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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระเรื่องความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางแบรนด์ KMA มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมใน
การเลือกซื้อเครื่องส าอาง และความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องส าอาง       
แบรนด์ KMA 
 การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยข้อมูลที่ได้และน ามา
ประกอบการวิจัยนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth- Interview) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า รวมไป
ถึงความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การตอบค าถามงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและเติบโตของเครื่องส าอางและธุรกิจทางด้านความสวย
ความงามต่อไป 
 ในปัจจุบันถือเป็นยุคที่ผู้คนให้ความส าคัญเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกกันมากขึ้นไม่ว่าจะรูปร่าง 
หน้าตา รวมไปถึงผิวพรรณ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกระแสของวัฒนธรรมที่ได้มาจากประเทศทางฝั่งตะวันตก
บ้าง หรือประเทศทางแถบตะวันออกไกลบ้างอย่าง ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ซึ่งท าให้ผู้คนโดยเฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่นไทยอยากจะมีหน้าตาผิวพรรณอย่างผู้คนในแถบดังกล่าว ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
โลกของเราได้กล่าวเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมที่ทุกคนต่างมุ่งเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเจริญ
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ทางด้านวัตถุ ดังนั้น ธุรกิจทางด้านความสวยความงามอย่างเครื่องส าอางจึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม
อย่างมากและเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างกลุ่มวัยรุ่นจะขาดไม่ได้ 
 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของแบรนด์เครื่องส าอางต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื่องส าอางที่ผลิตโดยคนไทยหรือการน าเอาเครื่องส าอางจากต่างประเทศมาจัดจ าหน่ายในประเทศ
ไทยก็ตาม ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องส าอางต่างๆได้อย่างหลากหลายทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพึงพอใจรวมไปถึงรสนิยมในการเลือกซื้อสินค้า เมื่อ
เป็นดังนี้จึงท าให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางต่างๆเพ่ือท าให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและพึงพอใจในสินค้าของผู้ผลิตและน าไปสู่การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค 

 เมื่อมีการเติบโตและแข่งขันกันทางด้านธุรกิจความสวยความงามอย่างเครื่องส าอาง สิ่งที่
ตามมา 
คือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดการเลือกจดจ า (Selective Retention) ของ
ผู้บริโภคเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น ในการที่จะท าให้แบรนด์หรือสินค้าเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายก็จะต้องมีการใช้สื่อและช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภค โดยสื่อที่ผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่สื่อประชาสัมพันธ์เพราะเป็นสื่อที่เครื่องส าอางแบรนด์ KMA ใช้ในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการรับรู้ (To Know or To Understand) และน าไปสู่
กระบวนการในการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องส าอาง KMA ของผู้บริโภค 
 จากการศึกษาและผลวิจัยที่ได้จากงานชิ้นนี้เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่
มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA คือ สื่อประชาสัมพันธ์มีผลต่อการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางของผู้บริโภคโดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลมากที่สุด คือ สื่อบุคคลโดยผ่านสื่อกลางอย่าง
พนักงานขายที่สามารถจะให้ข้อมูลรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่อผู้บริโภคได้อย่าง
เข้าถึงและน่าเชื่อถือมากที่สุด นอกจากสื่อบุคคลแล้วสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทของการจัดกิจกรรม
พิเศษก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถที่จะรู้จักตัวผลิตภัณฑ์และสินค้ารวมไปถึงสามารถที่จะมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่องค์กรได้จัดขึ้นเพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครื่องส าอางแบรนด์ KMA จะมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค
โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แต่ในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้สื่อบุคคลเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงไม่สามารถศึกษาหรือลงรายละเอียดของสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆได้มากมาย
นักเพราะเนื่องจากการเปิดรับของกลุ่มเป้าหมายนั้นมีจ านวนน้อยทั้งนี้ก็เนื่องมาจากทางเครื่องส าอางแบ
รนด์ KMA ได้เล็งเห็นแล้วว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความจ าเป็นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์
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ตนเองมากที่สุดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อบุคคลและการจัดกิจกรรมพิเศษมากกว่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆซึ่งมีความจ าเป็นน้อยกว่า 
 

บทน ำ 

ความงามเป็นสิ่งที่ผู้คนจ านวนมากให้ความส าคัญอย่างยิ่งซึ่งในสังคมปัจจุบันปัจจัยด้านสังคม
และเศรษฐกิจนับเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างมากที่ท าให้ผู้คนในสังคมเริ่มตระหนักต่อการใช้จ่าย เพ่ือซื้อ
สินค้าที่จ าเป็นต่อตนเองให้มีความคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปมากที่สุด ซึ่งในสังคมยุคปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเจริญเติบโตของอัตราประชากร หมาย
รวมถึงผู้บริโภค ซึ่งในอดีตเครื่องส าอางเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มของผู้หญิง แต่ปัจจุบันก็ได้ขยายสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ชาย และผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่นลงมาถึงกลุ่มเด็กผู้หญิงวัย 14 - 15 ปีอีกด้วย  

เครื่องส าอางเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่ครั้งอดีต โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุชัด
ถึงวัสดุทางธรรมชาติอันหลากหลายที่ถูกน ามาบด ผสม กลั่น ให้เกิดเป็นสีสันและน ามาแต่งแต้มให้เกิด
ความสวยงามบนใบหน้า จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่การแต่งหน้าได้กลายเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับผู้หญิง ใน
ปัจจุบันนี้เครื่องส าอางนับเป็นตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง การน าความรู้ห รือเทคนิคใหม่มา
แข่งขันคิดค้นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพ่ือความสวยงามนี้อย่างไม่หยุดยั้งก่อให้เกิดการต่อสู้ทาง
การตลาดอย่างรุนแรงของแบรนด์เครื่องส าอางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์น าเข้าจาก
ต่างประเทศ (International Brand) และแบรนด์ในประเทศไทย (Domestic Brand)   

KMA คือแบรนด์เครื่องส าอางไทยที่ผลิตและจัดจ าหน่ายโดยบริษัท โอซีซี จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของเครือสหพฒนพิบูลซึ่งเน้นผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคของคนไทยโดยมุ่งเน้นให้
คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ทั้งนี้กลุ่ มเป้าหมายของ
เครื่องส าอาง KMAจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงในช่วงอายุ 18 - 35 ปี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัยที่ให้ความส าคัญ
กับเรื่องของความสวยความงามอย่างมากเครื่องส าอาง KMA ไม่เพียงแต่มีเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่มีสีสันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแล
ผิวพรรณ (Skin Care) ที่ช่วยตอบสนองในเรื่องของการดูแลผิวพรรณให้เข้ากับวัยและผิวของผู้หญิง
เอเชีย โดยเทคนิคทางการตลาดของเครื่องส าอาง KMA นั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างชื่อเสียงผ่านช่าง
แต่งหน้า (Make Up – Artist) ศิลปิน และนักแสดง รวมไปถึงการเป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)สนับสนุน
รายการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนรายการข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวช่อง3,5,7 และ9 ฯลฯ หรือแม้กระทั่ง
ละครโทรทัศน์อย่างละครหลังข่าวตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ โดยสังเกตได้จากเมื่อเวลาที่รายการข่าว
หรือละครจบตอนแล้วจะมีโฆษณา (Spot TV) ขึ้นเพ่ือขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการหรือละคร
ดังกล่าว นอกจากนี้แล้วเครื่องส าอาง KMA ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการประกวดตามเวทีต่างๆไม่ว่า
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จะเป็นการประกวดมิสยูนิเวริ์ส (Miss Universe) เพ่ือค้นหาสาวงามระดับประเทศ หรือการประกวด
ไทยซูปเปอร์โมเดล (Thai Super Model) เพ่ือค้นหาสาวหุ่นดีมาเป็นนางแบบของวงการบันเทิง หรือ
การค้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ในการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างการประกวด Young Designer 
นอกจากนี้แล้วเครื่องส าอาง KMA ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล 
(Freshy Boy and Girl in Cambodia) ให้กับประเทศกัมพูชาด้วย จะเห็นได้ว่าเครื่องส าอาง KMA ได้
เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนบุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่มีส่วนส าคัญในการโปรโมทสินค้า
และประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้น าทางความคิด 
(Opinion Leader) ที่มีความสามารถในการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ KMA ซึ่งจะเลือกใช้ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดเหล่านี้ รวมถึงการออกบู้ธจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การประชาสัมพันธ์ที่สามารถท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงจึงท าให้ผลิตภัณฑ์ของเครื่องส าอางแบ
รนด์KMA เป็นที่รู้จักและนิยมใช้มากขึ้นทั้งบุคคลทั่วไปรวมไปถึงเหล่าดาราและศิลปินต่างๆ  

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อประชาสัมพันธ์
ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA เนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องส าอางแบรนด์
ต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเครื่องส าอางที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเครื่องส าอางแบรนด์ KMA 
ประกอบไปด้วย Etude, Skin Food, Face Shop, ZA, Essence, Catrice ฯลฯ โดยเครื่องส าอาง
ต่างๆดังกล่าวนี้ก็ได้มีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์แบรนด์หรือสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ของแบรนด์ในลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ดังนั้นจึงท าให้เกิดการแข่งขันทาง
การตลาดที่สูงเนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกรับข่าวสารได้หลากหลายช่องทางในการเป็นข้อมูลที่จะ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามอย่างเครื่องส าอางต่างๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางรวมไปถึงการเกิดของเครื่องส าอางแบรนด์ใหม่จะมี
มากก็ตามแต่เครื่องส าอางแบรนด์KMA ก็ยังคงได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพจากผู้บริโภครวมไป
ถึงยังคงเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้กับรายการต่างๆในแวดวงบันเทิงที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

 
 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซ้ือเครื่องส าอางแบรนด์ KMA 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของเครื่องส าอางแบรนด์ KMA 
 

นิยำมศัพท์ 
สื่อประชาสัมพันธ์  หมายถึง  ช่องทางหรือกิจกรรมทางการสื่อสารที่เครื่องส าอางแบรนด์ KMA ใช้ใน

การส่งข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค โดยสื่อประชาสัมพันธ์ในที่นี้ได้แก่ โทรทัศน์ 



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 
 

วิทยุ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว  โปสเตอร์ เว็บเพจ หรือสื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่และพนักงานขาย 

เป็นต้น 

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์  หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของแบรนด์

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้ารวมไปถึงการท ากิจกรรมต่างๆ 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลของสื่อประชาสัมพันธ์   หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ

คุณสมบัติด้านความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค 

พฤติกรรมการซื้อ  หมายถึง พฤติกรรมที่ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางมาใช้ซึ่งวัดได้จากความบ่อยครั้งในการ

ซื้อที่ผ่านมาและความตั้งใจซื้อในอนาคต โดยประเภทของสินค้าที่ซื้อได้แก่ เครื่ องส าอางที่ใช้กับหน้า 

เช่น แป้งพัฟอัดแข็ง แป้งฝุ่น บรัชออน ลิปสติก หรือเครื่องส าอางที่ใช้ท าความสะอาดผิว ได้แก่ โฟมล้าง

หน้า ครีมบ ารุงหน้า ครีมกันแดด เป็นต้น 

เครื่องส าอาง  หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงที่ใช้บนผิวหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดย ถู ทา พ่น 

โรย เป็นต้น ในการท าความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริมเพ่ือความงามหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะและสิ่ง

ใดๆที่ใช้ เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สิ่งปรุง (คณะกรรมการร่างมาตรฐานเ ครื่องส าอาง) ในที่นี้

เครื่องส าอางศึกษานี้จะศึกษากัน 2 ประเภท ได้แก่ 

1. เครื่องส าอางเสริมแต่งความงาม (Make-Up) ได้แก่ เครื่องส าอางที่ใช้กับใบหน้า เช่น แป้งขัดผัดหน้า 

ลิปสติก อายแชโดว์  รู้ททาแก้ม บรัชออน ดินสอเขียนคิ้ว เป็นต้น 

2. เครื่องส าอางประเภทผิวพรรณ (Skin Care) เป็นเครื่องส าอางที่ใช้ในการท าความสะอาดผิว ช่วยให้

ผิวพรรณชุ่มชื่นนุ่มนวล ได้แก่ ครีมโฟมล้างหน้า โลชั่น ครีมขัดผิว ครีมบ ารุงหน้า ครีมกันแดด เป็นต้น  

วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครื่องส าอางแบรนด์ KMA” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาถึงความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ 

KMA ของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องส าอาง  ซึ่งจัดอยู่ในสถานะของผู้รับสารโดยประกอบด้วยวิธีการวิจัย คือ 
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเลือกเครื่องส าอางแบ

รนด์ KMA โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะพิจารณาจากผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นที่เป็นกลุ่มสตรีที่มีอายุ

ระหว่าง 18 - 30 ปีที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ซึ่งรายชื่อของบุคคล

เหล่านี้ได้มาจากทางฝ่ายการตลาดของเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ที่จะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลของ

ผู้บริโภคตามช่องทางต่างๆที่ทางเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ได้มีการวางจ าหน่ายสินค้า เช่น 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เดอะมอลล์ ฯลฯ  โดยรายชื่อเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA

เป็นประจ าและใช้เครื่องส าอางแบรนด์ KMA ภายในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี  เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือหา

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน เพ่ือสอบถามถึงความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ของกลุ่มผู้บริโภค 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว และอ่ืนๆรวมไปถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของ

เครื่องส าอางแบรนด์ KMA เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลกำรวิจัย 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้ค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-

Structured) ซึ่งได้มีการน าค าถามนี้ไปสอบถามยังผู้ให้ข้อมูลและจากผลการวิจัยที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล

ทั้ง 10 คน ที่เป็นลูกค้าที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแบรนด์ KMA เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี ซึ่ง

มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-30 ปี พบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ของเครื่องส าอางแบรนด์ KMA นั้น มีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อหรือการตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแบรนด์ KMA โดยสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนั้นคือ สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อบุคคลซึ่งหมายถึง พนักงาน

ขาย (Sales Force) รวมไปถึงสื่อประเภทการจัดกิจกรรมพิเศษเพราะถือเป็นรูปแบบของการ

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถดึงคนให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ 

ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA นั้น ท าให้สามารถสรุปปัญหาน า

และวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ คือ 
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การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ของผู้บริโภคนั้น ทุกคนมีการ

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านของสื่อบุคคลประเภทพนักงานขายมากที่สุดและรองลงมาได้แก่สื่อ

ประชาสัมพันธ์ประเภทการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งนี้ก็ เนื่องมาจากการสื่อสารทางการตลาดของ

เครื่องส าอางแบรนด์ KMA ได้มีการมุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านสื่อบุคคลและการจัด

กิจกรรมพิเศษมากกว่าการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อมวลชน อย่างการลง

โฆษณาตามหน้าหนังสือนิตยสาร (Advertorial) ซึ่งมีการลงโฆษณาในจ านวนที่น้อยและนานๆจึงจะมี

การลงโฆษณา หรือการลงโฆษณาในโทรทัศน์ หรือแม้แต่การใช้สปอตวิทยุ (Spot Radio) 

ประเด็นต่อมาคือผลสรุปของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอาง KMA โดย

ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อเครื่องส าอางประเภทเสริมแต่งความงาม (Make-Up) มากที่สุด ซึ่งเครื่องส าอาง

ประเภทนี้เป็นประเภทที่ช่วยในเรื่องของการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าให้ดูมีสุขภาพดี เช่น อายแชโดว์, 

บรัชออน, แป้งฝุ่น รวมไปถึงครีมที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใสก่อนการแต่งหน้าอย่าง ครีมรอง

พ้ืน หรือเบสอย่างไพร์เมอร์ ซึ่งจะสังเกตว่าผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้น ามาเป็นเกณฑ์ในการให้

สัมภาษณ์นั้นอยู่ในช่วงของวัยที่ก าลังรักสวยรักงาม ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่จะมุ่งเน้นไปที่สินค้า

และผลิตภัณฑ์ที่ให้สีสันสดใสมากกว่าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์ (Skin Care) ที่ช่วยลดและ

ต่อต้านริ้วรอย 

นอกจากสินค้าที่นิยมซื้อมากที่สุดจะเป็นเรื่องของเครื่องส าอางประเภทเสริมแต่งความงาม 

(Make-Up) แล้ว ความบ่อยครั้งในการซื้อสินค้ารวมไปถึงการซื้อซ้ าของผู้บริโภคก็ออกมาในลักษณะที่

สอดคล้องกัน คือ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเฉลี่ย 2-3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งก็ซื้อประมาณ 3-4ชิ้น 

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของพนักงานขายส่วนหนึ่ง การเปิดตัวของสินค้าใหม่ 

(Launching) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความอยากได้และการทดลองใช้อีกส่วนหนึ่ง หรือจนกว่าสินค้าที่มีอยู่

ผู้บริโภคจะใช้จนหมดถึงได้มีการกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตามจากผลสรุปของพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าก็นับว่าสื่อบุคคลประเภทพนักงาน

ขายและการจัดกิจกรรมพิเศษก็ยังคงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่นั่นเอง เพราะไม่ว่าสินค้าที่ซื้อ

มากที่สุดจะเป็นประเภทใด มีการซื้อปริมาณกี่ครั้งต่อเดือนและกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้งเมื่อใดแต่ปัจจัยที่

ยังคงมีผลก็คือเรื่องของพนักงานขายและกิจกรรมพิเศษที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการขาย 
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ประเด็นสุดท้ายคือความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสรุปได้จาก

ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันเรื่อยมาตั้งแต่การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภค พฤติกรรมการเลือก

ซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งยังผลต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของเครื่องส าอาง

แบรนด์ KMA คือสื่อประชาสัมพันธ์มีผลที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งจากที่กล่าวมา

ก็คือสื่อบุคคลประเภทพนักงานขายและการจัดกิจกรรมพิเศษ เพราะสินค้าประเภทเครื่องส าอางเป็น

สินค้าที่ไม่ใช่แค่เพียงแต่แค่เห็นหรือเพียงแค่ฟังค าบอกเล่า หรือดูผ่านตาทางโฆษณาแต่เพียงแค่นั้น แต่

ต้องเกิดจากการรับรู้และทดลองใช้จากสินค้าจริงด้วยเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ ส่วนใน

เรื่องของกิจกรรมพิเศษนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วยังเป็นเหมือนสิ่งที่ เชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเข้าด้วยกันท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและ

เป็นการคืนก าไรของแบรนด์สินค้าไปสู่ผู้บริโภคอีกด้วย   

อภิปรำยผล 

จากข้อสรุปของวิจัยชิ้นนี้สามารถน ามาอภิปรายผลกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้ ดังนี้  คือ การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ซึ่งอยู่ในหัวข้อ

ของกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Selective Process) ซึ่งปรมะ สตะเวทิน ได้กล่าวไว้ ในแนวคิด

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารซึ่งกระบวนการดังกล่าวในที่นี้ คือ การเลือกเปิดรับหรือการเลือกสนใจ 

(Selective Exposure) ซึ่งหมายถึง ผู้รับสารในที่นี้คือ ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกรับข่าวสารจากแหล่ง

ใดแหล่งหนึ่งที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง เช่น ข่าวสารจากสื่อมวลชนหรือจากค าบอกกล่าวของเพ่ือนฝูง 

เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปผู้บริโภคมักเลือกเปิดรับข่าวสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ ความ

สนใจและสิ่งที่สนับสนุนความคิดเดิมของตน กระบวนการต่อมา คือ การเลือกให้ความสนใจ (Selective 

Attention) ผู้บริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ซึ่งอาจจะเป็น

สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงได้มีการค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ

หรืออาจเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้านั้นๆหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกรับรู้หรือตีความ ( Select 

Perception or Select Interpretation) โดยเข้าทดลองใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะผ่านจากการ

แนะน าของพนักงานขายหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของเครื่องส าอางแบ

รนด์ KMA หลังจากนั้นเมื่อสินค้าและบริการเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคก็

จะเข้ามาสู่กระบวนการสุดท้ายของการเปิดรับข่าวสารคือ การเลือกจดจ า (Selective Retention) ซึ่ง
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ผู้บริโภคจะสามารถจดจ าแบรนด์ได้จากการที่เคยลองใช้สินค้าและเมื่อประเมินแล้วว่าสินค้ามีคุณภาพดี

เป็นไปตามคุณสมบัติที่ต้องการ พนักงานขายมีการแนะน าที่ดี สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตัว

สินค้าได้ก็จะกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากทางแบรนด์เครื่องส าอาง KMA ได้มุ่งเน้นไปที่การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลประเภทพนักงานขายและการจัดกิจกรรมพิเศษ จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่าง

ใดที่เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจในเครื่องส าอาง    แบรนด์ KMA จะมีการเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ

ข่าวสารที่มาจากสื่อบุคคลประเภทพนักงานขายและการจัดกิจกรรมพิเศษมากกว่าสื่อประชาสัมพัน ธ์

แบบอ่ืนๆ 

 

นอกจากนี้แล้ว การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ยัง

มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์โดย แพ็ต โบว์แมน (1989) ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ

ของการสื่อสารโดยบุคคล (Personal  Communication) คือ การสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล

หนึ่งหรือหลายบุคคล โดยอาศัยตัวบุคคลเป็นสื่อประสิทธิภาพหรือความส าเร็จของการสื่อสารจะขึ้นอยู่

กับความรู้ ความสามารถและทักษะการสื่อสารของบุคคลเป็นส าคัญ ซึ่งในที่นี้คือสื่อบุคคลประเภท

พนักงานขาย เพราะจะต้องมีความรู้ที่จะสามารถแนะน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เพ่ือให้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถืออันน าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าในที่สุด  ไม่เพียงแต่การ

สื่อสารโดยบุคคลแต่เพียงเท่านั้นที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในชิ้นนี้แต่ยังมีในส่วนของ การสื่อสาร

พิเศษ (Specialized Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นกิจกรรมและสนับสนุน

สาธารณประโยชน์ต่างๆเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึงพนักงานผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งในที่นี้ทาง

การตลาดของเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ก็ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการสื่อสารพิเศษ

โดยมุ่งเน้นในส่วนของกิจกรรมพิเศษในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปยังผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอมิได้ขาด

อยู่แล้ว 

ในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ก็มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่อ้างถึงในงานวิจัยของ ชัชพร เหล่าวีระไชย ในแง่ของ

การซื้อเพ่ือทดลองใช้ซึ่งในครั้งแรกผู้บริโภคจะซื้อในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการที่

จะประเมินคุณภาพสินค้ายี่ห้อนั้นโดยตรงและเมื่อมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาและมักมีคุณสมบัติ

พิเศษมากระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคจึงท าให้เกิดการซื้อเพ่ือทดลองใช้ เนื่องจากเครื่องส าอางเป็น
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สินค้าประเภทแฟชั่น หลังจากที่มีการซื้อเพ่ือทดลองใช้แล้วหากสินค้าและบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง

ไว้ก็จะมีการซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นซ้ าๆซึ่งลักษณะที่ว่านี้มีความใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องความจงรักภักดีใน

ตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) ซึ่งจะสร้างความม่ันคงให้กับสินค้ายี่ห้อนั้นๆในตลาดมากขึ้นโดยต่างจากการ

ซื้อเพ่ือทดลองใช้ตรงที่ท าให้ผู้บริโภคมีการซื้อซ้ าในสินค้ายี่ห้อเดิมและเพ่ิมปริมาณการซื้อมากกว่าเดิม 

ซึ่งจะเห็นได้จากการซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA ของผู้บริโภคในช่วงแรกจะซื้อปริมาณที่น้อยแต่เมื่อ

พนักงานขายมีการแนะน าเพ่ิมเติมหรือท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมไปถึง

หากมีสินค้าที่ออกมาก็จะเป็นแรงดึงดูดและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อเพ่ือทดลองใช้ในปริมาณที่มาก

ขึ้นและกลับมาซื้อซ้ าในที่สุด 

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ เมื่อน างานวิจัยชิ้นมาศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง โดยดูจากงานวิจัยของกานต์ธิดา พลับประสิทธิ์ (2545) ซึ่งได้ท าการวิจัยในหัวข้อเรื่อง 

“พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการตลาดเครื่องส าอางแบบแขวนเฉพาะ

ประเภทสีสันบนใบหน้า (Make-Up) ของผู้หญิงวัยท างานในเขตชุมชนธุรกิจ” ซึ่งผลสรุปจากงานชิ้นนี้

สื่อที่มีการเปิดรับมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือนิตยสาร ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากงานวิจัยนี้ได้ทาร

ศึกษาตั้งแต่ในช่วงปี 2545 ซึ่งในยุคนั้นสื่อออนไลน์หรือสื่ออินเตอร์เน็ตยังไม่เป็นที่แพร่หลายอย่างในยุค

ปัจจุบันจึงท าให้สื่อท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นสื่อประเภทสื่อมวลชนหรือสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อโทรทัศน์ 

รองลงมาได้แก่สื่อนิตยสาร ในขณะที่งานวิจัยชิ้นนี้ที่กล่าวถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ KMA 

ผู้บริโภคกลับไม่ได้ให้ความส าคัญหรือเปิดรับสื่อโทรทัศน์กับสื่อนิตยสารสัก เท่าใดแต่มีการเปิดรับสื่อ

บุคคลโดยตรงกับการจัดกิจกรรมพิเศษเสียมากกว่าเพราะผู้บริโภคมองว่าได้เข้าถึงตัวสินค้าได้มากกว่า

รวมไปถึงได้มีส่วนร่วมกับการท ากิจกรรมทางการตลาดของแบรนด์ซึ่งถือเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ท าให้

ผู้บริโภคจดจ าตราสินค้าได้มากกว่าในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ KMA” ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ คือ 
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1.ในส่วนของการท าการตลาดเพ่ือให้เป็นที่รู้จักเครื่องส าอางแบรนด์ KMA มากยิ่งขึ้นก็ควรมี

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้นเพราะในปัจจุบันทุกคนได้หันมาใช้สื่อนี้กันเป็นส่วน

ใหญ่เนื่องจากเป็นสื่อที่สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด  

2.ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนให้มากขึ้น เช่น อาจจะมีการลงพ้ืนที่โฆษณาใน

หนังสือนิตยสาร (Advertorial) เพ่ือให้เกิดการจดจ าในแบรนด์สินค้าและอาจน าไปสู่ช่องทางในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เช่น โปโมชั่นต่างๆหรือการออกบู้ธแสดงสินค้า ดังนั้น ใน

ส่วนของการตลาดที่มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีการจัดเพ่ิมขึ้นและมีลักษณะของ

กิจกรรมที่น่าสนใจสอดแทรกเข้าไป 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำงำนวิจัยต่อไปในอนำคต 

1. ผู้สนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้ก็อาจจะเลือกศึกษาผลของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆ 

2. เลือกท าการศึกษางานวิจัยในลักษณะของเชิงปริมาณเพ่ือให้เกิดความหลากหลายใน

การศึกษาผลของข้อมูล 
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