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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง” 
เป็นการวิจัยแบบสหวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาของการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือ
ต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง และเพ่ือศึกษาผลของสารที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์เรื่อง
การต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง โดยใช้วิธีศึกษาสองวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาและเก็บข้อมูลสารในรูปของสิ่งพิมพ์ที่มีการรณรงค์เรื่องการต่อต้าน
การใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอางทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยซ่ึงเกี่ยวข้องกับการใช้กลวิธี
และจุดจูงใจเชิงอารมณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2558 โดยผู้วิจัยคัดเลือกสารที่มีการใช้จุดจูงใจเชิง
อารมณ์ รวมทั้งสิ้น 4 ชิ้นที่ตรงกับขอบเขตของงานวิจัยมากที่สุดจากทั้งหมด 8 ชิ้น และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเครื่องส าอางที่ต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง 8 คน ผู้บริโภคเพศชายที่เคยซื้อหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเครื่องส าอางที่ต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง 8 คน กลุ่มสาธารณชนทั่วไปเพศหญิง 8 คน
และกลุ่มสาธารณชนทั่วไปเพศชาย 8 คน ดังนั้นการวิเคราะห์และรายงานผลในส่วนของการสนทนากลุ่มจะ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การเขียนสรุปเป็นประเด็นและอธิบายร่วมด้วย 

ค าส าคัญ: การสื่อสารโน้มน้าวใจ, จุดจูงใจเชิงอารมณ์, การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, 
ทัศนคติ, พฤติกรรมการซื้อ, การต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง, บริษัทเครื่องส าอาง 
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Abstract 
 “Persuasive Communication with Emotional Appeals for Banning Animal Testing 

by Cosmetic Companies” is a mixed method. This research studies the content of 
persuasive communication with emotional appeals and the effect of message that using 
emotional appeals for banning animal testing by cosmetic companies. The research 
method uses the documentary research and focus group. The documentary research 
keeps the document of banning animal testing campaign by cosmetic worldwide 
companies which is related to tactics and emotional appeals since 2000 - 2015. However, 
I kept four messages which is related to this research. Then, focus group separates the 
example group for four groups. Each group has eight persons which first group is women 
consumer and men consumer who bought or used the product that against animal 
testing. Another group is public who is men group and women group. So, analysis of 
focus group will descriptive analysis. 

Keywords: Persuasive communication, emotional appeals, corporate social responsibility, 
attitude, buying behavior, ban animal testing, cosmetic companies 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกองค์กรในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในขอบเขตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนหรือชุมชนนั้นๆด้วยกันทั้งสิ้น การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนั้นหรือที่รู้จักกันดีกับค าว่า CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งมีมานานหลายยุคหลาย
สมัยและมีขึ้นทั้งต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยเอง ซึ่งได้ถูกพัฒนาขยายตัวออกมาเป็นมุมกว้าง
ครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ขององค์กรไว้อย่างหลากหลาย บริษัทหรือองค์กรระดับใหญ่ที่ท าธุรกิจข้าม
ชาติถูกเพ่งเล็งและถูกกดดันให้มีความรับผิดชอบทางสังคมมากยิ่งขึ้น กระแสการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าธุรกิจต่อไป โดยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องผลก าไรทางธุรกิจ
หรือเป็นเพียงแม่บทกฏหมายบางอย่างที่ถูกควบคุมไว้เท่านั้น แต่จะเป็นไปตามกลไกทางสังคมที่มีแนว
ปฏิบัติร่วมกัน และถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจากจิตส านึกภายในอย่างสมัครใจ (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2553) 
 ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเครื่องส าอางในประเทศไทยมีการรณรงค์ที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารรณรงค์ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงิน
หรือสิ่งของ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้หญิง รวมไปถึงด้านสุขภาพร่างกาย การ
สื่อสารรณรงค์ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องทั่วๆไปที่หลายองค์กรจัดท า แต่ไม่ใช่จุดยืนหลักที่บริษัทเครื่องส าอาง



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   179 

ควรท าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะบางครั้งอาจท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเพิกเฉย ชินชา
กับการจัดการรณรงค์ ดังนั้นแล้วจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทเครื่องส าอางที่ต้องหาแนวทางในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างประเด็นต่างๆขึ้นเพ่ือให้สาธารณะชนเกิดความสนใจในตัวประเด็น
ดังกล่าว รวมไปถึงเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรในอนาคต  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่อยู่ในธุรกิจเครื่องส าอางนั้น
ไม่ได้ถูกจ ากัดให้อยู่ในกรอบของการบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือเท่านั้น เพราะการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีดีนั้นต้องท าให้องค์กรมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น และได้รับการสนับสนุน
ในการด าเนินกิจการต่อไป ซึ่งการบริจาคเงินหรือหักรายได้ส่วนหนึ่งนั้นอาจไม่เพียงพอ การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรควรเป็นการด าเนินการในรูปแบบของการสื่อสารรณรงค์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริษัท  
 กรณีของบริษัทเครื่องส าอางรณรงค์การต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง เนื่องจากการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมาจากการ
ด าเนินงานในการท าธุรกิจเครื่องส าอางท่ีไม่มีการทดลองในสัตว์ ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงความจริงใจในการท า
ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรช่วยท าให้สาธารณะชนรู้จักบริษัท
ในวงกว้างข้ึน เพราะกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ถูกจ ากัดแค่ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องส าอาง แต่รวมไปถึงสาธารณะชนที่
รักสัตว์ด้วย  
 เนื่องจากการทดสอบเครื่องส าอางทั้งหลายจะใช้หนู กระต่าย และหนูทดลอง โดยท าการทดลอง
บริเวณผิวหนังที่โกนขนออกหรือหยอดใส่ตาของสัตว์ทดลอง เพ่ือทดสอบการระคายเคืองก่อนที่จะน ามาใช้
กับมนุษย์ ("Fact Sheet: Animal Testing.", 2015) อย่างไรก็ตามสัตว์จ านวนมากกว่า 100 ล้านตัวถูก
น าไปใช้ในห้องทดลองของสหรัฐอเมริกาทุกๆปี ("Top Five Shocking Animal Experimentation 
Facts.", 2015) นอกจากนั้น 92% ของการทดลองเครื่องส าอางซึ่งมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงในการทดลองกับสัตว์ จะล้มเหลวทุกครั้งเมื่อทดลองกับมนุษย์เพราะมีความอันตรายเกินกว่ามนุษย์จะรับ
ไหว ("Animal Testing Is Bad Science: Point/Counterpoint.", 2015)  ยิ่งไปกว่านั้น สัตว์มากกว่า 
90% ถูกใช้ทดลองเพ่ือผลิตเครื่องส าอาง ไม่มีการบันทึกจ านวนการใช้สัตว์ทดลองอย่างเป็นทางการ 
("About Animal Testing.", 2015) จากที่กล่าวมาข้างต้น การต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอางจึงเป็นเรื่องที่ถูกให้ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นแล้วการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่สื่อสารรณรงค์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอางจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจในประเด็นดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  
 ในต่างประเทศการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอางเป็นเรื่องที่มีการรณรงค์มา
อย่างยาวนานทั้งจากบริษัทเครื่องส าอางเองหรือร่วมกับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรต่างๆ โดยกรณี
ตัวอย่างของต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น บริษัทเครื่องส าอาง Lush องค์กรCruelty Free International 
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องค์กรHSI (Humane Society International)  และองค์กร PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals) เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตามการสื่อสารรณรงค์ของบริษัทเครื่องส าอางไม่ได้น าเสนอแค่กิจกรรมที่ต่อต้านการใช้
สัตว์ทดลองเท่านั้น แต่ยังมีการน าเสนอสารที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือโน้มน้าวใจกลุ่มลูกค้าและสาธารณชน
ทั่วไปในเรื่องของการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองในเครื่องส าอาง โดยการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจมีการใช้จุดจูง
ใจเชิงอารมณ์เพ่ือกระตุ้นผู้รับสารให้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญต่อเรื่องการต่อต้านการใช้
สัตว์ทดลอง ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีกับบริษัทที่มีการรณรงค์ รวมไปถึงเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
บริษัทที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบดังกล่าว โดยบริษัทเครื่องส าอางหลากหลายตราสินค้าที่
สร้างสารเพ่ือโน้มน้าวใจโดยใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ เช่น The Body Shop, Lush, Mark&spencer และ 
Prakriti Herbals เป็นต้น 
 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าบริษัทเครื่องส าอางในประเทศไทยจะไม่สร้างสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ
ที่มีการใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์เหมือนในต่างประเทศ โดยบริษัทเครื่องส าอางในประเทศไทยจะเลือกสื่อสาร
ผ่านตัวสินค้าซึ่งไม่มีการใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ หรือเน้นที่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมตามนโยบายการต่อต้าน
การใช้สัตว์ทดลอง รวมไปถึงการบริจาคเงินหรือหักค่าใช้จ่ายจากการขายสินค้าเพ่ือน ารายได้ไปร่วมรณรงค์
ต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง ดังนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเครื่องส าอางท าให้ผู้บริโภค
สามารถเชื่อมโยงบริษัทเข้ากับจุดยืนที่แสดงออกถึงความจริงใจและคุณธรรมในการท าธุรกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นบวกในมุมมองของสาธารณะชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก   
 อย่างไรก็ตาม การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอางยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นแล้วการที่จะท าให้ลูกค้า รวมไปถึงสาธารณชนเกิดความ
สนใจและตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอางจึงต้องดึงความสนใจโดยการเลือกใช้สารเพ่ือการโน้มน้าวใจซึ่งใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์รูปแบบ
ต่างๆ เช่น ความกลัว ความสงสารและความรู้สึกผิด ความรักและความอบอุ่น รวมไปถึงอารมณ์ขัน เป็นต้น  
 งานวิจัยชิ้นนี้จึงศึกษาการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอางที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนน าสารที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ในรูปแบบ
ต่างๆมาประกอบการสนทนากลุ่มเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อเรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง
และทัศนคติต่อองค์กรหรือบริษัทเครื่องส าอางที่ท าการสื่อสารโน้มน้าวใจเรื่องดังกล่าว รวมไปถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย 
 

ปัญหาน าวิจัย 
1. เนื้อหาของการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง
เป็นอย่างไร 
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2. ผลของสารเพ่ือการโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอางที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อประเด็นและบริษัทเครื่องส าอาง รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคและสาธารณชนอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเนื้อหาของการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอาง  
 1.1 กลวิธีที่ใช้ในการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
 เครื่องส าอาง 
 1.2 จุดจูงใจที่ใช้ในการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
 เครื่องส าอาง 
2. เพ่ือศึกษาผลของสารที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง 
 2.1 ทัศนคติของผู้บริโภคและสาธารณชนที่มีต่อประเด็นการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
 เครื่องส าอาง 
 2.2 ทัศนคติของผู้บริโภคและสาธารณชนที่มีต่อบริษัทเครื่องส าอาง  
 2.3 แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและสาธารณชนต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเครื่องส าอาง
 ที่มีการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง  
 

นิยามศัพท์ 
 เนื้อหาของการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอาง หมายถึง สารที่อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดท าโดยบริษัทเครื่องส าอาง โดยเป็นสารที่มีการ
ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ เช่น ความกลัว ความรักและความอบอุ่น ความรู้สึกผิดและความสงสาร เป็นต้น 
 ลักษณะของสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ หมายถึง สารที่ผู้ส่งสารส่งออกมายัง
ผู้รับสารโดยมีความตั้งใจโน้มน้าวเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม 
โดยจะใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์หลายรูปแบบ เช่น ความกลัว ความรักและความอบอุ่น ความรู้สึกผิดและความ
สงสาร เป็นต้น ซึ่งจุดจูงใจเชิงอารมณ์ใช้การวิเคราะห์ผ่านภาพและข้อความที่ปรากฎในสาร 
 ทัศนคติของผู้บริโภค หมายถึง ความรู้สึกที่มีจิตใจโน้มเอียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้บริโภคซึ่งอาจจะ
เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สนับสนุนหรือคัดค้านหรือกลางๆ 
 พฤติกรรมการซื้อสินค้า หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการ
รับรู้ และผ่านการประเมินค่าต่อข้อมูลของตราสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
 ผลของการโน้มน้าวใจ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากรับชมสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ โดย
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ เกิดทัศนคติที่ดีต่อประเด็นการ



 182 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง เกิดการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนองค์กร ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเชิงทัศนคติอาจเป็นได้
ทั้งบวกและลบ รวมไปถึงการมีแนวโน้มที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าที่รณรงค์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบสารส าหรับการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้
สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่มีความสนใจและความต้องการที่จะใช้เรื่องจุดจูงใจในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการต่อต้านใช้สัตว์ทดลอง ทั้งนี้จะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผน
งานรณรงค์และตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้ 
3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องการสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอาง อีกท้ังยังเกิดความรู้ในแง่มุมต่างๆอันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป 

 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 แนวคิดเรื่องการสื่อสารรณรงค์ 

 แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพ่ีอการโน้มน้าวใจ 
 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอาง” นับว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือบริษัทเครื่องส าอางซึ่งจัดอยู่ใน
ประเภทของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการส่งเสริมประเด็นสังคม การส่งเสริม
ประเด็นมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย เพราะบริษัทจะค านึงถึงทัศนคติที่กลุ่มเป้าหมายมี
ต่อประเด็นและต่อองค์กร จากหลักการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเครื่องส าอางจะท าให้
บริษัทได้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ผลกระทบด้านชื่อเสียงและความไว้วางใจ 
ตลอดจนผลกระทบในด้านความเป็นผู้น า เป็นต้น  
 เนื่องจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อประเด็นการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง
ของบริษัทเครื่องส าอางเป็นประเภทการรณรงค์แบบต่อเนื่อง โดยมีแนวทางให้ปรับเปลี่ยนทั้งทัศนคติและ
พฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยชิ้นนี้จะให้ความส าคัญกับจุดจูงใจเชิงอารมณ์ในสารเพ่ือศึกษาทัศนคติ
และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้นสารที่ถูกคัดเลือกมาจะใช้การโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่ความแตกต่างภายในสาร ซึ่งใช้กรอบแนวคิดทั้งการออกแบบสารและจุดจูงใจเชิง
อารมณ์เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ความแตกต่างภายในสาร สารในงานรณรงค์เพ่ือการโน้มน้าวใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ
ต่อต้านการใช้เครื่องส าอางที่มีการทดลองกับสัตว์ จะมุ่งเน้นไปที่การใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ โดยจะน าเสนอ
ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ท่ีหลากหลาย โดยความแตกต่างภายในสารของชิ้นงาน คือ สารที่มีจุดจูงใจที่
ต่างกัน เช่น จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว จุดจูงใจโดยใช้ความสงสารและรู้สึกผิด จุดจูงใจโดยใช้ความรักและ
ความอบอุ่น และจุดจูงใจโดยใช้เรื่องเพศ เป็นต้น    
 ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ ส าหรับสภาพการณ์ต่างๆ ในงานวิจัยชิ้นนี้จะมีความหลากหลาย
ทางสภาพการณ์เป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องจาก การเลือกใช้หรือซื้อเครื่องส าอางของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่จะส่งผลต่อการโน้มน้าวใจ เช่น คนในครอบครัวหรือเพ่ือนแนะน าให้ใช้เครื่องส าอางที่ไม่
ทดลองกับสัตว์ก็จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หรือในกรณีที่ผู้บริโภคไม่มีความรู้เรื่องการใช้
สัตว์ทดลองมาก่อนหน้าเลย การโน้มน้าวใจก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ดังนั้นแล้ว องค์ประกอบพ้ืนฐานของการ
โน้มน้าวใจในทุกสถานการณ์จะมีองค์ประกอบตามกระบวนการสื่อสารที่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่าง
กันตามบริบทของสารที่จะใช้โน้มน้าวใจในการท าการทดลอง 
 สุดท้ายนี้ งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารโน้มน้าวใจเพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอาง”  จึงมีกระบวนการที่เริ่มต้นจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยการ
ออกแบบสารชิ้นงานรณรงค์เพ่ือวัดทัศนคติต่อทั้งประเด็นและบริษัทเครื่องส าอาง ตลอดจนวัดแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ของกลุ่มสาธารณชนและผู้บริโภค 

  
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพ่ือต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัท
เครื่องส าอาง” เป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิธี โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนที่หนึ่งใช้การ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และส่วนที่สองใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งมี
รายละเอียดของวิธีการวิจัยแต่ละส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่หนึ่ง การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เริ่มจากการคัดเลือกสารในรูปของ
สิ่งพิมพ์ที่มีการรณรงค์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอางทั้งต่างประเทศและใน
ประเทศไทย โดยศึกษาเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการใช้กลวิธีและจุดจูงใจเชิงอารมณ์ โดยเลือกศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 
2543 - พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้วิจัยค้นหาสารจากฐานข้อมูลออนไลน์ (CU Reference Databases) ซึ่งค าที่ใช้ใน
การค้นหา (keyword) คือ "against animal testing by cosmetic company" หรือ "การต่อต้านการใช้
สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง" ถัดมาน าชื่อตราสินค้าของเครื่องส าอางที่สื่อสารรณรงค์เรื่องนี้ไปค้นหา
จากสื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม เพ่ือน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านกลวิธีและจุดจูงใจเชิง
อารมณใ์นการโน้มน้าวใจ  
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 จากการวิจัยเชิงเอกสารที่ได้ค้นคว้าจากทั้งฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีจ านวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น (ภาคผนวก ก.) แต่ผู้วิจัยท าการคัดเลือกเหลือเพียง 4 ชิ้นเพ่ือใช้
ในการจัดการสนทนากลุ่มต่อไป  
 ส่วนที่สอง การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เริ่มจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ซึ่งบางส่วนถูกคัดเลือกมาใช้ เป็นตัวอย่างสารในการสนทนากลุ่ม และ
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้นรวม 32 คน ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสโนว์บอล (Snow ball sampling) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ที่เคยซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเครื่องส าอางที่ต่อต้านการใช้
สัตว์ทดลอง 8 คน 
 2. กลุ่มผู้บริโภคเพศชาย ที่เคยซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเครื่องส าอางที่ต่อต้านการใช้
สัตว์ทดลอง 8 คน 
 3. กลุ่มสาธารณชนทั่วไปเพศหญิง 8 คน 
 4. กลุ่มสาธารณชนทั่วไปเพศชาย 8 คน 
 การวิเคราะห์และรายงานผลในส่วนของการสนทนากลุ่มเป็นการถอดเทปเพ่ือสรุปเนื้อหาและสิ่งที่
ต้องการทราบซึ่งได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อันได้แก่ การศึกษาผลของสารที่ใช้จุดจูงใจเชิง
อารมณ์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง โดยศึกษาในส่วนของทัศนคติที่มีต่อ
ประเด็นการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อบริษัทเครื่องส าอาง 
ตลอดจนแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้ บริโภคและสาธารณชน โดยจะวิ เคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) การเขียนสรุปเป็นประเด็นและอธิบายร่วมด้วย 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเบื้องต้น จากการวิจัยเชิงเอกสารได้ทั้งหมด 8 ชิ้น (ภาคผนวก ก.)  และพบว่าสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีจ านวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น ที่ตรงกับขอบเขตของงานวิจัยมากที่สุด การวิจัยเชิงเอกสารของ
สารทั้ง 4 ชิ้น ที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์รูปแบบต่างๆได้ใช้การวิเคราะห์จากภาพและข้อความโดยมี
ผลการวิจัยดังนี้ 
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 ในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัยส่วนที่สอง (การสนทนากลุ่ม) มีรายละเอียด ดังนี้ 
ทัศนคติต่อจุดจูงใจเชิงอารมณ์ในสารเรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง 
 ผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้งสาธารณชนเพศหญิง เพศชาย และกลุ่มลูกค้าเพศหญิง เพศชายทุกท่าน
เลือกสารที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ด้านความกลัว เป็นสารที่ท าให้ค านึงถึงเรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง
มากที่สุด เพราะภาพและข้อความท าให้รู้สึกถึงความโหดร้าย รู้สึกกลัว เห็นแล้วหดหู่เพราะต้องเอาสัตว์ไป
แลกกับความงาม รู้สึกสงสาร ท าให้ไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น สารที่ใช้จุดจูงใจ
เชิงอารมณ์ด้านความกลัวมักถูกน าไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือรวบรวมรายชื่อเพ่ือเรียกร้อง
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือกระตุ้นความตื่นตัวกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้จุดจูงใจด้านความกลัวที่ไม่มาก
นักและการโน้มน้าวใจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คู่ขนานกันไปในเชิงบวกอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gass และ Seiter 
ทัศนคติต่อประเด็นการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอาง 
 กลุ่มสาธารณชนทั้งเพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติที่เหมือนกันในเรื่องการใช้สัตว์ทดลองให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสมเพราะค านึงถึงเรื่องศีลธรรม ไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ ในขณะที่กลุ่มลูกค้าเพศหญิงซึ่ง
เป็นบุคคลที่เลี้ยงสัตว์และเป็นมังสวิรัติ รู้สึกไม่เห็นด้วยที่จะน าสัตว์มาทดลองกับเครื่องส าอาง แต่กลุ่มลูกค้า
เพศชายสนับสนุนให้ใช้สัตว์ทดลองในเครื่องส าอางเพ่ือความปลอดภัยของมนุษย์ ซึ่งการสนทนากลุ่ม
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ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Lutz (1991) ที่ระบุไว้ว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทัศนคติ มนุษย์
เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ผ่านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ทัศนคติต่อบริษัทเครื่องส าอาง 
 การไม่ใช้สัตว์ทดลองของบริษัทมีส่วนช่วยผลักดันเรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียงดีขึ้นนั้น กลุ่ม
สาธารณชนเพศหญิงมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากชื่อเสียงต้องค านึงถึงเรื่อง
คุณภาพของสินค้าด้วย ส่วนภาพลักษณ์นั้นดี เพราะบริษัทจะมีจุดขายที่ชัดเจนว่ารักสัตว์ ในขณะที่กลุ่ม
สาธารณชนเพศชายมากกว่าครึ่งเชื่อว่าภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นไปในทิศทางบวก แต่ชื่อเสียงขึ้นอยู่กับการ
โปรโมตและการท ากิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณภาพของสินค้าด้วย 
 ในขณะที่ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงทุกท่านเห็นด้วยว่าภาพลักษณ์และชื่อเสียงบริษัทดี แต่คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยรับรู้ เพราะไม่ได้สนใจเรื่องการไม่ใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องส าอางเหมือนกับกลุ่มลูกค้าที่
ใส่ในเรื่องนี้จริงจัง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริโภคเพศชายมีความเห็นไม่ต่างกับกลุ่มสาธารณชนเพศชาย 
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ 
 กลุ่มสาธารณชนเพศหญิงทั้งหมดชอบสินค้าที่ไม่ทดลองกับสัตว์ แต่ไม่มีใครเลือกซื้อเครื่องส าอางที่
ไม่ทดลองกับสัตว์เลย เพราะค านึงถึงปัจจัยอ่ืนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น คุณภาพ รีวิว และราคา ซึ่งต่าง
จากกลุ่มสาธารณชนเพศชาย เพราะกลุ่มสาธารณชนเพศชายสองท่านจะซื้อเครื่องส าอางที่ไม่ทดลองกับ
สัตว์ แต่ไม่ได้ค านึงถึงการไม่ใช้สัตว์ทดลอง จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าทัศนคติเป็นส่วนของความรู้สึก 
(affect) เท่านั้น โดยแยกออกจากส่วนความตั้งใจซื้อหรือพฤติกรรมการซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในกลุ่มของ
สาธารณชนทั่วไป 
 ในขณะที่ กลุ่มลูกค้าเพศหญิงทุกท่านชอบและซื้อสินค้าที่ไม่ทดลองกับสัตว์ แต่ปัจจัยที่ค านึงถึง
ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการไม่ใช้สัตว์ทดลอง ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเพศชายมากกว่าครึ่งชอบสินค้าที่ไม่ทดลองกับ
สัตว์ เพราะรู้สึกดีท่ีไม่ต้องท าร้ายสัตว์ แต่การซื้อสินค้ามีเพียงห้าท่านที่ซื้อสินค้าที่ไม่ทดลองกับสัตว์ แต่ไม่ได้
ค านึงถึงเรื่องการไม่ใช้สัตว์ทดลอง 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจัยชิ้นต่อไปสามารถเลือกใช้สารจากผู้ส่งสารที่เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลก าไร เนื่องจากมี
จ านวนสารให้ศึกษามากกว่าบริษัทเครื่องส าอาง 

2. ในประเทศไทย ไม่มีบริษัทเครื่องส าอางใดที่ผลิตสารที่ใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นในเรื่อง
การต่อต้านการใช้สัตว์ทดลอง จึงอาจท าให้สาธารณชนเกิดการรับรู้และความสับสนได้ง่าย 

3. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยมีจ ากัดเพียง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คนอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งงานวิจัยชิ้นต่อไปอาจเลือกศึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรเพ่ิมเติม 
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