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เรื่อง : สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเครื่องสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย Absolute for Men 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีจัดทําข้ึนเน่ืองจากผูชายในยุคปจจุบันเริ่มใหความสําคัญกับการดูแล

ตัวเองมากข้ึน มีความสนใจที่ทําใหตนเองมีสขุภาพที่ดี รวมทั้งเสริมสรางบุคลิกตนเองใหดูดี ทั้งในเรื่อง

ของการตกแตงรางกาย รูปราง หนาตา เพื่อใหตัวเองดูดีตลอดเวลา ทําใหผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจึง

กลายเปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต โดยตลาดเครื่องสําอางสําหรับผูชายเติบโตเพิ่มมากข้ึน

กวาเดิม ถึงรอยละ 5.1  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคช้ินงาน การวางแผน เพื่อใหเกิดการสื่อสารและการ

สรางภาพลักษณสินคาใหกับธุรกจิเวชสําอางสาํหรบัผูชายโดยเฉพาะ ตราสินคา“Absolute4men”ซึ่ง

เปนธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ ที่มีสวนผสมสกัดมาจากธรรมชาติ 

ออนโยนตอผิว ไมกอความระคายเคือง ผูจัดทําจึงหวังสรางกลยุทธการสื่อสารการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพใหกับธุรกิจน้ี 

ผลการศึกษากลุมเปาหมาย เพศชาย อายุต้ังแต 25 ข้ึนไป พบวากลุมเปาหมายตัดสินใจ

ซื้อจากตามสภาพของผิวพรรณและปญหาของผิวมากที่สุดคือ ผิวมัน โดยเลือกซื้อจากตราสินคา 

รูปแบบที่มีความนาเช่ือถือ และราคาที่คุมคา โดยมีปจจัยการสงเสริมการขายเปนตัวกระตุนใหเกดิการ

ตัดสินใจซื้อ กลุมเปาหมายจะเลือกซื้อสินคา มีความถ่ีในการซื้อสินคาบํารุงผิวหนาอยางตํ่า เดือนละ 1 

ครั้ง ซึ่งสวนมากซื้อที่ศูนยการคาระดับสูง และ กลาง เชน พารากอน, เซ็นทรัล, วัตสัน , บูท ฯลฯ ผูมี

อิทธิพลมากที่สุดในการซื้อคือ เพื่อน มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อผานชองทางอินเทอรเน็ตสูงสุด 

นอกจากน้ีกลุมเปาหมายทุกคนชอบความรวดเร็วและงายในการใชผลิตภัณฑ  

ดัง น้ันทางผู จัดทํ าจึ ง มีความสนใจ ธุรกิจ เ วชสํ าอางสํ าหรับผู ชายโดยเฉพาะ 

“Absolute4men” โดยทําการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ภายใตแนวความคิด

(concept) : “มั่นใจก็เอาอยู ทุกสถานการณ” และใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด สรางเอกลักษณ

ใหกับตราสินคา ไดแก เว็บไซต, สื่อสิ่งพิมพ, สื่อโฆษณาทางโทรทัศน, บิลบอรด, สื่อนอกบาน, เปนตน 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยชาญวุฒิ ลือชัยสิทธ์ิ 

อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงแกขาพเจา 

รวมถึงอาจารยนฤชร สังขจันทร อาจารยสันติ ทับทิมทอง อาจารยพรชัย แสนชัยชนะ และอาจารย

จิณตวัตน พรสุขสวัสด์ิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แกไขจุดบกพรอง และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก

ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณมากย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความ

กรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ทั้งคุณพอ คุณแม พี่ชาย นองชายทุก

คน รวมถึงเพื่อนๆ ที่ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ และใหกําลังใจในการทําจุลนิพนธฉบับน้ีมาโดย

ตลอด 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 
 

ต้ังแตอดีตผูหญิงกับความงามอยูคูกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในแวดวงสังคมช้ันสูง 

ความงามเปนเครื่องแสดงสถานภาพ ยศถาบรรดาศักด์ิอันมากมีกวาผูคนธรรมดา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน

ผาน ชีวิตผูคนเปลี่ยนแปลงไป “ความงาม” ที่ถูกจํากัดความสําหรับผูหญิง จึงถูกถายทอดมาสูผูชาย 

จนกระทั่งปจจุบันน้ี “ผูชายมีความงามเปนของตัวเอง” 

ในปจจุบันมีผูชายเริ่มใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ มีความสนใจที่ทําใหตนเองมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง รวมทั้งเสริมสรางบุคลิกตนเองใหดูดี ทั้งในเรื่องการตกแตงรางกาย รูปราง

หนาตาเพื่อใหตัวเองดูดีตลอดเวลา ทําใหเครื่องสําอางจึงกลายเปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต

โดยผูบริโภคตองการความพรอม ความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และชวยเสริมสรางให

บุคลิกภาพดูดี มีความมั่นใจในการเขาสังคมของบุคคล รวมถึงยังสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรง

ขามได  และโดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูงจะใหความสนใจในการดูแลผิวพรรณของ

ตนเอง จนมาเปนสวนหน่ึงที่สําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมูลคาเครื่องสําอาง

ในประเทศไทย มีมูลคาตลาดรวมกันเกินกวา 1,450 ลานบาท ขยายตัวถึงรอยละ 5.1 (ศูนยวิจัยกสิกร

ไทย 2550) 

จากผลการสํารวจทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผูชายสมัยใหมในกรุงเทพฯ จํานวน 200 คน

พบวา ผูชาย 91% คิดวาผูชายมีสิทธิที่จะดูแลตัวเองไดเทา ๆกับผูหญิง และ 84 % ยอมรับวาเขา

พยายามทําใหตัวเองดูดีข้ึน นอกจากน้ียังพบวาผลจากการสํารวจและเลือกคุยกับกลุมผูชายนํากระแส

ยุคใหม อายุ 18 – 35 ป  ปรากฏวาผูชายสมัยใหมใหความสําคัญใสใจกับเรื่องการดูแลหนาตา

ผิวพรรณดวยการใชเครื่องสําอางเปนอยางมาก โดยสวนใหญจะใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เชน มอยส

เจอไรเซอร ครีมกันแดด  ลิปมัน แปงฝุน ซึง่ถือเปนการดูแลหนาตาของทุกกลุมอายุ ครีมรอบดวงตา

เปนอีกผลิตภัณฑที่มีความตองการและไดรับความนิยมในกลุมคนทํางาน หรือการบํารุงผิวหนาดวย

มาสกหนา (Mask) สครัปหนา (Scrub) หรือใชเซรัม (Serum) 
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เมื่อนําเอาผลน้ีไปตรวจสอบกับผูชายไทยสมัยใหมจํานวน 200 คนที่ทําการสํารวจ พบวา 

95% ของผูชายทุกคนใชเครื่องสําอางอยางนอย 1 อยาง โดยแยกเปนแตละชนิดดังน้ี 

40 % ใชครีมบํารุงผิวหนาเปนประจํา และ 46 % ในกลุมผูชายอายุ 23-27 ป 

29 % ใชลิปมัน 

28 % ใชแปงเด็กหรือแปงฝุน 

20 % ใชกระดาษซับมัน 

19 % ใชครีมบํารุงผิวกายผสมสารปองกันแสงแดด 

19 % ใชครีมกันแดดเปนประจํา 

17 % ใชครีมที่ชวยลดปญหาเรื่องสิว 

10 % ใชครีมที่ชวยลดริ้วรอยบนใบหนา 

สังเกตจากตลาดเครือ่งสาํอางผลิตภัณฑดูแลผิวในปจจุบันจะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก ในสมัยกอนผลิตภัณฑสําหรับผูชายน้ันมีเพียงแคนํ้าหอมและผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย

เทาน้ัน 

นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงปจจัยที่นาสนใจจากขอมูลสถิติทางการตลาดของบริษัท

ACNielsen พบวาประชากรผูชายทั่วประเทศในกลุม 18 -24ป มีแนวโนมในการซื้อผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางเพิ่มข้ึนอยางมาก จากป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2545 ตัวอยางเชน 

- โฟมลางหนา เพิ่มข้ึน 50 % 

- มอยสเจอไรเซอรบํารุงผิวหนา เพิ่มข้ึน 70 % 

- มอยสเจอไรเซอรบํารุงผิวกาย เพิ่มข้ึน 50 %  

จากปจจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ในดานการตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย ทั้ง

ในตลาดระดับลางและตลาดระดับบนที่เดิมผลิตสินคาสําหรับผูหญิง เริ่มหันมาผลิตเครื่องสําอาง

สําหรับผูชายกันมากข้ึน ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณของผูชายน้ันถูกผลิตออกมาอยางหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความตองการที่เพิ่มข้ึน เมื่อพิจารณาดานพฤติกรรมของผูบริโภคยังเปนตลาดขนาดใหญที่มี

ศักยภาพใหการพัฒนาและเติบโตไดอีกมาก ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมาเครื่องสําอางที่มุงเจาะตลาด

ลูกคาผูชายมีอัตราการเติบโตของยอดขายถึง 18% จากปกอนหนา เทียบกับอัตราการเติบโตของยอด

จําหนายเครื่องสําอางที่เนนเฉพาะผูหญิงเพิ่มข้ึนเพียง 8% เทาน้ัน ทําใหสวนแบงทางการตลาดของ

เครื่องสําอางตลาดผูชายเพิ่มข้ึน และมีแนวโนมวาในอนาคต สวนแบงรายไดที่มาจากลูกคากลุมผูชาย

จะยังเพิ่มข้ึนในอัตราที่รวดเร็วอยางมากตอไป 

ปจจัยที่กลาวมาขางตนทําใหผูจดัทําเลง็เห็นถึง ชองทางการเติบโต สามารถขยายกลยุทธ

ทางการตลาดไดมากของธุรกิจเครื่องสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ ตราสินคา Absolute4men 
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โดยตราสินคา “Absolute4men” เปนธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ผลิตจากวัตถุดิบและสารสกัดเขมขนจากธรรมชาติ ดวยสวนผสม Maximum Dose และ

สารสกัดที่มีคุณภาพไดมาตรฐานดวยเทคนิคและนวัตกรรมใหมๆ ใชแลวเห็นผลจริง โดยไรผลขางเคียง

ที่อันตราย ออนโยนตอผิว ไมกอความระคายเคือง สามารถใชไดกับทุกสภาพผิว ใชแลวเห็นผลชัดเจน 

ปลอดภัยไรสารเคมี ผลิตจากโรงงานที่มมีาตรฐาน ผานการรับรองมาตรฐาน GMP จากคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางการรับรูใหกับตราสินคาเวชสําอางสําหรับผูชาย“Absolute4men” 

2. เพื่อใหเกิดการทดลองใชกับตราสินคาเวชสําอางสําหรับผูชาย“Absolute4men” 

3. เพื่อวางแผนการสื่อสารการตลาดและแนวทางการสื่อสารกับกลุมเปาหมายให

เหมาะสมกับราน Absolute4men 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

1. ศึกษาขอมูลและกลยุทธทางการตลาดที่ผานมาของตราสินคา Absolute4men จาก

เจาของธุรกิจ 

2. ทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสมัภาษณในลักษณะFocus group interview เพื่อ

รับรูถึงพฤติกรรมทางการซื้อสินคาและทัศนคติการตัดสินใจในการใชสินคา และทําการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยใชแบบสอบถาม 100 ชุด เพื่อเปนขอมูลยืนยันจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายและเพื่อ

สํารวจตลาด 

3. วางแผนและสรางสรรคการตลาดแบบบรูณาการโดยการใชสื่อใหเขากับกลุมเปาหมาย

ใหมากที่สุด 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลกล ยุทธทางการตลาดที่ ผ านมาของตราสินค า

Absolute4men จากเจาของธุรกิจเพื่อใชประกอบการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2. ระบุและศึกษาคูแขง 

3. ออกแบบวิธีการเก็บขอมูล 

   3.1 จัดทําวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการทําแบบสอบถาม 100 ชุด กับกลุมเปาหมาย 

เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป ที่สนใจดูแลผิวพรรณและมีพฤติกรรมการใชเวชสําอางสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ 

   ส
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        3.2 จัดทําวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ

เจาของธุรกิจ และการสัมภาษณแบบกลุม (Focus group) กับตัวแทนกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรม

การใชเวชสําอางสําหรับผูชายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูที่เคยและใชเวชสําอางสําหรับผูชาย และ

ศึกษาทัศนคติ การตัดสินใจซื้อที่มีตอเวชสําอางสําหรับผูชาย 

4. วิเคราะหขอมูล และ สรุปผลการศึกษา 

5. สรางสรรคเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและผลิตสื่อเวชสําอางสําหรับผูชาย 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1    แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ         

ระบุและศึกษาคูแขง , วางตําแหนงของตรา

สินคา 

        

จัดทําระเบียบการศึกษาและสัมภาษณ          

วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา         

สรางสรรคและวางแผน         

ปรับปรุงและแกไขช้ินงานใหสมบูรณ         

สรุปผลและขอเสนอแนะ         

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถสรางการรับรูใหกับตราสินคาเวชสําอางสําหรับผูชาย “Absolute4men” 

2. สามารถสื่อสารการตลาดไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นิยามศัพท 

เครื่องสําอาง (Cosmetics) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ ใชกับรางกายมนุษย ในสวน

ตางๆ ภายนอกรางกาย สําหรับใช ทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือการกระทําใดๆ จุดประสงค

เพื่อทําความสะอาดรางกาย ความสวยงามหรือสงเสริมใหเกิดความสะอาด สวยงาม และประทินผิว

เทาน้ัน 

เวชสําอาง (Cosmeceuticals) หมายถึงผลิตภัณฑที่ มีสมบั ติระหว างยาและ

เครื่องสําอาง กลาวคือเปนเครื่องสําอางที่ออกฤทธ์ิหรือมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

เซลลผิ วหนัง โดยผลิตภัณฑ เวชสําอางจะไม เนนเรื่ องของการ เสริมความงาม  แตจะเนน

ประสิทธิภาพ โดยสารออกฤทธ์ิผสมอยูในปริมาณที่เหมาะพอที่จะกระตุนการทํางานของผิว ใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน (ศูนยเวชสําอาง Dermaceutique by BSC , 2556) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการทําการสื่อสารการตลาดเครื่องสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายของตราสินคา 

Absolute4men มีแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ที่นํามาอางอิงถึงวิธีคิดและแนวทาง

ในการดําเนินงาน เพื่อการสรางภาพลักษณของตราสนิคา สรางการรับรู สามารถเขาใจถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบริโภคผูชายที่มีตอเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา รวมทั้งการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย 

จนสามารถนําผลที่ไดมาวางแผนการสื่อสารการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพดังตอไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว 

แนวคิดและทฤษฏีทัศนคติ 

แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

แนวคิดการทําการตลาดออนไลน 

 

แนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว 

ทฤษฎีการจูงใจที่เปนที่รูจักกันกวางขวางมากทฤษฎีหน่ึง คือทฤษฎีลําดับข้ันความ

ตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs) ทฤษฎีของมาสโลว ยึดถือขอสมมติฐาน

4 ประการดังน้ี (Maslow, quoted in Hawkins, Best and Coney. 1998:367) 

1. มนุษยทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคลายคลึงกัน โดยผานมาจากแหลงกําเนิด

ภายในรางกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) 

2. แรงจูงใจบางอยางมีความจําเปนข้ันพื้นฐานและสําคัญมากกวาแรงจูงใจอยางอื่น 

3. แรงจูงใจที่มีความจําเปนข้ันพื้นฐานมากกวา จําเปนจะตองไดรับการตอบสนองให

ไดรับความพอใจกอนจนถึงระดับเปนแรงจูงใจนอยที่สุด กอนที่แรงจูงใจทางดานอื่นจะไดรับแรง

กระตุน 
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4. เมื่อแรงจูงใจข้ันพื้นฐานไดรับการตอบสนองจนไดรับความพอใจแลว แรงจูงใจข้ันที่สูง

กวาก็จะเกิดข้ึนเขามาแทนที ่

มาสโลวไดจัดลําดับข้ันความตองการของมนุษยออกเปน 5 ประเภท 5 ระดับ ดังน้ีคือ 

(Maslow, quoted in Hoyer and MacInnis. 1997:39) 

 

ภาพที่ 1-1    ลําดับความตองการมาสโลว 

 

ระดับที่ 3 ความตองการทางสังคม (Social needs) บางครั้งเรียกอีกอยางหน่ึงวา“ความ

ตองการความรักและการเปนเจาของ” (love and belongingness) เปนความตองการที่จะมีความ

รักความผูกพันกับผูอื่น เชนความรักจากเพื่อน เพื่อนรวมงาน ครอบครัว หรือคนรัก เปนตน ซึ่งความ

รักดังกลาวน้ีมีความหมายรวมถึงทั้งการใหและการรับความรักดวย ซึ่งความตองการดังกลาวน้ีเมอร

เรย เรียกวา “ความตองการความรักความผูกพัน”  (affiliation need) (Onkvisit and Shaw. 

1994:42) 

ระดับที่ 4 ความตองการมีเกียรติยศมีศักด์ิศรีในสังคม (esteem needs หรือ egoistic 

needs) เปนความตองการที่เกี่ยวของกับความรูสึกของตนเองวาตนเองมีประโยชนมีคุณคา และ

ตองการใหผูอื่นเหน็คุณคาของตนยอมรับนับถือยกยองตนวาเปนผูมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ และมีศักด์ิศรี

ดวย ซึ่งความตองการน้ี มีลักษณะเหมือนกับ “ความตองการประสบความสําเร็จ” (achievement 

need) ของเมอรเรย น่ันเอง 

ความตองการทั้ง 5 ระดับ อาจจําแนกออกไดเปน 2 ข้ัน เพื่อใหมองเห็นความแตกตาง

ของความตองการที่งายข้ึน คือ (Robbins. 1996:214) 

   ส
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1.  ความตองการข้ันตํ่า (Lower – order needs) เปนความตองการที่จะตองไดรับการ

ตอบสนองกอนเพื่อใหเกิดความพอใจภายนอก ไดแกความตองการทางดานรางกาย และความ

ตองการความปลอดภัย 

2.  ความตองการข้ันสูง (Higher – order needs) เปนความตองการที่จะไดรับการ

ตอบสนองทีหลังเพื่อกอใหเกิดความพอใจภายใน ไดแก ความตองการดานสังคม ความตองการมี

เกียรติยศ มีศักด์ิศรีในสังคม และความตองการความสมหวังในชีวิต 

  

โดยแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลวที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ข้ันที่3 

ความตองการทางสังคม และข้ันที่4 ความตองการมีเกียรติยศมี ศักด์ิศรีในสังคม กลาวคือ 

กลุมเปาหมายสวนใหญที่เลือกใชผลิตภัณฑดูแลผิวหนา เพื่อตองการความพรอม ความมั่นใจในการ

เขารวมกิจกรรมตางๆ และชวยเสริมสรางใหบุคลิกภาพดูดี มีความมั่นใจในการเขาสังคมของบุคคล 

รวมถึงยังสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขามไดอีกดวย 

 

แนวคิดและทฤษฏีทัศนคติ 

ทัศนคติ เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคม และการ

สื่อสาร โดยมีการใชคําน้ีกันอยางแพรหลายสําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติน้ันไดมีนักวิชาการหลาย

ทานใหความหมายไวดังน้ี 

โรเจอร (Roger , 1978 : 208 – 209 อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ได

กลาวถึง ทัศนคติวาเปนดัชนีช้ีวาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขางวัตถุหรือสิ่งแวดลอม

ตลอดจนสถานการณตางๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมใน

อนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและเปนมิติของการประเมิน เพื่อ

แสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหน่ึงๆ ซึ่งถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล ( Interpersonal 

Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

โรเสนเบิรก และฮอฟแลนด (Rosenberg and Hovland , 1960 : 1) ไดใหความหมาย

ของ ทัศนคติ ไววาทัศนคติโดยปกติสามารถนิยามวาเปนการจูงใจตอแนวโนมในการตอบสนองอยาง

เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดข้ึน 

นิวคอมบ (Newcomb , 1854 : 128) ใหคําจํากัดความไววา ทัศนคติ ซึ่งมีอยูในเฉพาะ

คนน้ันข้ึนกับสิ่งแวดลอม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซึ่งเปนไปไดใน 2 ลักษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือ

พึงพอใจ ซึ่งทําใหผูอื่นเกิด ความรักใคร อยากใกลชิดสิ่งน้ัน ๆ หรืออีกลักษณะหน่ึงแสดงออกในรูป

ความไมพอใจ เกลียดชังไมอยากใกลสิ่งน้ัน 

   ส
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นอรแมน แอล มุน (Norman L. Munn, 1971 : 71) กลาววาทัศนคติคือความรูสึก และ 

ความคิดเห็นที่บุคคลมีตอสิ่งของบุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับ 

หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด 

โดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่น้ีเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนม

เอียงของบุคคล ที่มีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณที่ไดรับมา ซึ่งเปนไปได

ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติมีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวาทัศนคติประกอบดวย 

ความคิดทีม่ีผลตออารมณและความรูสึกน้ันออกมาโดยทางพฤติกรรม 

 

โมเดลโครงสรางทัศนคติ 

 โมเดลโครงสรางทัศนคติ (Structural model of attitudes) การทําความเขาใจ

ความสัมพันธระหวาง ทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาไดสรางโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสรางของ

ทัศนคติ การกําหนดสวนประกอบของทัศนคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมที่คาดคะเน ตอมาจะสํารวจ

โมเดลทัศนคติที่สําคัญหลายประการ แตละโมเดลมีทัศนคติที่แตกตางกันเกี่ยวกับสวนประกอบของ

ทัศนคติและวิธีการซึ่งสวนตางๆ เหลาน้ีมีการจัดหรือมีความสัมพันธระหวางกัน โดยรายละเอียดดัง 

ภาพประกอบ 

 

ภาพที่ 1-2    แสดงโมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tri - component attitude model) 
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โมเดลทัศนคติ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ 

1. สวนของความเขาใจ (Cognitive component) หมายถึง สวนหน่ึงของโมเดล

องคประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งแสดงถึงความรู (Knowledge) การรับรู (Perception) และ

ความเช่ือถือ (Beliefs) ซึ่งผูบริโภคมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ชิฟแมน และคานุก (Schiffman 

and Kanuk 2007: 236) สวนของความเขาใจเปนสวนประกอบสวนแรก ซึ่งก็คือความรูและการรับรู

ที่ไดรับจากการประสมกับประสบการณโดยตรงตอทศันคติและขอมูลที่เกี่ยวของจากหลายแหลงขอมลู 

ความรูน้ีและผลกระทบตอการรับรูจะกําหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึงสภาพดานจิตใจ ซึ่ง

สะทอนความรูเฉพาะอยางของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งก็คือ

การที่ผูบริโภคมีทัศนคติตอสิ่งหน่ึง คุณสมบัติของสิ่งหน่ึง หรือพฤติกรรมเฉพาะอยางจะนําไปสูผลลัพธ

เฉพาะอยาง 

2. สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง สวนของโมเดลองคประกอบ

ทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคที่มีตอ

ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk. 2007: 236) สวนของ

อารมณและความรูสึกมีการคนพบโดยผูวิจัยผูบริโภค ซึ่งมีการประเมินผลเบื้องตนโดยธรรมชาติ ซึ่งมี

การคนพบโดยการวิจัยผูบริโภคประเมินทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยการใหคะแนนความพึงพอใจ

หรือไมพึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นดวยหรือไมเห็นดวย การวิจัยไดระบุวาสภาพอารมณจะสามารถเพิ่ม

ประสบการณดานบวกหรือลบ ซึ่งประสบการณจะมีผลกระทบดานจิตใจและวิธี ซึ่งบุคคลปฏิบัติการ

ใชการวัดการประเมินผลถึงทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยอาศัยเกณฑ ดี-เลว ยินดี-ไมยินดี 

3. สวนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึง 

สวนหน่ึงของโมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งสะทอนถึงความนาจะเปนหรือแนวโนมที่จะมี

พฤติกรรมของผูบริโภค ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรืออาจหมายถึงความต้ังใจที่

จะซื้อ (Intention to buy) ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk., 2007 : 237) จาก

ความหมายน้ีสวนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมและความต้ังใจซื้อของ

ผูบริโภคดวยคะแนนความต้ังใจของผูซื้อสามารถนําไปใชเพื่อประเมินความนาจะเปนของการซื้อ

ผลิตภัณฑของผูบริโภค หรือพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 

จะเห็นไดวาการที่บุคคลมีทัศนคติตอสิง่หน่ึงสิง่ใดตางกัน เน่ืองมาจากบุคคลมคีวามเขาใจ 

มีความรูสึก หรือมีแนวความคิดแตกตางกนัน้ันเอง ดังน้ัน สวนประกอบทางดานความคิด หรือ ความรู 

ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบข้ันพื้นฐานของทัศนคติ และสวนประกอบน้ีจะเกี่ยวของ

สัมพันธกับความรูสึกของบุคคลอาจออกมาในรูปแบบแตกตางกัน ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งข้ึนอยู

กับประสบการณและการเรียนรู 

   ส
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(ธงชัย สันติวงษ , 2539 : 166 – 167) กลาววาทัศนคติกอตัวเกิดข้ึนมาและเปลี่ยนแปลง

ไป เน่ืองจากปจจัยหลายประการดวยกัน คือ 

1. การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลใดบุคคล

หน่ึง กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสราง 

ทัศนคติ ที่ดีตอบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 

2. ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสาร

ที่ไดรับรวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสารดวย กลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและ

เขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลน้ัน จะทําให

บุคคลน้ันเก็บไปคิด และสรางเปนทัศนคติข้ึนมาได 

3. การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจมาจากกลุมตาง 

ๆที่บุคคลเกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมกีฬา 

กลุมสังคมตางๆ โดยกลุมเหลาน้ีไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตางๆ แตยังมีการถายทอดขอมูล

ใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทําใหสามารถสราง ทัศนคติ ข้ึนได โดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพื่อนรวมงาน 

เปนกลุมที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคลได 

4. ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวน

สําคัญที่จะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมี ประสบการณมาจนกลายเปน ทัศนคติ ได 

5. ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมที่

สําคัญในการสราง ทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล 

ปจจัยตางๆ ของการกอตัวของทัศนคติ เทาที่กลาวมาขางตนน้ันในความเปนจริง จะมิได

มีการเรียงลําดับตามความสําคัญแตอยางใดเลย ทั้งน้ีเพราะปจจัยแตละทางเหลาน้ี ตัวไหนจะมี

ความสําคัญตอการกอตัวของทัศนคติมากหรือนอย ยอมสุดแลวแตวาการพิจารณาสรางทัศนคติตอสิ่ง

ดังกลาวจะเกี่ยวของกับปจจัยใดมากที่สุด 

แดลเนียล แคทซ (Daniel Katz , 1960 : 163 – 191) ไดอธิบายถึงหนาที่หรือกลไกของ 

ทัศนคติ ที่สําคัญไว 4 ประการ ดังน้ีคือ 

1. เพื่อใชสําหรับการปรับตัว (Adjustment) หมายความวา ตัวบุคคลทุกคนจะอาศัย 

ทัศนคติ เปนเครื่องยึดถือ สําหรับการปรับ พฤติกรรม ของ ตนใหเปนไปใน ทางที่จะกอใหเกิด

ประโยชนแกตนสูงที่สุด และใหมีผลเสียนอยที่สุด ดังน้ี ทัศนคติ จึงสามารถเปนกลไก ที่จะสะทอน ให

เห็น ถึงเปาหมายที่พึงประสงคและที่ไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลาน้ีเอง ที่จะทําใหแนวโนม

ของพฤติกรรมเปนไป ในทางที่ ตองการ มากที่สุด 

2. เพื่อปองกันตัว (Ego – Defensive) โดยปกติในทุกขณะ คนทั่วไปมักจะมีแนวโนมที่

จะไมยอมรับความจริง ในสิ่งซึ่งเปนที่ขัดแยงกับความนึกคิดของตน (Self – Image) ดังน้ี ทัศนคติจึง

   ส
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สามารถสะทอนออกมาเปนกลไกทีป่องกันตัว โดยการแสดงออกเปนความรูสึก ดูถูกเหยียดหยาม หรือ

ติฉินนินทาคนอื่น และขณะเดียวกันก็จะยกตนเองใหสูงกวา ดวยการมีทัศนคติที่ถือวาตนน้ันเหนือกวา

ผูอื่น การกอตัว ที่เกิดข้ึนมาของทัศนคติ ในลักษณะน้ีจะมีลักษณะแตกตางจากการมีทัศนคติเปน

เครื่องมือ ในการปรับตัว ดังที่กลาวมาแลวขางตน กลาวคือทัศนคติจะมิใชพัฒนาข้ึนมาจากการมี 

ประสบการณกับสิ่งน้ันๆโดยตรง หากแตเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากภายในตัวผูน้ันเอง และสิ่งที่ เปน 

เปาหมายของการแสดงออกมาซึ่งทัศนคติน้ัน ก็เปนเพียงสิ่งที่เขาผูน้ันหวังใชเพียงเพื่อการระบาย

ความรูสึกเทาน้ัน 

3. เพื่อการแสดงความหมายของคานิยม (Value Expressive) ทัศนคติ น้ันเปนสวนหน่ึง

ของคานิยมตางๆ และดวยทัศนคติน้ีเอง ที่จะใชสําหรับสะทอนใหเห็นถึงคานิยมตางๆ ในลักษณะที่

จําเพาะเจาะจงย่ิงข้ึน ดังน้ันทัศนคติจึงสามารถใชสําหรับอรรถาธิบาย และบรรยายความเกี่ยวกับ 

คานิยมตางๆ ได 

4. เพื่อเปนตัวจัดระเบียบเปนความรู (Knowledge) ทัศนคติจะเปนมาตรฐานที่ตัวบุคคล

จะสามารถใชประเมิน และทําความเขาใจ กับ สภาพแวดลอม ที่มีอยูรอบตัวเขา ดวยกลไกดังกลาวน้ี

เอง ที่ทําใหตัวบุคคลสามารถรูและเขาใจถึงระบบระเบียบของสิ่งตางๆ ที่อยูในรอบตัวเขาได 

 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 

เฮอรเบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman , Compliance , 1967 : 469) ไดอธิบาย

ถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยมีความเช่ือวา ทัศนคติอยางเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลดวยวิธีที่

ตางกัน จากความคิดน้ียังไดแบงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ออกเปน 3 ประการ คือ 

1. การยินยอม (Compliance) 

การยินยอม จะเกิดไดเมื่อ บุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลตอตัวเขา และมุงหวังจะไดรับ 

ความพอใจ จากบุคคล หรือ กลุมบุคคลที่มีอิทธิพลน้ัน การที่บุคคลยอมกระทําตามสิ่งที่อยากใหเขา

กระทําน้ัน ไมใชเพราะบุคคลเห็นดวยกับสิ่งน้ัน แตเปนเพราะเขาคาดหวังวา จะไดรับ รางวัล หรือการ

ยอมรับจากผูอื่นในการเห็นดวย และกระทําตาม ดังน้ัน ความพอใจ ที่ไดรับจาก การยอมกระทําตาม 

น้ัน เปนผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม หรือ อิทธิพลของสิ่งที่กอใหเกิด การยอมรับน้ัน กลาวไดวา การ

ยอมกระทําตามน้ี เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดัน ใหบุคคลยอม กระทํา

ตามมากหรือนอย ข้ึนอยูกับจํานวนหรือ ความรุนแรงของรางวัลและ การลงโทษ 

 

2. การเลียนแบบ (Identification) 

การเลียนแบบ เกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเรา หรือสิ่งกระตุน ซึ่งการยอมรับน้ีเปนผลมา

จาก การที่บุคคล ตองการจะสรางความสัมพันธที่ดี หรือที่พอใจระหวางตนเองกับผูอื่น หรือกลุม
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บุคคลอื่น จากการเลียนแบบน้ี ทัศนคติ ของบุคคลจะเปลี่ยน ไป มากหรือนอย ข้ึนอยูกับสิ่งเราใหเกิด

การเลียนแบบ กลาวไดวา การเลียนแบบ เปนกระบวน การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งพลังผลักดัน ให

เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ี จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ ความนา โนมนาวใจ ของสิ่งเราที่มีตอบุคคลน้ัน การ

เลียนแบบจึงข้ึนอยูกับพลัง (Power) ของผูสงสาร บุคคลจะรับเอาบทบาท ทั้งหมด ของคนอื่น มาเปน

ของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเช่ือในสิ่งที่ตัวเอง เลียนแบบ แตไมรวมถึง

เน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติ ของบุคคล จะเปลี่ยนไปมาก หรือนอยข้ึนอยูกับ สิ่ง

เราที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

3. ความตองการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) 

เปนกระบวนการ ที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกวา ซึ่งตรงกับความ

ตองการภายในคานิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในลักษณะน้ีจะสอดคลองกับ คานิยมที่บุคคลมี

อยูเดิม ความพึงพอใจ ที่ไดจะข้ึนอยูกับเน้ือหารายละเอียดของพฤติกรรมน้ันๆ การเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว ถาความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมถูกกระทบไมวา จะในระดับใดก็ตาม จะมีผลตอการ

เปลี่ยน ทัศนคติ ทั้งสิ้น  

นอกจากน้ีองคประกอบตางๆในกระบวนการสือ่สาร เชน คุณสมบัติของผูสงสารและผูรับ

สาร ลักษณะของขาวสาร ตลอดจนชองทางในการสื่อสาร ลวนแลวแตมีผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติไดทั้งสิน้ นอกจากน้ีทัศนคติของบุคคล เมื่อเกิดข้ึนแลวแมจะคงที ่แตก็จะสามารถ 

เปลี่ยนไดโดยตัวบุคคล สถานการณ ขาวสาร การชวนเช่ือ และสิ่งตางๆ ที่ทําใหเกิดการยอมรับในสิ่ง

ใหม แตจะตองมีความสัมพันธกับคานิยมของบุคคลน้ัน นอกจากน้ีอาจเกิดจากการยอมรับโดยการ

บังคับ เชน กฎหมาย ขอบังคับ 

ทัศนคติเกี่ยวของกับการสื่อสาร ทั้งน้ีเพราะโรเจอรส ( Rogers ,1973) กลาววาการ

สื่อสารกอใหเกิดผล 3 ประการคือ 

1. การสื่อสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร 

2. การสื่อสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ของผูรับสาร 

3. การสื่อสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร 

การแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการน้ี จะเกิดในลักษณะตอเน่ืองกัน 

กลาวคือ เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

เรื่องน้ัน และการเกิดความรูความเขาใจน้ี มีผลทําใหเกิดทัศนคติตอเรื่องน้ัน และสุดทายก็จะกอใหเกิด 

พฤติกรรมที่กระทําตอเรื่องน้ันๆ ตามมา 

 

ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม (Attitude and Behavior) 
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ทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ มีผลซึ่งกันและกัน กลาวคือ ทัศนคติ มีผลตอการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลตอทัศนคติของ

บุคคลดวย 

อยางไรก็ตามทัศนคติเปนเพียงองคประกอบหน่ึงที่ทําใหเกดิพฤติกรรม ทั้งน้ีเพราะเทรยีน 

ดิส ( Triandis,1971 ) กลาววา พฤติกรรมของบุคคล เปนผลมาจากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม 

นิสัยและผลที่คาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยการสื่อสาร (Attitude Change: Communication) 

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดย การสื่อสาร พิจารณาจากแบบจําลองการสื่อสารของ 

ลาสเวล (Lasswell , 1948) ซึ่งไดวิเคราะหกระบวนการสื่อสารในรูปของใคร พูดอะไรกับใคร อยางไร 

และไดผลอยางไร ซึ่งสามารถแบงออกเปนตัวแปรตน และตัวแปรตาม กลาวคือ ใคร (ผูสงสาร) พูด

อะไร (สาร) กับใคร (ผูรับสาร) อยางไร (สื่อ) ก็คือตัวแปรตน สวนไดผลอยางไร (ผลของการสื่อสาร) ก็

คือ ตัวแปรตาม ตัวแปรตนทั้ง 4 ประการ ซึ่งผลตอการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ มีลักษณะดังน้ี 

1. ผูสงสาร (Source) ผลของสารที่มีตอการเปลีย่นแปลงทัศนคติของบคุคลข้ึนอยูกับผูสง

สาร ลักษณะของผูสงสารบางอยางจะสามารถมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นมากกวาลักษณะอื่นๆ เชน ความ

นาเช่ือถือ (Credibility) ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการคือ ความเช่ียวชาญ (Expertness) และความ

นาไววางใจ (Trustworthiness) ผูสงสารที่มาความนาเช่ือถือสูง จะสามารถชักจูงใจไดดีกวา ผูสงสาร

ที่มีความนาเช่ือถือตํ่า นอกจากน้ีบุคลิกภาพ (Personality) ของผูสงสารก็มคีวามสําคัญตอการยอมรับ 

2. สาร (Message) ลักษณะของสารจะมีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับของบุคคล ถา

เตรียมเน้ือหาสารมาเปนอยางดีผูรับสารก็อยากฟง ดังน้ันการเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนของ

เน้ือหาสาร ความกระชับ เปนตน จึงเปนองคประกอบสําคัญตอการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

3. สื่อ (Channel) หรือชองทางการสื่อสาร เปนเรื่องของประเภทและชนิดของสื่อที่ใช 

4. ผูรับสาร (Receiver) องคประกอบของผูรับสารที่จะทําให เกิดการจูงใจที่มี

ประสิทธิภาพ ไดแก สติปญญา ทัศนคติ ความเช่ือ ความเช่ือมั่นในตนเอง การมีสวนรวม การผูกมัด 

เปนตน 

แมคไกวร ( McGuire อางใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) กลาววา ตัวแปรทั้ง 4 

ประการขางตนน้ี กอใหเกิดตัวแปรตาม คือผลของการสื่อสารเปนไปตามลําดับข้ัน 5 ข้ันหลัก คือ 

1.) ความต้ังใจ/ความสนใจ (Attention) 2.) ความเขาใจ (Comprehension) 3.)การยอมรับตอสาร 

(Yielding) 4.) การเก็บจําสารไว (Retention) 5.) การกระทํา (Action) 

โดยผูรับสารตองผานไปที่ละข้ัน เพื่อที่ การสื่อสาร จะสามารถเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ได

ครบถวนตาม กระบวนการ ซึ่งในสภาพการณปกติ ข้ันตอนแรก ๆ จะตองเกิดข้ึนกอน เพื่อที่ข้ันตอน

ตอ ๆ ไปจะเกิดข้ึนได 
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การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยใชอิทธิพลทางสังคม (Attitude Change : Social 

Influence) อิทธิพลทางสังคม มีผลอยางมาก ตอ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และการตัดสินใจ เพราะ

ในขณะตัดสินใจ ยอมมี กลุมบุคคล ที่มีความสําคัญ ตอผูปวยเขามาเกี่ยวของ ไดแกบุคคลในครอบครัว 

ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูง เปนตน 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

แมคไกวร และมิลแมน (McGuire and Millman ,1965) กลาววา แนวความคิดเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยใชอิทธิพลทางสังคม เกิดจากความเช่ือที่วาบุคคลจะพัฒนาทัศนคติ 

ของตนเองในลักษณะใดน้ัน ข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดรับจากผูอื่นในสังคมสิ่งที่มีอิทธิพลทางสังคม แบงออก

ไดเปน 2 ประเภทคือ 

1. กลุมอางอิง (Reference Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่เราใชเปนมาตรฐานสําหรับ

ประเมิน ทัศนคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปบคุคลจะใชกลุมอางองิเพื่อ

ประเมิน ทัศนคติ ของตน และตัดสินใจวา ทัศนคติ ของตนถูกตอง เพราะคิดวาคนสวนใหญในกลุมมี 

ทัศนคติ เชนเดียวกับตน 

วัตสันและจอหนสัน (Watson and Johnson ,1972) ไดกลาวถึงอิทธิพลของกลุมอาง 

อิงที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไวดังน้ี 

1) ทัศนคติของบุคคลจะมีผลอยางมากจากกลุมที่เขามีสวนรวม และกลุมที่เขา

ตองการจะรวมดวย 

2) ถาทัศนคติของบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุมจะเปนการ 

เสริมแรง (Reinforcement) ใหกับทัศนคติน้ันมากข้ึน ในทางตรงขามจะเปนการลงโทษ (Penalty) 

ถาบุคคลน้ันมีทัศนคติไมตรงกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุม 

3) บุคคลที่ข้ึนอยูกับกลุม หรือติดอยูกับกลุมมากจะเปนผูที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติได

ยากที่สุด ถาการเปลี่ยนแปลงน้ันเปนความพยายามของบุคคลภายนอก 

4) การสนับสนุน หรือเห็นดวยกับทัศนคติบางอยางของสมาชิกในกลุมแมเพียง1 คน

เทาน้ัน ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุมใหญที่มีตอทัศนคติของสมาชิกในกลุมได 

5) แมเปนเพียงสมาชิก 2 คนในกลุมเทาน้ันที่ ยึดมั่นในความคิดหรือทัศนคติ 

บางอยางก็จะมีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุมได 

6) การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุมและการตัดสินใจกลุมจะชวยลดการตอตาน 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ถากลุมตัดสินใจยอมรับทัศนคติใหมสมาชิกในกลุมก็จะยอมรับทัศนคติดวย 

7) ถาบุคคลเปลี่ยนแปลงกลุมอางอิงของตน ทัศนคติของบุคคลก็มีแนวโนมที่จะ

เปลี่ยนแปลงดวย 
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2. บุคคลอางอิง (Reference Individuals) หมายถึงบุคคลที่เราใชเปนมาตรฐานเพื่อ

ประเมินทัศนคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณที่เกดิข้ึน อิทธิพลของผูอื่นที่มีตอทัศนคติของ

บุคคลตรงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกวา การเลียนแบบ (Identification) ซึ่งเปน

กระบวนการที่บุคคลรับเอาคุณสมบัติของผูอื่น เชน ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน มาเปนของ

ตน 

ขอมูลขาวสารที่ไดรับจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของทัศนคติ ในสวนของ

การรับรูเชิงแนวคิด (Cognitive Component) และเมื่อองคประกอบสวนใดสวนหน่ึงเปลี่ยนแปลง 

องคประกอบสวนอื่นจะมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงดวยบุคลากรทางการแพทย ซึ่งทําหนาที่เปนผูสง

สาร ตองมีความเช่ียวชาญ (Expertness) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) จะทําใหมีความ

นาเช่ือถือสูง สามารถชักจูงใจไดดีอีกทั้งมีบุคลิกภาพ (Personality) ดีก็จะมีความสําคัญตอการ

ยอมรับ นอกจากน้ีหากขอมูลขาวสารมีการเตรยีมมาเปนอยางดี ไมวาจะเปนเน้ือหา , การเรียงลําดับ , 

ความชัดเจนตลอดจนมีความกระชับและมีชองทางในการสงที่เหมาะสม ผูใชบริการซึ่งเปนผูรับสารก็

อยากฟง และมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคําแนะนําหรือชักจูง 

โดยแนวคิดและทฤษฎีทัศนคติมีความเกี่ยวของการวิจัยครั้งน้ีในการใชวิเคราะหทัศนคติ

ของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค 

Engel และผูรวมงาน (1968) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทํา

ของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกบัการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจ

ที่มีอยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรม

ของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหาซื้อ ใช ประเมินผล หรือ

การบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตางๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อ

บริโภคสินคาและบริการตางๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และ

บอยแคไหน 

แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดให

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของ

โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชสินคาและบรกิาร ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมี

มาอยูกอนแลว และซึง่มีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 
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การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบรโิภคตองมกีารวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภคเพื่อคนหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม

การซื้อและการใชของผูบริโภคคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาดที่

สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย 

WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ ซึ่ง

ประกอบดวย 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market ?) ถามเพื่อทราบลักษณะ

ของกลุมเปาหมายที่บริโภคอาหารชีวจิต ซึ่งเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซื้อ  

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy ?) เกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริโภค

ตองการซื้อตองการไดจากผลิตภัณฑ ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชนของอาหารชีวจิต  

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy ?) วัตถุประสงคในการซื้อ

ของผูบริโภควาจะซื้อเพื่ออะไร เชน ตองการรักษาสุขภาพ บริโภคตามญาติหรอเพื่อนๆ 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying ?) บทบาทของ

กลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ ผูใช 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการซื้อ เชน ชวง

วันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน  

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy ?) ชองทางหรือแหลงที่

ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน รานสะดวกซื้อ  

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy ?) ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ

ประกอบดวย การรับรู ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรูสึกภายหลัง

การซื้อ 

 

 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่

ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิด

ความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสกึนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผู

ซื้อแลวจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase 

decision) 
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ภาพที่ 1-3    แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

ที่มา : Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation 

and Control. P.172.9th ed. New Jersey : A Simon&Schuster Company. 

 

จากภาพที่ 3-1 แสดงใหเห็นวาจุดเริ่มตนของโมเดลน้ีอยูที่สิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิด

ความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา S-R 

Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังน้ี 

1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกายและสิง่กระตุนจาก

ภายนอกนักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริ โภคเกิดความตองการ

ผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใช

เหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ  

1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมี ข้ึน เปนสิ่งกระตุนที่ เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวย 

1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม

เพื่อกระตุนความตองการ  
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1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย  

1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ place) 

เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความ

ตองการซื้อ   

1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา 

สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดี

กับบุคคลทั่วไปเหลาน้ี ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ  

1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู 

ภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน้ี ไดแก  

1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายได 

ของผูบริโภคมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล  

1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)  

1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political)  

1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  

1.3 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก

ปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  

1.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer decision process) ประกอบดวย 

ข้ันตอนการรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู

ซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม

คนหา ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมักมีอทิธิพลจาก

ปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย

ข้ันตอน คือ การรบัรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลอืก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรร

ภายหลังการซือ้ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคหรือผูซื้อ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  
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3.1 การเลือกผลิตภัณฑ เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มีทางเลือกคือ นมสด

กลอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง  

3.2 การเลือกตราสินคา เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือกย่ีหอโฟรโมสต   

3.3 การเลือกผูขาย เชน ผูบริโภคจะเลือกหางสรรพสินคาหรือรานคาใกลบานรานใด  

3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา กลางวัน หรือเย็น ใน

การซื้อนมสดกลอง  

3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหน่ึงกลอง หรือหน่ึงโหล  

 

ปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของผูบรโิภค 

ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมผีลมาจากความแตกตางกันของ

ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทาใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของแต 

ละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยตางๆ โดยที่เราสามารถแบงปจจัยทีจ่ะ 

มีผลตอพฤติกรรมของผูบรโิภค ออกเปน 2 ประการ ไดแก 

1. ปจจัยภายใน (InternaI Factors) 

    ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดข้ึนจากตัวบคุคล ในดานความคิดและการแสดงออกซึ่งมี

พื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ความ

จําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู 

   1.1 ความจําเปน (Needs) ความตองการ (wants) และความปรารถนา (Desires) 

ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและสามารถใช 

แทนกันไดซึ่งเราจะใชคําวาความตองการในการสื่อความเปนสวนใหญ โดยที่ความตองการสิ่งหน่ึงสิ่ง 

ใดของบุคคลจะเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจําเปน

หรือความตองการ ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจข้ึน บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเปนหรือ

ความตองการน้ันๆ เราอาจจะกลาวไดวา ความตองการของมนุษย หรือความตองการของผูบริโภค

เปนเกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market 

concepts) 

1.2 แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึน และหาก

ปญหาน้ันไมรุนแรงเขาอาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใดๆ แตหากปญหาน้ันๆ

ขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงย่ิงข้ึน เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนน้ัน

ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่เรา ตองศึกษาถึงความตองการ และความคิดของผูบริโภค เพื่อที่จะสราง

แรงจูงใจในการซื้อสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได 
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1.3 บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาข้ึนมา

จากความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตางๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผล

ตองการกําหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการ 

ตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก

หรือตอบสนองตอปญหาดวยความมั่นใจ และกลาแสดงความคิดเหนือ มีความเปนตัวเองสูง ในขณะที่ 

ผูที่ขาดความมั่นใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเหน็และรับอิทธิพลจากผูอื่นไดงาย จะมีลักษณะ 

เปนคนที่ชอบตามผูอื่น 

1.4 ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง

ของบุคคล โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังน้ัน เมื่อเราตองการใหบุคคลใดๆ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน แตในความเปนจริง

ทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เน่ืองจากเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึนในจิตใจ ดังน้ัน การปรับตัวใหเขา

กับพฤติกรรมของผูบริโภค ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งตองใช

ความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน 

1.5 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือ

การกระทําของบุคคลอื่น กาวแรกของการเขาสู+ความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค คือ

ตองการใหเกิดการรับรูกอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคการใหมีคุณคาในสายตาของ 

ผูบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายน่ันเอง 

1.6 การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจาก

การรับรูและประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว ดังน้ัน หากมี

การรับรู แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือไม+เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะคงที่ ก็

ยังไมถือวาเปนการเรียนรู 

2. ปจจัยภายนอก (ExternaI Factors)  

    ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมี

อิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6

ประการ ไดแก 

2.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อ (Purchasing power) 

ของผูบริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 

2.2 ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมี

ความแตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจาก

ครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอื่นๆ เน่ืองจากบุคคลจะใชชีวิตใน
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วัยเด็ก ซึ่งเปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา (Habits) ของบุคคลไปตลอด

ชีวิต เปนตน 

2.3 สังคม (Social) กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของ

บุคคลใหเปนในทิศทางเดียวกัน เพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหน่ึงของสงัคม หรือทีเ่รียกวากระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles)คานิยมของสังคม 

(Social Values) และความเช่ือ (Believes) ทําใหตองศึกษาถึงลักษณะของสังคมเพื่อจะทราบถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีตอการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน(Norms) ที่สังคม

กําหนด 

2.4 วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเช่ือถือวาเปนสิ่งดีงามและ

ยอมรับปฏิบัติมา เพื่อใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือ

และปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยม

พื้นฐาน (Basic values) การรับรู (Perception) ความตองการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) 

จึงเปนรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ 

2.5 การติดตอธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็น

สินคาหรือบริการน้ันๆ สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอยๆ ก็จะมีความคุนเคย ซึ่งจะทําให

ผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชสินคาน้ัน ดังน้ันธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการทําให

เกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand Contact) นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก สัมผัสได

ยิน ไดฟงดวยความถ่ีสูง การสรางใหบุคคลเกิดการเปดรับ (Exposure) มากเทาใด ก็ย่ิงทําใหได

ประโยชนมากข้ึนเทาน้ัน ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยน้ันกอใหเกิดความรัก 

2.6 สภาพแวดลอม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไปเชน 

ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ้าหรือเช้ือเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI 

Ninyo และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกนัเราจะเห็น

วาปจจัยแวดลอมภายนอกจะมีความสําคัญและอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ 

เพียงแตองคประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรง และผลกระทบในมิติที่แตกตางกัน ดังน้ันจึงควรที่

จะตองต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญโดยติดตามตรวจสอบและวิเคราะหผลกระทบที่มีตอสินคา

และบริการของอยางตอเน่ือง 

3. บทบาทของผูบริโภค 

บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ (Buying Roles) เปนบทบาทของ

ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกัน ดังน้ี 

3.1 ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก 
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3.2 ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวาควรซื้อ

หรือไมควรซื้อสินคา 

3.3 ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูที่จะตัดสินใจข้ันสุดทายวาจะซื้อหรือไมซื้อสินคา 

3.4 ผูซื้อ (Buyer) เปนผูที่ไปซื้อสินคา 

3.5 ผูใช (User) เปนผูที่ใชสินคาหรือบริการน้ัน 

4. สถานการณการซื้อ 

รูปแบบที่สําคัญของสถานการณการซื้อ (Types of Buying Behavior) การตัดสินใจ

ซื้อจะแตกตางกันตามรูปแบบของการตัดสินใจในการซื้อ ซึ่งอาจบงพฤติกรรมการซื้อตามความ

สลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อ และระดับความแตกตางระหวางตราสินคาไดดังน้ี 

 

ภาพที่ 1-4    พฤติกรรมและสถานการณการซื้อของผูบริโภค 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรรีัตนและคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม , 2541 หนา 86 

4.1 พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซอน (Complex Buying Behavior) เปน

พฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูง ในผลิตภัณฑที่มีความแตกตางระหวาง

ตราสินคาสูงหรือผลิตภัณฑที่ราคาแพง ซื้อไมบอยเละมีความเสี่ยงสูง โดยทั่วไปผูบริโภคยังไมรูจักกับ

ประเภทผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การซื้อคอมพิวเตอร ผูบริโภคยังไมรูถึงคุณสมบัติคอมพิวเตอร

ผูบริโภคตองผานกระบวนการเรียนรู (Learning Process) โดยพัฒนาความเช่ือถือ (Belief) และ

ทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ แลวพัฒนาทัศนคติซึ่งนําไปสูการซื้อ นักการตลาดจึงตอง

เขาใจในการรวบรวมขอมูลและการประเมินพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนสูงนักการตลาด

ตองพัฒนากลยุทธซึ่งชวยผูซื้อในการเรียนรูคุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ การสรางความแตกตางระหวาง

ลักษณะผลิตภัณฑ จูงใจพนักงานขาย รานคาและผูซื้อคอมพิวเตอร 

4.2 พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสลบัซบัซอน (Dissonance – Reducing Buying 

Behavior) เปนพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูงในผลิตภัณฑที่มีความ
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แตกตางระหวางตราสินคาตํ่า เปนสถานการณการซื้อที่มีความสลับซับซอนสูง แตมีความแตกตาง

ระหวางตราสินคานอย ความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูงจะเกิดในกรณีที่มีการซื้อสินคาราคา

แพงไมบอยครั้งและมีความเสี่ยงสูง ตัวอยางเชน การซื้อเฟอรนิเจอร ซึ่งถือวามีความสลับซับซอนสูง

แตความแตกตางระหวางตราสินคานอย การตัดสินใจซื้อข้ึนอยูกับราคาหรือความสะดวก ซึ่งนักการ

ตลาดจะตองสรางความเช่ือถือและการประเมินทางเลือก เพื่อชวยผูบริโภคใหเกิดความรูสึกที่ดี

เกี่ยวกับการเลือกตราสินคา 

4.3 พฤติกรรมการซื้อแบบประจํา (Habitual Buying Behavior) เปนพฤติกรรมการ

ซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจตํ่า ในผลิตภัณฑที่มีความแตกตางตํ่า เปนสถานการณเมื่อ

ผูบริโภคเห็นความแตกตางระหวางตราสินคานอยและความสลับซับซอน ในการตัดสินใจซื้อตํ่า เชน

การซื้อสบู ยาสีฟน เปนตน โดยทั่วไปผูบริโภคไมจําเปนตองซื้อตราสินคาเดียวกัน เพราะการเลือกตรา

สินคาข้ึนอยูกับอิทธิพลของสินคาที่มีอยู ระยะเวลาที่ใชและความตองการที่แตกตางกัน แตลักษณะ

ทั่วไปเปนการปฏิบัติของผูซื้อแบบประจํา ไมตองใชความคิดหรือเวลาเพื่อการคนหาในการซื้อมาก 

งานขอนักการตลาดในสถานการณน้ีมี 2 ดาน คือ ดานที่ 1 เกี่ยวของกับลูกคาประจําบริษัท ตอง

พยายามสงเสริมใหเกิดความชอบเกี่ยวกับตราสินคา สงเสริมคุณภาพระดับช้ันของสินคาและการ

ควบคุมราคา สําหรับดานที่ 2 ลูกคาใหม นักการตลาดตองพยายามเรียกรองใหเกิดความสนใจในตรา

สินคาและพยายามเสนอผลิตภัณฑลักษณะใหม รวมทั้งการจัดแสดง ณ จุดซื้อ การลด ราคา ลดแลก 

แจกแถม เปนตน 

4.4 พฤติกรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety – Seeking Buying Behavior) เปน

พฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อตํ่าในผลิตภัณฑที่มีความแตกตางระหวาง

ตราสินคาสูง ตัวอยางเชน การซื้อขนมเคก ผูบริโภคมีความเช่ือถือในขนมเคก S&P ในรานสะดวกซื้อ

ใกลบาน กลยุทธการตลาดสําหรับผูนํา จะตองพยายามกระตุนพฤติกรรมการซื้อตามช้ันวาง มีสินคา

ใหครบถวนในช้ันวาง มีโฆษณาเพื่อเตือนความจํา (Kotler.1997:190) 

 

กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ 

พฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะเปนกระบวนการ ที่ตองใชเวลาและความพยายาม ปจจัย

ภายในและภายนอกที่ไดกลาวมาจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

(Consumer decision –marketing process) ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน

และคณะ, 2543 หนา 85-86)  

1. การตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) กระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภคจะเริ่มข้ึนเมื่อบคุคลรูสกึถึงความตองการ ซึ่งอาจเปนความตองการทีเ่กิดข้ึนภายใน เชน ความ

หิว หรืออาจเปนความตองการที่เกิดจากสิ่งกระตุนภายนอก ที่มากระตุนใหตระหนักถึงความตองการ 
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ดังกลาว เชน ไดเห็นโฆษณา หรือเห็นตัวสินคา แลวเกิดความตองการข้ึน แตอาจเกิดความขัดแยงข้ึน

ไดภายในครอบครัวเน่ืองจากเงินมีจํากัด เชน ภรรยาตองการใชเงินเพื่อการอื่นแทนที่จะซื้อสินคาที่

สามีตองการ หากไมสามารถแกปญหาน้ีได กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจตองหยุดอยู ณ จุดน้ี หรือ

ผูบริหาร เปนตน  

2. การคนหาขอมูล (Search) เมื่อบุคคลไดตระหนักถึงความตองการแลว เขาจะคนหา

วิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ การคนหาอาจกระทําข้ึนโดยสัญชาตญาณ

อยางรวดเร็ว หรืออาจตองมีการใชความพยายามและการวิเคราะหขอมูล การที่บุคคลจะมีการคนหา

ขอมูลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ คือ (1) จํานวนของขอมูลที่จะหาได (2) ความ

พอใจที่ไดรับจากการคนหาขอมูล (3) ผลที่เกิดข้ึนในภายหลัง หากไมไดมีการคนหาขอมูล เชน ผูที่

ตองการซื้อโทรศัพทมือถือ ก็จะหาขอมูลเกี่ยวกับรุน ราคา คุณภาพ ความคงทน และบริการหลังการ

ขาย จากแหลงตางๆ  

3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ (Evaluation of alternatives) หลังจากข้ันตอนของ

การคนหาขอมูลแลว ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ 

ในข้ันน้ีผูบริโภคตองกําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณา

เปนเรื่องของเหตุผลที่มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปน

เรื่องราวของความพอใจสวนบุคคล เชน ช่ือเสียงของตราสินคา แบบหรือสี เปนตน จากเกณฑที่

กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่เปนไปได ถาทางเลือกที่ไดมีเพียงทางเลือกเดียว การ

ประเมินผลก็ทําไดงาย แตบางครั้งทางเลือกที่ไดมีหลายแบบ ฉะน้ันผูบริโภคตองพิจารณาเลือก

ทางเลือกที่กอใหเกิดความพอใจมากที่สุด ดังน้ัน นักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่

ผูบริโภคใชสําหรับการประเมินทางเลือกตางๆ เชน หลังจากที่ผูที่ตองการซื้อโทรศัพทมือ ถือไดขอมูล

ตางๆ มาแลวก็จะนํามาพิจารณาโดยใชเกณฑที่กลาวไปแลว เพื่อเลือกซื้อเพียงย่ีหอเดียว เปนตน  

4. การซื้อ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกสิง่ทกุอยางแลว ก็มาถึงข้ันที่จะตองตัดสินใจ

วาจะซื้อหรือไม ถาการประเมินผลทางเลือกเปนที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดข้ึน ในการตัดสินใจซื้อก็

จะตองพิจารณาตอไปถึงเรื่องตราย่ีหอ รานที่จะซื้อ ราคา สีสัน เปนตน  

5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post-purchase evaluation) เมื่อมีการซื้อและใชสินคา

แลว การประเมินผลที่ไดรับจากการซื้อและใชสินคาก็จะเกิดข้ึน ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่

เขาซื้อไปน้ันเปนสิ่งสําคัญที่นักการตลาดควรจะตองทราบ ทั้งน้ีเพราะวามันมีผลตอการซื้อซ้ําในครั้ง

ตอไป และมีผลตอการแนะนําเพื่อนฝูงดวย เชน หลังจากซื้อโทรศัพทมือถือมาใชแลว ผูใชก็จะ

พิจารณาวา โทรศัพทที่ตัดสินใจซื้อมาน้ันมีคุณภาพและมีการใหบริการหลังการขายดีตามที่ตองการ

หรือไม ถาถูกใจก็แนะนําผูอื่นหรือเมื่อตองการใชอีกก็จะตัดสินใจซื้อของบริษัทเดิม เปนตน  
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ภาพที่ 1-4    โมเดล 5 ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา : Kotler. (2000) Marketing Management, p. 179 

จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจบริโภคสินคาชนิดใดน้ัน

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปนปจจัยภายนอกที่มาจากสังคม หรือปจจัยภายในที่มาจาก

ครอบครัว และกอนการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอน คือ การรับรูปญหา

การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ดังน้ัน แนวคิด

ทฤษฎีน้ี จะชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคมากข้ึน 

 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

Burnett และ Moriaty อธิบายความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไววา 

เปนกลยุทธการประสานงานของแผนการสือ่สารการตลาด เชน โฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาด

ทางตรง บรรจุภัณฑ กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ IMC จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อนําเครื่องมือทั้งหมดที่กลาวมา

มาทํางานดวยกันภายใตปรัชญาอันเดียวกันคือการตลาดที่มุงเนนไปยังผูบริโภค (โพธิการ ชุเกลี้ยง, 

2545: 43)  
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การนําเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ตางๆ มาใชรวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและสื่อสารไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมาย ดวยเน้ือหาที่มี

ลักษณะ จูงใจ รวมทั้งมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนใหบรรลุเปาหมายของบริษัทที่วางไวนัก

สื่อสาร การตลาดจะประสานเครื่องมือทั้งหมดที่สามารถใชในการสื่อสารไดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

โดยไมจําเปนตองใชทุกเครื่องมือแตใหพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละสถานการณหรือเปนการ 

ประสานเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใหเกิดการรวมพลังกัน แตละเครื่องมือจะสามารถทําหนาที่ของตนเอง 

เพื่อใหเกิดผลกระทบในตัวเอง ขณะเดียวกันเครื่องมือน้ันๆ จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เมื่อไป

สนับสนุนหรือทํางานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ และสงเสริมสนับสนุนในตราผลิตภัณฑน้ันๆ (เสริมยศ 

ธรรมรักษ 2549 : 116) 

 

จุดเดนของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

1. ตองใหเกิดผลกระทบดานพฤติกรรม (Affect Behavior) ไมใชแคการตระหนักรู รับรู 

(Awareness) หรือใหเกิดทัศนคติทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน จึงจําเปนที่จะตองศึกษาเรื่องพฤติกรรม 

ผูบริโภค รวมถึงวิถีการดําเนินชีวิตเพื่อใหสามารถหาชองทางในการสื่อสารกับผูบริโภคได  

2. ใหความสําคัญกับลูกคา (Customer) และกลุมที่คาดวาจะเปนลูกคา(Prospect) เปน

การวางแผนจากภายนอกสูภายใน โดยศึกษาทุกอยางที่รายลอมกอนแลวจึงวางแผน การวางแผน 

IMC ไมใชเริ่มตนที่ผลิตภัณฑ แตเริ่มตนดวยความรูสึกนึกคิดของลูกคา หาสิ่งที่มีคุณคาในสายตาลูกคา 

แลวยอนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสินคาและระบุโครงสรางของขาวสารที่จะใชสื่อสารติดตอกับ

ลูกคา  

3. ไมจําเปนตองหาทุกเครื่องมือ จะใชบางเครื่องมือหรือทุกเครื่องมือก็ได  การใช

เครื่องมือตาง ๆ ตองพยายามทําใหผูบริโภคเกิด Brand Contact Point หรือจุดสื่อสารตราสินคา 

โดยจุดสื่อสารตราสนิคาน้ีเปนประสบการณในการรับรูขาวสารที่ลูกคาหรอืผูบริโภคที่คาดหวังมีกับตรา

สินคาซึ่งมีอยูมากมาย อาจเปนจุดที่นักสื่อสารการตลาดไมสามารถควบคุมได เชน คําวิจารณของ

เพื่อน การพบเห็นพนักงานขายสินคาพูดไมดีกับลูกคาคนอื่นๆ ขณะเดียวกันจุดสื่อสารตราสินคา

หลายๆ จุดก็เปนสิ่งที่นักสื่อสารการตลาดสามารถควบคุมไดและมีหลายประเภทดวยกัน  

4. ทุกเครื่องมือตองผสมผสานกันอยางเปนสัดสวน ในการสื่อสารใหไดผลตองคิดวาจะ 

ใชเครื่องมือใดบาง จึงจะเขาถึงผูบริโภคและเกิดความรูความเขาใจ โดยใชพรอมๆ กันจึงจะสามารถ 

ทําใหผูบริโภคเขาใจและมองสินคาอยางมีคุณคาได การวางแผนจะตองมีความเกี่ยวของกัน โดยไม

แยกแตละเครื่องมือ  
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5. ตองสรางความสัมพันธกับลูกคาใหได จึงควรใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยีการ

จัดการฐานขอมูล เพื่อที่จะชวยสงเสรมิสนับสนุนความสัมพันธกับลูกคา เพราะการรักษาความสัมพันธ

กับลูกคาจะนํามาซึ่งผลกําไรในอนาคต  

6. เนนการวางแผนที่ฐานศูนย (Zero-Based Planning) ไมกําหนดวาจะใชเครื่องมือ 

หรือกิจกรรมใดกอนวางแผน ทุกเครื่องมือหรือกิจกรรมถูกกําหนดตามสถานการณตลาด เศรษฐกิจ 

สังคม สภาพการแขงขัน ไมใชการปรับเปลี่ยนแผนในปที่ผานมา เพราะไมใชสถานการณแวดลอมใน 

ปจจุบัน  

7. ตองประเมินผลได เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานควรวัดผลได  

 

เปาหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

1. Integrated การผสมผสานอยางครบวงจรในปจจัยดังน้ี  

1.1 Coherency ทุกเครื่องมือตองมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน  

1.2 Consistency คงเสนคงวา ไมวาสื่อใดก็ตาม จะมีลีลา (Tone) ที่เปนเอกลักษณ 

เหมือนกัน  

1.3 Continuity มีความตอเน่ือง กระทําในระยะยาว  

1.4 Oneness or One Voice ทําใหเกิดเปนหน่ึงเดียว เสียงเดียวกัน  

2. Reach เขาถึงกลุมเปาหมาย ถาเครื่องมือใดไมประสบความสําเร็จก็ใชให เครื่องมือ

อื่นๆ เขาชวยเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย  

3. Response ใหความสําคัญเรื่องการโตตอบหรือการสื่อสารสองทาง  

4. Relationship & Brand Loyalty ความสัมพันธที่ดีกับลูกคากอใหเกิดความภักดีใน

ตราสินคาน้ันตลอดไป 

5. แผนภูมิการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เปนการแสดง ลําดับข้ันตอน

ของการวางแผน ในข้ันตอนแรกขอมูลตาง ๆ จะประกอบไปดวย การทบทวนแผนการ ตลาดและ

วัตถุประสงคทางการตลาด (Review of Marketing Plan) การทําความรูจักตลาดและเขาใจใน

ตําแหนงที่ตราสินคาของเราอยู หนาที่ของการโฆษณาและสงเสริมการขายในภารกิจน้ี การวิเคราะห

คูแขง และวิจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการทําตลาด  

6. การวิเคราะหสถานการณการทําการสงเสริมการขาย (Analysis of Promotion 

Program Situation) เชน การวิเคราะหปจจยัภายในที่รวมถึงแผนกสงเสริมการขาย ความสามารถใน 

การสนับสนุนแผนการสงเสริมการขาย การประเมินและเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา การทบทวน 

กิจกรรมและผลที่ไดรับของการสงเสริมการขายที่เคยทํามากอน นอกจากน้ันยังตองมีการวิเคราะห 
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ปจจัยภายนอกประกอบดวย เชน การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค กลุมเปาหมายและตําแหนง

ทางการตลาด  

7. การวิเคราะหกระบวนการสื่อสาร (Analysis of Communication Process) เปน  

การวิเคราะหกระบวนการการตอบรับของผูรับสาร การวิเคราะหแหลงขอมูล สารที่ตองการจะสื่อสาร

และชองทางการสื่อสารตาง ๆ  

8. การพิจารณาในสวนของงบประมาณ (Budget Determination) เปนการต้ัง

งบประมาณในการทําการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานน้ี  

9 .  การ พัฒนากา รสื่ อ ส าร การ ตลาดแบ บบู ร ณาก าร  ( Develop Integrated 

Communication Program) ซึ่งมีองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี คือ โฆษณา การตลาดทางตรง การ

สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการขายโดยใชพนักงาน โดยในทุกองคประกอบจะตองมีการ

กําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน การตัดสินในเรื่องงบประมาณการพัฒนากลยุทธการสื่อสาร การ

พัฒนากลยุทธการใชสื่อในเครื่องมือตาง ๆ น้ันรวมกัน  

10. เปนการผสมผสานกลยุทธการสื่อสารการตลาดตางๆเขาดวยกัน (Integrated and 

Implement Marketing Communication Strategies) และเริ่มกระบวนการคิด พัฒนาสรางสรรค 

และผลิตสื่อรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการซื้อเวลาหรือพื้นที่โฆษณาดวย  

11. การประเมินผลการรณรงคที่ไดทํามาและจุดที่เรามุงหวังที่จะกาวตอไป (Monitor, 

Evaluate and Control Integrated Marketing Communication Program) สรุปประเมนิผลของ

งานที่ทํามาและวิเคราะหวา ผลการดําเนินงานน้ันถึงจุดที่มุงหวังหรือไม  

เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

นอกจากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สามารถวางแผนและควบคุมไวไดแลว ยังมี 

เครื่องมือที่ควบคุมและวางแผนไมได (Unplanned Messages) เปนเครื่องมือที่สามารถสื่อสารและ 

เสนอขอมูลของผลิตภัณฑหรือบริษัทซึ่งสงผลกระทบตอผูบริโภค โดยที่นักสื่อสารการตลาดไมได 

วางแผนไวลวงหนา เชน การตอนรับที่ไมเปนมิตรของพนักงาน สภาพตึกอาคารเกา หองนาสกปรกใน

บางเวลา เปนตน เหลาน้ีลวนทาใหเกิดขอมูลทางลบ และอาจสงผลกระทบย่ิงกวาเครื่องมือการสือ่สาร 

การตลาดที่วางแผนไวซึ่งเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงและคาดการณไวกอน และการจัดขาวสารลักษณะน้ี

ออกไปดวยกลยุทธการสื่อสารการตลาดตางๆ 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทําใหทราบถึงการสราง

เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารขอมูลขาวสารของตราสินคาไปยังกลุมเปาหมายไดถูกตอง 

และแมนยํา 

 

แนวคิดการทําการตลาดออนไลน 
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การทําการตลาดออนไลนนวัตกรรมหน่ึงทางดานการตลาดแบงเปน 2 แนวทางคือ  

1. การตลาดแบบ Offline Marketing ก็คือ การสื่อสารการตลาดโดยใชเครื่องมือกลุม

Above the lineและ กลุม Below the line Activities กลาวคือ กิจกรรมทางโฆษณา การตลาด

และการขายที่มองเห็นไมเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต จับตองไดน่ันเอง 

2. การตลาดแบบ Online Marketing ก็คือการตลาดทีมีกิจกรรมบนไซเบอรหรือระบบ

อินเตอรเน็ตทั้งหมด น่ันเองไมวาจะเปนการซื้อการขาย  

วิธีการทําการตลาดบนโลกออนไลน องคประกอบตางๆของการตลาดแบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งสําคัญที่จะตองทําความเขาใจเปนอยางดี เพื่อจะไดจัดกิจกรรมทางการตลาด

อยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในชวงเริ่มตนน้ันการตลาดอาจเปนเรื่องยากของ

ผูประกอบการหนาใหม รวมถึงผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอยู แตการศึกษาหาขอมูล และการทํา

ความเขาใจในวิธีการการตลาดจะสามารถนําเอาขอมูลดังกลาวไปใชเพิ่ม เติมความเขาใจไดมากย่ิงข้ึน 

ซึ่งทําใหธุรกิจออนไลนของคุณสามารถเขาถึงกลุมผูใชไดอยางตรงกลุมเปาหมาย การใชอิเล็กทรอนิกส

เปนเครื่องมือเชิงพาณิชยน้ัน สามารถชวยใหผูขายประหยัดคาใชจาย ทั้งในเรื่องของสินคา พนักงาน

ขาย และใหบริการไดตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง โดยเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีผูใชทั่วโลกกวา 600 ลาน

คนทําใหปริมาณการซื้อขายเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลา แตทั้งน้ีผูขายจะตองศึกษาเรื่องของสินคา , ชอง

ทางการประชาสัมพันธ ตลอดจนกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพื่อใหการใชสื่อประเภทน้ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังน้ัน การมีเว็บไซตเพื่อจําหนายสินคาจึงไมใชเครื่องรับประกันความสําเร็จทางธุรกิจ 

เพราะยังมีองคประกอบที่เปนตัวแปรสําคัญ คือ “การตลาด”แตเดิมน้ัน หลายทานอาจจะรูจัก

สวนผสมทางการตลาดเพียง 4 P คือ Product, Price, Place, Promotion แตปจจุบันทานตองรูจัก

กับอีก 2P ใหมคือ Personalization และ Privacy เพื่อใหเกิดแนวคิดประยุกตใชองคประกอบ

การตลาดด้ังเดิม บวกกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ทําใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหม

ได 

องคประกอบที่ 1 ผลิตภัณฑ (Product) แมเว็บไซตจะมีความสวยงาม แตหากผลิตภัณฑ

ไมตรงกับความตองการของลูกคา ความสวยงามหรือต่ืนตาต่ืนใจเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถที่จะ

สรางรายไดใหกับธุรกิจได ดังน้ันผูผลิตจึงควรที่จะมีการวิเคราะหสินคาวารูปแบบควรเปนลักษณะใด 

การใชประโยชนของสินคาและกลุมเปาหมายหรือผูซื้อ โดยเฉพาะการผลิตสินคาที่ไมมีขายทั่วไปใน

ชองทางปกติ เชน ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรจากเกษตร เชน ปลารากอน, ปลาราผง, สมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ เปนอีกวิธีหน่ึงที่ทําใหสินคาน้ันเปนที่ตองการของผูซื้อออนไลน  

ปญหาสําคัญของการซื้อขายสินคาทางอินเทอรเน็ตคือ ลูกคาไมสามารถทดลองสินคาได

กอน แมวาสินคาน้ันจะดีจริง ลูกคาสวนใหญมีแนวโนมจะซื้อสินคาจากรานที่เขาเคยไดยินช่ือมากอน 
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หรือมิฉะน้ันสินคาจะตองมีตราย่ีหอ เพื่อจะไดมั่นใจในคุณภาพสินคา และการสรางความนาเช่ือถือ

ของรานคาวาจะไมทุจริต เพราะจํานวนเงินธุรกรรมที่ผูบริโภคซื้อผานเว็บไซต บางครั้งก็ไมคุมที่จะ

ฟองรองหากผูขายทุจริต นอกจากน้ัน ผูขายจะตองคํานึงถึงการจัดสงสินคาใหอยูในสภาพที่ดีดวย 

 องคประกอบที่ 2 ราคา (Price) ควรเนนการต้ังราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 

หมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงใกลเคียง นอกจากน้ี ในการขายสินคาบางชนิด เชน

เครื่องประดับที่มีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา อาจทําใหตนทุนคาขนสงสูง เพราะมีการคํานวณนํ้าหนัก

ข้ันตํ่าในการสง ผูขายจึงควรนําเสนอสินคาเครื่องประดับเปนชุด แทนที่จะแยกขายเปนช้ิน ซึ่งเมื่อรวม

ราคาเปนชุดแลวจะทําใหลูกคามีความรูสึกวาราคาไมสูงนัก ผูขายจะตองมีการคํานวณตนทุนให

รอบคอบ หรือความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนเชน การที่ลูกคาทํารายการซื้อดวยบัตรเครดิตน้ัน 

ธนาคารจะมีการคิดคาธรรมเนียม 3% ซึ่งผูขายจะตองนําคาใชจายน้ีไปรวมเปนตนทุนกอนต้ังราคา

สินคาดวย 

องคประกอบที่ 3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คํากลาวที่วา ทําเลดีมีชัยไปกวาครึ่ง 

ดูจะเปนคําพูดที่มีนํ้าหนักอยูเสมอในโลกธุรกิจ ถาจะเทียบกับเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การหา

ทําเลอาจจะเทียบเคียงไดกับการต้ังช่ือรานคา ที่ศัพททางอินเทอรเน็ตเรียกวา โดเมนเนม(Domain 

Name) ในทางอินเทอรเน็ตน้ันไมมีขอจํากัดทางกายภาพ ดังน้ันทําเลการคาทางอินเทอรเน็ตจึงไมได

หมายถึงที่ต้ังของราน รานคาอาจใสขอมูลสินคาบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ต้ังอยูที่ประเทศไทย อเมริกา 

หรือ อินเดีย ได โดยลูกคาไมไดสนใจมากนัก และสวนใหญแลวไมทราบดวยซ้ําวาเครื่องคอมพิวเตอร

ของรานคาอยูที่ประเทศใด แตลูกคาเขาสูรานคาโดยจดจําช่ือร าน เชน Amazon.com หรือ 

Hotmail.com ช่ือรานคาเหลาน้ีเปรียบเสมือนย่ีหอสินคาและช่ือเหลาน้ีเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัดบน

โลกอินเทอรเน็ต เชนเดียวกับทําเลทองยานการคา การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงควรเลือกช่ือที่จดจํา

ไดงาย แตสวนใหญช่ือที่ดีมักจะถูกจดไปหมดแลว ในปจจุบันจึงเกิดธุรกิจซื้อขายเฉพาะช่ือโดเมนเนม

เกิดข้ึนอยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยไมควรยึดเว็บไซตเปนชองทางการคาเพียงอยางเดียว หากมี

โอกาสเปดชองทางการคาตามวิธีปกติไดก็ควรจะทําควบคูกันไปดวย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อ 

การมีเว็บไซตน้ัน จะเปนประโยชนตอการใหขอมูลเบื้องตนแกลูกคากอนซื้อ หรือมีการซื้อซ้ําได 

หลังจากที่ลูกคาไดซื้อสินคาจากชองทางปกติไปทดลองใชจนพอใจแลว 

องคประกอบที่ 4 การสงเสริมการขาย (Promotion) การสงเสริมการขายบนเว็บไซต

เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการคาปกติ โดยรูปแบบมีต้ังแตการจัดชิงรางวัล การใหสวนลดพิเศษใน

เทศกาลตางๆ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคาเขามาเลือกสินคาที่เว็บไซต นอกจากการ

โฆษณาประชาสัมพันธในสื่อปกติ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศนแลว ยังมีการโฆษณาดวย

รูปแบบที่เรียกวาปายโฆษณาบนเว็บไซต (Banner Advertising) ซึ่งมีลักษณะคลายสื่อสิ่งพิมพ แตจะ

แสดงบนเว็บไซตอื่น การโฆษณาลักษณะน้ีจะคิดคาใชจายตามจํานวนครั้งที่แสดงโฆษณาโดยนับเปน
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จํานวน หลักพันครั้ ง  หรือ CPM ซึ่ งมาจากคําวา Cost Per Thousand Impressionsวิธีการ

ประชาสัมพันธเว็บไซตที่ไดผลดีอีกวิธีหน่ึงคือ การลงทะเบียนในเว็บไซตเครื่องมือคนหา เชน 

Yahoo.com, Google.com หรือการประมูลขายสินคาในเว็บไซต eBay.com นอกจากการ

ประชาสัมพันธดวยวิธีตางๆ ใหลูกคารูจักเว็บไซตแลว บริการหลังการขายก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะการ

ที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาครัง้หน่ึงน้ัน ไมไดหมายถึงการที่ผูขายจะไดรับเพียงคําสั่งซื้อเดียว หากมีบริการที่ดี 

เชน การสงของแถม หรือคูปองสวนลดไปพรอมกับสินคา จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และอาจ

กลับมาซื้อซ้ําหรืออาจบอกตอเพื่อนฝูงใหมาใชบริการรานออนไลนของผูขาย 

องคประกอบที่ 5 การใหบริการแบบเจาะจง (Personalization) เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทํา

ใหเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลของลูกคาแตละคนได และสามารถใหบริการแบบเจาะจงกับลูกคาแตละ

รายได ตัวอยางเชน หากผูใชเคยซื้อหนังสือจากเว็บไซต Amazon.com เมื่อเขามาที่เว็บไซตน้ีอีกครั้ง

หน่ึงจะมีขอความตอนรับ โดยแสดงช่ือผูใชข้ึนมา พรอมรายการหนังสือที่เว็บไซตแนะนํา ซึ่งเมื่อดู

รายละเอียดจะพบวาเปนหนังสือในแนวเดียวกับที่เคยซื้อครั้งที่ แลว เมื่อผูใชสั่งซื้อหนังสอืใด เว็บไซตก็

จะทําการแนะนําตอไปวาผูที่สั่งซื้อหนังสือเลมน้ี มักจะสั่งซื้อสินคาตอไปน้ีดวย พรอมแสดงรายการ

หนังสือหรือสินคาแนะนํา เปนการสรางโอกาสการขายตลอด เครื่องคอมพิวเตอรของรานคาสามารถ

เก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาทุกราย และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท Data Mining ทําการ

วิเคราะหหาความสัมพันธในการซื้อสินคา รวมทั้งการเสนอขายสินคาแบบ Cross Sell ซึ่งเทคโนโลยี

เหลาน้ีสามารถพัฒนาไปใชกับการใหบริการลูกคาทางโทรศัพท ดวยระบบ Call Center ไดดวย 

องคประกอบที่ 6 การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) การซื้อขายผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต ผูซื้อตองมีการกรอกขอมูลสวนตัวของตนสงไปใหผูขาย ดังน้ัน ผูขายจะตองรักษา

ความลับของขอมูลเหลาน้ี โดยตองไมเผยแพรขอมูลตางๆ ของลูกคากอนไดรับอนุญาต ขอมูลสวนตัว

เหลาน้ีไมไดหมายถึงในเรื่องของขอมูลอันเปนความลับ เชน หมายเลขบัตรเครดิตเทาน้ัน แตยังรวมไป

ถึงขอมูลอื่นๆ เชนที่อยู เบอรโทรศัพท หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผูดูแลเว็บไซตจําเปนตองสราง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เช่ือถือไดวา ขอมูลเหลาน้ีจะไมถูกโจรกรรมออกไปได โดยผูขายจะตอง

ระบุนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความเปนสวนตัวของลูกคา หรือ Privacy Policy ใหชัดเจนบนเว็บไซต 

และปฏิบัติตามกฎน้ันอยางเครงครัด เชน ไมสงโฆษณาไปหาลูกคาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโดย

ไมไดรับอนุญาต,ไมนําขอมูลที่อยูของลูกคาไปขายตอใหบริษัทการตลาด เปนตน 

จากแนวคิดและทฤษฎีการทําการตลาดออนไลนทําใหทราบถึงตลาดการคาออนไลน วิธี

ทํา และขอดี ขอเสียของการทําการตลาดออนไลนซึ่งเปนชองทางหลักในการขายเครื่องสําอางบํารุง

ผิวหนา Absolute4men 
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จากทฤษฎีที่กลาวมาน้ันมีสวนเกี่ยวของในจุลนิพนธทั้งหมด ไดแก 1) ทฤษฎีแรงจูงใจ

มาสโลว ทําใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค 2) ทฤษฎีทัศนคติ ทําใหทราบถึงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผูชาย 3) ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ทําใหทราบถึงการสรางเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารขอมูลขาวสารของตราสินคาไปยัง

กลุมเปาหมายไดถูกตอง และแมนยํา 4) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคทําใหทราบถึงความตองการของ

กลุมเปาหมาย และปจจัยในการกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการซื้อ และจงรักภักดีตอตราสินคา 

Absolute4men และ 5) ทฤษฎีการทําการตลาดออนไลนทําใหทราบถึงตลาดการคาออนไลน วิธีทํา 

และขอดี ขอเสียของการทําการตลาดออนไลนซึ่งเปนชองทางหลักในการขายเครื่องสําอางบํารุง

ผิวหนา Absolute4men 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 

 

วิธีการดําเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจเวชสําอางบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ “Absolute 4 men” มีวิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากผูบริโภค โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากการทํา

แบบสอบถาม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่ง

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนําไปใชในการสรางสรรคผลงาน มีข้ันตอน

ดังน้ี 

 

รูปแบบการวิจัย 

1. วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแกการทําแบบสอบถาม จํานวน 100 

ชุด ใหกับกลุมเปาหมายเพศชาย ต้ังแตอายุ 25 ปข้ึนไป ที่มีความสนใจในการดูแลผิวพรรณ มีการใช

และไมเคยใชเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ และซื้อหรือไมซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ต 

2. วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ไดแกการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) กับ เจาของธุรกิจเวชสําอางบํารุ งผิ วหนาสํ าหรับผู ชายโดยเฉพาะ ตราสินค า 

“Absolute4men” และสัมภาษณตัวแทนกลุมเปาหมาย (Focus group) กับกลุมเปาหมาย เพศชาย 

อายุ 25 ปข้ึนไป ที่ทํางานแลว หรือกําลังศึกษาตอปริญญาโทและเอก มีการใชและไมเคยใชเวชสําอาง

บํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ และซื้อหรือไมซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ต เพื่อหาแนวทางการ

สรางสรรคที่ดีที่สุดเพียงแนวทางเดียวไปพัฒนาตอเปนช้ินงานตางๆ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูจัดทําจะใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

ในสวนของแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1.1 แหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการหาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีตอเวชสําอางบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ การหาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

เวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอาง
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บํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ (Focus group) โดยการสัมภาษณเพศชาย มี

อายุระหวาง 25 ปข้ึนไป จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเมื่อทําการสัมภาษณจะทําใหไดรับคําตอบของ

ทัศนคติที่มีตอเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการใช พฤติกรรมการซื้อและ

การตัดสินใจซื้อชองทาง  

การเปดรับสื่อ และความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปของกลุมคนเหลาน้ี ซึ่งสามารถนําไปใชในการวาง

แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตอไปได 

1.2 แหลงขอมูลจากเจาของกิจการธุรกิจเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ตราสินคา  “Absolute4men” เกี่ยวกับตลาดเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะในปจจุบัน และกลยุทธในการขาย รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภค (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณเจาของกิจการธุรกิจเวชสําอางบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ ตราสินคา  “Absolute4men” 

1.3 แหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการหาทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ ( Questionnaire) โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน จํานวน 100 ชุด 

ใหกับกลุมเปาหมายเพศชาย ต้ังแตอายุ 25 ปข้ึนไป ที่มีความสนใจในการดูแลผิวพรรณและซื้อเวช

สําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายบนอินเทอรเน็ต 

2.  แหล งขอมูลทุ ติยภูมิ  ( Secondary Source) การ ศึกษาคนคว าจากเอกสาร

(Documentary Study) ประกอบไปดวย หนังสือ วิทยานิพนธ และบทความบนอินเทอรเน็ตที่

เกี่ยวของ 

 

กลุมประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป สถานภาพโสดหรือ

สมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานรัฐและเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,000-

20,000 บาทข้ึนไป ทํางานที่ตองพบปะผูคนคอนขางมาก เชน การทําธุรกิจ ออกงานสังคม รักอิสระ มี

ความสนใจในเรื่องสุขภาพ รูจักดูแลผิวพรรณหนาตาของตัวเอง ออกกําลังกายเปนประจํา สนใจ

ทางดานแฟช่ัน และเทคโนโลยี มีพฤติกรรมในการซื้อและใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชาย 
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แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการทําแบบสอบถาม 100 ชุด มีกลุมเปาหมายเพศชาย อายุ 

25 ปข้ึนไป ที่ทํางานแลว หรือกําลังศึกษาตอปริญญาโทและเอก ที่มีความสนใจในการดูแลผิวพรรณ 

ที่ใชและไมเคยใชเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ และซื้อหรือไมซื้อสินคาบน

อินเทอรเน็ต 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณแบบกลุม (Focus group) มีกลุมเปาหมาย

เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป ที่ทํางานแลว หรือกําลังศึกษาตอปริญญาโทและเอก ที่มีความสนใจในการ

ดูแลผิวพรรณ มีการใชหรือไมเคยใชเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ และซื้อหรือไมซื้อ

สินคาบนอินเทอรเน็ต  

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1. วิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวยแบบสอบถาม 1 ชุด 

ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 25 ขอคําถาม ในลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) 

และคําถามปลายเปด (Open-Ended Questions) ในสวนที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ ของใหผูกรอกแบบสอบถามเปนผูตอบเอง โดยแบงเน้ือหาคําถาม ออกเปน 

5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 

สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชาย 

สวนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับ

ผูชาย 

สวนที่ 4 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน 

สวนที่ 5 : คําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 

2. การการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอคําถาม สอบถามผูใหสัมภาษณดังน้ี 

สัมภาษณแบบFocus group : สํารวจกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน 

สวนที่ : 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 

           ช่ือ, อายุ, อาชีพ, รายได 

สวนที่ : 2 พฤติกรรมการบรโิภคสินคาเวชสําอางบํารงุผวิหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 ประเภทสินคาที่ซื้อ 

 ความถ่ีในการซื้อ 

 สถานที่เลือกซื้อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กลุมคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย 

โดยเฉพาะ ทั้งเวชสําอาง และ ไมใชเวชสําอาง 

สวนที่ : 3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ประเภทสื่อที่เปดรับ 

ชองทางในการเปดรับสื่อ 

ความถ่ีในการเปดรับสื่อ 

 

สัมภาษณเจาของธุรกิจ (In-depth interview) 

 สวนที่ : 1 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

 ช่ือ, ประวัติ, รูปแบบการขาย, จุดเดนและจุดดอย, กลุมเปาหมาย 

 สวนที่ : 2 ชองทางการสื่อสารการตลาด 

 ออนไลนและออฟไลน 

 สวนที่ : 3 กลยุทธ และเครื่องมือทางการตลาดที่ใช 

 แนวความคิด (Concept) และโปรโมช่ัน 

 สวนที่ : 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดสินคาเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายในปจจุบัน 

 

การนําเสนอขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลของการสัมภาษณและ

แบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และนํามาตรวจสอบโดยการสราง

แบบสอบถาม เมื่อไดขอมูลแลวก็นํามาคํานวณสรุปผลเปนตัวเลขออกมาในรูปแบบของตารางและ

กราฟ เพื่อสามารถไปใชในการออกแบบและสรางกลยุทธในการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายได 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาขางตน เปนวิธีการดําเนินงานของการสื่อสารการตลาดธุรกิจเวชสําอาง

บํารุงผิวหนาสําหรบัผูชายโดยเฉพาะ ที่ใหไดมาซึ่งขอมูลที่สําคัญ และ เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนา โดยอาศัยปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อและทัศนคติที่

มีตอผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยเก็บรวมรวบขอมูลจากการทํา

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อทําการ

ตรวจสอบผลการสมัภาษณ โดยกลุมเปาหมาย เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป จํานวน 100 คน และทําการ

สัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณแบบเชิงลกึ (In-depth-interview) ซึ่ง

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนอันดับแรก โดยกลุมตัวอยางที่ไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนเพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป และเจาของธุรกิจตราสินคา Absolute4men เวชสําอาง

สําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ เพื่อนําไปใชในการสรางสรรคผลงานโฆษณา โดยผูจัดทํา

ไดทําการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 

สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

สวนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชาย 

โดยเฉพาะ 

สวนที่ 4 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจซือ้ของทางออนไลน 

สวนที่ 5 : คําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

โดยสรุปเปนผลการศึกษาดังน้ี 

 

   ส
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4-1    จํานวน รอยละ อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

25-30 ป 60 60 

31-35 ป 19 19 

36-40 ป 7 7 

40 ปขึ้นไป 14 14 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-30 ป 

คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-35 ป รอยละ 19 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-2    จํานวน รอยละ ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาตรี 72 72 

สูงกวาปริญญาตร ี 20 20 

อ่ืนๆ 8 8 

รวม 100 100 

หมายเหตุ * อื่นๆ ไดแก มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา 

 

จากตารางที ่ 4-2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาในระ 

ดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ สงูกวาปรญิญาตรี คิดเปนรอยละ 20 และอื่นๆ ได 

แก มัธยมศึกษาตอนปลาย,อนุปรญิญา คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-3    จํานวน รอยละ อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 32 32 

ทํางาน 68 68 

รวม 100 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานแลวคิดเปนรอย 

ละ 68 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 32 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-4    จํานวน รอยละ รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

รายได จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 22 22 

10,001 – 15,000 บาท 14 14 

15,001 – 20,000 บาท 18 18 

มากกวา 20,001 บาท 46 46 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดในระดับ 

มากกวา 20,001 บาท คิดเปนรอยละ 46 รองลงมาคือ ตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 22 

และ 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 18 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 : คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

ตารางที่ 4-5    จํานวน รอยละ การใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะของผูตอบแบบ 

สอบถาม 

การใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ จํานวน (คน) รอยละ 

เคย 87 87 

ไมเคย 13 13 

รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชผลิตภัณฑบํารุง 

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะคิดเปนรอยละ 87 รองลงมาคือไมเคยใชผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับ 

ผูชายโดยเฉพาะคิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-6    จํานวน รอยละ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชายโดยเฉพาะของผูตอบ 

แบบสอบถาม 

การตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑบํารุงผิวสําหรับผูชายโดยเฉพาะ จํานวน (คน) รอยละ 

ดวยตนเอง 73 83.91 

ไมใช 14 16.09 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 83.91 รองลงมาคือ ไมใช คิดเปนรอยละ 16.09 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-7    จํานวน รอยละ บุคคลทีซ่ื้อผลิตภัณฑบํารุงผวิหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะใหของ 

ผูตอบแบบสอบถาม 

บุคคลที่ซื้อผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะให จํานวน (คน) รอยละ 

ครอบครัว 5 5 

แฟน 5 5 

เพื่อน 3 3 

คนรูจัก 1 1 

รวม 14 14 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14 ที่ไมไดซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิว 

หนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะดวยตนเอง 

 

จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหครอบครัวและแฟน 

ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ คิดเปนรอยละ 5 รองลงมาคือ เพื่อน 

คิดเปนรอยละ 3 และคนรูจัก คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 4-8    จํานวน รอยละ ที่ปจจุบันใชตราสินคาผลิตภัณฑใดของผูตอบแบบสอบถาม 

ตราสินคา จํานวน(คน) รอยละ 

นีเวีย 25 28.74 

ยูเซอรีน 4 4.6 

วาสลีน 15 17.24 

การนิเย 12 13.79 

สมูทอี 7 8.05 

ไปพบแพทย 7 8.05 

อ่ืนๆ 17 19.54 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

2. อื่นๆ ไดแก Artistry , SK II , Biothern , Vichy , Acne-aid , Carave , Oriental Princess และ 

Rojukiss  

 

จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปจจุบันใชผลิตภัณฑ 

ตราสินคานีเวีย คิดเปน 28.74 รองลงมาคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 19.54 ,วาสลีน คิดเปนรอยละ 

17.24 และการนีเย คิดเปนรอยละ 13.79 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-9    จํานวน รอยละ สภาพผิวของผูตอบแบบสอบถาม 

สภาพผิว จํานวน (คน) รอยละ 

ผิวธรรมดา 7 8.05 

ผิวมัน 39 44.83 

ผิวแหง 11 12.64 

ผิวมันเฉพาะ T-Zone 9 10.34 

ผิวบอบบาง 3 3.45 

ผิวผสม 18 20.69 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 
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จากตารางที่ 4-9 แสดงให เห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสภาพผิวมัน 

คิดเปนรอยละ 44.83 รองลงมาคือ ผิวผสม คิดเปนรอยละ 20.69 , ผิวแหง คิดเปนรอยละ 12.64 , 

ผิวมันเฉพาะ T-Zone คิดเปนรอยละ 12.64 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-10    จํานวน รอยละ ปญหาผิวที่พบของผูตอบแบบสอบถาม 

ปญหาผิว คะแนน รอยละ 

เปนสิวงาย 46 24.73 

ริ้วรอย 37 19.89 

หนาหมองคลํ้า 43 23.12 

สีผิวไมสมํ่าเสมอ 23 12.37 

แพงาย 26 13.98 

ฝากระ 8 4.30 

อ่ืนๆ 3 1.61 

รวม 186 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ทีใ่ชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

2. อื่นๆ ไดแก ผิวแหงงาย และโรค Seborrheic Dermatitis เปนภาวะผิวหนังอักเสบช่ัวคราว 

 

จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเปนสิวงาย 

คิดเปนรอยละ 24.73 รองลงมาคือ หนาหมองคล้ํา คิดเปนรอยละ 23.12 ,ริ้วรอย คิดเปนรอยละ 

19.89 , แพงาย คิดเปนรอยละ 13.98 และสีผิวไมสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 12.37 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-11    จํานวน รอยละ ระดับราคาเฉลี่ยที่ใชจายผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดย 

เฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับราคา จํานวน(คน) รอยละ 

300 - 500 บาท 47 54.02 

1,000 – 1,500 บาท 27 31.03 

2,000 – 2,500 บาท 7 8.05 

3,000 – 3,500 บาท 6 6.9 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-11  แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับราคาเฉลี่ยท่ีใช 

จายผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ อยูท่ี 300 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 54.02 

รองลงมาคือ ระดับราคาเฉลี่ยอยูที่ 1,000 – 1,500 บาท คิดเปนรอยละ 31.03 และระดับราคาเฉลี่ย 

อยูที่ 2,000 – 2,500 บาท คิดเปนรอยละ 8.05 ตามลําดับ 

  

ตารางที่ 4-12    จํานวน รอยละ ความถ่ีในการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดย 

เฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ จํานวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน 27 31.03 

1 ครั้งตอเดือน 50 57.47 

2 ครั้งตอเดือน 7 8.05 

มากกวา 2 ครั้งตอเดือน 3 3.45 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการเลือก 

ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 57.47 

รองลงมาคือ นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 31.03 และ 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 8.05 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-13    จํานวน รอยละ สถานที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดย 

เฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานท ี จํานวน(คน) รอยละ 

รานขายยา 7 8.05 

รานสะดวกซ้ือ 17 19.54 

หางสรรพสินคา 59 67.82 

รานเครื่องสําอาง 6 6.9 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-13    จํานวน รอยละ สถานที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดย 

เฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

สถานที จํานวน(คน) รอยละ 

อินเทอรเน็ต 1 1.15 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารงุผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก หางสรรพสินคา 

คิดเปนรอยละ 67.82 รองลงมาคือ รานสะดวกซื้อ คิดเปนรอยละ 19.54 และรานขายยา 

คิดเปนรอยละ 8.05 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-14    จํานวน รอยละ ในการคนหาขอมูลกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย 

โดยเฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม 

การคนหาขอมูลกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ จํานวน(คน) รอยละ 

เคย 66 75.86 

ไมเคย 21 24.14 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการคนหาขอมูลกอน 

เลือกซื้อผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 75.86 และไม เคยคนหาขอมูลกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

คิดเปนรอยละ 24.14 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 4-15    จํานวน รอยละ ที่รูจักผลิตภัณฑเวชสําอางของผูตอบแบบสอบถาม 

เวชสําอาง จํานวน(คน) รอยละ 

รูจัก 22 25.29 

ไมรูจัก 65 74.71 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมรูจักเวชสําอาง 

คิดเปนรอยละ 74.71 และรูจัก คิดเปนรอยละ 25.29 

 

ตารางที่ 4-16    จํานวน รอยละ เกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางที่รูจักของผูตอบแบบสอบถาม 

ตราสินคาเวชสําอางที่รูจัก คะแนน รอยละ 

ยูเซอรีน 54 24.11 

สมูทอี 57 25.45 

นูโทรจีนา 41 18.3 

Vichy 20 8.93 

ดร.สมชาย 39 17.41 

La Roche Posay 11 4.91 

อ่ืนๆ 2 0.89 

รวม 224 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักผลิตภัณฑเวช

สําอางตราสินคา สมูทอี คิดเปนรอยละ 25.45  รองลงมาคือ ยูเซอรีน คิดเปนรอยละ 24.11 และนู

โทรจีนา คิดเปนรอยละ 18.3 ตามลําดับ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-17    จํานวน รอยละ หากมีผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะของผูตอบ

แบบสอบถาม 

หากมีผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับ

ผูชายโดยเฉพาะ 

จํานวน(คน) รอยละ 

สนใจ 64 73.56 

ไมสนใจ 23 26.44 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยผูตอบตองระบุเหตุผล 

2. สนใจ เพราะ อยากลองใช , เปนผลิตภัณฑที่เหมาะสําหรับสภาพผิวผูชาย และคิดวานาเช่ือถือ 

3. ไมสนใจ เพราะ ผลิตภัณฑที่ใชดีอยูแลว , ไมกลาใช , กลัวแพ , ยังไมรูจักผลิตภัณฑและคุณสมบัติ 

และยังไมรูจักวาเวชสําอางคืออะไร 

 

จากตารางที่ 4-17 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในผลิตภัณฑเวช

สําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ คิดเปนรอยละ 73.56 และไมสนใจ คิดเปนรอยละ 26.44 

 

ตารางที่ 4-18    จํานวน รอยละ ที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวาผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะควรมีระดับราคาเทาใด 

ระดับราคา จํานวน(คน) รอยละ 

500 - 1,000 บาท 58 66.67 

1,001 – 1,500 บาท 18 20.69 

1,501 – 2,000 บาท 6 6.9 

2,001 – 2,500 บาท 5 5.75 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑเวช

สําอางควรอยูในระดับราคาท่ี 500 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือ 1,001 – 

1,500 บาท คิดเปนรอยละ 20.69 และ 1,501 – 2,000 บาท ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-19    จํานวน รอยละ การดูแลรางกายหรือผิวพรรณของผูตอบแบบสอบถาม 

การดูแลรางกาย คะแนน รอยละ 

ออกกําลังกาย 80 86.02 

ทานอาหารใหครบหาหมู 61 65.59 

ทานอาหารและวิตามินเสริม 33 35.48 

อ่ืนๆ 2 2.15 

รวม 93 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

2. อื่นๆ ไดแก ด่ืมนํ้าใหมากๆ และทํากิจกรรมยามวางใหรางกายผอนคลาย 

 

จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญการออกกําลัง คิดเปน

รอยละ 86.02 รองลงมาคือ ทานอาหารใหครบ 5 หมู คิดเปนรอยละ 65.59 และทานอาหารและ

วิตามินเสริม คิดเปนรอยละ 35.48 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-20    จํานวน รอยละ เหตุผลที่ตองการดูแลตัวเองของผูตอบแบบสอบถาม 

เหตุผลที่ตองการดูแลตัวเอง คะแนน รอยละ 

ดึงดูดเพศตรงขาม 31 15.5 

เสริมสรางความม่ันใจ 73 36.5 

ดูสุขภาพดี 72 36 

ดูดีจากภายใน 21 10.5 

อ่ืนๆ 3 1.5 

รวม 200 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

2. อื่นๆ ไดแก สรางโอกาสใหตัวเอง และเพื่อตัวเองและคนรอบขาง 

 

จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการเสริมสราง

ความมั่นใจ คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาคือ ดูสุขภาพ คิดเปนรอยละ 36 และดึงดูดเพศตรงขาม 

คิดเปนรอยละ 15.5 ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-21    จํานวน รอยละ ความกลาทดลองใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ

ของผูตอบแบบสอบถาม 

ความกลาทดลองใช จํานวน(คน) รอยละ 

ไมกลายังคงเลือกผลิตภัณฑเดิม 26 29.89 

กลาเปล่ียนไปลองใชผลิตภัณฑอ่ืน 61 70.11 

รวม 87 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-21 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลาเปลี่ยนไปลองใช

ผลิตภัณฑอ่ืน คิดเปนรอยละ 70.11 และไมกลายังคงเลือกผลิตภัณฑเดิม คิดเปนรอยละ 29.89 

 

ตารางที่ 4-22    จํานวน รอยละ ปจจัยที่มีสวนกระตุนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตัวใหมของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ปจจัยที่มีสวนกระตุนในการตัดสินใจซื้อ คะแนน รอยละ 

ฟงจากเพื่อน 40 18.35 

ความนาเชื่อถือ 61 27.98 

คุณภาพ 71 32.57 

ราคา 27 12.39 

โปรโมชั่น 14 6.42 

อ่ืนๆ 5 2.29 

รวม 218 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

สําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

2. อื่นๆ ไดแก โฆษณา ,  Review ในอินเทอรเน็ต , ปลอดภัยมีการการันตีจากองคกร และความ

คุมคา ความพอใจ 

 

จากตารางที่ 4-22 แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีสวนกระตุนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ตัวใหมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ คุณภาพ คิดเปนรอยละ 32.57 รองลงมาคือ ความ

นาเช่ือถือ คิดเปนรอยละ 27.98 และฟงจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 18.35 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 3 : คําถามเก่ียวกับปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ 

 

ตารางที่ 4-23    จํานวน รอยละ ปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานผลิตภัณฑ รอยละ(จํานวน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

ตราสินคาตองเปนที่รูจักนาเชื่อถือ 28 (28) 58 (58) 10 (10) 4 (4) 100 

การออกแบบบรรจุภัณฑ 20 (20) 51 (51) 22 (22) 7 (7) 100 

มีสวนผสมหลักจากธรรมชาต ิ 52 (52) 23 (23) 19 (19) 6 (6) 100 

ไมกอใหเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ 59 (59) 22 (22) 19 (19) 6 (6) 100 

เปนผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ 24 (24) 22 (22) 39 (39) 15 (15) 100 

เปนผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ 24 (24) 25 (25) 35 (35) 16 (16) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-23 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกผลิตภัณฑท่ีไม

กอใหเกิดอาการระคายเคือง คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือ คุณภาพที่ดี คิดเปนรอยละ 56 และมี

สวนผสมหลักจากธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 52 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-24    จํานวน รอยละ ปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานราคา รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

ราคาตองเหมาะสมกับขนาด 40 (40) 44 (44) 13 (13) 3 (3) 100 

ความคุมคา เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับ 59 (59) 37 (37) 4 (4) 0 100 

ตองมีหลายระดับราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ 26 (26) 32 (32) 35 (35) 7 (7) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-24  แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกความคุมคาเมื่อ

เปรียบเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ คิดเปนรอยละ 59 รองลงมา ราคาตองเหมาะสมกับขนาด คิดเปน

รอยละ 40 และตองมีหลายระดับราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 26 

 

ตารางที่ 4-25    จํานวน รอยละ ปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ดานชองทางการจัดจําหนายของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานชองทางการจัดจําหนาย รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

หาซ้ือไดงาย 37 (37) 41 (41) 19 (19) 3 (3) 100 

ชองทางที่หลากหลาย 30 (30) 40 (40) 26 (26) 4 (4) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุง 

ผิวหนาสําหรบัผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-25 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกหาซื้อไดงาย คิด

เปนรอยละ 37 และชองทางที่หลากหลาย คิดเปนรอยละ 30 

 

ตารางที่ 4-26    จํานวน รอยละ ปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ดานการสงเสริมการขายของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานการสงเสริมการขาย รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

แจกตัวอยางใหทดลองใช 29 (29) 42 (42) 19 (19) 10 (10) 100 

โปรโมชั่นลดราคา 19 (19) 40 (40) 28 (28) 13 (13) 100 

ส า ธิ ต แ ล ะ แ น ะ นํ า สิ น ค า จ า ก

พนักงาน 

13 (13) 27 (27) 49 (49) 11 (11) 100 

โฆษณาบอยๆ 14 (14) 24 (24) 50 (50) 12 (12) 100 

มีการใชพรีเซนเตอร 7 (7) 11 (11) 50 (50) 32 (32) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-26 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกแจกตัวอยางให

ทดลองใช คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ โปรโมช่ันลดราคา คิดเปนรอยละ 19 และโฆษณาบอยๆ 

คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 4 : คําถามเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน 

 

ตารางที่ 4-27    จํานวน รอยละ ปจจัยในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน ดานความนาเช่ือถือของ

เว็บไซตของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

มีการอัพเดทขาวสารอยูสมํ่าเสมอ 37 (37) 45 (45) 16 (16) 2 (2) 100 

มีการบอกความเคล่ือนไหวของ 

ผลิตภัณฑที่ส่ังซ้ืออยูตลอดเวลา 

27 (27) 50 (50) 19 (19) 4 (4) 100 

มีการการันตีวาของดีมีคุณภาพ 55 (55) 32 (32) 12 (12) 1 (1) 100 

การรีวิวจากผูใชผลิตภัณฑ 41 (41) 40 (40) 15 (15) 4 (4) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

 จากตารางที่ 4-27 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกมีการการันตีวาของ

ดีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ การรีวิวจากผูใชผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 41 และมีการ

อัพเดทขาวสารอยูสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 37 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-28    จํานวน รอยละ ปจจัยในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน ดานผลิตภัณฑในเว็บไซต

ของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานผลิตภัณฑในเว็บไซต รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

มีราคาถูกกวาหนาราน 25 (25) 43 (43) 30 (30) 2 (2) 100 

แจกสินคาทดลอง 22 (22) 40 (40) 30 (30) 8 (8) 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-28    จํานวน รอยละ ปจจัยในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน ดานผลิตภัณฑในเว็บไซต

ของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ดานผลิตภัณฑในเว็บไซต รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

มีการใชพรีเซนเตอร ดาราดัง Blogger Net 

Idol 
11 (11) 17 (17) 45 (45) 27 (27) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ท่ีใชผลิตภัณฑบํารุง 

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

 

จากตารางที่ 4-28 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกไดรับการรับรอง

จากองคการอนามัย คิดเปนรอยละ 63 รองลงมาคือ มีราคาถูกกวาหนาราน คิดเปนรอยละ 25 และ

แจกสินคาทดลอง คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 5 : คําถามเก่ียวกับเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 

ตารางที่ 4- 29    จํานวน รอยละ การรับสื่อของผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทส่ือ รอยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย รวม 

โทรทัศน 39 (39) 31 (31) 23 (23) 7 (7) 100 

วิทยุ 5 (5) 15 (15) 38 (38) 42 (42) 100 

หนังสือพิมพ 5 (5) 21 (21) 38 (38) 36 (36) 100 

นิตยสาร 5 (5) 19 (19) 38 (38) 38 (38) 100 

ปายโฆษณา 8 (8) 29 (29) 46 (46) 17 (17) 100 

SMS 6 (6) 19 (19) 26 (26) 49 (49) 100 

โรงภาพยนตร 8 (8) 11 (11) 30 (30) 51 (51) 100 

งานแสดงสินคา (Event) 9 (9) 17 (17) 34 (34) 40 (40) 100 

แผนพับ/โบรชัวร 7 (7) 12 (12) 43 (43) 38 (38) 100 

อินเทอรเน็ต 55 (55) 29 (29) 13 (13) 3 (3) 100 

หมายเหตุ* 1. จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-29 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรับสื่ออินเทอรเน็ต 

คิดเปนรอยละ 55รองลงมาคือ มีโทรทัศน คิดเปนรอยละ 39 และงานแสดงสินคา (Event)  คิดเปน

รอยละ 9 ตามลําดับ 

 

สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 

กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งหมด 100 คน เพศหญิง อายุระหวาง 25 ข้ึนไป ทํางานแลว มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป สนใจในกิจกรรมยามวาง ไดแก ออกกําลังกาย เลนกีฬา 

เปดรับขาวสารจากอินเทอรเน็ตโทรทัศน คําบอกเลาจากบุคคลรอบขาง  

2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย 

   กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการเลือกซื้อตัวตนเองมากที่สุด โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก

สภาพผิวและปญหาผิวมากที่สุดคือสิว รองลงมาคือริ้วรอย และหนาหมองคล้ํา โดยตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑจากตราสินคา คุณภาพ ที่มีความนาเช่ือถือ และราคาที่คุมคา นอกจากน้ีดูแลตัวเองดวยการ

ออกกําลังกายและทานอาหารเสริม เพื่อเสริมความมั่นใจและดึงดูดเพศตรงขาม มีปจจัยการสงเสริม

การขาย เชน ลด, แลก, แจก, แถม ฯลฯ เปนตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดเปนอยางดี โดยคน

รอบขางยังมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้ออีกดวย มีความถ่ีในการซื้อสินคาบํารุงผิวหนา เดือนละ 1 ครั้ง 

ซึ่งสวนมากนิยมซื้อที่ศูนยการคา กลุมเปาหมายสวนใหญสนใจผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะและความกลาที่จะทดลองใชผลิตภัณฑตัวใหม มีการคนหาขอมูลกอนซื้อทุกครั้ง จากการ

เช็คอินเทอรเน็ตและการบอกปากตอปาก  สิ่งที่กลุมเปาหมายตองการจากผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่

สําคัญกคื็อคุณภาพที่ดี, ไมกอใหเกิดการระคายเคือง มีสวนผสมจากธรรมชาติ และสถานที่ตองสะดวก

ในการหาซื้อ สุดทายกลุมเปาหมายทุกคนชอบความรวดเร็วและงายในการใชผลิตภัณฑ 

3. การเปดรับสื่อ 

   กลุมเปาหมายสวนใหญเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตมาที่สุด รองลงมาคือโทรทัศน 

4. ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

   กลุมเปาหมายสวนใหญสนใจผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

เพราะในปจจุบันผลิตภัณฑสําหรับผูชายโดยเฉพาะไมคอยหลากหลายเทาที่ควร และมีความกลาที่จะ

ลองผลิตภัณฑตัวใหม ถาหากพบวาคุณสมบัติตรงกับที่ตองการ 

 

 

 

 

   ส
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การวิจัยเชิงคุณภาพ  

1. สัมภาษณแบบกลุม (Focus group) โดยแบงขอคําถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ : 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 

สวนที่ : 2 พฤติกรรมการบรโิภคสินคาเวชสําอางบํารงุผวิหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

    สวนที่ : 3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

โดยผูจัดทําไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมที่ใชเวชสําอาง จํานวน 5 คน เพศชาย กลุมวัยทํางานที่

อยูในชวงอายุ 25-30 ป และมีการใชผลิตภัณฑเวชสําอางบาํรุงผิวหนาสาํหรบัผูชาย 2. กลุมที่ไมใชเวช

สําอาง จํานวน 5 คน เพศชาย กลุมวัยทํางานที่อยูในชวงอายุ 25-30 ป และมีการใชผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย จากการสรุปวิเคราะหผลของการสัมภาษณแบบกลุมพบวา 

1.1 กลุมท่ีใชเวชสําอาง 

 1.1.1 กลุมเปาหมาย 

     เพศชาย กลุมวัยทํางานที่อยูในชวงอายุ 25-30 ป และมีการใชผลิตภัณฑเวช

สําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

 1.1.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับ

ผูชายโดยเฉพาะของกลุมเปาหมาย  

     กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมเลือกซื้อผลิตภัณฑตามสภาพของผิวและปญหาของ 

ผิวมากที่สุดคือ ผิวมัน เปนสิวงาย,รอยสวิ โดยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากตราสินคา คุณภาพ รูปแบบ 

การออกแบบที่มีความนาเช่ือถือ และราคาที่คุมคา นอกจากน้ีดูแลตัวเองดวยการออกกําลังกาย และ

ทานอาหารเสริมอีกดวย มีปจจัยการสงเสริมการขาย เชน ลด, แลก, แจก, แถม ฯลฯ เปนตัวกระตุน

ใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดเปนอยางดี โดยนอกเหนือจากตัวเองแลวเพื่อนยังมีสวนชวยในการตัดสินใจ

ซื้ออีกดวย มีความถ่ีในการซื้อสินคาบํารุงผิวหนาอยางตํ่า เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสวนมากซื้อที่ศูนยการคา

ระดับสูง และ กลาง เชน พารากอน, เซ็นทรัล, วัตสัน , บูท ฯลฯ กลุมเปาหมายสวนใหญสนใจ

ผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ มีความกลาที่จะทดลองใชผลิตภัณฑตัวใหม หากพบวา

คุณสมบัติตรงกับสิ่งที่ตองการ โดยการตัดสินใจซื้อแตละครั้งจะตองคนหาขอมูลกอนทุกครั้ง จากการ

รีวิวผูใชผลิตภัณฑ , การการันตีรับรองจากองคกรอนามัย และการบอกปากตอปาก  สิ่ง ที่

กลุมเปาหมายตองการจากผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่สําคัญก็คือคุณภาพที่ดี, ไมกอใหเกิดการระคาย

เคือง มีสวนผสมจากธรรมชาติ และสถานที่ตองสะดวกในการหาซื้อ สุดทายกลุมเปาหมายทุกคนชอบ

ความรวดเร็วและงายในการใชผลิตภัณฑ 
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1.1.3 ผลวิเคราะหปจจัยในการตัดสินใจซื้ อสินคาทางออนไลน ท่ีเขา ถึง

กลุมเปาหมาย 

    ในดานของความนาเช่ือถือกลุมเปาหมายทุกคนเลือกเว็บไซตที่ไดการรับรอง

จากองคกรอนามัยวาของดีมีคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือการรีวิวจากผูใชผลิตภัณฑจริง, การ

อัพเดทขาวสารสม่ําเสมอ โดยดูจากวันที่อัพเดทลาสุดในเว็บไซต และการบอกความเคลื่อนไหวของ

ผลิตภัณฑที่จะจัดสงให สวนดานของผลิตภัณฑกลุมเปาหมายสวนใหญเช่ือวาผลิตภัณฑในเว็บไซตถูก

กวาหนาราน 

1.1.4 ผลการวิเคราะหการเปดรับสื่อท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย 

     กลุมเปาหมายทุกคนมีการเปดรับสื่อผานชองทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด 

รองลงมาคือ โทรทัศน  

1.1.5 ผลการวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะของกลุมเปาหมาย 

    กลุมเปาหมายจะชอบซื้อตราสินคาผลิตภัณฑที่คุนเคยผานสื่อโฆษณาบอย, มี

คนพูดถึงหรือแนะนํามากที่สุด เพราะมีความเช่ือวาตราสินคาที่สามารถออกสื่อสาธารณะบอยครั้งมี

ความนาเช่ือถือในระดับหน่ึง นอกจากน้ีกลุมเปาหมายบางสวนไมชอบซื้อสินคาทางออนไลน เพราะมี

ความรูสึกวายังมีความนาเช่ือถือไมมากพอ เชน โดนโกง, ไมเห็นผลิตภัณฑจริง, ไมสามารถทดลอง

ผลิตภัณฑกอนได เปนตน รวมไปถึงกลุมเปาหมายอีกสวนหน่ึงช่ืนชอบที่สั่งซื้อผลิตภัณฑผานออนไลน 

โดยการซื้อแตละครั้งจะตองมีการคนหาขอมูลกอน ถามีคนพูดถึงเยอะก็เช่ือวาคุณภาพดี กลาเสี่ยงที่

จะลองใชผลิตภัณฑดู รวมไปถึงมีความเช่ือที่วาผลิตภัณฑในเว็บไซตถูกกวาหนาราน 

1.2 กลุมท่ีไมใชเวชสําอาง 

 1.2.1 กลุมเปาหมาย 

    เพศชาย กลุมวัยทํางานที่อยูในชวงอายุ 25-30 ป และมีการใชผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

 1.2.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับ

ผูชายโดยเฉพาะของกลุมเปาหมาย 

    กลุมเปาหมายมพีฤติกรรมเลือกใชผลติภัณฑบํารุงผิวหนาทัว่ไป เพราะเปนแบ

รนดที่ครองสวนแบงการตลาดมากโดยดูจากสภาพผิวของตนเอง นอกจากน้ียังเปนแบรนดที่หาซื้อได

งาย มีอยูทุกที่ ไมวาจะเปนศูนยการคาระดับสูงไปถึงลาง โดยปจจัยที่กระตุนในการตัดสินใจซื้อ คือสื่อ

โฆษณา แตก็จะทําการหาขอมูลกอนทุกครั้ง โดยสอบถามจากเพื่อน หรือคนรอบขาง รวมไปถึงใน

อินเทอรเน็ตวามีคนพูดถึงมากนอยเพียงใดมีปจจยัการสงเสริมการขาย เชน ลด, แลก, แจก, แถม ฯลฯ 

เปนตัวกระตุนใหเกิดการตัดสนิใจซือ้ไดเปนอยางดีมีความถ่ีในการซื้อสินคาบํารุงผิวหนาอยางตํ่า เดือน
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ละ 1 ครั้ง กลุมเปาหมายสวนใหญสนใจผลิตภัณฑเวชสําอางโดยเฉพาะ แตยังคงไมมีความกลาที่จะ

ทดลองใชผลิตภัณฑตัวใหม เพราะกลัวแพและคิดวาที่ผลิตภัณฑเดิมดีอยูแลว สิ่งที่กลุมเปาหมาย

ตองการจากผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่สําคัญก็คือคุณภาพที่ดี, ไมกอใหเกิดการระคายเคือง มีสวนผสม

จากธรรมชาติ และสถานที่ตองสะดวกในการหาซื้อ สุดทายกลุมเปาหมายทกุคนชอบความรวดเร็วและ

งายในการใชผลิตภัณฑ 

 

1.2.3 ผลวิเคราะหปจจัยในการตัดสินใจซื้อสินคาทางออนไลนท่ีเขาถึงกลุมเปา 

หมาย 

       กลุมเปาหมายชอบการรีวิวจากเจาของ ซึ่งแสดงถึงความนาเช่ือถือมากที่สุด  

รองลงมาคือการบอกสถานการสงของ , รหัสไปรษณีย , อัพเดทขาวสารสม่ําเสมอ และจากการพูดคุย

โตตอบกับลูกคาในเว็บบอรด  

   1.2.4 ผลการวิเคราะหการเปดรับสื่อท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย 

      กลุมเปาหมายทุกคนมีการเปดรับสื่อผานชองทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด 

รองลงมาคือ โทรทัศน 

1.2.5 ผลการวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะของกลุมเปาหมาย 

      กลุมเปาหมายจะชอบซื้อแบรนดผลิตภัณฑที่คุนเคยผานสื่อโฆษณาบอย, มี

คนรอบขางพูดถึงหรือแนะนํามากที่สุด เพราะมีความเช่ือวาแบรนดที่สามารถออกสื่อสาธารณะ

บอยครั้งมีความนาเช่ือถือในระดับหน่ึง นอกจากน้ีกลุมเปาหมายบางสวนไมชอบซื้อสนิคาทางออนไลน 

เพราะมีความรูสึกวายังมีความนาเช่ือถือไมมากพอ เชน โดนโกง, ไมเห็นผลิตภัณฑจริง, ไมสามารถ

ทดลองผลิตภัณฑกอนได เปนตน รวมไปถึงกลุมเปาหมายอีกสวนหน่ึงช่ืนชอบที่สั่งซื้อผลิตภัณฑผาน

ออนไลน โดยการซื้อแตละครั้งจะตองมีการคนหาขอมูลกอน ถามีคนพูดถึงเยอะก็เช่ือวาคุณภาพดี 

กลาเสี่ยงที่จะลองใชผลิตภัณฑดู รวมไปถึงมีความเช่ือที่วาผลิตภัณฑในเว็บไซตถูกกวาหนาราน 

 

2. การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth interview) 

2.1 กลุมเปาหมาย 

     คุณอภิชาติ เทพอาษา หรือคุณโจ เจาของธุรกิจผลติภัณฑเวชสําอางสาํหรบัผูชาย

โดยเฉพาะ ตราสินคา “Absolute4men” 

 2.2 ผลการวิเคราะหรูปแบบในการผลิต และขายผลิตภัณฑ 

     เปนผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ โดยคํานึกถึงทุกสภาพผิวของผู

ชายไทย มีสวนผสมหลกัจากสารสกดัจากธรรมชาติ ซึ่งไมกอใหเกิดการระคายเคืองออนโยนตอผิวและ
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ปลอดภัยกับทุกสภาพผิวแนนอน โดยผานการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในแตละสัปดาหจะมีการผลิตสินคาเขามาในสตอกอยางนอย 2 ตัว แลวแตสินคาตัวไหนที่ขายดีก็จะ

ผลิตถ่ีข้ึน เพื่อใหตอบสนองลูกคาไดทันที 

    2.3 ผลการวิเคราะหการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด 

  ทํ า ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น เ ป น ห ลั ก  โ ด ย ใ ช เ ว็ บ ไ ซ ต ห ลั ก ที่ มี ช่ื อ ว า

www.absolute4men.com และ เฟสบุกในการขายสินคา ในสวนของโปรโมช่ัน (Sale Promotion) 

มีการลดราคา และซื้อคูถูกกวา เพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กลยุทธที่คิดวาใชไดผลที่ดี

ที่สุดคือการบงบอกสถานะภาพการสั่งซื้อสนิคา และการดูแลหลังการขาย โดยใหคําแนะนําลูกคาที่เขา

มาสอบถามผลิตภัณฑ การจําจดผลิตภัณฑที่ลูกคาเคยซื้อไปแลว ทําใหลูกคาเกิดความเช่ือถือ มีการ

บอกตอผานโซเชียลเน็ตเวิรค 

    2.4 ผลการวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอผลิตภัณฑสําหรับผูชาย 

              ผูชายในปจจุบันมีการดูแลตัวเองมากข้ึน สนใจในภาพลักษณและบุคลิกภาพ

ตัวเองมากข้ึน 
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บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 

 

จากการศึกษาเพื่อหาแนวความคิดและลักษณะในการสรางสรรคผลงานการเชิงกิจกรรม

จึงไดออกมาเปนลักษณะของการสรางสรรคช้ินงานโฆษณา และการจัดการการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายมากที่สุด ของธุรกิจเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ “Absolute4men” ที่ผลิตจากสารสกัดเขมขนจากธรรมชาติ ดวยสวนผสม Maximum 

Dose ออนโยนตอผิว ไมกอความระคายเคือง สามารถใชไดกับทุกสภาพผิว โดยวิเคราะหจากผล

การศึกษา ดังตอไปน้ี 

 

วิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

จากการสํารวจและวิจยัการตลาด ไดนําขอสรุปมาใชในการวางแผนการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) น้ัน ทําใหทราบวาพฤติกรรมการบริโภค

ของกลุมเปาหมายในปจจุบันน้ัน กลุมเปาหมายจะเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเอง และ

ปญหาผิวของตัวเองมากทีสุ่ด รองลงมาในเรื่องของความนาเช่ือถือของตราสินคา และราคาที่คุมคากับ

ประสิทธิภาพ ตามลําดับ นอกจากน้ีพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย มีการเปดรับสื่อ 

อินเทอรเน็ต รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆมากข้ึน ทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยมีการซื้อผานทางออนไลนมาก

ย่ิงข้ึน รวมถึงการสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต ในการรีวิวจากผูใชจริง และการพูดคุยผานสังคม

ออนไลน เชน เฟสบุก , ยูทูป ,ทวิตเตอร, บล็อก, พันทิพ และ สมารทโฟน 

นอกจากน้ีกลุมเปาหมายยังสนใจในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ และ บุคลิกภาพของ

ตัวเองเปนอยางมาก เน่ืองจากทัศนคติและคานิยมในยุคปจจุบันเปลี่ยนไปมีการดูแลใสใจในเรื่อง

สุขภาพรางกายมากข้ึน ไมเวนแมกระทั้งผูชาย รวมไปถึงผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนสําหรับผูหญิงมากอน ซึ่ง

สงผลใหผูชายมีความสนใจที่จะใชนอย หรือไมกลาใช กลยุทธในการนําเสนอผลิตภัณฑที่แสดงถึง

ความเปนผูชาย จึงเปนสิ่งใหความสนใจแกกลุมเปาหมายไดเปนอยางมาก และตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี จึงวางรูปแบบธุรกิจ (Brand concept) “Absolute4men” 

เปนเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ (For men) 
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จากผลการศึกษา จะเห็นไดวากลุมเปาหมายนิยมใชอินเทอรเน็ตในการทํากิจกรรมตางๆ 

มากที่สุด ผูจัดทําจึงเล็งเหน็ถึงชองทางการตลาด จึงวางธุรกิจในรูปแบบออนไลน เพราะกลุมเปาหมาย

ใหความสนใจ และตนทุนการผลิตนอย 

 

วิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

ตารางที่ 5-1    ตารางการแสดงการวิเคราะห SWOT ของธุรกิจ “Absolute4men” 

วิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 

- เปนตราสินคาเวชสําอางช้ันนําในการ

บํารุงผิวสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 

- ผลิ ตจาก วัต ถุ ดิบและสารสกัดจาก

ธรรมชาติ โดยเนนสารสกัดที่เขมขน  

- ใชแลวเห็นผลจริง โดยไรผลขางเคียงที่

เปนอันตราย 

- ผานการรับรองมาตรฐาน GMP จาก

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข 

จุดออน (Weakness)  

- เพิ่งเปดกิจการไดไมนาน 

- ยังไมมีลูกคาสมาชิก 

- สินคายังไมเปนที่รูจักโดยทั่วไป 

- ลูกคาไมคอยมั่นใจวาจะไดรับสินคาจริง

หรือเปลา 

- สินคาไมมีหนาราน ใหลูกคาไดเลือก

ดูกอนการตัดสินใจ 

- ไมคอยไดสื่อสารการตลาดกับกลุมลูกคา 

 

โอกาส (Opportunity ) 

- ธุรกิจทางดานความงามมีโอกาสเติบโต

มากข้ึน 

- กลุมผูบริโภคผูชายมีความสนใจในเรื่อง

ของการดูแลตัวเองเพิ่มมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

- มีสินคาทดแทนคอนขางมาก 

- มีคูแขงในตลาดเดียวเปนจํานวนมาก 

- สินคาประเภทเครื่องสําอางนิยมทดลอง

กอนตัดสินใจซื้อ 

 

กลุมเปาหมายการตลาด (Target Market) 

ดานประชากรศาสตร (Demographic Profile) เปนขอมูลสถิติดานประชากร ซึ่งไดจาก

การสํารวจการศึกษาเบื้องตน 

- เพศชาย 

- อายุ 25 ปข้ึนไป 

- รายได ต้ังแต 15,000 บาท/เดือนข้ึนไป 
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- อาชีพ ผูประกอบธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป 

ดานจิตวิทยา (Psychographic Profile) โครงสรางทางดานจิตวิทยาในกลุมเปาหมาย

ของ “Absolute4men” เปนผูชายสมัยใหม มีความมั่นใจในตัวเองสูง เช่ือมั่นในตัวเอง ทํางานพบปะ

ผูคนคอนขางมาก ชอบหาสิ่งดีๆใหกับตัวเอง ใหความสําคัญกับการดูแลหนาตาผวิพรรณ รักอิสระชอบ

สังสรรคกับเพื่อนฝูง เลนกีฬาเปนประจํา มนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี สนใจภาพลักษณของตัวเองอยู

เสมอ ชอบใชสื่ออินเทอรเน็ต Social network เปนประจํา อัพเดตขาวสารเปนประจํา 

ตราสินคา “Absolute4men”เปนตราสินคาเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายโดย

เฉพาะที่ยังไมมีการรับรูในตลาด แตมีจุดเดนที่เปนผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ ซึ่งเดน

กวาคูแขงในตลาดเพราะยังไมมีใครผลิตสิคาสําหรับผูชายโดยตรง จึงถือไดวาเปนการเพิ่มlineใหม 

และยังตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่ตองการสินคาของผูชายโดยตรงอีกดวย ทําให

นาสนใจ 

 

แนวคิดการสื่อสารการตลาด (Advertising Concept) 

ภายใตแนวความคิด (Concept) “มั่นใจก็เอาอยู ทุกสถานการณ” เน่ืองจากผูชายเปน

เพศที่ตองการการยอมรับช่ือเสียง อํานาจ ครอบครองทุกสิ่งที่ตองการเพื่อบงบอกถึงความสําเร็จก็คือ

ความมั่นใจในตนเองที่แสดงออกมาทางหนาตา สรางความหนาเช่ือถือ จึงไดเกิดเปนแนวความคิดน้ี

ข้ึนมา แนวความคิดของงานจะเนนการสื่อสารในเรื่องของการควบคุม (Control) มากที่สุด ใหเห็นถึง

เพียงแคมีความมั่นใจก็สามารถควบคุมไดทุกสถานการณ และสื่อสารในเรื่องของความเปนตัวของ

ตัวเองมากที่สุด เพราะผูชายที่มั่นใจ คือผูชายที่ดูดีกวาคนอื่น เพราะฉะน้ันผลิตภัณฑของเราจึงตอบ

โจทยทุกความมั่นใจของคุณ 

 

วัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Objective) 

1. เพื่อสรางการรับรูใหกับตราสินคาเวชสําอางสําหรับผูชาย “Absolute4men” 

    2. เพื่อวางแผนการสื่อสารการตลาดและแนวทางการสื่อสารกับกลุมเปาหมายให

เหมาะสมกับราน Absolute4men 

3. เพื่อใหเกิดความช่ืนชอบ และเกิดการบอกตอ (Word of mouth) ภายหลังการ

ทดลองใช หรือ การใช จะทําใหเกิดความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย และ เกิดการบอกตอออกไปใน

วงกวาง ทําใหเกิดการซื้อตอๆไป เปนการเพิ่มยอดขายอีกหน่ึงชองทาง 
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กลยุทธในการสื่อสารการตลาด (Marketing communication Strategy) 

กลยุทธในการสื่อสารการตลาดของ “Absolute4men” แบงออกเปน 3 ชวง คือ 

1. Awareness (สรางการรับรู) สื่อสารโดยใชสื่อในการสรางแรงจูงใจในการรับรู และให

ขอมูลกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ และกระตุนใหเกิดความอยากรูเกี่ยวกับตราสินคามากข้ึน 

2. Engagement & Experiential (สรางประสบการณรวม) สื่อสารโดยเนนที่การสราง

ประสบการณรวม และการเขาถึงตราสินคาของกลุมเปาหมาย ใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ และ 

ทดลองใชสินคา 

3. Re-purchase (เกิดการซื้อซ้ํา) สื่อสารโดยใหสื่อในการกลับมาซื้อซ้ําและสรางความ

จงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Royalty) 

 

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 

เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดของ “Absolute4men” จะเลือกใชเครื่องมือที่

สามารถเขาถึงชองทางการรับรูของกลุมเปาหมายไดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในทองถ่ิน ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการ

ขาย และการตลาดแบบปากตอปาก 

1. สื่อออนไลน (Online Media) : เว็บไซต, เฟสบุก, อินสตาแกรม, แบนเนอร,  

ยูทูป 

2. สื่อนอกบาน (Out of Home) : สื่อบนรถไฟฟาบีทีเอส, บิลบอรด, Wrap, สื่อ

บริเวณปายรถประจําทาง, ปายหนาหองนํ้า, ลิฟต, รถยนต และประตูหนีไฟ 

3. สื่อสิ่งพิมพ (Print) : Print Ads 

4. สื่อสังคมออนไลน : โมบายแอปพลิเคช่ัน 

5. สื่อวิทยุ (Radio) : โฆษณาทางวิทยุ 

6. สื่อโทรทัศน (Television Commercial) : โฆษณาทางโทรทัศน 

7. การจัดกิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมเชิงการตลาด 

8. กิจกรรมสงเสริมการขาย : บัตรสมาชิก 

 

ในการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ ผูจัดทําไดแบงออกมาเปน 3 ชวง ดังตอไป 
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1. Teaser คือ สรางกระแสเปดตัวผลิตภัณฑใหคนสงสัยกับคียเวิรด “เอาอยู”  

- สื่อวิทยุ (Radio) : โฆษณาทางวิทยุ 7 วินาที 

- สื่อนอกบาน (Out of home) : สื่อบนรถไฟฟาบีทีเอส, บิลบอรด, Wrap, 

ปายหนาหองนํ้า, ลิฟต, รถยนต และประตูหนีไฟ 

- สื่อออนไลน (Online Media)  : เฟสบุก, อินสตาแกรม, แบนเนอร 

- สื่อสิ่งพิมพ (Print) : Print Ads 

      2. Awareness คือ การสรางความรับรูใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงผลิตภัณฑ 

- สื่อโทรทัศน (Television Commercial) : โฆษณาทางโทรทัศน 

- สื่อนอกบาน (Out of home) : สื่อบนรถไฟฟาบีทีเอส, บิลบอรด, สื่อ

บริเวณปายรถประจําทาง 

- สื่อวิทยุ (Radio) : โฆษณาทางวิทยุ 

- สื่อสิ่งพิมพ (Print) : Print Ads 

- สื่อสังคมออนไลน : โมบายแอปพลิเคช่ัน 

- สื่อออนไลน (Online Media) : เว็บไซต, เฟสบุก, อินสตาแกรม, บล็อก,  

ยูทูป 

      3. Engagement คือ การสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา 

- การจัดกิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมเชิงการตลาด 

- กิจกรรมสงเสริมการขาย : บัตรสมาชิก 

1. Teaser สรางกระแสกับคําเปดตัว “ เอาอยู ”  

ในชวงแรกที่ตราสินคายังไมเปนที่รูจัก ผูจัดทําจึงจัดทําแคมเปญข้ึนมา โดยข้ันตอนแรก

จะทําการสรางกระแสแคมเปญข้ึนมา โดยใชสื่อดังตอไปน้ี 

1.1 สื่อวิทยุ (Radio)  

     โฆษณาทางวิทยุ 7 วินาที ทั้งหมด 3 ตัวในชองทางคลื่นวิทยุดังในกรุงเทพมหานคร 

ไดแก 94EFM , 93COOL FM , 102.5 GET, 106.5 GREENWAVE 

Jingle : Line sound (เสียงไลนดังข้ึนติดตอกัน) 

MOV : ไมวาง...เอาอยู 

ภาพ 5-1    โฆษณาทางวิทยุ ในการประชาสัมพันธสรางกระแสกิจกรรมเปดตัวผลิตภัณฑ 
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Jingle : I-phone ring call (เสียงโทรศัพทดังข้ึนติดตอกัน) 

MOV : ไมวาง...เอาอยู 

ภาพ 5-2    โฆษณาทางวิทยุ ในการประชาสัมพันธสรางกระแสกิจกรรมเปดตัวผลิตภัณฑ 

Jingle : Facebook chat sound (เสียงแชทในเฟสบุกดังข้ึนติดตอกัน) 

MOV : ไมวาง...เอาอยู 

ภาพ 5-3    โฆษณาทางวิทยุ ในการประชาสัมพันธสรางกระแสกิจกรรมเปดตัวผลิตภัณฑ 

 

1.2 สื่อนอกบาน  

  1.2.1 บิลบอรด การโฆษณานําเสนอขอความประชาสัมพันธสรางกระแสกิจกรรม

เปดตัวสินคา ตามสถานที่ที่พบเห็นไดงาย กลางสี่แยกใจกลาง ชวงทางดวนพระรามเกา 

 

ภาพที่ 5-4    ตัวอยางการออกแบบบิลบอรด สรางกระแสกิจกรรมเปดตัว 
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1.2.2 Wrap การโฆษณานําเสนอขอความที่ประชาสัมพันธสรางกระแสผานตึกสูงที่

พบเห็นไดงาย 
 

 
 

ภาพที่ 5-5    ตัวอยางการออกแบบ Wrap สรางกระแสกิจกรรมเปดตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

  1.2.3 สื่อบนรถไฟฟาบีทีเอส การนําเสนอขอความที่ประชาสัมพันธสรางกระแส 

ตามปายโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เพียงแค 4 สถานีที่กลุมเปาหมายที่สุด ไดแก สถานีอโศก , 

สถานีสยาม , สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ และ สถานีหมอชิต 
 

 

ภาพที่ 5-6    ตัวอยางการออกแบบสื่อบนรถไฟฟาบีทเีอส สรางกระแสกิจกรรมเปดตัว 

 

1.2.4 ปายหนาหองนํ้า การประชาสัมพันธขอความสรางกระแส ตามหนาหองนํ้า

ชายและหองนํ้าหญิง 

 

ภาพที่ 5-7    ตัวอยางการออกแบบปายหนาหองนํ้าชายและหองนํ้าหญิงสรางกระแสกิจกรรมเปดตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2.5 ลิฟต  การประชาสัมพันธขอความสรางกระแส ตามอาคารตึกสํานักงาน

เอกชนและหางสรรพสนิคาช้ันนําทั่วไป ไดแก หางสรรพสนิคาพารากอน , หางสรรพสินคาเทอรมินอล

21 , หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด 

 

ภาพที่ 5-8    ตัวอยางการออกแบบลิฟต ตามอาคารตึกสํานักงานเอกชนและหางสรรพสินคาช้ันนํา

ทั่วไป 

1.2.6 รถยนต นําเสนอขอความที่ประชาสัมพันธสรางกระแส โดยจอดไวในลานจอด

รถกลางแจงใจกลางเมืองที่พบผูคนเดินผานและพบเห็นไดงาย ไดแก ลานจอดรถสยามสแควร 

 

ภาพที่ 5-9     ตัวอยางการออกแบบรถยนต โดยจอดไวในลานจอดรถกลางแจงในใจกลางเมอืง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2.7 ประตูหนีไฟ นําเสนอขอความที่ประชาสัมพันธสรางกระแส ตามประตูหนีไฟ

ในอาคารตึกสํานักงานเอกชน 

 

ภาพที่ 5-10    ตัวอยางการออกแบบประตูหนีไฟ ในอาคารตึกสํานักงานเอกชน 

 

1.3 สื่อออนไลน (Online Media)   

ไดทําการโพสตขอความประชาสัมพันธสรางกระแส โดยใหดารา ,เซเลปคนดัง รวมไปถึง

นักรีวิวสินคาชวยแชรตอ เพื่อใหเกิดความสงสัยตอคนหมูมาก โดยโพสตลงเฟสบุก และ อินสตาแกรม 

 

ภาพที่ 5-11    ตัวอยางการออกแบบเฟสบุกและอินสตาแกรม ในสื่อออนไลน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3.1 สื่อสิ่ งพิมพ พาดหัวข าวใหหนาหนังสือพิมพ  เพื่ อ โฆษณาขอความ

ประชาสัมพันธเปดตัวผลิตภัณฑ 

 

ภาพที่ 5-12    ตัวอยางการออกแบบสือ่สิง่พิมพ ลงในหนังสอืพิมพ 

 

2. Awareness การสรางความรับรูใหกลุมเปาหมายไดเขาใจถึงผลิตภัณฑ 

2.1 สื่อโทรทัศน  

          เน่ืองจากตราสินคาเปนตราสินคาใหม ยังไมเปนที่รูจักแกคนหมูมาก สื่อโทรทัศน จึง 

เปนสื่อที่ชวยสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมายในวงกลางไดดีที่สุด เพราะเปนสื่อที่เขาถึงกลุมคนหมู

มากในประเทศ ผูจัดทําจึงไดทําสื่อโฆษณาทางโทรทัศนข้ึนมา เพื่อสรางการรับรูแกคนหมูมาก โดย

เน้ือหายังคงแนวความคิดที่วา “มั่นใจก็เอาอยู ทุกสถานการณ” 

 

ภาพ ขอความ เสียง 

 

ชายคนหน่ึงยืนอยู รอ

คอยพรรคพวก 

SFX : เพลงบรรเลง 

ภาพที่ 5-13    สื่อโฆษณาทางโทรทัศน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ขอความ เสียง 

 

เ ข าหั น ไป พ ยั กห น า

ใหกับพรรคพวกและ

ออกตัวว่ิงไป 

SFX : เพลงบรรเลง 

 

เขาเขาไปตอสูกับอีก

ฝายหน่ึง 

โฆษก : ผูชายยุคใหม

ในสถานการณที่ตอง

ตอสูตองเจอทั้งฝุน 

SFX : เพลงบรรเลง 

 

เขาโดนปาของใส ทั้ ง

กระดาษ ไม ขวดนํ้า 

โฆษก : ทั้งควัน   

SFX : เพลงบรรเลง 

 

สุดทายเขาก็โดนนํ้าสาด โฆษก : ทั้งนํ้า ที่ทําให

ผิวหนายํ่าแย 

SFX : เพลงบรรเลง 

 

ชายคน น้ันก็ เ สยผ ม

ข้ึนมาพรอมหนาตาที่ยัง

ดูดี 

โฆษก : แตถึงเจออะไร

มากกมายก็เอาอยู 

SFX : เพลงบรรเลง 

ภาพท่ี 5-13    สื่อโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ขอความ เสียง 

 

ตัดไปที่หองนํ้าชายคน

น้ันกําลังบีบผลิตภัณฑ 

โฆษก : 

 Absolute4men มี

ส า ร ส กั ด maximun 

dose ชวยฟนฟูผิวที่รู

ขุมขนกวาง หนาหมอง 

SFX : เพลงบรรเลง 

 

ลูบไลที่ใบหนา SFX : เพลงบรรเลง 

 

ชายคนน้ันพึงพอใจกับ

ผิวหนาที่ดูดีของตัวเอง 

โฆษก : ผูชายยังไงก็

เอาอยู 

SFX : เพลงบรรเลง 

 

ตัดเขาโลโก โฆษก : 

 absolute4men 

ผลิตภัณฑสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะ 

SFX : เพลงบรรเลง 

ภาพที่ 5-13    สื่อโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ขอความ เสียง 

 

ตัดเขาโลโก SFX : เพลงบรรเลง 

ภาพที่ 5-13    สื่อโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

 

2.2 สื่อนอกบาน (Out of home)  

ใชสื่อนอกบานที่อยูรอบตัวในชีวิตประจําวัน ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ 

เพื่อสรางการรับรู ตอกยํ้า และทําใหเกิดการจดจํา  

 2.2.1 สื่อบนรถไฟฟาบีทีเอส ทุกวันน้ีคนสวนใหญเดินทางสัญจรไปสถานที่ตางๆ

ดวยรถไฟฟามากข้ึน โฆษณาบนสถานีรถไฟฟา จึงเปนสื่อนอกบานที่คนปจจุบันสามารถเขาถึงไดงาย 

และเปนการกระจายขาวสารที่ดี งายตอการเขาถึงกลุมเปาหมาย และงายตอการที่กลุมเปาหมาย

เขาถึงผลิตภัณฑ 

 

ภาพที่ 5-14    ตัวอยางการออกแบบสือ่นอกบาน (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-15    ตัวอยางการออกแบบสือ่นอกบาน (2) 

 

 2.2.2 บิลบอรด  เปนสื่อที่ ใชสร างการรับรู  ใหกลุมเปาหมายเขาไปสราง

ประสบการณรวมกับผลิตภัณฑ 

 

ภาพที่ 5-16    ตัวอยางการออกแบบบลิบอรด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 2.2.3 สื่อบริเวณปายรถประจําทาง เปนสื่อที่สรางการรับรูใหกับผลิตภัณฑ เพราะ

เปนจุดผูคนสวนใหญพบเห็นไดมากและชักจูงใหเขารวมกับผลิตภัณฑ 

 

ภาพที่ 5-17    ตัวอยางการออกแบบโฆษณาบริเวณปายรถประจําทาง 

 

2.3 สื่อวิทยุ (Radio) 

     สปอตวิทยุ 30 วินาที เปนสื่อที่สรางการรับรูและที่เขาถึงไดงายตอกลุมเปาหมายที่

กําลังขับรถยนตสวนตัว หรือสัญจรดวยรถประจําทาง 

  

Background music : เสียงสถานการณวุนวาย การเมือง จลาจล ของตกแตก 

MFO : อะแฮม...ไมเปนไร...เหตุการณเรียบรอยเอาอยู 

โฆษก : absolute4men เครื่องสําอางสําหรับผูชาย มั่นใจเอาอยูไดทุกสถานการณ 

ภาพที่ 5-18    สปอตวิทยุ 

 

2.4 สื่อสิ่งพิมพ (Print)  

2.4.1 Print Ads เปนสื่อที่สรางการรับรู และความสนใจใหกับผลิตภัณฑ โดยใน 

Print จะมีชองทางการติดตอที่ทําใหกลุมเปาหมายไดรูจักกับผลิตภัณฑ ซึ่งลงในนิตยสารสําหรับผูชาย 

ไดแก นิตยสารGM , นิตยสารMen’s health , นิตยสารFHM และนิตยสารAttitude 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-19    ตัวอยางการออกแบบ Print Ads (2) 

 

2.5 แอปพลิเคชัน  

เน่ืองจากผลการศึกษา กลุมเปาหมายในปจจุบันนิยมใช Smartphone และ สวน

ใหญก็อัพเดทขอมูลขาวสารผาน แอปพลิเคชัน ตางๆ เชน อินสตราแกรม จึงไดจัดทํา แอปพลิเคชัน 

ที่มีช่ือวา “Absolute4men” ข้ึนมา เพื่อเปนอีกหน่ึงชองทางในการกระจายขาวสาร และสราง

ประสบการณรวมกับตราสินคา รวมไปถึงการสั่งซื้อผานทางแอปพลิเคชัน 

 

ภาพที่ 5-20    ตัวอยางการออกแบบแอปพริเคชัน (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-21    แอปพริเคชัน ตัวอยางการสมัครสมาชิก ในแอปพริเคชัน “Absolute4men” (2) 

 

แอปพริเคชัน “Absolute4men” น้ันสามารถทําไดทุกอยางไดเกือบเทียบเทาเว็บไซต

หลัก ต้ังแต การสมัครสมาชิก , อัพเดทขาวสินคาตัวใหม , โปรโมช่ัน , เลือกซื้อสินคา และสั่งซื้อสินคา

ทางออนไลน 

 

ภาพที่ 5-22    ตัวอยางการอัพเดทขาวสนิคา รวมไปถึงบอกโปรโมช่ัน ผานแอปพริเคชัน (3) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-23    ตัวอยางการสั่งซื้อสินคา ผานแอปพริเคชัน (4) 

 

2.6 สื่อออนไลน (Online Media) 

 2.6.1 เว็บไซต (Website) เปนชองทางที่สามารถสรางการรับรูของผลิตภัณฑได 

อีกทางหน่ึง และจากผลการศึกษา กลุมเปาหมายมีการเปดรับสื่อในชองทางอินเทอรเน็ตสูงที่สุด และ 

website คือชองทางหลักที่จะทําใหเกิดกระบวนการซื้อสินคา นอกจากน้ียังใหรายละเอียดดานขอมูล

ขาวสาร ชองทางการติดตอสื่อสาร อัพเดทสินคาใหม มีเว็บบอรดสนทนาไวใหกลุมเปาหมายสอบถาม

รายละเอียดขอมูลตางๆกับทางรานไดโดยตรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-24    เว็บไซต (1) 

โดยแนวทางการออกแบบเปนแนวต้ัง มีองคประกอบตางๆ ไดแก พื้นที่ดานบนเปนสวน

ของเมนูหลักเว็บไซต ประกอบดวยฟงกช่ันตางๆ What’s news , About us , Product , How to , 

Web-board , My account , Log in , Register และ Search Item โดยหนาแรกของ Pageจะมี

หนาขาวสารของผลิตภัณฑตัวใหม เลื่อนลงมาจะมีหมวดหมูของผลิตภัณฑ ไดแก Acne, Cleanser, 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Sun care, Whitening, Mask& Scrub, Tighten pore, Eye care, Video review และ Talk with 

owner 

 

ภาพที่ 5-25    เว็บไซต (2) 

Page ที่ 2 “About us” เกี่ยวกับประวัติของธุรกิจ, ทัศนคติและความคิดของเจาของ

ธุรกิจ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เมื่อเขามาPageน้ีกลุมเปาหมายสามารถเลื่อนลงมาอานขอความ

ไดทันที โดยไมตองคลิกปุมใดๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-26    เว็บไซต (3) 

Page ที่ 3 “Product” โดยจัดวางเปนหมวดหมูของผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหกลุมเปา 

หมายคนหาไดงาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-27    เว็บไซต (4) 

 Page ที่ 4 “How to” ระบุวิธีการและข้ันตอนตางๆในการสั่งซื้อสินคา (Buy), การชําระ

สินคา (Pay), การตรวจเช็คสถานะสินคา (Delivery) ที่จะจัดสงถึงกลุมเปาหมาย และการโหลด และ

ใช Application ของตราสินคา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-28    เว็บไซต (5) 

 Page ที่ 5 “Web board” มีการจัดวางเปนหัวขอตางๆที่กลุมเปาหมายสามารถคลิกเขาชม

ได ซึ่งประกอบไปดวย สมัครสมาชิก (Register), ถาม-ตอบทุกคําถามของลูกคา (Q&A), พูดคุย

เกี่ยวกับสินคา (Social), แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา (Exchange) และ แจงเตือนความ

ผิดพลาดเกี่ยวกับสินคา (Report) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.6.2 เฟสบุก , อินสตาแกรม , บล็อก , ยูทูป  สรางการรับรูโดยใชสื่อออนไลนที่

กลุมเปาหมายนิยมใชมากที่สุด โดยใหดารา ,เซเลปคนดัง รวมไปถึงนักรีวิวสินคาออกมาพูดถึง

ผลิตภัณฑวามีคุณสมบัติที่ดีอยางไร และนาสนใจมากแคไหน 

 

3. Engagement การสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคา 

3.1 การจัดกิจกรรมพิเศษ 

 จัดทํากิจกรรมพิเศษใหกับลูกคา เพื่อสรางประสบการณที่ดีและสรางความสัมพันธที่

ดีใหกับลูกคาอีกดวย เปนการจัดปารต้ี ภายใตแนวความคิด : “เอาอยู” เปน “Secret Party for 

men” รวมกับนิตยสารFHM โดยภายในงานจะมีสาวจากนิตยสารมารวมงานดวยเชนกัน โดยกติกามี

ดังตอไปน้ี 

  1) ใหกลุมเปาหมายมากดไลคแฟนเพจ ของ Absolute4men ก็จะไดรับสิทธ์ิเขา

งาน เพียงโชวหนาPage วาไดเขารวมเรียบรอยแลว 

      2) ภายในงานใหนําสินคาย่ีหออื่นมาแลกกับสินคาของเรา ที่หางสรรพสินคา (พารา

กอน , เซ็นทรัลเวิลด,เดอะมอลบางกะป และเซ็นทรัลลาดพราว) ทั้งน้ียังมีใหสมัครสมาชิก (Member 

club)ดวย 

           3) คนที่เอาของมาแลกก็จะไดรับ Secret code สงมายังมือถือ เพื่อรวมกันโหวต 

Secret Party ที่อยากเขารวมมากที่สุดจาก 4 อันดับที่จัดไวให ไดแก 1. Angle Party สาวนางฟา 2. 

Aloha Hawaii Party สาวชุดวายนํ้า3. Red night Party สาวชุดแดงเริ่ด 4. Black Party สาวชุดดํา 

จนถึงเวลาที่กําหนด 

           4) สวนคนที่ไมมีของมาแลก เพียงแคมากดไลคแฟนเพจ รับคูปองเขางาน แลวเขา 

มาซื้อสินคาของเรา ในราคาพิเศษ ก็จะไดรับsecret code รวมกิจกรรมดังกลาวได 

   5) เมื่อหมดเวลาโหวตตามที่กําหนดไว ก็จะมีการนับคะแนน ซึ่งปารต้ีที่ไดการ

โหวตสูงสุดจะไดถูกจัดข้ึน และลูกคาที่โหวตชนะจะไดเขาปารต้ีตามที่โหวตทั้งหมด จํานวน 1000 คน 
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ภาพที่ 5-29    กิจกรรมเชิงการตลาด (1) 
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ภาพที่ 5-30 กิจกรรมเชิงการตลาด (2) 

 

จากภาพเบื้องตนจะเปนวิธีการรวมสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่จัดไวใหกับลูกคาที่มีสินคามา

แลก และลูกคาที่ไมมีสินคามาแลก 

 

3.2 กิจกรรมสงเสริมการขาย : บัตรสมาชิก 

     จัดทําบัตรสมาชิก ใหกับกลุมเปาหมายที่เขามารวมงานกิจกรรมพิเศษ ฟรีทุกคน 

 

ภาพที่ 5-31    บัตรสมาชิก 
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บทที่  6 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาจุลนิพนธในหัวขอเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเครื่องสําอาง

บํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย Absolute for Men” โดยมีวัตถุประสงคทางการสื่อสารตลาด เพื่อสราง

การรับรู การมีประสบการณรวมกับตราสินคา และใหเกิดความช่ืนชอบเปนการบอกตอทั้งในโลกจริง

และโลกออนไลน ตามขอบเขตการศึกษา สามารถนํามาสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปน้ี 

 

สรุป 

จากการศึกษากลุมเปาหมายแบบแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionnaire) จํานวน 

100 คน และสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) กลุมตัวอยาง เพศชายอายุต้ังแต 25 ปข้ึนไป กลุม

คนวัยทํางานตอนตน จํานวนทั้งสิ้น 10 คน 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคในการเลอืกซื้อและตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑเวชสําอางบํารุง

ผิวหนาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ และพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ซึ่งทําให

ทราบถึงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายมีที่ตอผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับผูชาย

โดยเฉพาะในปจจุบัน พบวากลุมเปาหมายมีพฤติกรรมเลือกซื้อผลิตภัณฑตามสภาพของผิวและปญหา

ของผิวมากที่สุดคือ ผิวมัน เปนสิวงาย,รอยสิว โดยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากตราสินคา คุณภาพ 

รูปแบบ การออกแบบที่มีความนาเช่ือถือ และราคาที่คุมคา นอกจากน้ีดูแลตัวเองดวยการออกกําลัง

กาย และทานอาหารเสริมอีกดวย มีปจจัยการสงเสริมการขาย เชน ลด, แลก, แจก, แถม ฯลฯ เปน

ตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดเปนอยางดี โดยนอกเหนือจากตัวเองแลวเพื่อนยังมีสวนชวยในการ

ตัดสินใจซื้ออีกดวย มีความถ่ีในการซื้อสินคาบํารุงผิวหนาอยางตํ่า เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสวนมากซื้อที่

ศูนยการคาระดับสูง และ กลาง เชน พารากอน, เซ็นทรัล, วัตสัน , บูท ฯลฯ กลุมเปาหมายสวนใหญ

สนใจผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ มีความกลาที่จะทดลองใชผลิตภัณฑตัวใหม หาก

พบวาคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่ตองการ โดยการตัดสินใจซื้อแตละครั้งจะตองคนหาขอมูลกอนทุกครั้ง 

จากการรีวิวผูใชผลิตภัณฑ , การการันตีรับรองจากองคกรอนามัย และการบอกปากตอปาก  สิ่งที่

กลุมเปาหมายตองการจากผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่สําคัญก็คือคุณภาพที่ดี, ไมกอใหเกิดการระคาย
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เคือง มีสวนผสมจากธรรมชาติ และสถานที่ตองสะดวกในการหาซื้อ สุดทายกลุมเปาหมายทุกคนชอบ

ความรวดเร็วและงายในการใชผลิตภัณฑ กลุมเปาหมายมีการเปดรับสื่อผานชองทางอินเทอรเน็ตมาก

ที่สุด รองลงมาคือโทรทัศน 

จากขอมูลที่ไดทําการศึกษาวิจัยทําใหสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ โดยมีแนวคิดหลักในการสื่อสาร คือ “มั่นใจก็เอาอยู ทุกสถานการณ” โดยใชชองทางการสื่อสาร

ตางๆ ดังน้ี 

1. สื่อออนไลน  (Online Media) จัดทํ าเ ว็บไซตหลัก (website) ของตราสินค า 

Absolute4men ซึ่งมีตนทุนตํ่า 

2. สื่อนอกบาน (Out of Home) จัดทําลง สื่อบนรถไฟฟาบีทีเอส, บิลบอรด และปายรถ

ประจําทาง, ปายหนาหองนํ้า, ลิฟต, รถยนต และประตูหนีไฟ 

3. สื่อสิ่งพิมพ (Print) จัดทํา Print ลงหนังสือพิมพ และนิตยสาร 

4. สื่อสังคมออนไลน จัดทําแอปพริเคชัน (Application) 

5. สื่อวิทยุ (Radio) จัดทําโฆษณาทางวิทยุ (Radio spot) 

6. สื่อโทรทัศน (TVC) จัดทําโฆษณาทางโทรทัศน (Television Commercial) 45 วินาท ี

7. การจัดกิจกรรมพิเศษ จัดทํากิจกรรมเชิงการตลาดพิเศษ (Event)  

8. กิจกรรมสงเสริมการขาย จัดทําบัตรสมาชิก (Member card) 

จากกลยุทธการตลาดดังกลาว สามารถสรางการรับรู สรางความสนใจ และกระตุนให

กลุมเปาหมายเกดิความช่ืนชอบตราสินคาเวชสําอาง Absolute4men เกิดการบอกตอและเกิดการซื้อ

ซ้ําไดอยางแนนอน ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาวิจัยผูวิจัยพบวากลุมบริโภคยุคใหมพรอมที่จะลองซื้อใชผลิตภัณฑใหม 

ที่สามารถตอบสนองตัวเองไดมากที่สุด โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเอง มีกําลังซื้อสูง เปดรับสื่อ

มากข้ึนโดยเฉพาะจากทางอินเทอรเน็ตและสื่อสมัยใหมตางๆที่มีเขามา 

2. การทําจุลนิพนธครั้งน้ีผูจัดทําใหความสําคัญกับการนําไปใชจริง และสามารถนําไปตอ

ยอดแบรนดที่ทําไวอยูแลว และเล็งเห็นวาจุลนิพนธบางช้ินงานอาจเปนประโยชนกับผูอื่นตอไปได 

เพราะวาในปจจุบันมีการแขงขันในตลาดออนไลนสูงมาก จึงหวังวาจะสามารถนําไปตอยอดความคิด

สรางสรรคใหมๆ ในอนาคต 
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แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาทํา 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายของแบรนด Absolute 4 

men 

 

คําชี้แจง 

- แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงในวิชา 803403 จุลนิพนธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ 

สื่อสาร สาขา นิเทศศาสตร เอก โฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรวบรวมความคิดเห็น เพื่อไปเปน

ขอมูลในการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

- จะเก็บขอมูลในแบบสอบถามไวเปนความลับและไมนําไปใชเพื่อการอื่นอยางเด็ดขาด 

- แบบสอบถามแบงเปน 5 สวน กรุณาตอบทุกคําถาม โดยใส เครื่องหมาย     

หนาขอความที่เลือก 

และเติมขอความในชองวาง 

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

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

1.1 อายุ 

(   )  25 - 30 ป   (   )  31 - 35 ป 

(   )  36 - 40  ป   (   )  40 ปข้ึนไป 

1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด 

(   )  ปริญญาตรี   (   )  สูงกวาปริญญาตรี 

(   )  อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

1.3 ขณะน้ีทานกําลังศึกษาหรือทํางาน 

(   )  กําลังศึกษา   (   )  ทํางาน 

1.4 รายไดตอเดือน 

(   )  ตํ่ากวา 10,000 บาท  (   )  10,001 – 15,000 บาท 

(   )  15,001 – 20,000 บาท  (   )  มากกวา 20,001 บาท 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชาย 

2.1 ทานเคยใชผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายหรือไม 

(   )  เคย    (   )  ไมเคย (ขามไปตอบตอนที่ 3) 

2.2 ทานตัดสินใจซื้อและซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายดวยตัวเองหรือไม 

(   )  ใช    (   )  ไมใช (ถาไมใชตอบขอ2.3) 

2.3 ใครเปนคนซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวให 

(   ) ครอบครัว    (   ) แฟน 

(   ) เพื่อน    (   ) คนรูจัก 

(   ) อื่นๆ ระบุ.............................. 

2.4 ปจจุบันใชผลิตภัณฑย่ีหออะไร 

(   )  นีเวีย    (   ) ยูเซอรีน  

(   )  วาสลีน    (   )  การนิเย  

(   )  สมูทอี    (   )  ไปพบแพทย  

(   )  อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

2.5 ทานเปนคนมีสภาพผิวแบบไหน 

(  ) ผิวธรรมดา    (   ) ผิวมัน 

(  ) ผิวแหง    (   ) ผิวมันเฉพาะ T – Zone 

(  ) ผิวบอบบาง    (   ) ผิวผสม 

2.6 ปญหาผิวที่ทานพบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) เปนสิวงาย    (   ) ริ้วรอย 

(   ) หนาหมองคล้ํา   (   ) สีผิวไมสม่ําเสมอ 

(   ) แพงาย    (   ) ฝา กระ 

(   ) อื่นๆ ระบุ................................. 

2.7 ระดับราคาเฉลี่ยที่ทานใชจายผลิตภัณฑบํารุงผิว 

(   ) 300 - 500 บาท   (   ) 1,000 - 1,500 บาท 

(   ) 2,000 - 2,500 บาท   (   )  3,000 - 3,500 บาท 

2.8 ความถ่ีในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของทาน 

(   )  นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน  (   )  1 ครั้งตอเดือน 

(   )  2 ครั้งตอเดือน   (   )  มากกวา 2 ครั้งตอเดือน 
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2.9 ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากที่ไหน 

(   )  รานขายยา   (   )  รานสะดวกซื้อ 

(   )  หางสรรพสินคา   (   )  รานเครื่องสําอาง 

(   )  อินเตอรเน็ต 

2.10 ในการซื้อสินคาแตละครั้งทานมีการหาขอมลูหรือไม 

(   )  เคย     (   )  ไมเคย เพราะ........................................ 

2.11 ทานรูจกัผลิตภัณฑเวชสําอางหรอืไม 

(   )  รูจัก    (   ) ไมรูจัก 

2.12 ผลิตภัณฑเวชสําอางอะไรที่ทานรูจักบาง 

(   )  ยูเซอรีน    (   )  สมูทอี 

(   )  นูโทรจินา    (   )  Vichy 

(   )  ดร.สมชาย   (   )  La Roche Posay 

(   )  อื่นๆ ระบุ................................................ 

2.13 ถามีสินคาเวชสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ ทานจะสนใจไหม 

(   )  สนใจ เพราะ................................................................................................................ 

(   )  ไมสนใจ เพราะ............................................................................................................ 

2.14 ทานคิดวาผลิตภัณฑเวชสําอางควรมีระดับราคาอยูที่เทาใด จึงจะเหมาะสม 

(   ) 500 – 1000 บาท   (   ) 1000 – 1500 บาท 

(   ) 1600 – 2000 บาท   (   ) 2500 – 3000 บาท 

2.15 นอกจากใชเครื่องสําอางแลวมีการดูแลรางกายหรือผิวพรรณอยางไรบาง 

( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

(   )  ออกกําลังกาย   (   )  ทานอาหารใหครบ 5 หมู 

(   )  กินวิตามินเสริม   (   )  อื่นๆ ระบุ........................ 

2.16 ทําไมถึงตองการดูแลตัวเอง ( ตอบไดมากกวา1 ขอ ) 

(   )  ดึงดูดเพศตรงขาม   (   )  เสริมสรางความมั่นใจ 

(   )  อยากดูสุขภาพดี   (   )  หลอจากภายใน 

(   )  อื่นๆ ระบุ.................................................... 

2.17 ถามีผลิตภัณฑใหมๆมาใหทดลองใช กลาที่จะทดลองใชไหม 

(   )  ไมกลายังคงเลือกผลิตภัณฑเดิม (   )  กลาเปลี่ยนไปลองใชอยางอื่น 
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2.18 ปจจัยอะไรที่ทําใหอยากทดลองใชผลิตภัณฑใหมๆ ( ตอบไดมากวา1 ขอ ) 

(   )  ฟงจากเพื่อน   (   )  ความนาเช่ือถือ 

(   )  คุณภาพ    (   ) ราคา 

(   )  โปรโมช่ัน    (   ) อื่นๆ ระบุ............................................. 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางดูแลผิวสําหรับผูชาย 

คําชี้แจง 

- โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายลงในชองที่ตรงกับระดับของปจจัยที่มผีลในการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางของทาน 

ปจจัยทางการตลาด 

ระดับของการใชปจจัยในการตัดสินใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 

1.ยี่หอตองเปนที่รูจักนาเชื่อถือ 
    

2.การออกแบบบรรจุภัณฑหีบหอดูดี     

3.มีคุณภาพดี ใชแลวผิวดีขึ้น     

4.มีสวนผสมหลักจากธรรมชาติ     

5.ไมกอใหเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ     

6.เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ     

7.เปนผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ     

ดานราคา (Price) 

8.ราคาตองเหมาะสมกับขนาด 
    

9.ความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับ     

10.ตองมีหลายระดับราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ     

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

11.หาซ้ือไดงาย 
    

12.ชองทางหลากหลาย     

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 

13.แจกตัวอยางใหทดลองใช 
    

14.โปรโมชั่นลดราคา     

15.สาธิตและแนะนําสินคาจากพนักงาน     

16.โฆษณาบอยๆ     

17.มีการใชพรีเซนเตอร ดาราดัง     
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน 

คําชี้แจง 

- โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายลงในชองที่ตรงกับระดับของปจจัยที่มผีลในการตัดสินใจ

เลือกซื้อของทางออนไลน 

 

ปจจัยทางการตลาด 

ระดับของการใชปจจัยในการตัดสินใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

ความนาเช่ือถือของเว็บไซด     

1.มีการอัพเดตขาวสารอยูสม่ําเสมอ     

2.มีการบอกความเคลื่อนไหวของสินคาที่สั่ งซื้ออ ยู

ตลอดเวลา 

    

3.มีตราการันตีวาของดีมีคุณภาพ     

4.การรีวิวจากผูใชผลิตภัณฑ     

ผลิตภัณฑในเว็บไซด     

5.ราคาถูกกวาหนาราน     

6.ไดรับการรับรองจากองคการอนามัย     

7.แจกสินคาทดลอง     

8.มีการใชพรีเซนเตอร ดาราดัง Blogger Net Idol     
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 ทานมีการเปดรับสื่อประเภทใดบาง 

ประเภทสื่อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

โทรทัศน     

วิทยุ     

หนังสือพิมพ     

นิตยสาร     

ปายโฆษณา     

SMS     

โรงภาพยนตร     

งานแสดงสินคา(Event)     

แผนพับ/โบรชัวร     

อินเตอรเน็ต     

อื่นๆ     

 

 

ขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

งานสรางสรรค 
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Print Ads  
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Info graphic 
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Info graphic 
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