 
ใหความสำคัญกับมุมมองคนอ่ืนเปนหลัก เพราะตอง
การการยอมรับจากสังคมมาก ดังนั้นพฤติกรรมการ
บริโภคที่มีความรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษาจึงมี
โอกาสเปล่ียนแปลงได เนื่องจากขึ้นอยูกับการตัดสิน
ทางสังคมวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีดีที่ควรทำหรือไมดีไม
ควรทำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสังคมที่กลุมที่ศึกษา
ทำงานอยู กลาวไดวาเปนผูบริโภคท่ีมีแนวโนมที่จะ
ไหลตามกระแสสงัคมทีอ่าจจะเปลีย่นแปลง สวนกลุม
ที่ศึกษากลุมที่อัตตาแทและอัตตาในอุดมคติเปนตัว
ขับเคล่ือนพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความรับผิดชอบ
นั้น ไดรับอิทธิพลจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา จึง
ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลัก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในเร่ืองการดำรงสติ รูเทาทันปจจุบัน เพ่ือท่ี
จะสามารถพิจารณาทุกๆ การกระทำของตนเองไดวา
สงผลกระทบตอผูอื่นและสิ่งแวดลอมอยางไร หรือที่
กลุมที่ศึกษากลาววาพยายามจะไมเบียดเบียนผูอื่น 
รวมถงึไมเบยีดเบียนตนเองดวย ซึง่กลุมทีศ่กึษากลุมนี้
จะมีความม่ันคงในพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับ
ผิดชอบมากกวากลุมแรก เนื่องจากกลุมท่ีศึกษากลุม
นี้จะไมใหความสำคัญกับกระแสสังคมมากนัก

 โดยประเด็นที่นาสนใจของกลุมที่ศึกษาท่ี
อัตตาแทและอัตตาในอุดมคติขับเคลื่อนพฤติกรรม

การบริโภคที่มีความรับผิดชอบนี้ คือพฤติกรรม
การบริโภคอยางมีสติปญญา รูเทาทัน ซึ่งผลลัพธของ
การบริโภคอยางมีสติ (Conscious Consumption) น้ี
นำไปสูการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ (Respon-
sible Consumption) ซึ่งกลุมที่ศึกษากลุมนี้ให
คำตอบอย า ง ชัด เจนในเรื่ อ งของการนำหลัก
สติสัมปชัญญะทางพุทธศาสนามาใชกับพฤติกรรมการ
บริโภค และถือเปนการเจริญสติอยางหน่ึง ทำให
พยายามที่จะบริโภคอยางไมเบียดเบียนผูอื่น 

ดังนั้น ในเชิงการตลาดจะเห็นไดวามีผูบริโภค
ทีม่พีฤตกิรรมการบรโิภคท่ีมคีวามรบัผดิชอบท่ีมคีวาม
แตกตางกันเปน 2 กลุมอยางชัดเจน การขับเคลื่อน
พฤติกรรมของผูบริโภคแตละกลุมจึงตองใชวิธีตางกัน 
โดยกลุมท่ีใหความสำคัญกับมุมมองคนอ่ืนเปนหลัก
นั้น จะเนนการนำเสนอวิธีการในการมีพฤติกรรมการ
บรโิภคท่ีมคีวามรับผดิชอบ หรอืเปนการนำเสนอขอมลู 
รวมถึงสินคาและบริการของการเปนผูบริโภคท่ีมี
ความรับผิดชอบในรูปแบบของการเปนคนดีที่นา
ชื่นชมและไดรับการยอมรับ สวนกลุมที่ใหความ
สำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลักนั้น จะเนนการ
นำเสนอหลักการใหผูบริโภคเขาใจถึงกระบวนการและ
ความสำคัญของการบริโภคอยางมีสติ เพื่อในท่ีสุด
แลวจะนำไปสูการบริโภคที่มีความรับผิดชอบตอไป

สรุปผลและนัยที่ได้จากงานวิจัย • •
• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •

งานวิจัยนี้ ศึกษาผูบริ โภค ท่ีมองว าตนมี
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบเพ่ือหาความ
สัมพันธของอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รบัผดิชอบผานมโนภาพอัตตา โดยจากการวิจยัพบวา
กลุมที่ศึกษาสามารถแบงเปน 2 กลุม เนื่องจาก
มโนภาพอัตตาที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมการบริโภคที่
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รับผิดชอบตางกัน คือ กลุมที่ใหความสำคัญกับ
มุมมองผูอื่นเปนหลัก และกลุมที่ใหความสำคัญกับ
มุมมองตัวเองเปนหลัก โดยลักษณะอัตตาที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ
ของกลุมท่ีศึกษาคือกลุมท่ีใหความสำคัญกับมุมมองคน
อืน่เปนหลกั มลีกัษณะอตัตาของความเปนคนดีนารกั 
เปนคนฉลาด และเปนคนมีความรับผิดชอบ โดย
บริโภคตามความคาดหวังของสังคมวาจะสงผลใหตน
มีอัตตาดังกลาว และมีแนวทางการบริโภคจะปฏิบัติ
ตามวธิกีารบรโิภค (Method) ทีถ่กูกำหนดขึน้จากสงัคม 
จึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่รับผิดชอบ 
สำหรับกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเองเปน
หลัก มีลักษณะอัตตาของความเปนคนยึดมั่นใน

ธรรมะ คนมีสติสัมปชัญญะ คนฉลาดมีเหตุผล คนดี 
และคนมีความรับผิดชอบ โดยบริโภคตามหลักสติ
ปญญาทางพุทธศาสนา พฤติกรรมการบริโภคอยาง
รบัผดิชอบผานการใชหลักการ (Principle) บรโิภควา
ตองเปนการบริโภคอยางมีสติ เปนการบริโภคที่ไม
เบียดเบียนหรือทำใหตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม
เดือดรอน โดยไมมีวิธีการแนนอน แตพิจารณาจาก
หลักการและคิดวิธีการดวยตนเอง นำไปสูพฤติกรรม
การบริโภคอยางรับผดิชอบ โดยสามารถสรุปประเด็น
สำคัญดังแผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธที่พบในท้ังสอง
กลุมคือ อัตตามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผดิชอบและพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผดิ
ชอบก็เปนตัวสะทอนอัตตาของกลุมที่ศึกษาเชนกัน

¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº
ÁØÁÁÍ§¤¹Í×è¹à»š¹ËÅÑ¡

¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº
ÁØÁÁÍ§μÑÇàÍ§à»š¹ËÅÑ¡

ÅÑ¡É³ÐÍÑμμÒ
• à»š¹¤¹´Õ¹‹ÒÃÑ¡
• à»š¹¼ÙŒ©ÅÒ´·Õè¨ÐàÅ×Í¡
• à»š¹¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

ÅÑ¡É³ÐÍÑμμÒ
• à»š¹¤¹ÂÖ´ÁÑè¹ã¹¸ÃÃÁÐ
• à»š¹¼ÙŒÁÕÊμÔÊÑÁ»ªÑÞÞÐ
• ¤¹©ÅÒ´ ÁÕàËμØ¼Å
• à»š¹¤¹´Õ
• à»š¹¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

¡ÒÃºÃÔâÀ¤μÒÁ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ 
(Conformity) ¢Í§¼ÙŒÍ×è¹
â´ÂËÇÑ§Ç‹Ò¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒä´ŒÃÑº
¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡ÊÑ§¤Á

¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÁÕÊμÔ»˜ÞÞÒ 
ËÅÑ¡¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
• ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§äÁ‹àºÕÂ´àºÕÂ¹¼ÙŒÍ×è¹ 
  ÊÑμÇ�âÅ¡ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
• ºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§¾Í»ÃÐÁÒ³
• ºÃÔâÀ¤μÒÁÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �

¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤
ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº
• Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
  ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
• ¨Ó¡Ñ´¡ÒÃºÃÔâÀ¤ 
• μ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃºÃÔâÀ¤·ÕèäÁ‹ÁÕ
  ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

á¼¹ÀÒ¾·Õè 1   แสดงความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ

¹ÑÂ·Õèä Œ́¨Ò¡§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â • •
1. ¡ÅØ‹Á·ÕèÈÖ¡ÉÒãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÁâ¹ÀÒ¾ÍÑμμÒ

ã¹ºÃÔº··Õèμ ‹Ò§¡Ñ¹

ถึงแมวากลุมที่ศึกษาจะสามารถแบงออกได
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองผูอื่น
เปนหลัก และกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเอง
เปนหลัก แตจากการวิจัยพบนัยของกลุมที่ศึกษาวา
ลักษณะการใหความสำคัญกับมุมมองของผูอื่นหรือ
ของตนเองของแตละกลุมมีความทับซอน ไมแยก
โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขึ้นอยูกับบริบทวาจะเอนเอียง

ไปในดานใด เชน คุณบิล คุณพลอย ที่แสดงมโนภาพ
อตัตาวาเปนคนออนไหว กลวัไมไดรบัการยอมรบัจาก
ผูอืน่มาก แตพวกเขากย็งัใหความสำคญักบัมมุมองตน
เองเชนกัน ดังท่ีไดแสดงออกวาตนตองการและ
พยายามเปนอิสระจากมุมมองของคนอ่ืน 

พลอย: “...พี่อยากเปนอิสระจากตรงนั้น คือจริงๆ 
พี่ก็รูสึกวาพี่เปนอิสระได แตพี่ไมสามารถจะ
ขามมันไปไดอะ...”
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บิล: “...อยากจะเปนคนท่ีมีความสมดุลขางใน เชน 
เวลามอีะไรมากระทบ มคีนเดนิมาทกัวา เฮยพี ่
ไมเจอกันตั้งนานหัวเถิกขึ้นนะ แลวเรารับได 
คือ เรามีความเสถียร  ไมตกใจไม โกรธ 
มันจะตางกับมีคนมา (ตอ) วาแลวเราโกรธ
เก็บไวขางใน”

กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเองเปน
หลักก็ยังมีการใหความสำคัญกับมุมมองคนอ่ืนดวย
เชนกัน ดังที่กลุมที่ศึกษาแสดงความเห็นวามุมมอง
ผูอืน่ยงัมคีวามสำคัญกบัตนอยู ซึง่จากคำเลาของกลุมท่ี 
ศึกษาที่มีความโนมเอียงไปวาตนใหความสำคัญกับ 
มมุมองตนเองมากกวานัน้ ไดสือ่นยัทีส่ามารถตีความได
เปน 3 รูปแบบ คือ 1) ตนเองไมใหความสำคัญกับ 
มุมมองคนอื่นอยางแทจริง 2) ตนเองไมยอมรับวาให
ความสำคัญกับมุมมองคนอื่น อีกนัยหน่ึงคือ ตนเอง
พยายามที่จะแสดงออกวาไมสนใจมุมมองคนอื่น 
เพราะอาจกลัวการถูกครอบงำจากผูอื่นหรือตองการ
มคีวามรูสกึเหนือกวาบคุคลทัว่ไปในสงัคม จงึพยายาม
สรางกรอบใหตนเองและแสดงวาตนใหความสำคัญ
กบัมมุมองตนเองมาก หรอื 3) กลุมทีศ่กึษาอาจไมรูตวั
วาตนก็ใหความสำคัญกับมุมมองคนอื่นดวยเชนกัน

แดน: “ไมมีเลยมันก็ไมใช ถาคนสนิทมากรูใจกันเขาก็
มีอิทธิพล (มุมมองของเขามีอิทธิพลตอเขา) 
ถาคนอื่นก็ไมอะไรมาก หรือครอบครัวก็
มากกวาคนอื่น (คนท่ัวไป)”

ชัย: “ไมรู ไมอยากรูดวย คนมันเยอะมาก แลวมัน
หลากหลายมาก ถาเราคิดมากๆ แลวเราจะ
สูญเสียความเปนตวัเองไป”

ดล: “พี่ ไ ม ช อ บ ซ้ื อ เ ส้ื อ ผ า  แต อ า ชี พ พ่ี เข า
ตองการให เรา look smart ดูแลวมัน
กระฉับกระเฉง พี่ตองจำใจเขารานปละ 3 
คร้ังแลวซ้ือๆ ใหเสร็จ เหมือนนักเรียนไปซ้ือ
ชุดนักเรียน...พี่เคารพอาชีพครับ เคารพคนท่ี

พี่ไปประชุมดวย เคารพพ้ืนที่ จะใหใสกางเกง
ชาวเลงายๆ กับเส้ือยืดไปมันไมไดไง ไมอยาก
สรางความลำบากใจกับคนอ่ืน”

เห็นไดวากลุมที่ศึกษาท้ังสองกลุมตางก็ให
ความสำคัญกับมุมมองตนเองและมุมมองผูอื่น แต
การใหความสำคัญนั้นอาจใหน้ำหนักตางกันไปตาม
บริบทท่ีตางกัน อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการให
ความสำคัญกับมุมมองตนเองหรือใหความสำคัญกับ
มุมมองผูอื่นหรือไมนั้น ก็ถือวาเปนการแสดงอัตตา
รูปแบบหน่ึงของบุคคล

2. ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÁÕÊμ Ô»˜ÞÞÒà»š¹á¹Ç·Ò§·Õè Ṍã¹
¡ÒÃ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹?

นัยที่ ไดจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม
การบริโภคของกลุมทีใ่หความสำคัญกับมมุมองตัวเอง
เปนหลักจะใชหลักการดำเนินชีวิตอยางมีสติ  ทำให
พิจารณาถึงผลกระทบตอผูอื่นและโลก  จนนำไปสู
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ  

เมย: “สติเลยแหละ สติในการบริโภค วาเราใชอะไร 
กินอะไร เพื่ออะไร...”

ดล: “สติค รับ  สำ คัญมากเลย  สติทำให เรา
สามารถหยุดยั้งชั่งใจ แลวก็มองเห็นถึงคุณคา
แทกับคุณคาเทียม...”

กลุมท่ีศึกษาที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยางมี
สติปญญา จนนำไปสูพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบนั้น มีจุดเปลี่ยนของทุกคนท่ีนาสนใจคือ 
ปจจัยทางดานการศึกษาธรรมะ

ชัย: “...การปฏิบัติธรรมเปนอัตราเรงที่สำคัญ (ที่ทำ
ใหมีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ) 
แลวเปนส่ิงเดียวท่ีสำคัญท่ีสุดเลย คือการไป
ทำงานกิจกรรมดานสังคมใดๆ ก็ตามก็ชวยนะ 
การเจอผูคนกช็วย แตมนัชา ชาแลวกไ็ม pure 
สักทีเดียว บางทีเราศึกษาตรงน้ันมันไมไดมา
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สรางปญญาใหเราเอง มนักลายเปนความคุนชนิ 
ก็อาจทำผิดพลาดไดเหมือนกัน…”

นนท: “...พีเ่ช่ือวาธรรมะจะทำใหคนพลกิมาเหน็วานี่
เปนสิ่งที่ดี เปนวิถีใหม เพราะวาทุกวันน้ีโลก
ทั้งหมดในสังคมถูก drive ดวยการบริโภค 
การอยากครอบครอง เกิดการแกงแยงกัน...
จุดนี้จะไปบอกใครก็ไมได มันตองเริ่มจากขาง
ในของแตละคน”

ดังนั้น ศาสนาอาจเปนปจจัยขับเคลื่อนที่เขา
มามีบทบาทในสังคมตอลักษณะการบริโภคของ
ผูบริโภคมากข้ึน เพราะศาสนาเปนทางเลือกหนึ่งของ
มนุษยในการหาทางออกจากความทุกข ดังเชนกลุมที่
ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลักมองเห็นถึง
ความทุกขที่เกิดขึ้นกับตนจึงหาทางออกดวยหลัก
สติปญญา จนนำไปสูการบริโภคท่ีมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม

• ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â •
งานวจิยัน้ีใชเปนงานวจิยัเชิงปรากฏการณเพือ่

ใหสามารถอธิบายแนวทางของปรากฏการณที่ยังไมรู
จักในวงกวาง โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยรูป
แบบการสัมภาษณเชิงลึกเทานั้น เนื่องจากขอจำกัด
ในดานเวลาการทำวิจัย จึงไมสามารถศึกษาดวย
รูปแบบการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic 
Research) ที่มุงการพรรณนาและตีความพฤติกรรม
ของกลุมคนท่ีนกัวจิยัตองใชเวลาเก็บขอมลูอยูกบักลุม
คนหรือปรากฏการณที่ศึกษาตอเนื่องเปนเวลานาน 
จะทำใหไดความเขาใจเชิงลึกมากขึ้น (ชาย, 2552) 

ผูวิจัยไดจำกัดการศึกษาเฉพาะปจจัยอัตตา 
แตอยางไรก็ตามอาจมีปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
การบริโภคอยางรับผิดชอบ นอกจากนี้ อัตตาของ
มนุษยกส็ามารถเปลีย่นแปลงไดตามเหตปุจจยัทีเ่กีย่ว
ของ (Sirgy, 1982) ดังนั้น การศึกษาจึงจำกัดเฉพาะ
การศึกษาเชิงปรากฏการณในชวงเวลาหน่ึงเทานั้น

• »ÃÐâÂª¹ �¢Í§§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â •
งานวิจั ยนี้ เปนงานวิจั ย เชิ งประจักษ ใน

การศึกษาผูท่ีมองวาตนมีพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผดิชอบในประเทศไทย   เพือ่อธิบายประสบการณอนั
ซบัซอนของอตัตาผานมโนภาพอตัตาผานรปูแบบการ
ศกึษาดวยการวจิยัเชงิคณุภาพโดยการสมัภาษณเจาะ
ลึก พบแนวทางของปรากฏการณของกลุมที่ศึกษาวา
มีการใหความสำคัญกับมโนภาพอัตตาที่แตกตางกัน 
และยังพบวาอัตตาเปนปจจัยที่ขับเคล่ือนพฤติกรรม
การบริโภคอยางรับผิดชอบ และพฤติกรรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบก็สะทอนอัตตาของผูบริโภค
ดวยเชนกัน ผลงานวิจัยคร้ังนี้จึงเปนมีประโยชนใน
การเปนพื้นฐานเชิงวิชาการในการศึกษาวิจัยในเรื่อง
อัตตา มโนภาพอัตตา และพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบในบริบทประเทศไทย 

งานวิจัยนี้ยังเปนพื้นฐานสำหรับผูที่สนใจใน
การนำไปเปนพืน้ฐานเพือ่ประยกุตใชในการบรหิารจัด
การสินคาและบริการสำหรับกลุมผูบริโภคกลุมนี้ที่
ตระหนักถึงสังคม มีการเปล่ียนแปลงลักษณะการ
บริโภคดวยตัวเองใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ขึ้น เปนผูบริโภคท่ีอยูในตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Market) ดังนั้นผูประกอบการอาจนำเอาแนวคิด
เกี่ยวกับมโนภาพอัตตาจากงานวิจัยนี้ไปใชใหเกิด
ประโยชนได เชน การปรับกระบวนการผลิตใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม หรือการส่ือสารโดย
เนนอรรถประโยชนมากกวาภาพลักษณของแบรนด 
เปนตน

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังสะทอนใหเห็นวา
ผูบริโภคสามารถมีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิด
ชอบเพื่อสวนรวมได เพียงปรับพฤติกรรมการบริโภค
ของตนใหรับผิดชอบมากขึ้น จนในที่สุดแลวนำไปสู
การเปลีย่นแปลงตลาดและสงัคมใหมคีวามเปนอยูทีด่ี
ยิ่งข้ึน (Social well-being) ตอไป                
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