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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ (Metrosexual) รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดย
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางประเภท Skincare ของผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย 2) เพ่ือศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare ด้านคุณสมบัติ 
บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย 3) เพ่ือศึกษาความ
ต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท 
Skincare โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม ( focus group) กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย จ านวน 30 คน (6 กลุ่ม)  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุการใช้เครื่องส าอาง skincare มีด้วยกันอยู่ 2 สาเหตุ คือ การมีปัญหาผิว
และการดูแลตัวเองเพ่ือบุคลิกภาพภายนอกของตนเองที่ดี โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อไปในทิศทาง
เดียวกัน ลักษณะความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ก็ต่างกันออกไป แต่มีปัจจัยและวิธีการเลือกซื้อที่คล้ายกัน 2) 
ทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare สามารถสรุปออกมาเป็นทัศนคติ 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของวัสดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare ที่โดยส่วนใหญ่
จะเน้นไปที่ความทนทาน การใช้งานสะดวกและเหมาะสมกับสถานที่ รวมถึงปลอดภัยและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนด้านความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare กลุ่ม
ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น ไม่เหมาะสม แต่มี
ความเห็นว่าว่าสีโทนทึบ เช่น สีด า สีเทา สีน้ าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกับการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอางประเภทskincare 3) วัสดุแต่ละชนิดสามารถสื่อถึงบุคลิกภาพและคุณค่าให้กับตราสินค้าที่ต่างกัน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ออกไป 4) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องส าอางประเภทskincare โดยที่มอง
ว่าวัสดุหรือรูปร่างต่างกันจะสามารถสื่อสารได้ว่าผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์นั้นๆต่างกันออกไปด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านมูลค่าหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์และตราสินค้า อีกทั้งบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงมูลค่าและความ
น่าเชื่อถือของสินค้าหรือตราสินค้าได้รวมถึงมีผลต่อการตัดสินใจทดลองใช้เครื่องส าอาง skincareด้วย 
นอกจากนี้ความคิดเห็นต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare ในอุดมคติและในอนาคตของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกัน คือ ความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานเหมือนกัน ดังนั้น
การศึกษาความพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพ่ือสามารถสร้างสรรค์รูปแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังท าให้บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ของตัวมันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อ, บรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare, ทัศนคติ, ผู้บริโภคเพศชาย
กลุ่มสมัยใหม่, บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์, คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ 

 

Abstract 

This research studies consumption behavior and attitude about skincare package of 
generation Y metrosexual consumer. Owing to growth of beauty market in the recent years, 
especially for skincare market, are interesting by current consumers. As well as the new 
generation consumer, generation Y metrosexual consumer; who influences the skincare 
market vividly in this recent years. Therefore, the objective of this research are 1) To study 
the decision making behavior of skincare package for generation Y metrosexual consumer. 2) 
To study the most proper qualification, personality and value of skincare package that affect 
the metrosexual’s attitude. 3) To study generation Y metrosexual’s needs of skincare 
package. The data collect method used in the research was focus group interview with 30 
participants (6 groups).  

The research findings indicate the following: 1) There are 2 main reasons of skincare 
usage which are skin problem and good personality. The participants mainly have same 
purchasing direction and factors of decision making but different purchasing frequency. 2)  
The attitude of skincare package’s qualification can be classified as 2 aspects; for the 
propriety of skincare package’s material and shape  are mostly durability, convenience and 
fit with using area. For the propriety of skincare package’s color, the most inappropriate 
color to be used as skincare package is the dazzling and too bright color e.g. red, orange, 
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yellow etc. but the most appropriate to be used as skincare package is dark tone e.g. black, 
gray, dark blue etc. or white. 3) Each kind of material is able to associate with brand 
personality and brand value differently. 4) Most participants give precedence to skincare 
package whereas the material and the shape can associate with the skincare product 
differently, not only the product value, but also the brand value. Moreover, skincare 
package can associate with the reliability of the product and influence the trial decision as 
well.  For the opinion of current and future need of skincare package, most participants 
require the package that is convenient to use. However, to choose the right package for 
skincare product must study towards the usage objective of the main consumer thoroughly 
in order to let the proper package perform its duty efficiently. 

Keywords: Decision Making Behavior, Skincare Package, Attitude, Metrosexual consumer, 
Package Personality, Package Qualification 

 

บทน า 

ตลาดเครื่องส าอางเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงกว่าหนึ่งแสนล้านบาทและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรง
ข้ามกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าตลาดเครื่องส าอางโตกว่า 
GDP ของประเทศก็เป็นไปได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคค านึงถึงบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น มีสินค้าจาก
นวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น มีการเติบโตของสังคมเมือง ท าให้มีแรงซื้อมากขึ้น (ผู้จัดการรายวันออนไลน์, 19 
กรกฎาคม 2557)   โดยเฉพาะผู้บริโภคเพศชายในปัจจุบัน อีกทั้งผู้บริโภคยังเน้นสินค้าหลากหลายขึ้น โดยยึด
ติดแบรนด์น้อยลงและมุ่งเน้นไปทางคุณภาพและราคาของสินค้ามากขึ้นด้วย ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้ตลาด
เครื่องส าอางมีแรงผลักดันในการเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันระหว่างแบรนด์ไทยและต่างชาติเพ่ือ
แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (Skincare) ก าลังมาแรงและมีโอกาสขยายตัว
ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตลาดบนจนถึงตลาดล่าง โดยกลุ่มสินค้าตลาดบนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกระแสที่คล้ายกัน 
โดยเน้นหนักที่เรื่องของสารสกัดธรรมชาติ 100% รวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ซึ่งจะมีราคาสูง เพราะผู้ซื้อใน
กลุ่มนี้มีก าลังซื้อสูง จึงเน้นแข่งขันกันที่คุณภาพ ท าให้ถึงแม้จะมีผู้บริโภคน้อย แต่มีมูลค่าทางการตลาดสูง ใน
ส่วนของกลุ่มตลาดกลาง กระแสของสินค้าจะเน้นไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพ่ิงเริ่มท างานหรือที่เรียกว่า First 
Jobber ที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีก าลังซื้อที่ดีอยู่ในระดับกลาง และมีอัตราการขยายตัวสูง ซึ่งจะมุ่งเน้นการ
แข่งขันด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และส่วนตลาดล่าง ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด เพราะเป็นที่
ต้องการมากและเป็นฐานการบริโภคส่วนใหญ่ของประเทศ การแข่งขันจึงค่อนข้างสูง รวมถึงยังเกิดกระแสการ
ใส่ใจความงามและสุขภาพก็ก าลังขยายตัวมากในหมู่ผู้บริโภคและคาดว่าในอนาคตจะขยายตลาดเป็นขนาด
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ใหญ่ นอกจากนี้  ตลาดเครื่องส าอางคาดว่าจะเติมโต 7-8% สูงกว่า GDP ของประเทศ (Marketeer,  14 
กรกฎาคม 2557) ซึ่งสอดคล้องกับข่าวจากส านักพิมพ์ผู้จัดการที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น โดย Marketeer กล่าวไว้
อีกว่า กลุ่มเครื่องส าอางระดับกลางจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง โดยพฤติกรรมผู้บริโภค
เครื่องส าอางประเภท Make up ส่วนใหญ่จะไม่มี Brand Loyalty เพราะเน้นไปที่ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมามากมาย แต่ในส่วนของผู้บริโภคเครื่องส าอางประเภท Skincare ส่วนใหญ่จะมี Brand 
Loyalty หากที่ใช้อยู่เหมาะกับผิวแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแบรนด์เพราะกลัวอาการแพ้หรือผิวหน้าที่แย่ลง และ
ในช่วงเวลาต่อมา ตลาด Skincare และ Make Up ในประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN ในครี่งปี
แรกของปี 2557 โดยตลาด Skincare ที่ใหญ่ที่สุดคือประเภทดูแลผิวหน้า ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 68% 
ของตลาด Skincare ทั้งหมด สามารถคิดเป็นจ านวนเงินถึง 35,752 ล้านบาท(Marketeer,  3 กันยายน 2557)  
ดังนั้นตลาดความงามดังเช่นตลาดเครื่องส าอางจึงเป็นธุรกิจที่มีสีสันสวยงามทางกลางสมรภูมิการแย่งชิงและ
การแข่งขันอย่างจริงจังในปี 2557 

ต่อมาในปี 2558 ตลาดธุรกิจเครื่องส าอางและความงามยังคงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง
และขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิงยังคงให้ความส าคัญกับสุขภาพและความ
งาม รวมถึงการดูแลตัวเองมากขึ้น จนท าให้ผู้บริโภคมองว่าสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ท าให้ตลาดกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่โตเงียบและเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางการตลาด ซึ่งจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยที่ท าการส ารวจเกี่ยวกับธุรกิจที่รุ่งเรืองและเติบโตในปี 2557 และมีแนวโน้มเดินหน้าไปได้ดีในปี 
2558 นั้น 2 อันดับแรกคือ  ทางการแพทย์และความงามและธุรกิจเครื่องส าอางและครีมบ ารุงผิว แสดงให้เห็น
ว่าธุรกิจความสวยความงามยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตลาด
เครื่องส าอางมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉลี่ย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท  ซึ่งตลาด
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไทยกลุ่ม Skincare มีมูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวขาวถึง 48% ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทั่วไป 43% และผลิตภัณฑ์บ ารุงแบบให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9%  ถือว่า 
เครื่องส าอางประเภท Skincare เป็นตลาดที่ใหญ่มากและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปิดตลาดทางการ
ค้ากับกลุ่มประเทศ ASEAN ในอนาคต ทั้งนี้ท าให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจะต้องคิดสิ่งที่แตกต่างเพ่ือดึงดูด
ความสนใจให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขาย การแจงรายละเอียดเรื่องของวัตถุดิบที่น าเข้า
มากจากต่างประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ และอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อทัศนคติของผู้บริโภคคือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงามที่นอกจากจะต้องสร้างความ
โดดเด่น ทันสมัยเข้ากับยุคและแบรนด์แล้ว ยังต้องค านึงถึงการใช้งานจริงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  

บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นเครื่องมือส าคัญชิ้นหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ใช้สื่อสารข้อความถึง
ผู้บริโภคผ่านรูปร่าง สี วัสดุและการออกแบบอ่ืนๆ แสดงเอกลักษณ์หรือบุคลิกพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะตน 
(Brand Image) ของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตให้เกิดความเด่นชัด ผิดแผกจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน เป็นที่สะดุดตา
และเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่ให้จดจ า รวมถึงถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์นั้น
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ด้วย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือน “พนักงานขายเงียบ” (The Silent Salesman) ที่ท าหน้าที่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อ (Point of Purchase) (สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์, 2550) ซึ่งมีอิทธิพลกับ
การรับรู้จนแปรเปลี่ยนเป็นการเกิดทัศนคติของผู้บริโภคและการให้คุณค่ากับตราสินค้าได้ โดยเฉพาะกับตลาด
ธุรกิจที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในกระแสสังคมตอนนี้ ตลาดเครื่องส าอางจึงจ าเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการ
สื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้จนได้ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจึงเป็นโอกาสดีที่ในช่วงปีนี้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับตลาด
เครื่องส าอางหรือความงามทั้งหลายจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคแห่ง
การรักสุขภาพและดูแลตัวเองมากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากการเติบโตของตลาดเครื่องส าอางก็ คือการเกิด
สินค้าประเภทเดียวกันมากเกินความต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถยังยืนอยู่ได้ด้วย
ความมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือนนี้ได้ คือผู้ที่สามารถสร้างตราสินค้าให้โดดเด่น ชัดเจน มีเอกลักษณ์
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภคในสมัยปัจจุบันได้ และเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
และทัศนคติในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน กล่าวคือในปัจจุบันผู้บริโภคไม่
เพียงแต่ซื้อสินค้าที่ต้องการมาใช้แต่ยังซื้อสินค้าที่แสดงถึงเป็นตัวตนของผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ในแต่ละช่วง
วัยของผู้บริโภคในปัจจุบันยังมีทัศนคติแตกต่างกันออกไป เนื่องจากประสบการณ์และพ้ืนฐานการใช้ชีวิตไม่
เหมือนกัน เช่น ผู้บริโภคท่ีอยู่ในช่วงวัยที่เรียกว่า Generation Y เป็นวัยท างานที่มีอายุ 19 – 35 ปี เป็นช่วงวัย
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีความยืดหยุ่นสูง ชอบแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีความอดทน มีความ
คาดหวังสูง เน้นความรวดเร็วในการใช้ชีวิต เป็นต้น ซึ่งในช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงวัยที่ เริ่มมีก าลังซื้อ เนื่องจากเป็น
วัยท างานและมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้เองแล้ว ดังนั้นจึงเป็นวัยที่เหมาะกับการท าการตลาดอย่างยิ่ง ยิ่ง
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากอดีต กลุ่มที่มีก าลังซื้อที่น่าจับตามองในปัจจุบันนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ชายสมัยใหม่ ที่มี
ลักษณะเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีการแสดงออกเป็นเพศชายแต่มีทัศนคติของผู้ชายในรูปแบบใหม่ในเรื่องของการดูแล
รักษาตัวทั้งใบหน้าและร่างกาย เป็นคนทันสมัย มีพฤติกรรมใช้และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์คุณภาพดี ราคาสูง 
คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายเม็ดเงินเพ่ือบ ารุงบ าเรอเสื้อผ้า หน้า ผม และผิวพรรณ เฉลี่ยปีละ 250 ,000 - 350,000 บาท 
ซึ่งสูงกว่าคนทั่วไปถึง 3-4 เท่า (Positioning 2550, 5 มกราคม) ดังนั้นการท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือตัว
แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้ จึงต้องค านึงถึงความแตกต่างของผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้หากแบรนด์สามารถสร้างทัศนคติ
ที่ดีได้จากด้วยวิธีใดก็ตาม การท าให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  

การมุ่งหาวิธีการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็น
ปัจจัยส าคัญในการประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ทั้งนี้ในตลาดเครื่องส าอางและความงามที่มีการแข่งขันสูง จึง
จ าเป็นต้องคัดสรรวิธีการที่สามารถผลักดันให้สินค้าเข้าไปอยู่ในความคิดแรกของผู้บริโภค (Top of Mind) และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ได้รับความนิยมและขยายตัวมากในตลอดช่วงปีนี้คือตลาดเครื่องส าอางประเภท  
Skincare ซึ่งต่างก็ดึงกลยุทธ์ต่างๆนานามาสนองความต้องการ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้บริโภคจะรับรู้และเกิดทัศนคติที่ดี
ก่อนเป็นด่านแรกของกระบวนการสื่อสารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก็คือบรรจุภัณฑ์ เพราะฉะนั้นการศึกษา
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พฤติกรรมการเลือกซื้อและหาวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางผ่านผู้บริโภคที่ เริ่มมีก าลังซื้อ 
(Purchasing Power) ในปัจจุบัน ซึ่งศึกษาตั้งแต่พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในรุ่น 
Generation Y ที่มีวิถีชีวิตและวิธีการคิดที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่เริ่มมีก าลังซื้อและก าลังขยายตัวขึ้น
เรื่อยๆ ท าให้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจากผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์จะได้
ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต่างกันและด้านผู้บริโภคก็จะสามารถบอกความ
ต้องการในฐานะผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จริง ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส าอางที่สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
เหมาะสมกับการศกึษาท าการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและน ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรม
ในด้านที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

ผู้วิจัยมีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องส าอาง skincare ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเพศชาย
สมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย โดยมีจุดประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางประเภท Skincare ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจ
เนอเรชั่นวาย 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare ด้านคุณสมบัติ บุคลิกภาพและคุณค่าที่
มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่นวาย 

3. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่นวายเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอางประเภท Skincare 
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ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัยได้ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายหรือเกิดในพ.ศ. 2523 – 2539 (อายุ 19 – 35) จ านวน 30 คน ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ซ่ึงเป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างกว้าง มีทั้งกลุ่มคนที่เป็นนักศึกษาและกลุ่มคนท างาน แสดงให้เห็นว่า
ในกลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายมีสถานะทางสังคมที่ต่างกันออกไป จึงใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น หรือเกิดในพ.ศ. 
2523 – 2530 (อายุ 28 – 35) จ านวน 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นตอนปลาย หรือเกิดในพ.ศ. 2531 
– 2539 (อายุ 19 – 27) จ านวน 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายมักจะมีวิถีชีวิตที่ชัดเจนและอยู่
ในสังคมที่มีคนคล้ายกันกับตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจง ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างจึงใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบอกต่อ (Snowball 
Sampling)  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการแบ่งส่วนของการสนทนากลุ่มออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง
ประเภท Skincare 

- ด้านวัสดุ 

- ด้านรูปร่าง 

- ด้านสี 
 

ทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่นวายต่อบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare: 

1. บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare 

2. คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare 

3. คุณค่าของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องส าอางประเภท Skincare ของ
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น Generation Y 

 

ช่วงอายุของผู้บริโภค 
เพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่น

วาย 
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2. พฤติกรรมและทัศนคติเก่ียวกับเครื่องส าอางประเภท skincare  
3. ทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare  

- ด้านรูปร่าง เช่น ทรงขวด ทรงกระปุก ทรงขวดปั๊ม เป็นต้น 

- ด้านวัสดุ เช่น พลาสติก แก้ว ไม้ โลหะ เป็นต้น 

- ด้านสี เช่น สีโทนร้อน สีโทนเย็น เป็นต้น 
4. ทัศนคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท 

skincare 
5. ทัศนคติรวบยอดเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางประเภท Skincare ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น เจนเนอ
เรชั่นวาย 

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องส าอางประเภท skincare จะเห็น
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีสาเหตุหลักที่ใช้เครื่องส าอาง skincare ที่คล้ายกัน คือ การมีปัญหา
เรื่องผิว รองลงมาเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่ดี แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ เครื่องส าอาง skincare ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มที่ใช้ต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรด้านอาชีพและรายได้ตามประสบการณ์การ
ท างานที่ท าให้การเลือกใช้เครื่องส าอาง skincare ต่างกันออกไป  ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม
ตัวอย่างนี้ที่ชัดเจนที่สุด คือ เรื่องของรายได้ ซึ่งส่งผลต่อการเลือกใช้เครื่องส าอาง skincare ที่ต่างกัน
ด้านราคา โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายจะมีการเลือกใช้
เครื่องส าอาง  skincare ที่มีราคาที่ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวาย
ตอนต้น อีกท้ังเรื่องของความหลากหลายของเครื่องส าอาง  skincare ที่ใช้ ด้านกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
เพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายตอนต้นจะใช้หลากหลายกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย แต่จะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น
เจนเนอเรชั่นวายตอนปลายที่เป็นกลุ่มคนท างาน (First Jobber) อยู่บ้าง เนื่องด้วยเพราะประกอบ
อาชีพและมีรายได้แล้วเช่นกัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวาย
ตอนต้นยังมีพฤติกรรมการซื้อแบบซ้ าผลิตภัณฑ์เดิมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ใน
เจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยอายุที่มากกว่าและได้ทดลองใช้มาหลายอย่าง 
จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ าแบบเดิม เพราะปลอดภัยและมั่นใจได้มากกว่า 
รวมถึงความถี่ในการซื้อที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายที่ต่างกันออกไป 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายมีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กกว่า จึงท าให้ซื้อบ่อยขึ้น และหากดูจากปัจจัยการซื้อที่กลุ่มตัวอย่างนี้มีทัศนคติที่
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ให้ความส าคัญกับเรื่องของราคามาเป็นอันดับแรกและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สูงกว่าอีก
กลุ่ม ท าให้มีความถี่ในการซื้อสูงกว่า ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายตอนต้นมี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ 3 เดือน 1 ครั้ง อาจจะเป็นเพราะมีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายจนอยู่ตัวแล้ว อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการซื้อกักตุนเอาไว้ด้วย จึงเป็นผลให้ระยะห่างในการ
ซื้อยิ่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทั้งกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่น
วายตอนปลายและตอนต้น ได้ให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องส าอาง skincare ไม่ต่างกัน 
แสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีความส าคัญและส่งผลต่อทัศนคติของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายอย่าง
แท้จริง ซึ่งกระบวนการเลือกใช้เครื่องส าอาง skincare สอดคล้องกับล าดับขั้นตอนกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546)  

ในส่วนของทัศนคติของเครื่องส าอางประเภท skincare ส าหรับผู้ชาย (skincare for men) 
และ skincare ทั่วไป กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอาง skincare ประเภท
ไหนหรือเป็นแบบใด อย่างไรก็มีความส าคัญเหมือนกัน บางคนมองว่าเครื่องส าอาง skincare for 
men สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ชายกล้าใช้เครื่องส าอาง skincare มากขึ้น แต่บางคนมองว่าเครื่องส าอาง 
skincare for men นั้นเหมาะสมกับผู้ชายมากกว่าเพราะถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือผู้ชาย แต่โดยส่วนใหญ่คน
จะให้ความส าคัญกับเครื่องส าอาง skincare for men น้อยกว่าการให้ความส าคัญเครื่องส าอาง 
skincare แบบภาพรวม นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมองว่าผู้ชายที่ใช้เครื่องส าอาง skincare ไม่ใช่เรื่อง
แปลกหรือเรื่องน่าตื่นเต้นแต่อย่างใด แต่มองว่าเป็นเรื่องที่ปกติ เพราะฉะนั้นประเด็นการเลือกซื้อ
เครื่องส าอาง skincare ของผู้ชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายจึงไม่ใช่เรื่องของประเภทของ
เครื่องส าอาง skincare ที่แบ่งตามเพศ แต่เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และราคาที่มีความส าคัญและ
ส่งผลต่อทัศนคติของคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริง ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดสอดคล้องกับเรื่องปัจจัยก าหนด
พฤติกรรมของผู้บริโภค (ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท Skincare ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น
เจนเนอเรชั่นวาย 

จากผลการวิจัยทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare ในส่วน
ของความเหมาะสมของวัสดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง skincare จะเห็นได้ว่าโดยส่วน
ใหญ่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุพลาสติกได้รับการเลือกให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องส าอาง 
skincare เกือบทุกประเภท เนื่องจากมีความคงทน ไม่แตกง่าย อีกทั้งยังสามารถตัดบรรจุภัณฑ์เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เหลือปริมาณน้อยได้ด้วย ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย
ตอนปลายที่เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุแก้วเหมาะสมกับเครื่องส าอาง skincareส าหรับดูแล/บ ารุง
ผิวหน้า เนื่องจากดูสะอาดและปลอดภัยเหมาะกับผิวหน้ามากกว่า โดยรูปร่างที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ 
ขวดปั้ม ทั้งนี้เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก ไม่เลอะเทอะ รองลงมาเป็นแบบหลอด เนื่องจากสามารถกะ
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ปริมาณได้ ในส่วนของเรื่องความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท 
skincare สีจ าพวกสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น ไม่เหมาะสมกับการน ามาใช้
เป็นสีบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare เพราะดูแรงและอันตรายเกินไป ดังเช่น น. ณ 
ปากน้ า (2525) ได้อธิบายถึงสีวรรณะร้อนไว้ว่าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรง จึงไม่เหมาะน ามาใช้กับผิว 
และดูไม่มีความเป็นชาย แต่มีความเห็นว่าสีโทนทึบ เช่น สีด า สีเทา สีน้ าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกับ
การน ามาใช้เป็นสีบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทskincare เพราะดูสะอาด เรียบง่าย และดูเหมาะ
กับผู้ชาย ซึ่งตรงกับการท าวิจัยเรื่องกลุ่มสีซึ่งแสดงความเป็นผู้ชายที่ณรงค์ศักดิ์ วดิศิริศักดิ์ (2555) ได้
ศึกษาและบทความการศึกษาเรื่อง The Psychology of Color in Marketing (2014) ด้วย 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของความเหมาะสมเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่แต่ละคนก็มีมุมมองและ
ทัศนคติต่อความเหมาะสมในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภค (เนตรนภา ชินะสกุลชัย, 2553) ที่ก่อให้เกิดทัศนคติต่อลักษณะบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง 
skincare ประเภทต่างๆได้ต่างกันออกไป โดยประกอบไปด้วยทัศนคติทั้ง 3 องค์ประกอบ (ชูชัย 
สมิทธิไกร, 2557) ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อการเกิดคุณค่าของ
ตราสินค้าในส่วนของกระบวนการเกิดคุณค่าตราสินค้า (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ขั้นตอนการสื่อสาร
เกี่ยวกับสินค้าไปสู่ลูกค้าในส่วนของความรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่อาศัยทัศนคติของผู้บริโภคในการ
เชื่อมโยงระหว่างการสื่อสารผ่านลักษณะบรรจุภัณฑ์ไปยังตราสินค้า โดยอาศัยแทรกแซงเข้าไปตาม
ความรู้ด้านตราสินค้าท้ัง 2 ด้าน ทั้งด้านการรับรู้และภาพลักษณ์ของตราสินค้าและนอกเหนือจากการ
สร้างทัศนคติและการเกิดคุณค่าตราสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง skincare ยังสามารถก าหนด
บุคลิกภาพของตราสินค้าได้ด้วย จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับทัศนคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่าตรา
สินค้าของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare ท าให้ได้ผลจากการเลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถสื่ออารมณ์ออกมาตามบุคลิกภาพของหลักการจัดมิติบุคลิกภาพ 5 ด้านของ Aaker (1997, 
อ้างถึงในกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์และก่อพงษ์ พลโยราช, 2556) โดยวัสดุแต่ละชนิดสามารถสื่อถึง
บุคลิกภาพและคุณค่าให้กับตราสินค้าที่ต่างกันออกไป โดยหากนับจากการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวัสดุโลหะมีบุคลิกภาพลักษณะกล้าท้าทาย ทันสมัย น่าตื่นเต้น 
มีความเป็นผู้น าและมีความเป็นชาย วัสดุพลาสติกมีบุคลิกภาพลักษณะติดดิน เป็นต้นแบบ และเรียบ
ง่าย วัสดุไม้มีลักษณะบุคลิกภาพที่เป็นมิตร เท่ห์  มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ มีความเป็น
ตะวันออก และวัสดุแก้วมีลักษณะบุคลิกภาพที่มีความเป็นหนุ่มสาว มีความน่าเชื่อถือ มีระดับ มีความ
หรูหรา มีความเป็นผู้หญิงและมีความเป็นตะวันตก หรือสามารถจัดกลุ่มออกมาได้ดังต่อไปนี้ 

1. วัสดุที่สามารถแสดงออกถึงบุคลิกภาพจริงใจ ได้แก่ พลาสติกและไม้  
2. วัสดุที่สามารถแสดงออกถึงบุคลิกภาพน่าตื่นเต้น ได้แก่ โลหะ ไม้ และแก้ว ตามล าดับ 
3. วัสดุที่สามารถแสดงออกถึงบุคลิกภาพมีความสามารถ ได้แก่ แก้วและโลหะ 
4. วัสดุที่สามารถแสดงออกถึงบุคลิกภาพโก้หรู ได้แก่ แก้ว ไม้และพลาสติก 
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5. วัสดุที่สามารถแสดงออกถึงบุคลิกภาพเข้มแข็ง ได้แก่ โลหะ แก้วและไม้ 

ในเรื่องของทัศนคติของผู้บริโภคในกรณีที่บรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท  skincare มีสี
เดียวกันแต่มีรูปร่างหรือวัสดุที่ต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารู้สึกต่าง เนื่องจากการใช้งานหรือ
การสัมผัสโดยตรงและการสื่อสารผ่านวัสดุหรือรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างหลายคนมี
ความเห็นว่าวัสดุหรือรูปร่างต้องท าหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายใน ซึ่งหากวัสดุหรือรูปร่างเปลี่ยนไป 
แสดงว่าผลิตภัณฑ์ข้างในก็เปลี่ยนตาม จึงท าให้รู้สึกถึงความแตกต่างถึงแม้จะเป็นมีสีเดิมก็ตาม ทั้งนี้
สอดคล้องกับหลักการหน้าที่และความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ (สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์, 2550) 
นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง skincare ยังมีอิทธิพลและมีความส าคัญต่อการเลือกซื้อตราสินค้า 
เนื่องจากสามารถสื่อถึงมูลค่าและความน่าเชื่อถือของสินค้าหรือตราสินค้าได้ รวมถึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจทดลองใช้เครื่องส าอาง skincare ด้วย ซึ่งบางคนมีความเห็นว่าบรรจุภัณฑ์จะมีความส าคัญ
หรือมีอิทธิพลในการเลือกซื้อตราสินค้าก็ต่อเมื่อสินค้าหรือตราสินค้านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
เครื่องส าอาง skincare  ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภครับสิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอาง skincare นั้นท าให้เกิดความรู้สึก โดยประกอบไปด้วยค่านิยมและทัศนคติ จึงท าให้เกิด
ความเขา้ใจหรือรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น (สุริโย ชัยโสภา, 2549) และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับเรื่องโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ (ดาราและธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553) ที่กล่าว
ไว้ว่าบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถสื่อและถ่ายทอดความหมายและความคิดต่างๆเกี่ยวกับตราสินค้านั้นๆได้
อีกด้วย 

ดังนั้นบรรรจุภัณฑ์จึงมีส่วนในการสร้างทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินค้า เนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้าได้ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ รูปร่าง สี หรือส่วนประกอบอ่ืนๆสามารถสื่อถึงบุคลิกภาพและคุณค่าตรา
สินค้า ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติต่อตราของผู้บริโภคและสามารถก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าได้
หากได้รับองค์ประกอบในส่วนอ่ืนๆของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงกับกระบวนการท างานของ
องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ซึ่งเริ่มจากการรับรู้ตราสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องส าอาง skincare อาจจะมีบทบาทตั้งแต่ส่วนนี้เลยก็เป็นได้ ซึ่งส่งผลให้ตราสินค้ามีความโดด
เด่นและเกิดทัศนคติต่อสินค้า และหากได้รับองค์ประกอบที่เหมาะสมมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าต่อไป  

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายกับความต้องการของรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอางประเภทskincareในปัจจุบันและในอนาคต 

ผลจากการสรุปการวิจัยเรื่องคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท skincare ใน
อุดมคติ กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประโยชน์ใช้สอยด้านการใช้งานง่าย พกพา
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สะดวก วัสดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสมและท าหน้าที่รักษาผลิตภัณฑ์ภายในตลอดการใช้
งานได้ ควรใช้วัสดุในการท าบรรจุภัณฑ์ที่เสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่ในเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น จะใส่ใจเรื่องของค าหรือ wording ที่จะใช้บนบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเข้า
มาด้วย โดยจะต้องมีการชี้แจงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ด้วยค าที่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจนและเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วย อีกทั้งเรื่องของสีก็ควรเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติหรือ
สีใสหรือไม่ก็ควรเป็นโทนมืดหรือสีเงิน เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคาและน่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคเพศ
ชายสมัยกลุ่มนี้ต้องการตรงกับเรื่องโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ (ดาราและธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553) ที่
กล่าวไว้ว่าบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถสื่อและถ่ายทอดความหมายและความคิดต่างๆเกี่ยวกับตราสินค้า
นั้นได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสี ด้านรูปร่าง ด้านขนาดและด้านวัสดุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในอุดม
คติเหล่านี้ยังสอดคล้องกับการประเมินบรรจุภัณฑ์หรือ  VIEW Model  (Shimp, 2010 อ้างถึงใน 
ดาราและธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553: 296) อีกด้วย 

นอกจากบรรจุภัณฑ์ในอุดมคติแล้ว ยังมีเรื่องของคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง
ประเภท skincare ในอนาคตอีกด้วย โดยที่กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีความต้องการให้บรรจุภัณฑ์ใน
อนาคตมีคุณลักษณะต่างกันออกไปหลายแบบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย สามารถแบ่งกลุ่มความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายกลุ่มนี้ได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มที่เน้นการใช้งานที่ประสิทธิผลมากขึ้น (Efficiency Centric): เน้นความ
สะดวกสบายและรวดเร็ว เช่น เพ่ิมระบบ censor บนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2. กลุ่มที่เน้นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Maximum Utility Centric): เพ่ิม
บทบาทของบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้นจากหน้าที่หลัก เช่น สามารถรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ภายใน
ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

3. กลุ่มที่เน้นรูปลักษณ์ (Attractiveness Centric): อยากให้เกิดความแตกต่างทางด้าน
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่ค านึงถึงเรื่องการใช้งานเป็นหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์ 
skincare ที่มีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแบบหลายสไตล์ของผู้บริโภค เป็นต้น 

4. กลุ่มท่ีเน้นเรื่องขนาด (Travelers): อยากให้มีขนาดที่เล็กลงหรือสามารถพกพาได้ง่ายขึ้น 
เช่น เพ่ิมขนาดพกพามากขึ้น เป็นต้น 

5. กลุ่มท่ีเน้นด้านสิ่งแวดล้อม (Eco Friends): ค านึงถึงประโยชน์หลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์ 
เช่น การรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์หลังจากใช้งานหมด เป็นต้น 

6. กลุ่มท่ีรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ (Contented): ไม่มีความต้องการใดๆเพ่ิมเติม 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง
ประเภท skincare ของกลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเรชั่นวายนั้นมีบางส่วนที่เหมือนกันและมีบางส่วน
ที่ต่างกันออกไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีความส าคัญทั้งในเรื่องของวัสดุ รูปร่าง
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และสี เนื่องจากสามารถสะท้อนบุคลิกภาพของตัวสินค้าและตราสินค้านั้นได้ด้ วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาความต้องการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอยู่เสมอ เพ่ือสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และจ าเป็นต้องเลือกสรรและพิจารณาในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยเช่นกัน  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้กับองค์กรหรือธุรกิจที่สนใจที่ต้องการผลิต
เครื่องส าอางประเภท skincare เพ่ือการค้าขายและสร้างความประทับใจแรกพบ (First impression) 
ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคให้เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอาง skincare ที่ต้องมีความเหมาะสมกับเครื่องส าอาง skincare นั้น โดยควรใช้วัสดุ สีและ
รูปร่างที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากคุณสมบัติของ
บรรจุภัณฑ์จะมีผลต่อเครื่องส าอาง skincareโดยตรงแล้ว ยังส่งผลต่อบุคลิกและคุณค่าตราสินค้าได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องคิดและพิจารณา เพ่ือให้มั่นใจว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสร้างทัศนคติ
เชิงบวกให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้ ทั้งนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องส าอาง skincare 
หากต้องการผลิตเครื่องส าอาง skincare ที่เหมาะสมกับทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเพศทางเลือกอ่ืนๆ จาก
ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องส าอาง skincare ส าหรับผู้ชายโดยเฉพาะหรือที่
เรียกว่า skincare for men เพ่ือตัดโอกาสทางการค้าก็ได้ เนื่องจากผู้ชายสมัยใหม่มีความเห็นว่าไม่ว่า
จะเป็นเครื่องส าอาง skincare แบบใดก็มีคุณสมบัติช่วยดูแลหรือช าระล้างผิวได้ นอกจากนี้การเปลี่ยน
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลต่อทัศนคติของผู้ชายสมัยใหม่แน่นอน ดังนั้นหากจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยน
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง skincare ผู้ผลิตหรือเจ้าของตราสินค้าต้องมั่นใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงนี้ต้องเปลี่ยนความรู้สึกและทัศนคติของผู้บริโภคได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในส่วนของการก าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่าน
วัสดุบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากเวลาในการสนทนากลุ่มอาจมีความยาวเกินไป หากถามถึงสาเหตุการ
เลือกบุคลิกภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละข้อ ดังนั้นหากมีการวิจัยสามารถสอบถามเหตุผลของการ
เลือกบุคลิกภาพได้ จะสามารถท าให้การวิจัยได้ข้อมูลที่สามารถเจาะลึกถึงทัศนคติและการรับรู้ของ
กลุ่มผู้ชายสมัยใหม่ได้มากขึ้น ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย ามากข้ึนอีกด้วย  
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