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งานวิจยัน้ีศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง

ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วาย โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่    
เจนเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวด้านคุณสมบัติ 
บุคลิกภาพและคุณค่าท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วาย 3) เพื่อศึกษา
ความต้องการของผู ้บ ริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวายเก่ียวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว งานวิจยัน้ีไดใ้ช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม กบั
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วาย จ านวน 30 คน (6 กลุ่ม) 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) สาเหตุการใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวมีดว้ยกนัอยู ่2 สาเหตุ คือ 
การมีปัญหาผวิและการดูแลตวัเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองท่ีดี โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การซ้ือและมีปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิไปในทิศทางเดียวกนั แต่มีความถ่ีใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างกนั 2) ทศันคติด้านคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว  
สามารถสรุปออกมาเป็นทศันคติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแรกคือดา้นความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่าง
ของบรรจุภณัฑ์ ท่ีโดยส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีความทนทาน และการใชง้านสะดวก รวมถึงตอ้งท าหนา้ท่ี
เก็บรักษาผลิตภณัฑ์ ท าให้ผลิตภณัฑ์ภายในสะอาดและปลอดภยัต่อผิวอยูเ่สมอ ส่วนดา้นท่ีสอง คือ
ดา้นความเหมาะสมของสีท่ีใช้ในการท าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว กลุ่มตวัอย่างโดย
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเห็นวา่สีโทนทึบหรือโทนมืด เช่น สีด า สีเทา สีน ้ าเงิน เป็นตน้ และ   
สีขาว มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ส่วนสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง            
สีเหลือง สีส้ม เป็นตน้ ไม่เหมาะสมในการน ามาใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์3) วสัดุแต่ละชนิดสามารถส่ือถึง



(4) 

บุคลิกภาพและคุณค่าให้กบัตราสินคา้ท่ีต่างกนัออกไป 4) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญั
กับบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว โดยมีความเห็นว่าความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวสามารถส่ือถึงมูลค่าและความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว หรือตราสินค้านั้ นๆได้ รวมถึงมีส่วนในการตัดสินใจทดลองใช้เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิวดว้ย นอกจากน้ีความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิวในอุดมคติและในอนาคตโดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกนั คือ เน้นความสะดวกและ
รวดเร็วต่อการใช้งานเหมือนกนั ดงันั้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวจึง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชง้านและทศันคติของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายดว้ย 
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This research studies buying pattern and attitude of generation-Y metrosexual consumers 

towards the package of skincare product. The objectives of this research are 1) To study the 
buying pattern of skincare products of generation-Y metrosexual consumers. 2) To study the 
effect of the quality, personality and value of the package of skincare products on generation-Y 
metrosexual consumers’ attitude. 3) To study generation-Y metrosexual consumers’ needs for 
skincare package design. The data collection method used was focus group interview with 30 
generation-Y metrosexual participants (6 groups). 

The research findings are as follows: 1) There are 2 main reasons for usage of skincare 
products which are skin problems and the need for good personality. The participants mainly have 
same purchasing direction and factors of decision making but different purchasing frequency.      
2) The attitude of the participants towards the quality of package of skincare products can be 
summed up into 2 aspects. The first aspect is the material and the shape of the package, in which 
most participants focused on durability, convenience, and the clean and hygienic containment of 
the product inside. The second aspect is about the color of the package, in which dark tone colors 
such as black, gray, dark blue or white were thought to be appropriate, while vivid and hot-tone 
colors like red, yellow and orange were listed as inappropriate. 3) Each kind of material is able to 
convey different brand personalities and brand values. 4) Most participants agreed that the 
package of skincare product was important, and thought that the differences of the package can 
convey the value and trustworthiness of the product, and can influence the trial decision as well. 



(6) 

For the opinion of an ideal skincare product package and the type of package they want to see in 
the future, most participants emphasized on convenience. Therefore, the designers of skincare 
product package need to study target consumers’ usage and attitude to make the package most 
appealing. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความส าคญัและความเป็นมา 
 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองข้ึนในประเทศไทยมามากกว่า 2 - 3 ปี 
ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตวัลง ทั้งการน าเขา้และการส่งออก ส่งผลต่อเน่ืองใน
การจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย แต่ในปี พ.ศ.2558 น้ี นักการตลาดแถวหน้าของ
ประเทศไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตวัข้ึน โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท., 2558) ไดแ้ถลงวา่ “คณะเจา้หนา้ท่ีกองทุนการเงินฯ ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2557 
ขยายตัวประมาณร้อยละ 0.5 และมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะกลบัมาขยายตวัไดท่ี้ร้อยละ 3.5 ในปี 2558 จากการทยอยฟ้ืนตวัของการบริโภคท่ี
ได้รับผลดีจากราคาเช้ือเพลิงท่ีปรับลดลง และการลงทุนของภาคเอกชนท่ีจะเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ี
ทางการไดเ้ร่งอนุมติัโครงการลงทุนต่างๆ ในช่วงท่ีผา่นมา” จึงสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ประเทศไทย
ก าลงัอยู่ในช่วงฟ้ืนตวั ซ่ึงเป็นข่าวดีส าหรับวงการอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ ในประเทศท่ีจะผลกัดนั
และขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจใหก้า้วหนา้ต่อไป 

ตลาดเคร่ืองส าอางเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงกว่าหน่ึงแสนล้านบาทและเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ตรงขา้มกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงนั้น เรียกไดว้า่ตลาดเคร่ืองส าอาง
โตกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ก็ว่าได้ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู ้บริโภคค านึงถึง
บุคลิกภาพของตนเองมากข้ึน มีสินคา้จากนวตักรรมใหม่ๆ มากข้ึน มีการเติบโตของสังคมเมือง     
ท าให้มีแรงซ้ือมากข้ึน (ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ออนไลน์, 2557, 19 กรกฎาคม) โดยเฉพาะผูบ้ริโภคเพศ
ชาย อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัเนน้สินคา้หลากหลายข้ึน โดยยดึติดแบรนดน์อ้ยลงและมุ่งเนน้ไปทางคุณภาพ
และราคาของสินคา้มากข้ึน และด้วยปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ตลาดเคร่ืองส าอางมีแรงผลักดนัในการ
เติบโตไปเร่ือยๆ ท่ามกลางการแข่งขนักนัของแบรนด์ไทยและต่างชาติเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด      ซ่ึงกลุ่มผลิตภณัฑ์สร้างความงาม (Make up) สวยภายนอกยงัมีแนวโน้มเติบโตข้ึน
เร่ือยๆ ในขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว (Skincare) สวยภายในก็ก าลงัมาแรงและมีโอกาสขยายตวั



2 

เร่ือยๆ ตั้งแต่ตลาดบนจนถึงตลาดล่าง โดยกลุ่มสินคา้ตลาดบนจะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ตามกระแสท่ี
คล้ายกนั โดยเน้นหนักท่ีเร่ืองของสารสกดัธรรมชาติ 100% รวมถึงผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค ซ่ึงจะมี
ราคาสูง เพราะ    ผูซ้ื้อในกลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือสูง จึงเนน้แข่งขนักนัท่ีคุณภาพ ท าให้ถึงแมจ้ะมีผูบ้ริโภค
นอ้ย แต่มีมูลค่าทางการตลาดสูง ในส่วนของกลุ่มตลาดกลาง กระแสของสินคา้จะเนน้ไปท่ีกลุ่มคน
รุ่นใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมท างานหรือท่ีเรียกว่า First Jobber ท่ีมีอายุระหวา่ง 25 - 30  ปี มีก าลงัซ้ือท่ีดีอยู่ใน
ระดบักลาง และมีอตัราการขยายตวัสูง ซ่ึงจะมุ่งเน้นการแข่งขนัด้านราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 
และส่วนตลาดล่าง ซ่ึงถือวา่เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด เพราะเป็นท่ีตอ้งการมากและเป็นฐานการบริโภค
ส่วนใหญ่ของประเทศ การแข่งขนัจึงค่อนขา้งสูง รวมถึงยงัเกิดกระแสสวยทั้งภายในและสวยทั้ง
ภายนอกหรือท่ีเรียกวา่กระแสการใส่ใจความงามและสุขภาพก็ก าลงัขยายตวัมากในหมู่ผูบ้ริโภคและ
คาดวา่ในอนาคตจะขยายตลาดเป็นขนาดใหญ่ นอกจากน้ีตลาดเคร่ืองส าอางคาดวา่จะเติมโต 7 - 8 % 
สูงกว่า GDP ของประเทศ (Marketeer, 2557ก, 14 กรกฎาคม) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัข่าวจากส านกัพิมพ์
ผูจ้ดัการท่ีได้กล่าวไวเ้บ้ืองตน้ โดย Marketeer กล่าวไวอี้กว่า กลุ่มเคร่ืองส าอางระดบักลางจะเป็น
กลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางประเภท Make up ส่วน
ใหญ่จะไม่มี Brand Loyalty เพราะเนน้ไปท่ีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนมามากมาย แต่
ในส่วนของผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส่วนใหญ่จะมี Brand Loyalty หากท่ี
ใชอ้ยูเ่หมาะกบัผิวแลว้ก็จะไม่เปล่ียนแบรนด์ เพราะกลวัอาการแพห้รือผิวหน้าท่ีแย่ลง และในช่วง
เวลาต่อมา ตลาด skincare และ Make Up ในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ASEAN ในคร่ึง
ปีแรกของปี 2557 โดยตลาด Skincare ท่ีใหญ่ท่ีสุดคือประเภทดูแลผิวหน้า ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดมาก
ถึง 68% ของตลาด skincare ทั้งหมด สามารถคิดเป็นจ านวนเงินถึง 35,752 ล้านบาท (Marketeer, 
2557ง, 3 กนัยายน) ดงันั้นตลาดความงามดงัเช่นตลาดเคร่ืองส าอางจึงเป็นธุรกิจท่ีมีสีสันสวยงามทาง
กลางสมรภูมิการแยง่ชิงและการแข่งขนัอยา่งจริงจงัในปี 2557 
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ภาพที ่1.1 ส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑค์วามงาม 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงมาจากเวบ็ไซต ์Marketeer (2557ง, 3 กนัยายน) 

 
 ต่อมาในปี 2558 ตลาดธุรกิจเคร่ืองส าอางและความงามยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงและขยายตัวข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภคทั้ งเพศชายและหญิงยงัคงให้
ความส าคญักบัสุขภาพและความงาม รวมถึงการดูแลตวัเองมากข้ึน จนท าให้ผูบ้ริโภคมองวา่สินคา้
กลุ่มน้ีเป็นสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงท าให้ตลาดกลุ่มน้ีเป็นธุรกิจท่ีโตเงียบและเป็นแหล่ง
ขมุทรัพยท์างการตลาด (ผูจ้ดัการ 360 องศา, 2558, 23 มกราคม)  ซ่ึงจากผลการวจิยัของมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทยท่ีท าการส ารวจเก่ียวกบัธุรกิจท่ีรุ่งเรืองและเติบโตในปี 2557 และมีแนวโนม้เดินหน้า
ไปไดดี้ในปี 2558 นั้น 2 อนัดบัแรกคือ ทางการแพทยแ์ละความงามและธุรกิจเคร่ืองส าอางและครีม
บ ารุงผิว แสดงให้เห็นว่าธุรกิจความสวยความงามยงัคงเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง
ตลอด 5 ปี     ท่ีผา่นมา ตลาดเคร่ืองส าอางมีการเติบโตแบบกา้วกระโดดเฉล่ีย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่า
ตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท ซ่ึงตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางในประเทศไทยกลุ่ม skincare มี
มูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านบาท เป็นผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวขาวถึง 48% ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทัว่ไป 43% 
และผลิตภณัฑ์บ ารุงแบบให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9%  ถือวา่เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
เป็นตลาดท่ีใหญ่มากและขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการเปิดตลาดทางการค้ากับกลุ่มประเทศ 
ASEAN ในอนาคต ทั้งน้ีท าให้ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตจะต้องคิดส่ิงท่ีแตกต่างเพื่อดึงดูดความ
สนใจให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการส่งเสริมการขาย การแจงรายละเอียดเร่ืองของวตัถุดิบท่ี
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น าเขา้มากจากต่างประเทศ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือผลิตมาจากวตัถุดิบธรรมชาติ และอีกหน่ึง
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคคือบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางและความงาม
ท่ีนอกจากจะตอ้งสร้างความโดดเด่น ทนัสมยัเขา้กบัยุคและแบรนด์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการใชง้าน
จริงเพื่อใหป้ระโยชน์สูงสุดอีกดว้ย  

 บรรจุภณัฑ์ของสินคา้เป็นเคร่ืองมือส าคญัช้ินหน่ึงท่ีผูผ้ลิตหรือเจา้ของแบรนด์ใช้ส่ือสาร
ขอ้ความถึงผูบ้ริโภคผา่นรูปร่าง สี วสัดุและการออกแบบอ่ืนๆ แสดงเอกลกัษณ์หรือบุคลิกพิเศษท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะตน (Brand Image) ของผลิตภณัฑ์และผูผ้ลิตให้เกิดความเด่นชัด ผิดแผกจาก
ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั เป็นท่ีสะดุดตาและเรียกร้องความสนใจจากผูบ้ริโภคทั้งเก่าและใหม่ให้จดจ า 
รวมถึงถ่ายทอดวตัถุประสงค์ของผลิตภณัฑ์นั้นดว้ย ดงันั้นบรรจุภณัฑ์จึงเปรียบเสมือน “พนกังาน
ขายเงียบ” (The Silent Salesman) ท่ีท  าหน้าท่ีโฆษณาประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซ้ือ    
(Point of Purchase) (สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์, 2550) ซ่ึงมีอิทธิพลกบัการรับรู้จนแปรเปล่ียนเป็นการ
เกิดทศันคติของผูบ้ริโภคและการให้คุณค่ากบัตราสินคา้ได ้โดยเฉพาะกบัตลาดธุรกิจท่ีก าลงัไดรั้บ
ความนิยมอยูใ่นกระแสสังคมตอนน้ี ตลาดเคร่ืองส าอางจึงจ าเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์ในการส่ือสาร
เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑข์องตวัเองใหจ้นได ้

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่จึงเป็นโอกาสดีท่ีในช่วงปีน้ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตลาดเคร่ืองส าอางหรือความงามทั้งหลายจะสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคในยุคแห่งการรักสุขภาพและดูแลตวัเองมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีตามมาหลงัจากการเติบโตของ
ตลาดเคร่ืองส าอางก็คือการเกิดสินค้าประเภทเดียวกันมากเกินความต้องการของผูบ้ริโภคใน
ท้องตลาด จึงเป็นผลให้ผลิตภณัฑ์บางแบรนด์ต้องเลิกไปเน่ืองจากสู้ผลิตภัณฑ์ตวัอ่ืนๆไม่ไหว        
ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถยงัยืนอยู่ได้ด้วยความมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันท่ีดุเดือนน้ีได้ คือผูท่ี้
สามารถสร้างตราสินคา้ให้โดดเด่น ชดัเจน มีเอกลกัษณ์และสร้างทศันคติท่ีดีต่อผูบ้ริโภคในสมยั
ปัจจุบนัได ้และเน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติในการจบัจ่ายใช้
สอยในชีวิตประจ าวนัเปล่ียนไปจากแต่ก่อน กล่าวคือในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไม่เพียงแต่ซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการมาใชแ้ต่ยงัซ้ือสินคา้ท่ีแสดงถึงเป็นตวัตนของผูบ้ริโภคดว้ย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นการ
ซ้ือตราสินคา้มากกว่าซ้ือความเป็นจริงของสินคา้ ดงัเช่นในยุคท่ีเศรษฐกิจก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์
ฟองสบู่แตก มีคนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีอยูใ่นสังคมเมือง มีฐานะและการศึกษา มีลกัษณะบูชาตราสินคา้
หรือของมียีห่้อท่ีมีช่ือเสียงโดยไม่มีเหตุผล คนกลุ่มน้ีแยกแยะผูค้นดว้ยการเลือกบริโภคสินคา้มียี่ห้อ
หรือไม่ อย่างไร โดยแทจ้ริงแลว้ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัคุณสมบติัของสินคา้ เรียกได้ว่าเป็นการ
บริโภคสินค้าเพราะความมีช่ือเสียงของสินค้าเป็นหลัก เป็นยุคของภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
ก่อใหเ้กิดอิทธิพลกบัคนยุคหลงัท่ีเลียนแบบกนัมาอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นค่านิยมของคนในสังคม
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ปัจจุบนั เช่น การท่ีคนท างานในปัจจุบนัเลือกซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์แทนการซ้ือกาแฟรถเข็น เพื่อ
แสดงรสนิยมและวิถีชีวิตของตน เช่นเดียวกนักบัการเลือกซ้ือกระเป๋าท่ีคนในสังคมปัจจุบนัมกัจะ
เลือกซ้ือกระเป๋าหนงัแทท่ี้มียี่ห้อมากกวา่กระเป๋าหนงัแทท่ี้ไม่มียีห่้อ แสดงให้เห็นวา่แค่คุณภาพของ
กระเป๋ายงัไม่พอ แต่ยงัซ้ือส่ิงท่ีการันตีวา่กระเป๋าน้ี หากถือแลว้จะไดรั้บการช่ืนชมหรือการยอมรับ
ในสังคม เป็นตน้ นอกจากน้ีในแต่ละช่วงวยัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัยงัมีทศันคติแตกต่างกนัออกไป 
เน่ืองจากประสบการณ์และพื้นฐานการใชชี้วิตไม่เหมือนกนั เช่น ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในช่วงวยัท่ีเรียกว่า 
Generation Y เป็นวยัท างานท่ีมีอายุ 19 – 35 ปี เป็นช่วงวยัเทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงของชีวิต มีความ
ยดืหยุน่สูง ชอบแสดงออก เป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความอดทน มีความคาดหวงัสูง เนน้ความรวดเร็ว
ในการใชชี้วติ เป็นตน้ ซ่ึงในช่วงวยัน้ีจะเป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมมีก าลงัซ้ือ เน่ืองจากเป็นวยัท างานและมีเงิน
จบัจ่ายใช้สอยไดเ้องแลว้ ดงันั้นจึงเป็นวยัท่ีเหมาะกบัการท าการตลาดอยา่งยิ่ง ยิ่งสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไปจากอดีต กลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือท่ีน่าจบัตามองในปัจจุบนัน้ีคงหนีไม่พน้ กลุ่มผูช้ายสมยัใหม่   
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มผูช้ายท่ีมีการแสดงออกเป็นเพศชายแต่มีทศันคติของผูช้ายในรูปแบบใหม่ใน
เร่ืองของการดูแลรักษาตวัทั้งใบหนา้และร่างกาย เป็นคนทนัสมยั มีพฤติกรรมใชแ้ละเลือกซ้ือสินคา้
แบรนด์คุณภาพดี ราคาสูง คนกลุ่มน้ีใช้จ่ายเม็ดเงินเพื่อบ ารุงบ าเรอเส้ือผา้ หน้า ผม และผิวพรรณ 
เฉล่ียปีละ 250,000 – 350,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่คนทัว่ไปถึง 3 - 4 เท่า (Positioning, 2550, 5 มกราคม) 
ดังนั้ นการท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือตัวแบรนด์เข้าถึงผูบ้ริโภคได้ จึงต้องค านึงถึงความ
แตกต่างของผูบ้ริโภคดว้ย ทั้งน้ีหากแบรนด์สามารถสร้างทศันคติท่ีดีไดจ้ากดว้ยวธีิใดก็ตาม การท า
ใหผู้บ้ริโภคสนใจในตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑก์็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป 

 การมุ่งหาวิธีการส่ือสารทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในยุค
ปัจจุบนัเป็นปัจจยัส าคญัในการประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ทั้งน้ีในตลาดเคร่ืองส าอางและความ
งามท่ีมีการแข่งขนัสูง จึงจ าเป็นตอ้งคดัสรรวิธีการท่ีสามารถผลกัดนัให้สินคา้เขา้ไปอยูใ่นความคิด
แรกของผูบ้ริโภค (Top of Mind) และผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีไดรั้บความนิยมและขยายตวัมากใน
ตลอดช่วงปีน้ีคือตลาดเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซ่ึงต่างก็ดึงกลยุทธ์ต่างๆ นานามา
สนองความต้องการ ทั้ ง น้ี ส่ิงท่ีผู ้บ ริโภคจะรับรู้และเกิดทัศนคติท่ี ดีก่อนเป็นด่านแรกของ
กระบวนการส่ือสารของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ก็คือบรรจุภณัฑ ์เพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือและหาวิธีการออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางผ่านผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือ (Purchasing Power) 
ในปัจจุบนั ซ่ึงศึกษาตั้งแต่พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ในรุ่นเจนเนอเรชัน่
วาย ท่ีมีวิถีชีวิตและวิธีการคิดท่ีน่าสนใจ อีกทั้งยงักลุ่มคนท่ีมีก าลงัซ้ือและก าลงัขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ 
ท าใหส้ามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูผ้ลิตหรือเจา้ของแบรนดจ์ะได้
ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีต่างกนัและผูบ้ริโภคเองก็จะสามารถบอก
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ความตอ้งการในฐานะผูท่ี้ตอ้งใช้ประโยชน์จากบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์จริง ดงันั้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองส าอางท่ีสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัจึง
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับการศึกษาท าการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภคและน ามาปรับใชก้บัอุตสาหกรรมในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของ
ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 

1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ดา้นคุณสมบติั 
บุคลิกภาพและคุณค่าท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 

1.2.3 เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายเก่ียวกบั
รูปแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare 
 

1.3 ค าถามน าวจิัย 
 

1.3.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ริโภคชาย
สมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย เป็นอยา่งไร 

1.3.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เค ร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว ( skincare) ด้านคุณสมบัติ 
บุคลิกภาพและคุณค่ามีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย อยา่งไร 

1.3.3 ความต้องการของผูบ้ริโภคชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย เก่ียวกับลักษณะ    
บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) เป็นอยา่งไร 
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1.4 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาหลกัการทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งแล้วน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.2 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภท Skincare 

- ดา้นวสัดุ 
- ดา้นรูปร่าง 
- ดา้นสี 

 

ทศันคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ 
รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย ต่อบรรจุภัณฑ์ 
เคร่ืองส าอางประเภท Skincare: 

1. บุคลิกภาพของบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองส าอางประเภท Skincare 

2. คุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองส าอางประเภท Skincare 

3. คุณค่าของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอาง

ประเภท Skincare 

พฤติกรรมเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท 
Skincare ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ 

รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย 
 

ช่วงอายุของผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย 

- ตอนตน้  

- ตอนปลาย  
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 ผูศึ้กษาก าหนดพื้นท่ีของการศึกษาใหอ้ยูใ่นบริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

1.5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ผูศึ้กษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) รวมถึง
ศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ดว้ยวสัดุ รูปร่างและสีจากทศันคติ
และความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพศชายกลุ่มสมยัใหม่รุ่น Generation Y  

1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่น 
Generation Y หรือเกิดใน พ.ศ.2523 – 2539 (อายุ 19 -35) จ  านวน 30 คน ซ่ึงสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

1.5.3.1 กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่น Generation Y ตอนตน้ หรือเกิด
ใน พ.ศ.2523 – 2530 (อาย ุ28 – 35) จ  านวน 15 คน  

1.5.3.2 กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่น Generation Y ตอนปลาย หรือ
เกิดใน พ.ศ.2531 – 2539 (อาย ุ19 – 27) จ  านวน 15 คน 

1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 ผูศึ้กษาก าหนดช่วงเวลาในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 
จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2559  
 

1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.6.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่นวายท่ีต้องการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพื่อดูแลรูปร่างหนา้ตาของตนเองให้มีบุคลิกภาพ
ภายนอกท่ีดี โดยมีปัจจยัและเง่ือนไขในการเลือกซ้ือท่ีต่างกนัออกไป 
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1.6.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หมายถึง บรรจุภณัฑ์
หลักหรือบรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย (Primary Package / Individual Package) ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ี
สัมผสัอยูก่บัเคร่ืองส าอางประเภทท่ีไม่ไดใ้ชแ้ต่งสีของผิว แต่ใช้ในการท าความสะอาด บ ารุง หรือ
ป้องกันผิวหนังเช่น กระปุกครีม ขวดแชมพู ขวดสบู่ เหลว เป็นต้น โดยมีวสัดุ รูปร่างและสี                
ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

1.6.3 ทัศนคติ หมายถึง ผลของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยแสดงออกมาไดท้ั้งเชิงบวก
และเชิงลบ สามารถแสดงออกไดท้างความรู้สึก ความคิดเห็น ซ่ึงจะแสดงถึงบุคลิก คุณสมบติัและ
คุณค่าของลกัษณะบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอาง Skincare  

1.6.4 ผู้บริโภคเพศชายกลุ่มสมัยใหม่ หมายถึง กลุ่มประชากรกลุ่มผูช้ายสมยัใหม่ ซ่ึง
รวมทั้ง Metrosexual และ Ubersexual ท่ีมีการแสดงออกเป็นเพศชาย โดยมีพฤติกรรมของผูช้าย
สมยัใหม่ในเร่ืองของการดูแลรักษาตวัทั้งใบหน้าและร่างกาย เป็นคนทนัสมยั มีพฤติกรรมใช้และ
เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์คุณภาพดีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอยู่ในช่วงคนรุ่น          
เจนเนอเรชัน่วาย หรือเกิดใน พ.ศ. 2523 – 2539 (อาย ุ19 - 35) 

1.6.5 บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หมายถึง 
คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีสามารถส่ือสารออกมาไดจ้าก
ทางดา้นวสัดุ รูปร่างและสี ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากคุณลกัษณะของมนุษย ์

1.6.6 คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หมายถึง หนา้ท่ี
และความส าคญัของบรรจุภณัฑ์ทางดา้นวสัดุ รูปร่าง และสีท่ีมีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผวิ (skincare) แต่ละประเภท 

1.6.7 คุณค่าของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หมายถึง การเรียนรู้
และเกิดทศันคติท่ีสามารถรับรู้ไดจ้ากการมีความสัมพนัธ์กบับรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผวิ (skincare) สามารถส่ือสารออกมาไดจ้ากทางดา้นวสัดุ รูปร่างและสีของบรรจุภณัฑ ์

 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 
1.7.1.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ใน

ปัจจุบนั 
1.7.1.2 ท าให้เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ประเภทดูแลผวิ (skincare) ใหต้รงใจและเหมาะสมผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ 
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1.7.1.3 ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการลักษณะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) แก่ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ได ้
 

1.7.2 ประโยชน์เชิงวชิาการ 
1.7.2.1 ท าให้สามารถเป็นเคร่ืองพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากทฤษฎีและบทความท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี 
1.7.2.2 ท าให้ผูท่ี้สนใจศึกษาสามารถน าผลงานวิจยัไปประยุกตใ์ชร้วมถึงศึกษาวิจยั

ต่อในงานวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นอนาคต 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางให้เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการ
ตดัสินในซ้ือของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนันั้น จ  าเป็นตอ้งมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 2.2  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัสัญวทิยาและสี 
 2.3  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
 2.4  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคติ คุณค่าและบุคลิกภาพตราสินคา้ 
 2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูช้ายสมยัใหม่ในรุ่นเจเนอเรชัน่วาย 
 2.6  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง 
 2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

2.1.1 ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Meaning) 
 ผูผ้ลิตไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคหรือแหล่งใช้ประโยชน์ เพื่อวตัถุประสงค์เบ้ืองต้นในการ
ป้องกนัและรักษาผลิตภณัฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกบัเม่ือแรกผลิตให้มากท่ีสุด 
นอกจากน้ีอาจกล่าวไดว้่า หีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในกระบวนการผลิต
และหีบห่ออาจสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ไดอี้กหลายอยา่ง อาทิเช่น วตัถุประสงคด์า้นการเก็บ
รักษา เป็นตน้ (ดารณี พานทอง, 2524, น. 29) 
 การบรรจุภณัฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดขบวนการทางตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การออกแบบสร้างสรรคภ์าชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กบัผลิตภณัฑ์ (สุดาดวง  เรืองรุจิระ และปรานี 
พรรณวเิชียร, 2529, น.128) 
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 การบรรจุภณัฑ์ หมายถึง การน าเอาวสัดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ไม ้ประกอบ
เป็นภาชนะห่อหุ้มสินคา้ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย มีความแข็งแรง สวยงาม ไดส้ัดส่วน สร้าง
ภาพพจน์ท่ีดี มีภาษาในการติดต่อส่ือสารและท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผูซ้ื้อสินค้า (จรูญ        
โกสียไกรนิรมล และด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท, 2528, น. 109) 
 การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการตลาด ใน
การใช้วสัดุชนิดใดชนิดหน่ึงมาสรรค์สร้างภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กบัผลิตภณัฑ์ เพื่อปกป้อง
ความเสียหายของผลิตภณัฑ์รักษาคุณภาพ เกิดความสะดวกในการใชส้อย สะดวกในการขนส่งและ
เพื่อการส่ือสารต่างๆ และการตลาดโดยมีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม โดยการใช้ทั้ งศาสตร์ ศิลปะและ
เทคโนโลยร่ีวมกนั (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550, น. 9) 
 ดงันั้น การบรรจุภณัฑ์ หมายถึง กิจกรรมท่ีน าเอาวสัดุประเภทต่างๆ มาใช้ในการห่อหุ้ม
สินคา้ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยหรือป้องกนัรักษาเพื่อให้สินคา้คงสภาพและไม่ให้ไดรั้บความ
เสียหาย รวมถึงเพื่อการส่ือสารต่างๆ ทางการตลาดเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและทราบถึงสินคา้ท่ีอยู่
ภายใน 
 

2.1.2 หน้าที่และความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Functions) 
 ความต้องการในการใช้บรรจุภณัฑ์ในอดีต คือ ความสามารถการเก็บรักษาสินค้าให้คง
สภาพ (Protection) ในระยะเวลาหน่ึงหรือจนกวา่จะน าไปใช ้ต่อมาตลาดของสินคา้กระจายกวา้งข้ึน 
จึงเกิดความตอ้งการบรรจุภณัฑ์เพื่อความสะดวกในการส่งมอบต่อลูกคา้ เพื่อความปลอดภยัในการ
ขนส่งและเม่ือมีการแข่งขันมากข้ึน บรรจุภัณฑ์ จึงมีบทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) การเลือกบรรจุภณัฑ์ เร่ิมเนน้เร่ืองความสวยงาม สะดุดตา เรียกร้องความสนใจไดดี้กวา่ 
ตลอดจนพิจารณาถึงความสะดวกในการน าไปใช ้(สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550, น. 10) 

2.1.2.1 การรับรองสินคา้ (Contain) คือ การรองรับสินคา้ให้รวมกันเป็นกลุ่มและ
หมวดหมู่ หรือตามรูปร่างของภาชนะ ท าใหส้ะดวกในการเก็บรักษา ขนส่ง ล าเลียงและบริโภค 

2.1.2.2 การปกป้องผลิตภณัฑ์ (Protection) คือ การรักษาสภาพสินคา้ให้คงอยู่ใน
สภาพท่ี ดีและป้องกันคุ้มครองสินค้าท่ีอยู่ภายในจากความเสียหายด้วยเหตุต่างๆ ทั้ งจาก
สภาพแวดลอ้ม มนุษย ์สัตว ์การขนส่งโยกยา้ย เพื่อให้สินคา้คงสภาพเดิมเหมือนเม่ือออกจากแหล่ง
ผลิตหรือโรงงานมากท่ีสุด ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้กับผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) ความเสียหายทางกายภาพ เป็นความเสียหายในลกัษณะของการช ารุด 
แตกหกั การยบุตวั การแตกสลาย ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้ 
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2) ความ เสี ยหายทางเคมี  เป็นความเสียหายท่ี เกิดจากลักษณะการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นปฏิกิริยาเคมีในสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทอาหาร บรรจุภณัฑท่ี์ไม่
ดีพอจะท าให้อาหารเสีย บูดเน่า เกิดเช้ือรา การเปล่ียนแปลงของกล่ิน สี รส ความกรอบ ความสด
ของอาหารต่างๆ  

2.1.2.3 เคล่ือนยา้ยได ้(Handling) กล่าวคือบรรจุภณัฑ์ตอ้งเคล่ือนยา้ยไดโ้ดยสะดวก 
น ้าหนกัไม่มากเกินไปจนท าใหย้กหรือขนยา้ยไม่สะดวก 

2.1.2.4 การรักษา (Preserve) คือ การช่วยรักษาคุณภาพของสินคา้ให้คงเดิมตั้งแต่
ผูผ้ลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดท้าย รวมทั้งในระหว่างการใช้งานของผูบ้ริโภคด้วย โดยท่ีบรรจุ
ภณัฑ์อาจมีคุณสมบัติในการรักษาสินค้าท่ีเก็บไวใ้นอุณหภูมิห้องปกติหรืออาจมีการใช้ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิเขา้มาช่วย 

2.1.2.5 การขนส่ง (Transportation) คือ การขนส่งสินคา้ไปยงัแหล่งตลาดเป็นไปได้
ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั ใช้ตน้ทุนท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ตูค้อนเทนเนอร์ (Container) 
ในการขนส่งสินค้าจ านวนมากไปยงัระยะทางไกลๆ รวมทั้ งการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
(Shipping Packaging) แบบต่างๆ เช่น กล่อง ลงั กระบะ (Pallet) ฯลฯ  

2.1.2.6 เอกลักษณ์ เป็นของตนเอง (Identification) กล่าวคือ บรรจุภัณฑ์ต้องมี
เอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง เพื่อใหผู้บ้ริโภคแยกแยะไดว้า่ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดไม่เหมือนกนั  

2.1.2.7 สร้างความสะดวก (Convenience) กล่าวคือ การอุปโภคบริโภคสินคา้ต่างๆ
ของผูบ้ริโภค ลว้นแต่ตอ้งการความสะดวกในการกินและการใช้ โดยท่ีสามารถน าไปใช้ไดเ้ลยทั้ง
การบริโภคและการน าไปจ าหน่ายตั้งโชวข์ายไดท้ั้งบรรจุภณัฑ์นั้นๆ ของร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีก 
รวมทั้งการเอ้ืออ านวยความสะดวกในการมีประโยชน์ใชส้อยภายหลงัอีกดว้ย 

2.1.2.8 ดึงดูดความสนใจ (Attractiveness) กล่าวคือ หน้าท่ีส าคัญอย่างยิ่งของ     
บรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีขายในร้านคา้สมยัใหม่ ซ่ึงไม่มีพนกังานขายดงัเช่นร้านคา้รูปแบบเดิม 
บรรจุภณัฑจึ์งตอ้งท าหนา้ท่ีเสมือนพนกังานขายท่ีพูดไม่ได ้(Silent Salesman) ชกัจูงผูบ้ริโภคเดินเขา้
มาหาผลิตภณัฑน์ั้น 

2.1.2.9 ช่วยส่ือสารการตลาด (Communication) กล่าวคือ พื้นท่ีบนบรรจุภัณฑ์ท่ี
น ามาใช้บรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์ทุกชนิด สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการส่ือขอ้มูลต่างๆ กบัผูซ้ื้อ
ไดด้ว้ยตราสินคา้ (Brand) เพื่อจะส่ือให้ทราบว่าผลิตภณัฑ์นั้นมาจากใครและมีคุณภาพในระดบัใด 
สามารถอธิบายคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ได ้บอกวิธีการใช้บอกส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภณัฑ์
ได ้ปริมาณบรรจุ อายุการใชง้าน ค าเตือน รวมทั้งสร้างรูปภาพเพื่ออธิบายถึงตวัผลิตภณัฑ์ดว้ยส่ิงท่ี
เรียกว่า ฉลาก (Label) ทั้งน้ีเน่ืองจากการขายสินคา้ในปัจจุบนันิยมใช้ระบบ Self-Service มากข้ึน 
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ดงันั้นผูซ้ื้อจะแสวงหาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือจากรายละเอียดท่ี
ปรากฏบนฉลากหรือบนหีบห่อเหล่านั้น 

2.1.2.10   ช่วยส่งเสริมการตลาด (Promotion) กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เม่ือน ามาใส่
ในภาชนะบรรจุท่ีออกแบบแตกต่างกนั ใช้วสัดุแตกต่างกนั จะให้ภาพพจน์ในด้านคุณค่า (Value) 
ของผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั บรรจุภณัฑ์จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ์นั้นได ้ท าให้จ  าหน่ายได ้   
ราคาสูงข้ึน เพิ่มอุปสงค์ในสินค้าเพิ่มข้ึน ขยายตลาดให้ใหญ่ข้ึนและสามารถกระจายสินค้าได้
กวา้งขวางข้ึน นอกจากน้ีการสร้างบรรจุภณัฑ์ด้วยรูปแบบท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งตลาด ช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละเรียกร้องความสนใจใหก้บัตลาดไดอ้ยา่งมาก 
รวมถึงการบรรจุภณัฑ์ในหน่วยเล็ก-ใหญ่ ตามขนาดท่ีเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค ท าให้ลูกคา้ซ้ือ
สินคา้ไดถู้กตอ้ง ไม่ตอ้งเกิดปัญหาขาด-เกิน ยอ่มจะพอในมากข้ึนและน าไปสู่การซ้ือเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
การบรรจุหน่วยเล็กๆ รวมกนัในหีบห่อรวม (Multi-Packs) เป็นผลผลกัดนัให้เกิดการซ้ือเพิ่มข้ึนและ
ความสะดวกของบรรจุภณัฑ์เป็นส่ิงจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ในปริมาณเพิ่มข้ึนได ้ทั้งในเร่ืองความ
สะดวกในการหยบิใช ้การน าติดตวัไป หรือการเปล่ียนสถานท่ีใชสิ้นคา้ไดส้ะดวกข้ึน 
  จากบทบาทต่างๆ ของการบรรจุภณัฑ์ จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มี
ความสัมพนัธ์กบั Marketing Mix อยา่งมาก ดงัน้ี 
  Product บรรจุภณัฑ์ท าหน้าท่ีป้องกนัให้ผลิตภณัฑ์นั้นอยู่ในสภาพท่ีดี ตั้งแต่ใน
ขบวนการผลิตจนกระทัง่ถึงมือผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค ช่วยรักษารูปทรง รักษาคุณภาพ รักษาคุณสมบติัต่างๆ
ของผลิตภณัฑ์นั้น แบ่งแยกปริมาณตามท่ีผูซ้ื้อตอ้งการหรือเหมาะสมแก่การใช ้รวบรวมผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นหน่วยเล็กๆ ให้รวมกันอยู่ ท  าให้สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ต่อผูซ้ื้อได้ ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่
ผลิตภณัฑ ์
  Price การจัดจ าหน่ายท่ีดีช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิต ในการจัด
จ าหน่าย ท าใหส้ามารถลดราคาลงได ้บรรจุภณัฑ์ช่วยก าหนดคุณค่าในสายตาของผูซ้ื้อได ้ผลิตภณัฑ์
ท่ีราคาสูงยอ่มใช ้บรรจุภณัฑ์ท่ีดูมีค่า หรูหรา ดว้ยการใชว้สัดุท่ีมีค่า ตกแต่งอยา่งสวยงาม ท าให้เพิ่ม
มูลค่าของสินคา้ได ้หากตอ้งการจ าหน่ายสินคา้ในราคาต ่า ก็สามารถใชบ้รรจุภณัฑ์เป็นส่ือแสดงถึง
ราคาไดเ้ช่นกนั 
  Place การจดัจ าหน่ายจะดีราบร่ืน เม่ือสามารถส่งมองผลิตภณัฑ์นั้นได้ง่าย การ
บรรจุหีบห่อท่ีดีท าให้ขนยา้ยง่าย ประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถวางขายไดเ้ลย แยกเป็น
หน่วยยอ่ยสะดวกแก่การจ าหน่าย ยอ่มจะเพิ่มพูนยอดขายได ้
  Promotion ขอ้มูล รูปภาพต่างๆ ท่ีปรากฏบนหีบห่อ รูปทรงท่ีแปลก การใช้วสัดุ
ใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเร่งเร้า กระตุน้ความสนใจ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ และจดัเป็นส่ือ Point 
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of purchase ท่ีมีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน การวางโชว์มากๆ  เรียกร้องสายตากระตุ้นความ
ตอ้งการไดดี้ 

2.1.2.11   ความตอ้งการของลูกคา้ กล่าวคือ ก่อนจะหีบห่อสินคา้ ผูผ้ลิตควรศึกษา
อย่างถ่องแท้เสียก่อนว่าใครคือลูกค้า และลูกคา้มีลกัษณะและรสนิยมคล้ายกันหรือแตกต่างกัน
อย่างไร ลกัษณะและอุปนิสัยในการซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไร นิยมซ้ือสินคา้คร้ังเดียวคราวละ
มากๆ หรือแบ่งซ้ือคร้ังละนอ้ยๆ 

2.1.2.12   ราคาของสินคา้ กล่าวคือ สินคา้ท่ีมีราคาสูง ผูผ้ลิตควรจะตอ้งมีการหีบห่อท่ี
ดี เพื่อป้องกนัการแตกหักเสียหาย ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม ประณีต
และใหถู้กกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคดว้ย 

2.1.2.13   ตน้ทุนเหมาะสม (Suitable Cost) คือ ตน้ทุนในการผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์
ต้องเหมาะสมตามวตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น ถุงใส่ปูนซีเมนต์ ไม่จ  าเป็นต้องออกแบบลวดลายสวยงาม แต่ต้องปกป้อง
ปูนซีเมนตไ์ด ้แต่ในขณะเดียวกนั ขวดใส่น ้ าหอมท่ีขายสุภาพสตรีชั้นสูง จ  าเป็นตอ้งเลือกวสัดุดี เช่น 
แกว้เจียระไน และออกแบบใหห้รูหราซ้ือท าใหต้น้ทุนในการผลิตบรรจุภณัฑสู์ง 

2.1.2.14   คู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ กล่าวคือ คู่แข่งขนัรายอ่ืน มีการหีบห่อสินค้าอย่างไร      
ใชว้สัดุอะไร และมีการออกแบบอยา่งไร ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้งพยายามท าใหดี้กวา่คู่แข่งเพื่อชนะใจลูกคา้ 
 

2.1.3 โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Structure) 
 บรรจุภณัฑ์สามารถส่ือความหมายถ่ายทอดความหมายและความคิดต่างๆ เก่ียวกบัแบรนด์
นั้นๆได ้โดยอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี (ดารา และธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2553, น. 295) 

2.1.3.1 สี (Color) ทั้ งน้ีเน่ืองจากสีของบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่ออารมณ์ในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี นักการตลาดจึงความให้ความส าคญักบัการเลือกใช้สีให้
เหมาะสมกับระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภณัฑ์ และจะต้องสอดคล้องกับวฒันธรรมของ
ประเทศนั้ นๆ ท่ีเข้าไปท าธุรกิจด้วย (รายละเอียดอยู่ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสี) 
ยกตวัอย่างเช่น คนจีนและคนญ่ีปุ่น จะตีความหมายหรือให้คุณค่ากบัสีม่วงออกมาเป็นส่ิงของท่ีมี
ราคาแพงและสีเทาจะเป็นส่ิงของราคาถูก แต่ในทางกลบักนั คนอเมริกาเห็นวา่สีม่วงเป็นสีท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความมีราคาถูกและสีเทามีราคาแพง เป็นตน้ 

2.1.3.2 รูปร่าง (Shape) รูปร่างของบรรจุภณัฑ์อาจสะทอ้นลกัษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์บางอย่าง ขณะเดียวกันก็มีส่วนจูงใจให้เกิดการซ้ือท่ีส าคัญด้วย ทั้ งน้ีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีดี นอกจากจะตอ้งค านึงถึงความสวยงามแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายใน
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การน าไปใช ้รวมทั้งมีฉลากพร้อมค าอธิบายอีกดว้ย อีกทั้งยงัควรมีค าแนะน าในการใชแ้ละสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนอะไรไดอี้กบา้ง เป็นตน้ 

2.1.3.3 ขนาด (Size) ผลิตภณัฑ์จ านวนมากจดัแบ่งประเภทเพื่อจ าหน่ายตามขนาด
ของผลิตภณัฑ ์เพื่อสนองความตอ้งการส่วนตลาดต่างๆ ท่ีไม่เหมือนกนั มีขนาดการใชต่้างกนั 

2.1.3.4 วสัดุบรรจุภัณฑ์ (Material) บ่อยคร้ังท่ียอดขายและก าไรของผลิตภัณฑ์
บางอย่างเพิ่มข้ึนเป็นผลเน่ืองจากการปรับปรุงวสัดุท่ีน ามาใช้ในการจดัท าบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสวยงาม ดึงดูดใจลูกคา้มากข้ึน วสัดุบรรจุภณัฑ์สามารถกระตุน้อารมณ์
ของผูบ้ริโภคได้ดีเสมอ เช่น บรรจุภณัฑ์ท่ีท าด้วยโลหะ ท าให้เกิดความรู้สึกด้านความแข็งแกร่ง 
ทนทาน บรรจุภณัฑ์ท่ีท าดว้ยพลาสติก จะให้ความรู้สึกถึงความเบา ความสะอาดและบางทีหมายถึง
ความถูก ไม่แพง เป็นตน้ 
 

2.1.4 ประเภทของการบรรจุภัณฑ์ (Classification of Package) 
 บรรจุภณัฑ์มีรูปทรงเรขาคณิตท่ีแตกต่างกนั อาจเป็นส่ีเหล่ียม อาจเป็นทรงกลม ทรงแบน
หรือมีส่วนสูงและเป็นวงรีหรือลกัษณะแบบใดๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการใช้ประโยชน์ ซ่ึงประเภทของ
บรรจุภณัฑส์ามารถสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550, น. 59) 

2.1.4.1 บรรจุภณัฑ์หลกัหรือบรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย (Primary Package/ Individual 
Package) คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีสัมผสัอยู่กบัตวัผลิตภณัฑ์หรือเป็นส่ิงท่ีบรรจุผลิตภณัฑ์ไว ้จะท าหน้าท่ี
ป้องกนัแก่ผลิตภณัฑ์โดยตรง อาจจะใชว้สัดุชนิดต่างๆ ได ้เช่น ขวดน ้ าปลา หลอดยาสีฟัน กระดาษ
ห่อขนม กระปุกเคร่ืองส าอาง ฯลฯ 

2.1.4.2 บรรจุภณัฑ์รองหรือบรรจุภณัฑ์ชั้นใน (Secondary Package/ Inner Package) 
คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ถัดมาอีกชั้นหน่ึง ท าหน้าท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์หลกั จ  านวน
มากกว่า 2 ช้ินเขา้ด้วยกนั เพื่อความสะดวกในการจ าหน่ายหรือการขนส่งจ านวนมาก เช่น กล่อง
กระดาษลูกฟูกบรรจุนมกล่อง U.H.T. 1 โหล หรือลงัพลาสติกใส่น ้ าอดัลม เป็นตน้ บรรจุภณัฑ์ชั้นท่ี 
2 น้ี นอกจากท าหนา้ท่ีรวบรวมหน่วยบรรจุของผลิตภณัฑ์แลว้ อาจเพื่อป้องกนัการแตกหักเสียหาย
ของสินคา้เพิ่มข้ึน เช่น สบู่แต่ละกอ้นจะห่อดว้ยกระดาษไข 1 ช้ิน แลว้ใส่กล่องกระดาษหรือห่อดว้ย
กระดาษลามิเนทท่ีพิมพ์ไวส้วยงามทับอีกชั้นหน่ึงหรือขวดเหล้าจะบรรจุในกล่องกระดาษอีก
ชั้นหน่ึง วตัถุท่ีเป็นรูปทรงกลมมกัตอ้งการบรรจุภณัฑ์ชั้นท่ี 2 เพิ่มข้ึนเพื่อใช้แกปั้ญหาทางดา้นการ
วางเรียงซอ้นกนั และเพื่อความสวยงามในการวางโชวข์ายในร้านขายปลีก 
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2.1.4.3 บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง (Outer Package/ Shipping Package) บรรจุภณัฑ์
ลกัษณะน้ีมกัไม่ตอ้งการความสวยงาม จดัท าเพื่อความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยสินคา้หน่วยเล็ก
จ านวนมาก เพื่อความประหยดัในการใชพ้ื้นท่ีเก็บรักษาหรือขนส่ง ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ไดจ้ากการขนส่งหรือเก็บรักษาได ้ตอ้งการความแข็งแรง ทนทานมากท่ีสุด เช่นกล่องลูกฟูกท่ีใส่
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ลงัไมท่ี้ใส่เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ในปัจจุบนัแนวโน้มของบรรจุภณัฑ์กล่อง
กระดาษลูกฟูกถูกน ามาใชง้านดา้นบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งมากข้ึน เกิดข้ึนแทนท่ีไมซ้ื้อนบัวนัจะ
หายากข้ึนและใช้ลวดลายสีสันสวยงามเพื่อประโยชน์ด้าน Display ด้วย เช่น กล่องใส่ผลไม้ไป
ต่างประเทศ กล่องใส่บะหม่ีส าเร็จรูปต่างๆ เป็นตน้ 
 

2.1.5 วสัดุในการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials) 
 วสัดุท่ีน ามาใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์ โดยพื้นฐานแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

2.1.5.1 ไมแ้ละเยือ่ไม ้(กระดาษ) 
 ไมเ้ป็นวสัดุธรรมชาติท่ีถูกน ามาใชผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่โบราณ ใชท้ั้งส่วนท่ีเป็นใบ
และล าต้น ได้แก่ ใบกล้วย ใบไผ่ ใบบวั ใบจาก ใบมะพร้าว กาบหมาก ต้นกล้วย น ามาท าเชือก
ส าหรับมดั หวาย ตน้ไผน่ ามาจกัสานเป็นตะกร้า กระบุง ชะลอมต่างๆ ลงัไมแ้ละกระบะต่างๆ ลว้น
ผลิตจากล าตน้ของตน้ไมม้าเล่ือยแผ่น ต่อมาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากข้ึน มีการแปรรูปไมใ้ห้
เป็นเยื่อกระดาษแล้วน ามาผลิตเป็นกระดาษรูปแบบต่างๆ กนั เช่น กระดาษเหนียว กระดาษแก้ว 
และกระดาษแข็ง แลว้น ากระดาษเหล่าน้ีมาแปรรูปอีกเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นถุง ท่ีน าไปใชใ้น
การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งมากท่ีสุด เน่ืองจากราคาถูกและรับแรงกระแทกได้ดี และ
ออกแบบเป็นรูปร่างต่างๆ ไดง่้าย ดงัจะเห็นไดจ้ากกล่องท่ีใช้ใส่ผลิตภณัฑ์จ านวนมากๆ เวลาขนส่ง 
นอกจากนั้นกระดาษลูกฟูกยงัสามารถน าไปดดัแปลงผลิตเป็นท่ีตั้งโชวสิ์นคา้ในร้านคา้ปลีกไดอ้ยา่ง
สวยงาม เพราะพิมพ์สีได้ กล่องกระดาษแข็ง น ามาใช้ใส่สินค้าท่ีมีน ้ าหนักเบา ใช้เป็น Primary 
Package และ Secondary Package เช่น กรณีกล่องผา้อนามยั กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ กล่องท่ีใชใ้ส่
ขวดน ้ าหอม กล่องใส่ขวดสุรา กล่องใส่ของเด็กเล่นต่างๆ กล่องกระดาษแข็งมีขอ้เสียคือ ไม่แข็งแรง
ต่อการรับแรงกดและแรงกระแทก แต่น าไปพิมพส์อดสีสวยงามไดง่้าย ผลิตง่ายและน าไปใชง้านได้
สะดวก ไม่เสียพื้นท่ีและค่าใช้จ่ายในการเก็บบรรจุภณัฑ์ก่อนน าไปใช้งาน นอกจากบรรจุภณัฑ์ 2 
ชนิดน้ีแลว้ ยงัมีการน ากระดาษไปผลิตเป็นซองและเป็นถุง ซ่ึงสามารถจะบรรจุผลิตภณัฑ์และน าติด
ตวัไปไหนๆ ได ้เช่น ถุงกระดาษ ท่ีร้านคา้ประเภทเส้ือผา้นิยมน าไปใชท้ั้งเพื่อใส่เส้ือผา้ให้ลูกคา้และ
เพื่อส่งเสริมการจ าหน่าย ลูกคา้ถือไปประชาสัมพนัธ์และโฆษณาให้ต่อ โดยถือว่าเป็นส่ือโฆษณา



18 

เคล่ือนท่ี ใครพบเห็นขอ้ความต่างๆ บนถุงหรือซองกระดาษเหล่านั้น จะมีการศึกษาขอ้มูลต่างๆ และ
ติดตามหาซ้ือเม่ือเกิดความตอ้งการ นับเป็นส่ือการส่งเสริมการขายท่ีบอกถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้
และโฆษณาสินคา้ไดดี้ 

2.1.5.2 แกว้ 
 เป็นวสัดุท่ีน ามาใช้กนันานกว่า 4,000 ปี มีคุณสมบติัท่ีดีในการบรรจุส่ิงท่ีตอ้งการ
ป้องกนัปฏิกิริยาทางเคมี ทนแรงกดไดดี้ มีความแข็งแรงกว่าเหล็ก ใส ดูมีคุณค่า ขวดแก้วมกัจะมี
ปัญหาท่ีฝาเปิด - ปิดและตน้ทุนของค่าแบบ (Mold) แพงมาก ตอ้งผลิตคร้ังละมากๆ เป็นแสนหรือ
ลา้นขวด ยกเวน้แต่จะใชข้วดท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไป นอกจากน้ีขวดแกว้ท่ีแข็งแรงท่ีสุดคือขวดทรง
กลม ซ่ึงท าให้เปลืองท่ีในการขนส่งและตอ้งการบรรจุภณัฑ์อีกชั้นหน่ึง เช่น ขวดเหลา้ชนิดต่างๆ ท่ี
ส่งขายจากต่างประเทศ จะบรรจุใส่กล่องกระดาษแข็งแรงอีกชั้นหน่ึง ขอ้ดีของขวดท่ียงัคงเป็นท่ี
นิยมใชก้นัมาก คือ น ากลบัมาหมุนเวียนใชก้นัไดอี้กหลายๆ รอบและเม่ือไม่ตอ้งการใชง้านแลว้ ยงั
น ากลบัมาผลิตใหม่ได ้

2.1.5.3 โลหะ 
 บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้มากท่ีสุด คือ กระป๋อง ซ่ึงผลิตจากแผ่นเหล็กบางชุบดีบุก เน่ืองจาก
สามารถทนความร้อนไดดี้ น าไปตม้ฆ่าเช้ือได ้แข็งแรงและสามารถบรรจุไดร้วดเร็ว จึงน ามาใชใ้น
การบรรจุอาหารประเภทท่ีตอ้งการปิดสนิทและฆ่าเช้ือโรคด้วยความร้อน การปิดสนิทในระบบ
สุญญากาศจะหยุดย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียห์รือแบคทีเรียท่ียงัมีหลงเหลืออยูไ่ด ้แต่กระป๋อง
มีขอ้เสียท่ีอาจจะบุบ ฉีกขาดได ้หากไดแ้รงกระแทกมากและการชุบดีบุกไม่ดีพอ จะท าปฏิกิริยากบั
อาหารท่ีบรรจุได ้กระป๋องบรรจุอาหารในปัจจุบนัจะผลิตจากอลูมิเนียม ซ่ึงมีน ้ าหนกัเบากวา่และไม่
เป็นสนิม ในปัจจุบันมีวสัดุโลหะชนิดใหม่ท่ีก าลังได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน คือแผ่นอลูมิเนียม 
(Aluminium Foil) ท่ีน ามาท าเป็นซองบรรจุอาหารชนิดต่างๆ ท่ีมีไขมนัและตอ้งการป้องกนัไม่ให้
อากาศเขา้ เช่น ซองบรรจุบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปประเภทตม้ย  า ซองบรรจุขนมขบเค้ียวท่ีมีลกัษณะกรอบ 
แผน่เปลวอลูมิเนียมน้ี นอกจากป้องกนัความช้ืนอากาศและกล่ินรสไดดี้ ยงัให้ภาพคุณค่าสูงข้ึนกบั
ตวัผลิตภณัฑ ์เพราะมีความเงา แวววาวสะทอ้นแสงเรียกร้องสายตาไดดี้ 

2.1.5.4 พลาสติก 
เป็นวสัดุท่ี มีแนวโน้มการใช้เพิ่ม ข้ึนสูงมาก เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถจะ

เปล่ียนแปลงรูปทรงไดห้ลายลกัษณะ เช่น ให้เป็นรูปทรงแข็งแรงแบบขวด ลงั กล่อง หรือให้เป็น
วสัดุรูปทรงอ่อนตวัน ามาท าซองไดใ้ช้ห่อได ้ท าเป็นหลอด เป็นถุงได ้มีวสัดุพลาสติกให้เลือกใช้
หลายชนิด ราคาประหยดั สามารถพิมพต์กแต่ง สอดสีไดส้วยงาม การผลิตลงทุนนอ้ย แต่อยา่งไรก็ดี 
การเลือกใช้พลาสติกตอ้งมีความเขา้ใจในวสัดุแต่ละชนิด เพราะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัอยู่มาก 
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เช่น บางชนิดยอมให้อากาศเข้าได้ บางชนิดไม่ได้ บางชนิดทนความร้อนได้ บางชนิดไม่ได ้
ตลอดจนปฏิกิริยาทางเคมีบางประการและท่ีส าคญั ปริมาณการใชพ้ลาสติกมากข้ึนเพียงไร ยอ่มก่อ
ผลด้านส่ิงแวดล้อมในการเพิ่มปริมาณขยะมากข้ึน อนัเป็นสาเหตุให้เกิดท่ออุดตนั น ้ าท่วมใน
กรุงเทพฯ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้แก้ไขปัญหาการย่อยสลายยากไปได้มาก เช่น ถุงใส่
สินคา้ของหา้งร้านต่างๆ จะมีความทนทางไดเ้พียง 3 เดือน แลว้ถุงจะเส่ือมสภาพยุย่เป็นผงไปเอง 

 
2.1.6 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 

 ประชิด ทิณบุตร (2531, น. 81) ได้เล่าว่า ในปี ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริกาใช้เงินมากกว่า 50
พนัลา้นเหรียญไปในการใชจ่้ายเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์มากกวา่การโฆษณา โดยมีเหตุผลวา่บรรจุภณัฑ์
เป็นแนวโน้มต่อไปในการท่ีจะเขา้ถึงการบริการตนเอง (Trend Toward Self-Service) ท่ีตอ้งการให้
บรรจุภณัฑไ์ดแ้สดงบทบาท 2 ประการ ไปพร้อมๆ กนั คือ ทั้งการโฆษณาและการขาย (Advertising 
and Selling) ดงันั้น บรรจุภณัฑ์จึงกลายเป็นส่ิงท่ีแสดงรวมไวซ่ึ้งรูปร่างลกัษณะทางกายภาพของ
ภาชนะบรรจุ (Container) การออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตราฉลาก ขอ้ความโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

2.1.6.1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ (The Structure Packaging Design) 
 การออกแบบโครงสร้าง หมายถึง การก าหนดลกัษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาดปริมาตร 
ส่วนปริมาณอ่ืนๆ ของวสัดุท่ีจะน ามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีใช้
สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง (ประชิด ทิณบุตร, 2531, น. 
86) 
 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นการออกแบบทางด้านเทคนิคและทาง
กายภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นกระบวนการบรรจุใส่ การรักษาคุณภาพและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ืออ านวย
คุณประโยชน์ด้านหน้าท่ีใช้สอยได้ดี มีความปลอดภยัต่อการคุม้ครองผลิตภณัฑ์ ความประหยดั 
ความมีประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจ าหน่ายและการ
อุปโภคบริโภค ซ่ึงทั้ งน้ีต้องการอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์เขา้มาช่วยร่วมดว้ย  
 การออกแบบประเภทน้ีผูอ้อกแบบจะมีบทบาทสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ประเภท 
Individual Package และ Inner Package ท่ีสัมผสัอยูก่บัผลิตภณัฑ์ชั้นแรกและชั้นท่ี 2 เป็นส่วนใหญ่ 
แต่จะมีรูปร่างลกัษณะอยา่งไรนั้นก็ข้ึนอยู่กบัผลิตภณัฑ์ (Product) ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทใดเป็น
ตวัก าหนดข้ึนมา ซ่ึงผูอ้อกแบบจะต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภณัฑ์ท่ีจะต้องบรรจุและออกแบบ
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โครงสร้างเพื่อรองรับการบรรจุใหเ้หมาะสม โดยอาจจะก าหนดให้มีลกัษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้
รูปร่างท่ีเหมาะแก่การจบัถือ ห้ิว และอ านวยความสะดวกต่อการน าเอาผลิตภณัฑ์ภายในออกมาใช ้
พร้อมทั้งท าหนา้ท่ีใหค้วามปกป้องคุม้ครองผลิตภณัฑโ์ดยตรงอีกดว้ย นอกจากน้ีผูอ้ออกแบบจะตอ้ง
อาศยัความรู้และขอ้มูลตลอดจนปัจจยัต่างๆ เขา้มาพิจารณาตดัสินใจร่วมในกระบวนการออกแบบ 
เช่น ราคาวสัดุ การผลิตเคร่ืองจกัร การขนส่ง การตลาด การพิมพ ์ฯลฯ ท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่มีความ
คุม้ทุนหรือเป็นไปไดใ้นระบบการผลิตและจ าหน่ายเพียงใดแลว้จึงจะมาก าหนดเป็นรูปร่าง รูปทรง 
(Shape and Form) ของบรรจุภณัฑ์อีกคร้ังหน่ึงวา่บรรจุภณัฑ์ควรจะออกมาในลกัษณะอย่างไร ซ่ึง
รูปทรงทางเรขาคณิต รูปทรงอิสระก็มีขอ้ดี - ขอ้เสียในการบรรจุ การใชเ้น้ือท่ีและมีความเหมาะสม
กบัชนิด ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไป วสัดุแต่ละชนิดมีขอ้จ ากดัและสามารถดดัแปลง
ประโยชน์ไดเ้พียงใด หรือใช้วสัดุในมาประกอบจึงจะเหมาะสมดีกว่าหรือลดตน้ทุนในการผลิต
ได้มากท่ีสุด ดงันั้นจะเห็นไดว้่านักออกแบบมิใช่ว่าจะสร้างสรรค์ไดต้ามอ าเภอใจ แต่กลบัตอ้งใช้
ความรู้และขอ้มูลจากหลายๆดา้นมาประกอบกนั จึงจะท าให้ผลงานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์
และส าเร็จออกมาได ้

2.1.6.2 การออกแบบกราฟฟิคส าหรับบรรจุภณัฑ ์(Graphic Design for Packaging) 
 การออกแบบกราฟฟิค หมายถึง การสร้างสรรค์ลกัษณะส่วนประกอบภายนอกของ
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ให้สามารถส่ือสารส่ือความหมาย ความเขา้ใจ (To Communicate) ในอนัท่ีจะ
ให้ผลทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Effects) ต่อผูอุ้ปโภคบริโภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความ
สนใจ การให้มโนภาพถึงสรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การกระตุ้นให้เกิดความทรงจ า
บุคลิกลักษณะของผลิตภณัฑ์ ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิต ด้วยการใช้วิธีการออกแบบ การจดัวางรูป 
ตวัอกัษร ถอ้ยค า โฆษณา เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางการคา้ และอาศยัหลกัศิลปะการจดัภาพให้
เกิดความประสานกลมกลืนกนัอยา่งสวยงาม ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้(ประชิด ทิณบุตร, 2531, 
น. 139)  
 การออกแบบประเภทน้ี เป็นการออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างแรง
ดึงดูดและส่ือความหมายให้แก่ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งสามารถโนม้นา้วให้เกิดการสั่งซ้ือ การออกแบบ
กราฟฟิคจะเน้นในเร่ืองของการตกแต่ง รูปลกัษณะ วสัดุท่ีข้ึนรูปเป็นท่ีสร้างความประทบัใจ เพื่อ
สร้างบรรจุภณัฑ์ให้สามารถส่ือสารและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค โดยใช้ความรู้
แขนงศิลปะเขา้มาสร้างคุณลกัษณะของบรรจุภณัฑใ์หมี้คุณสมบติัต่างๆ โดยการออกแบบน้ีสามารถ
สร้างสรรคไ์ดท้ั้งลกัษณะท่ีเป็น 2 มิติ บนพื้นผิวแผน่ราบของวสัดุ เช่น กระดาษ แผน่พลาสติก แผน่
โลหะอาบดีบุก หรือแผน่อลูมิเนียม โฟม ฯลฯ ก่อนน าวสัดุต่างๆ เหล่าน้ีประกอบกนัเป็นรูปทรงของ
บรรจุภณัฑ์ ส่วนในลกัษณะ 3 มิติ ก็อาจจะกระท าได ้2 กรณีคือ ท าเป็นแผน่ฉลาก (Label) หรือแผน่
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ป้ายน าไปติดบนบรรจุภณัฑ์ประเภท Rigid Forms ท่ีข้ึนรูปเป็นภาชนะบรรจุส าเร็จมาแล้ว หรือ
อาจจะสร้างสรรคบ์นผวิภาชนะบรรจุรูปทรง 3 มิติ โดยตรงก็ได ้เช่นขวดแกว้ ขวดพลาสติก เป็นตน้ 
ซ่ึงลกัษณะการออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภณัฑ์น้ีส่วนใหญ่มกัถือถามเกณฑ์ของเทคนิคการพิมพ์
ในระบบต่างๆ เป็นหลกัและแสดงบทบาทหนา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การสร้างทศันคติท่ีดีงามต่อผลิตภณัฑแ์ละผูผ้ลิต 
 กราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์และแผ่นสลาก ได้ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ในอนัท่ีจะเสนอต่อผูอุ้ปโภคบริโภค แสดงออกถึงคุณงามความดีของ
ผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบท่ีผูผ้ลิตมีต่อผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยท่ีลักษณะทางกราฟฟิคจะส่ือ
ความหมายและปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจ การน าผลิตภณัฑ์ไปใช ้ตลอดทั้งสร้างความต่อเน่ืองของ
การใชก้ารเช่ือถือในคุณภาพ จนกระทัง่เกิดความศรัทธาเช่ือถือในผูผ้ลิตในผลท่ีสุด 

2) การช้ีแจงและบ่งช้ีใหผู้บ้ริโภคทราบถึงชนิด ประเภทของผลิตภณัฑ์ 
 ลักษณะกราฟฟิคเพื่อให้ ส่ือความหมายหรือถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่า 
ผลิตภณัฑ์คืออะไรและผูใ้ดเป็นผูผ้ลิตนั้น มกันิยมอาศยัใช้ภาพและอกัษรเป็นหลกั แต่ก็อาจอาศยั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ในการออกแบบ เช่น รูปทรง เส้น สี ฯลฯ ซ่ึงจะสามารถส่ือให้เขา้ใจความหมาย
ได ้เช่นเดียวกนักบัการใชภ้าพและขอ้ความอธิบายอยา่งชดัเจน ผลิตภณัฑ์ต่างประเภทท่ีบรรจุอยูใ่น
ภาชนะท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น เคร่ืองส าอางและยา เป็นต้น แม้บรรจุอยู่ในขวดหรือหลอดรูปทรง
เหมือนกนั ผูบ้ริโภคก็สามารถช้ีไดว้า่อนัใดคือยา อนัใดคือเคร่ืองส าอาง ทั้งน้ีก็โดยการสังเกตจาก
ลกัษณะกราฟฟิค 

3) การแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับผลิตภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ 
 ลักษณะรูปทรงและโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ส่วนใหญ่มกัมีลักษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัในผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ซ่ึงบรรจุภณัฑ์เหล่าน้ีมกัมีขนาด สัดส่วน ปริมาณการบรรจุ
ท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั ดงันั้นการออกแบบกราฟฟิคจึงมีบทบาทหนา้ท่ีแสดงเอกลกัษณ์หรือ
บุคลิกพิเศษท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตน (Brand Image) ของผลิตภณัฑ์และผูผ้ลิตให้เกิดความเด่นชัด 
ผดิแผกจากผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั เป็นท่ีสะดุดตาและเรียกร้องความสนใจจากผูบ้ริโภคทั้งเก่าและใหม่ 
ใหจ้ดจ าได ้ตลอดจนหาซ้ือไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว 

4) การแสดงสรรพคุณและวธีิใชข้องผลิตภณัฑ์ 
เป็นการใชข้่าวสาร ขอ้มูล ส่วนผสมหรือส่วนประกอบท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ภายในวา่มีคุณสมบติั สรรพคุณและวิธีการใช้อยา่งถูกตอ้งอยา่งไรบา้ง ทั้งน้ีโดยอาศยัการออกแบบ
การจดัวาง (Lay Out) ภาพประกอบ ขอ้ความสั้นๆ (Slogan) ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนตรา
รับรองคุณภาพและอ่ืนๆให้สามารถเรียกร้องความสนใจผูบ้ริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภณัฑ์ข้ึนมา
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พิจารณาเพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือ จึงเปรียบเสมือนการสร้างบรรจุภณัฑ์ให้เป็น “พนักงานขายเงียบ” 
(The Silent Salesman) ท่ีท  าหน้าท่ีโฆษณาประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซ้ือ (Point of 
Purchase) 
  

2.1.7 การประเมินบรรจุภัณฑ์ (The VIEW Model) 
 ชิมพ์ (2010 อา้งถึงใน ดารา และธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2553, น. 296) ได้พฒันาตวัแบบการ
ประเมินบรรจุภณัฑข้ึ์น เรียกวา่ VIEW Model ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัทั้งหมด 4 อยา่ง ดงัน้ี 

2.1.7.1 V: Visibility หมายถึง บรรจุภัณฑ์ ท่ี ดีจะต้องสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อดึงดูดความสนใจ (Attract Attention) แก่ลูกค้า ณ จุดซ้ือ  (Point of Purchase: POP) 
เพราะจุดมุ่งหมายของบรรจุภณัฑ์ตอ้งการจะให้มองดูโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์บนชั้นวางขาย แต่ไม่
ถึงกบัตอ้งมีลกัษณะหรูหราหรือฉูดฉานจนเกินไป จนท าให้ลูกค้าเบ่ียงเบียนความสนใจไปจาก
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ นอกจากนั้นการใช้ศิลปะการเขียนและการท าภาพพิมพ์ใหม่ๆ 
ขนาด รูปร่าง ก็มีส่วนส าคญัท าให้บรรจุภณัฑ์มองเห็นได้อย่างชัดเจนและเรียกร้องความสนใจ
ผูบ้ริโภคไดดี้ 

2.1.7.2 I: Information หมายถึง บรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งมีขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ท่ีน าเสนออยู่บนบรรจุภณัฑ์อย่างครบถว้น เช่น ส่วนประกอบ ขอ้แนะน า ประโยชน์      ขอ้ห้าม
ต่างๆ เป็นตน้ เพราะจุดมุ่งหมายของบรรจุภณัฑ์ท่ีดี จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
ไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไปจนท าใหบ้รรจุภณัฑดู์ลดค่าลง 

2.1.7.3 E: Emotional Appeal หมายถึง บรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจดา้นอารมณ์ 
(Emotion Appeal) เพื่อกระตุน้ความรู้สึกความตอ้งการอยากไดใ้หก้บัลูกคา้ นกัออกแบบบรรจุภณัฑ์
จะตอ้งใช้ความพยายามเพื่อสร้างแรงจูงใจลูกคา้เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความสวยเก๋ สง่างาม มี
ศกัด์ิศรี ปล้ืมปิติ และความสนุกสนาน เป็นตน้ โดยผา่นการใชสี้ รูปร่าง วสัดุท่ีใชแ้ละวธีิการอ่ืนๆ 

2.1.7.4 W: Workability หมายถึง บรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการใชง้านไดอ้ย่างแทจ้ริงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น ป้องกนัรักษาตวัสินคา้ไดดี้ จดัเก็บสต๊อกได้
ง่าย ใชง้านไดง่้าย เคล่ือนยา้ยสะดวก ไม่แตกหกัง่าย ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การประเมินบรรจุภณัฑน์ั้นตอ้งอาศยัทั้ง 4 ปัจจยัในการตรวจสอบ
เพื่อใหไ้ดบ้รรจุภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดและประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
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2.1.8 การออกแบบให้ประทบัใจลูกค้าในสังคมปัจจุบัน 
  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ คือ ศาสตร์และศิลป์ครอบจกัรวาล ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
เกือบทุกแขนง ดงันั้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตอ้ง
ท าความเข้าใจในสาขาวิชาน้ีอย่างถ่องแท้ (นเร ขอจิตต์เมตต์, 2550, น. 231) และจากสภาพการ
แข่งขันในตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ท าให้มีการพัฒนาปรับตัวในส่วนของ
อุตสาหกรรมการบรรจุภณัฑ์ท่ีเติบโตข้ึนอย่างมากทั้งดา้นการออกแบบ วสัดุบรรจุภณัฑ์ อุปกรณ์
เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งบทบาทความส าคญัท่ีเพิ่มมากข้ึนของบรรจุภณัฑ์ต่อ
ความส าเร็จทางการตลาด (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550, น. 53) ทั้งน้ีการผลิตบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนั
มีปัจจยัหลกัอยูม่ากมาย ไดแ้ก่ 

2.1.8.1 การผลิตเพื่อการจ าหน่ายให้เขา้กบัยุคสมยัท่ีเน้นบรรจุภณัฑ์ส าหรับการคา้
ปลีกและคา้ส่ง  

2.1.8.2 พฤติกรรมและวิถีชีวติท่ีเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค ท่ีเนน้การซ้ือแบบบริการ
ตนเอง ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งตอ้งดึงดูดความสนใจและสร้างความประทบัใจทางบวก อีกทั้งผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัมีการศึกษาและรายได้สูงข้ึนและมีรสนิยมดีข้ึน จึงเต็มใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ในราคาท่ี
สูงข้ึน เพื่อแลกกบัความสะดวกในการใชง้าน ความสบายตาสบายใจ ความน่าเช่ือถือหรือแมก้ระทัง่
ความภาคภูมิใจในบรรจุภณัฑ์ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคออกท างานนอกบา้นมากข้ึน ท าให้ผลิตภณัฑ์
จ าเป็นตอ้งสามารถตอบโจทยเ์ร่ืองของความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการอุปโภคบริโภค
สินคา้ดว้ย 

2.1.8.3 จากการแข่งขนัในการท าธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งพิถีพิถนักบัการ
ออกแบบและผลิตบรรจุภณัฑม์ากข้ึนทั้งทางดา้นกายภาพและทางดา้นการตลาด รวมถึงการควบคุม
ตน้ทุนในการผลิตดว้ย 

2.1.8.4 วสัดุบรรจุภณัฑมี์การพฒันาวสัดุใหม่ๆ ข้ึนมาและไดรั้บความนิยม 
2.1.8.5 อุตสาหกรรมการบรรจุภณัฑ์เติบโตขยายตวัอย่างมาก ท าให้มีการพฒันา

คิดคน้เทคโนโลยดีา้นการบรรจุภณัฑม์ากข้ึน 
2.1.8.6 ปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ ซ่ึงเกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต   

บรรจุภณัฑ ์ท าใหต้อ้งแกไ้ขในส่วนของผลกระทบเหล่าน้ีใหไ้ด ้
2.1.8.7 มีการตรากฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัต่างๆ เพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค ดังนั้ น

บรรจุภณัฑจึ์งตอ้งผา่นการผลิตท่ีสะอาด ปลอดภยั ถูกตามหลกัสุขภาพอนามยั 
 จะเห็นได้ว่าความเปล่ียนแปลงไปในสังคมปัจจุบนัท าให้การผลิตและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนมาดว้ย จึงจ าเป็นตอ้ง
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อาศยัคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ ตอ้งหนักแน่นต่อค าวิพากษ์วิจารณ์และมีจุดยืนเป็น
ของตวัเอง ในบางคร้ังบรรจุภณัฑ์ถูกออกแบบมาอยา่งเพอร์เฟ็กตค์รบถว้นทุกกระบวนการ แต่กลบั
ลม้เหลวไม่เป็นท่ียอมรับจากผูบ้ริโภค ดงันั้นการใชก้ลยุทธ์บางอยา่งเขา้มามีส่วนช่วย อาจจะท าให้
เจา้ของกิจการมีความสบายใจและมัน่ใจมากข้ึน เช่นการน าหลกัฮวงจุย้มาใชอ้ยา่งเหมาะสม การใช้
สีตามหลกัมงคล เป็นตน้ นอกจากน้ีตอ้งรู้จกัและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เพื่อการสร้างและ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหต้รงกบัจุดประสงคห์ลกัตามความตอ้งการหรือเง่ือนไขต่างๆ ของลูกคา้ดว้ย 
เช่น จุดประสงคเ์ร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อผา่นการจดทะเบียน การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้ดู
เป็นสากลหรือใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ เป็นตน้ ดงันั้นการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หป้ระทบัใจลูกคา้
จึงเป็นการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยท่ีต้องอาศัยการช่างสังเกตและไหวพริบ
ปฏิภาณในการเขา้ใจลูกคา้อย่างแทจ้ริง จึงสามารถกล่าวได้ว่านักออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถ
สร้างผลงานให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ได ้ตอ้งอาศยัความช านาญและประสบการณ์ในระดบัหน่ึง 
ทั้งน้ีก็เพื่อให้กระบวนการออกแบบด าเนินไปอยา่งรวดเร็วทนัใจ ตอบสนองความของลูกคา้ไดต้รง
จุดและเหมาะกบัยคุสมยั  
 

2.1.9 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 ในอนาคตแนวโนม้การบรรจุภณัฑต์ามแนวคิดของ Selin (อา้งถึงใน สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 
2550, น. 55) กล่าวไวว้า่  
 “ประเทศท่ีพฒันาแลว้จะมีอุตสาหกรรมการบรรจุภณัฑ์เพิ่มข้ึน โดยเนน้การบรรจุภณัฑ์เพื่อ
มูลค่าเพิ่ม ประเทศท่ีก าลังพฒันาจะมุ่งการพฒันาการบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถคุ้มครองและรักษา
คุณภาพของสินคา้เพื่อลดความสูญเสียและส่งเสริมการส่งออก ส่วนประเทศดอ้ยพฒันาตอ้งมุ่งการ
ให้ความรู้พื้นฐานเพื่อรณรงคใ์ห้ผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งการ
พฒันาเทคโนโลยใีหส้ามารถคุม้ครองคุณภาพสินคา้ได”้ 
 แสดงให้เห็นว่าวิธีการด าเนินการผลิตบรรจุภณัฑ์ของแต่ละประเทศในโลกไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งกระแสการ
จ าหน่ายแบบบริการตัวเอง (Self Service) จะเข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมมากข้ึน 
เช่นเดียวกนักบัผูค้นในสังคมท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ตามระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึน รวมถึงความตอ้งการความสะดวกสบายในการใชส้อยและความสวยงามอีกดว้ย 
 นอกจากน้ีในส่วนของวสัดุท่ีใชใ้นการบรรจุภณัฑ ์จะมีแนวโนม้ท่ีต่างกนัออกไปตามแต่ละ
ชนิดของวสัดุ ไดแ้ก่ 
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2.1.9.1 พลาสติกจะมีบทบาทมากข้ึนเพราะสามารถเป็นวสัดุทดแทนบรรจุภณัฑ์
ประเภทโลหะและแกว้ไดดี้ ซ่ึงพลาสติกประเภท PET จะไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและพลาสติก
ประเภท PE จะเป็นพลาสติกท่ีมีการใช้มากท่ีสุด ในส่วนของพลาสติกประเภท PP จะมีการใช้
เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั เพราะสามารถทดแทนกระดาษแก้วได้ แต่ในทางกลบักนั พลาสติกประเภท
PVC จะมีการใชล้ดลง เพราะกรรมวธีิในการท าลายดว้ยการเผา ก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะ  

2.1.9.2 กระดาษแข็งฟอกสีบางส่วนและไม่ไดฟ้อกสีเลยจะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน
เพราะมีราคาต ่ากวา่กระดาษฟอก ส่วนกระดาษลูกฟูกก็มีแนวโนม้การใชม้ากข้ึน เยือ่กระดาษข้ึนรูป
จะไดรั้บความนิยมเพราะใชแ้ทนถาดพลาสติกไดม้ากข้ึนและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ นอกจากน้ียงัมี
กระดาษลูกฟูกหุ้มดว้ยฟิล์มหด ถุงในกล่องลูกฟูก กล่องแบบ Wrap-Around Box ก็จะมีแนวโน้ม
ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

2.1.9.3 โลหะประเภทแผ่นเหล็กไร้ดีบุก (Tin Free) จะได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน ฝา
แบบเปิดง่ายจะมีการใชอ้ย่างกวา้งขวาง อลูมิเนียมฟอยด์ยงัคงไดรั้บความนิยมอยู ่ส่วนกระป๋องฉีด
จะถูกควบคุมชนิดของสารขบั เพื่อความปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะ 

2.1.9.4 แก้วจะได้รับพัฒนาให้ มีน ้ าหนักลดลงแต่แข็งแรงมากข้ึน ขวดแบบ
หมุนเวยีนน ามาบรรจุใหม่จะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน 
 นอกจากเร่ืองของวสัดุในการผลิตบรรจุภณัฑแ์ลว้ ระบบการผลิตและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใน
การผลิตจะมีความกา้วหน้า รวดเร็ว สามารถฆ่าเช้ือไดด้ว้ยความร้อนและเขา้ตูอ้บไมโครเวฟไดจ้ะ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึน อีกทั้งการบรรจุแบบสุญญากาศท่ีมีระบบควบคุม ระบบปรับสภาวะอากาศ
ตลอดจนระบบปลอดเช้ือ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาจะไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายเช่นกนั ส่วน
การผลิตบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งและการออกแบบกราฟฟิคท่ีส่งเสริมการขายและสร้างการยอมรับ
ให้แก่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนดว้ย อีกทั้งบทบาทของบรรจุภณัฑ์เพื่อการตลาดและ
ส่ิงแวดลอ้มจะมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน โดยท่ีจะเนน้ไปในเร่ืองของความร่วมสมยั รวดเร็ว ใชง้านง่าย 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจและซ้ือมากข้ึน รวมถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดสีเขียวในกรรมวิธีในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยจะมีการออกกฎระเบียบเพื่อก ากับดูแลและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการรณรงคใ์ห้มีการใช้สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีใชว้สัดุจากธรรมชาติ การน ากลบัมา
ใชใ้หม่และการใชสิ้นคา้ชนิดเติม  
 การผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้ งในปัจจุบันและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจะมี                
ทิศทางการเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความตอ้งการด้าน
ความเช่ือ ด้านการตลาด ดา้นส่ิงแวดล้อม หรือดา้นท่ีเฉพาะเจาะจง ท าให้ผูผ้ลิตและนักออกแบบ
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บรรจุภัณฑ์ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ความช านาญเข้ามาผนวกกันเพื่อให้ได ้              
บรรจุภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบนัไดจ้นถึงท่ีสุด 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัสัญวทิยาและสี 
 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัสัญวทิยา (Semiology) 
 กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑน์ั้น นอกจากจะตอ้งใชว้สัดุให้เหมาะสมแลว้ การส่ือสาร
ผา่นบรรจุภณัฑก์็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงการส่ือสารนั้นไม่ใช่เพียงแต่การใชภ้าษาเขียนออกมา
เป็นค าพูดอย่างเดียว แต่ยงัคงตอ้งใช้เร่ืองของการใช้ภาพส่ือความหมายให้เหมาะสมด้วย ดังนั้น
เร่ืองสัญวิทยาจึงเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ทางการส่ือสารต่อผูบ้ริโภค 

2.2.1.1 ความหมายของสัญวทิยา 
 สัญญะ (Sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของ
จริง/ตวัจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) หน่ึงๆ ส่ิงท่ีน ามาใชเ้ป็นสัญญะนั้น 
อาจจะเป็นวตัถุส่ิงของหรืออาจจะเป็นรูปภาพและสัญญะท่ีเรารู้จกักนัมาท่ีสุดก็คือ ภาษา ถึงแมว้่า
สัญญะจะเป็นเพียงตวัแทนความหมายของความเป็นจริง แต่สัญญะยงัคงมีความส าคญัไม่น้อยกว่า
ส่ิงอ่ืนเลย (กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 76) 
 สัญญะ (Sign)  คือ ส่ิงท่ีมีความหมายมากกวา่ตวัของมนัเอง (Peirce, 1931 อา้งถึงใน 
กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 84) 
 สัญวิทยา (Semiology) หมายถึง ศาสตร์ท่ีศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะท่ีอยู่ในบริบท
หน่ึงๆ (Life of Sign) กล่าวคือ ต้องมีการประกอบสร้างหรือสถาปนาสัญญะ (Constitute) ตั้งอยู่
ภายในเง่ือนไขหรือกฎขอ้บงัคบั และสัญญะนั้นสามารถท่ีจะผกผนัหรือเปล่ียนแปลงได้ (นพรุจ     
ตน้ทพัไทย, 2554, น. 17) 
 สัญวิทยา (Semiology) หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาการท างานของสัญญะ (Sign) 
และท าการส ารวจกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงความหมาย (Signification) ภายในกระบวนการน้ี สัญญะมี
ส่วนประกอบท่ีส าคญัสองส่วนคือ รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) (สันต ์
สุวจัฉราภินนัท ์ทวศีกัด์ิ เกียรติวรีะศกัด์ิ และรัฏฐา ฤทธิศร, 2555, น. 88) 
 สัญวิทยา (Semiology) หมายถึง ศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงวฏัสงสารของสัญญะ 
กล่าวคือ การเกิดข้ึน การพฒันา การแปรเปล่ียน รวมทั้งการเส่ือมโทรม ตลอดจนการสูญสลาย
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ของสัญญะหน่ึงๆ ท่ีปรากฏออกมาอย่างเป็นแบบแผนและมีระบบระเบียบ (กาญจนา แก้วเทพ, 
2552, น. 76) 
 Saussure (อ้างถึงใน ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2555) ได้ก ล่ าวถึงสัญวิทยา 
(Semiology) ว่า ค่าส่ือความหมายของสัญญะแต่ละตวัเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีสัญญะตวันั้นๆ มี
กบัสัญญะตวัอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมในระบบเดียวกนั สัญญะแต่ละตวัไม่สามารถส่ือความหมายดว้ยตวัของ
มนัเองโดดๆ ได ้ 
 ดงันั้น สัญวิทยา (Semiology) จึงสามารถสรุปไดว้า่ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษากระบวนการ
ของสัญญะตั้งแต่การเร่ิมตน้ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงมีแบบแผนและมีท่ีมาท่ีไปอยา่งเป็น
ระบบ 

2.2.1.2 องคป์ระกอบของสัญวทิยา 
 ตามแนวคิดของ Saussure (อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 81) ได้กล่าวไว้
วา่สัญญะประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) ของจริง (Reference) คือ ของจริงทั้งหลาย เช่น ขวดแกว้จริงๆ 
2) ตวัหมาย (Signifier) คือ สัญญะท่ีสร้างข้ึนมาแทนของจริง เช่น ตวัหมาย

ของขวด ในสังคมองักฤษเรียกว่า Bottle สังคมฝร่ังเศสเรียกว่า Bouteille ส่วนสังคมไทยเรียกว่า 
ขวด หรืออาจจะเป็นการออกเสียงหรือภาพของขวดก็ได้ (Sound-Image) ซ่ึงเม่ือต่างสังคมและ
วฒันธรรมกนัออกไป ตวัหมายของสัญญะแต่ละตวัก็ต่างกนั 

3) ตัวหมายถึง (Signified) คือ เม่ือเห็นสัญญะของ ขวด/Bottle/Bouteille 
แลว้ เกิดกระบวนการทางสมองหรือความคิดเกิดจินตนาการของภาพขวดข้ึนมา หรือท่ีเรียกวา่ ภาพ
ในใจหรือในความคิด (Concept)  

 

 
 
ภาพที ่2.1 องคป์ระกอบของสัญวทิยา 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2547, น. 110. 
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 นอกจากน้ี Saussure ได้ได้สนใจความสัมพนัธ์ของตวัหมายและตวัหมายถึงเป็น
พิเศษ ซ่ึงแบ่งความสัมพนัธ์ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1.  Arbitrary คือ ความสัมพนัธ์ท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ กล่าวคือ ไม่ได้
มีความสัมพนัธ์ใด 
 2.  Unnatural คือ ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติ ตอ้งเรียนรู้เอา 
 3.  Unmotivated คือ ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดจากมูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผูส้ร้าง
และผูใ้ชค้วามหมาย หรือไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัแรงกระตุน้ใจของผูใ้ชส้ัญญะ 
 ทั้งน้ี Peirce ไดก้ล่าววา่ สัญญะมีองคป์ระกอบอยูแ่ค่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นตวัหมาย 
(Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) (กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 78) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 องคป์ระกอบของสัญวทิยาทั้ง 2 ส่วน 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 78. 
 

2.2.1.3 ประเภทของสัญญะ 
 จากองค์ประกอบของเพิร์สท่ีแบ่งองค์ประกอบของสัญญะออกเป็น 2 ส่วน จะ
สามารถจดัประเภทของสัญญะไดท้ั้งหมด 3 แบบ ไดแ้ก่ (กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 78) 

1) ภาพเหมือน (Icon) คือ เคร่ืองหมายท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัหมาย 
(Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ท่ีเป็นไปในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับส่ิงท่ีบ่งบอกถึง 
(Resemblance)  

2) ดรรชนี (Index) คือ เคร่ืองหมายท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย 
(Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) ท่ีเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั (Cause 
and Effect) ท่ีช้ีถึงบางส่ิงบางอยา่งอ่ืนๆ 

3) สัญลกัษณ์ (Symbol) คือ เคร่ืองหมายท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัหมาย 
(Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) ท่ีเป็นไปในลกัษณะท่ีถูกก าหนดข้ึนมาเอง แสดงถึงบางส่ิง

\ 

Signifier 

Signified

Sign มรีะยะห่างกนัมากน้อย
เพยีงใด 
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บางอยา่งแต่ไม่ไดเ้หมือนกบัส่ิงท่ีบ่งช้ี แต่ตอ้งไดรั้บการยอมรับจนกลายเป็นแบบแผน (Convention) 
และตอ้งมีการเรียนรู้เพื่อท าความเขา้ใจความหมายของเคร่ืองหมายนั้นๆ 
 
ตารางที ่2.1  ประเภทของสัญวทิยา 
 
ประเภทของสัญญะ 

Icon Index Symbol 
เกณฑ์พจิารณา 

ความสัมพนัธ์ มีความคลา้ยคลึงกนั มีความเช่ือมโยง 
แบบมีเหตุผล 
(Casual Connection) 

มีความเช่ือมโยง 
เกิดจากขอ้ตกลง 
(Convention) 

ตัวอย่าง ภาพถ่ายอนุสาวรีย ์
รูปป้ัน 

ควนัไฟ อาการของ
โรค 

ค า ตวัเลข ชวเลข 

กระบวนการถอด
ความหมาย 

มองเห็นได ้ ตอ้งคิดหาเหตุผล ตอ้งเรียนรู้ 

 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าสัญวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค
ตลอดเวลา ซ่ึงมีความส าคญัในการให้คุณค่าหรือให้ความหมายกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงในเชิงสัญญะ ซ่ึง
ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัหรือประสบการณ์ของผูบ้ริโภคแต่ละคนดว้ย ดงันั้นการตีความของสัญญะ
จึงมีความแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นการให้ความหมายหรือคุณค่ากบับางส่ิง
บางอยา่ง โดยเฉพาะกบัสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตจึงจ าเป็นตอ้งคิด
วเิคราะห์และออกแบบสินคา้ รวมถึงบรรจุภณัฑใ์หเ้กิดการให้ความหมายท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
เจตนาหรือวตัถุประสงคแ์ละสามารถตีคุณค่าไดใ้นเชิงบวกในสายตาของผูบ้ริโภค 

2.2.1.4 บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญวิทยา 
 เพ็ญพกัตร์ ศิริไตรรัตน์ (2554) ในบทความเร่ืองการบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรี
หัวนอก ไดอ้ธิบายไวว้่านิตยสารสตรีได้ท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการให้ข่าวสาร ขอ้มูลความรู้
ความบนัเทิงแก่ผูห้ญิงไทย ซ่ึงมีการพฒันารูปแบบและเน้ือหามาโดยตลอด จนถึงยุคปัจจุบนัมี
นิตยสารผูห้ญิงจ านวนมากมาย รวมทั้งนิตยสารสตรีหวันอกใหส้ามารถเลือกซ้ือ เลือกหามาอ่านตาม
ความพอใจของผูอ่้าน/ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ท่ีแตกต่างกนัไป โดยจากการ
สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์แบบกลุ่มกบักลุ่มผูอ่้านนิตยสารสตรีหัวนอก จ านวนทั้งส้ิน 15 คน ท่ีเป็น
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีติดตามอ่านนิตยสารสตรีหวันอก เป็นประจ ามามากกวา่ 2 ปี ความหมายเชิงสัญญะท่ี
ถูกคน้พบมี 3 ประเด็น คือ 

1) ผูอ่้านนิตยสารสตรีหัวนอกได้ให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “แฟชั่น” ว่า
หมายถึง การแต่งตวัตามกระแสนิยม (Trend) ท่ีถูกสร้างข้ึนมา เพื่อต้องการให้ตวัเองดูดี แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหเ้ขา้กบับุคลิก เป็นการแต่งกายตามกรอบท่ีสังคมรอบขา้งยอมรับ และเก่ียวขอ้ง
กบัหนา้ท่ีการงาน รวมถึงกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคม ซ่ึงอาจจะไดค้วามหมายรวมๆ ก็คือการแต่งกาย
ตามท่ีส่ือมวลแนะน า 

2) ผูอ่้านนิตยสารสตรีหัวนอกไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความผ่านความเป็นตะวนัตก
ไวว้่า ความทนัสมยั ความหรูหรา ดูเป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจ มี สไตล์เป็นของตนเอง และมีการ
เช่ือมโยงกบัให้เขา้กบับุคลิก ซ่ึงก็คือการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง ทรวดทรง และไดรั้บการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมของผูอ่้าน จึงเป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่ของตนเองข้ึนมา 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทแวดลอ้มท่ีกลุ่มผูอ่้านด ารงอยู ่

3) ผูอ่้านนิตยสารสตรีหัวนอกไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความผ่านความเป็นผูห้ญิงยุค
ใหม่ไวว้่า ผูห้ญิงสวยท่ีมีความมั่นใจ ทันสมัย มีความเป็นตัวของตัวเอง โดยใช้ภาพของดารา 
นางแบบต่างประเทศ และข้อความต่างๆ  ท่ีปรากฏอยู่ในนิตยสารเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด
ความหมาย 
 ดงันั้น วฒันธรรมการแต่งกายของผูอ่้านถูกประกอบสร้างความหมายข้ึน จากการ
บริโภคสัญญะและความหมายในนิตยสารสตรีหวันอกของผูอ่้าน ท่ีสร้างความหมายของแฟชัน่ให้มี
ลกัษณะ เป็นแบบการสร้างภาพแบบฉบบัตายตวั (Stereotype) และเม่ือภาพแบบฉบบัน้ีถูกผลิตซ ้ าๆ 
และต่อเน่ืองเป็นเวลานานจนกลายเป็นมายาคติ (Myth) ท่ีนิตยสารหัวนอกมีบทบาทในการเป็นผู ้
ก  าหนดแนวทางแฟชั่น (Trend Setter) ให้กับกลุ่มผูอ่้าน นิตยสารจึงท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของ 
“วฒันธรรมเสมือนจริง” (Virtual Culture) นิตยสารไดส้ร้าง “ความเป็นพวกเรา” ข้ึนใน ความรู้สึก
ผูอ่้านกบักองบรรณาธิการ ท่ีมีใจความคิด และมุ่งไปสู่gป้าหมายเดียวกนั ความรู้สึกน้ีได้ถูกสร้าง
ข้ึนมาให้ผูอ่้านรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกับกองบรรณาธิการ ท าให้นิตยสารเป็นเคร่ืองมือ การ
ส่ือสารระหว่างกันของกลุ่มผูห้ญิง จึงกล่าวได้ว่านิตยสารเป็นตวัแทนของ “สังคมเสมือนจริง” 
(Virtual Communities) ท่ีอยู่ในนิตยสาร เพราะฉะนั้นการท่ีส่ือมวลชนจะเลือกเสนอเน้ือหาอะไร
และการใหค้วามหมายของส่ิงต่างๆ ก็เท่ากบัเป็นการสร้างภาพความเป็นจริงนั้นๆ ใหก้บัสังคมดว้ย 
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2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัสี 
2.2.2.1 ความหมายของสี 

 เทียนชยั ตั้งพรประเสริฐ (2542, น. 32) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสีไวว้า่ สี (Color) 
เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคัญของศิลปะและมีบทบาทท่ีโดดเด่นกว่าส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ก่อใหเ้กิดการรับรู้ไดร้วดเร็วและสามารถก่อใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จะเห็นไดว้า่สีมีอิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานต่างๆ เน่ืองจากสีมีความหมายและ
อารมณ์ความรู้สึกอยูใ่นตวัของมนัเอง ท าใหผ้ลงานบางอยา่งสามารถส่ือสารความหมายโดยนยัหรือ
โดยตรงได้จากสีท่ีใช้และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้กับผูท่ี้เห็นได้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าส่ิงท่ีเห็นมี
ความหมายวา่อยา่งไรก็ตาม เพราะสีคือภาษาสากลเป็นท่ีเขา้ใจไดท้ัว่โลก 

2.2.2.2 ประเภทของสี 
 ทวเีดช จ๋ิวบาง (2536, น. 1 - 4) ไดแ้บ่งประเภทของสีออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) สีธรรมชาติ คือ สีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์       
สีของดิน สีของทอ้งฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดิน สีของรุ้งกินน ้ า เป็นตน้ โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
และเป็นไปตามธรรมชาติ 

2) สีท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือสังเคราะห์ข้ึน เช่น สีวิทยาศาสตร์ จากการ
ทดลองต่างๆ วตัถุธาตุต่างๆ เช่น สีน ้ า สีน ้ ามนั สีชอล์ก เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการสร้าง
ผลงานต่างๆ ได ้และจากการผสมสี จะท าให้เกิดสีท่ีต่างกนัออกไปจากเดิมและในแต่ละสีจะท าให้
เกิดความรู้สึกผา่นการสัมผสัโดยใชเ้ป็นส่ือ 

2.2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัสี 
 ความพึงพอใจ ความชอบ - ไม่ชอบส่งผลต่อความรู้สึกสนใจและเขา้ถึงคุณภาพของ
บางส่ิงบางอยา่ง ซ่ึงสามารถตอบสนองแรงกระตุน้ไดต้ามวตัถุประสงคเ์ป็นเป้าหมายส าคญัของงาน
ออกแบบ ดงันั้นทฤษฏีเก่ียวกบัสีจะช่วยใหค้วามกระจ่างในเร่ืองของความหมายและอิทธิพลของสีท่ี
มีต่อการรับรู้และส่ือความหมายได ้ทั้งมีทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับและนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายดว้ยกนั 
4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ (พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย,์ 2544, น. 34 - 35) 

1) ทฤษฏีตามหลักวิชาฟิสิกส์ เป็นการอธิบายความหมายของสีจากการ
มองเห็น โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัแสง ซ่ึงตามทฤษฎีน้ี สี หมายถึง ส่วนประกอบของสเป็กตรัม มีแม่
สีทั้งหมด 3 สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน และหากน าสีทั้ง 3 สีน้ีมาผสมกนัจะไดสี้ใหม่ดงัน้ี  
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ตารางที ่2.2  ผลการผสมสี ตามหลกัวชิาฟิสิกส์ 
 

สีทีผ่สม สีทีไ่ด้ 
แดง + น ้าเงิน มาเจนตา้ (สีแดงม่วง) 
น ้าเงิน – เขียว ไซยา (สีเขียวปนน ้าเงิน) 
เขียว + แดง เหลือง 
แดง + เขียว + น ้าเงิน ขาว 
 

2) ทฤษฏีตามหลักวิชาเคมี เป็นการอธิบายถึงสีตามคุณสมบติัทางเคมีท่ี
ปรากฏ คือ เป็นส่วนผสมท่ียอ้มข้ึนหรือเป็นเส้ือแทข้องสี ซ่ึงก าหนดแม่สีไว ้3 สี คือ สีแดง สีเหลือง 
สีน ้าเงิน และหากน าเอาเน้ือสีมาผสมกนั จะไดสี้ใหม่ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.3  ผลการผสมสี ตามหลกัวชิาเคมี 
  

สีทีผ่สม สีทีไ่ด้ 
แดง + เหลือง ส้ม 
เหลือง + น ้าเงิน เขียว 
น ้าเงิน + แดง ม่วง 
 

3) ทฤษฎีตามหลกัจิตวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็น
แรงกระตุน้หรือส่ิงเร้า ตามทฤษฎีน้ีจะอธิบายถึงคุณสมบติัของสีตามส่ิงเร้าประเภทต่างๆ ท่ีมองเห็น 
แม่สีตามทฤษฎีน้ีประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียว สีน ้าเงินและสีแดง และหากน าสีทั้ง 4 สีน้ีมาผสมกนั 
จะไดสี้ใหม่ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.4   ผลการผสมสี ตามหลกัจิตวทิยา 
 

สีทีผ่สม สีทีไ่ด้ 
เหลือง + เขียว เขียวเหลือง 
เขียว + น ้าเงิน เขียวน ้าเงิน 
น ้าเงิน + แดง ม่วง 
แดง + เหลือง ส้ม 
 

4) ทฤษฎีสีของมนัเซลล์ (สีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั) หรือเรียกอีกวา่อยา่งว่า 
แม่สีของนกัออกแบบเป็นการอธิบายถึงความหมายและคุณสมบติัของสีตามท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
มนัเซลล์ (Munsell) ศิลปินชาวอเมริกนัไดก้ าหนดแม่สีเป็น 5 สี คือ       สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน ้ า
เงินและสีม่วง เม่ือน ามาผสมกนัจะไดสี้ใหม่ข้ึนมาอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่2.3 วงจรสีของมนัเซลล์ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 

2.2.2.4 วงจรของสี (Color Wheel) 
  วงจรของสีหรือวงลอ้ของสี (Color Wheel) หมายถึง วงจรสี 12 สี ท่ีเกิดจากการผสม
สีของแม่สีทั้ง 3 ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นขั้นไดด้งัน้ี (พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย,์ 2544, น. 35) 

1) สีขั้นท่ี 1 (Primary Color) หรือท่ีเรียกว่าแม่สี มีด้วยกัน 3 สีคือ สีแดง     
สีเหลือง สีน ้าเงิน 
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2) สีขั้นท่ี 2 (Secondary Color) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัของแม่สีหรือสี
ขั้นท่ี 1 ทีละคู่ดว้ยปริมาณสีละเท่าๆ กนั จะไดสี้ท่ีเพิ่มข้ึน 3 สี ไดแ้ก่  

สีแดง + สีเหลือง = สีส้ม 
สีเหลือง + สีน ้าเงิน = สีเขียว 
สีน ้าเงิน +  สีแดง  = สีม่วง 
3) สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Color) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกันของสีในขั้นท่ี 1 

และขั้นท่ี 2 ผสมดว้ยกนัทีละคู่ ดว้ยสีปริมาณสีท่ีเท่าๆ กนั จะไดสี้เพิ่มอีก 6 สี ไดแ้ก่ 
สีเหลือง +  สีส้ม    =   สีเหลืองส้ม 
สีส้ม   +   สีแดง    =   สีส้มแดง  
สีแดง   +    สีม่วง   =   สีม่วงแดง 
สีม่วง   +   สีน ้าเงิน   =   สีม่วงน ้าเงิน 
สีน ้าเงิน  +   สีเขียว   =  สีน ้าเงินเขียว    
สีเขียว   +   สีเหลือง   =   สีเขียวเหลือง  
และสีกลาง คือ การน าทุกสีมาผสมรวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะออกมาเป็นสีเทา 

 นอกจากน้ีสีในวงลอ้สีเป็นสีแท ้เพราะทุกสีจะมีความเขม้หรือความสดใส
ในตวัของมนัเองซ่ึงเกิดจากการผสมของแม่สีและสีท่ีอยูใ่กลก้นัจะมีความกลมกลืนกนัเพราะเป็นสี
ท่ีไดจ้ากการผสมสีร่วมกนั 

2.2.2.5 วรรณะของสี (Tones) 
 พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย ์(2544, น. 37) ไดใ้หค้วามหมายวรรณะของสีไวว้า่ หมายถึง กลุ่ม
ของสีท่ีให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั สังเกตจากวงลอ้สี จะปรากฏเป็น 2 วรรณะ ไดแ้ก่ วรรณะสีร้อน
และวรรณะสีเยน็ 
 น. ณ ปากน ้ า (2525, น. 10) ได้ให้ความหมายวรรณะของสีไวว้่า หมายถึง การ
แตกต่างของสีแต่ละฝ่าย คลา้ยกบัเสียงเพลงซ่ึงมีเสียงสูงและเสียงต ่า เสียงสูงแสดงอารมณ์ปีติยินดี 
การต่อสู้ การเคล่ือนไหวฉบัพลนั ความมีชีวิตชีวา ส่วนเสียงต ่าแสดงความสลดรันทดใจ ความสงบ
สันติ ความคิดคะนึง ในดา้นของสีก็เช่นกนั ยอ่มแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ไดแ้ก่ วรรณะเยน็และวรรณะ
ร้อน 
 ดงันั้น วรรณะสี คือ กลุ่มของสีท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถ
แยง่ออกไดเ้ป็น 2 วรรณะ ไดแ้ก่  

1) สีวรรณะเย็น (Cool Tone) คือ สีท่ีให้ความรู้สึกถึงความสงบ เยือกเย็น
จนถึงความเศร้า ไดแ้ก่ สีน ้าเงิน สีม่วง สีเขียว และสีใกลเ้คียง 
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2) สีวรรณะร้อน (Warm Tone) คือ สีท่ีใหค้วามรู้สึกสดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด
หรือร่ืนเริง ไดแ้ก่ สีเหลือง สีแดง สีแสด และสีใกลเ้คียง 

 

 
 

ภาพที ่2.4 รูปการแบ่งสีโทนเยน็และสีโทนร้อน 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Blogspot ของ Pook 'tkps เร่ือง Color Theory หวัขอ้ วรรณะของสี 
 

2.2.2.6 สีกบัการออกแบบ  
 สีแต่ละสีมีลกัษณะเฉพาะหรือคุณค่าของตวัเอง โดยจะเป็นตวัแทนของอารมณ์ต่างๆ
ได ้เม่ือสายตาสัมผสักบัวตัถุไดเ้ห็นความแตกต่างหลากหลายของสี ยอ่มเกิดความรู้สึกต่างๆ ได ้เช่น 
ต่ืนเตน้ อบอุ่น อ่อนโยน เป็นตน้ นอกจากน้ีสียงัเป็นสัญลกัษณ์ของความคิดแบบนามธรรมอีกดว้ย 
เช่น สันติ อนัตราย ความตาย เป็นตน้ ดงันั้นสีจึงมีอิทธิพลเก่ียวเน่ืองกบัการรับรู้และการจดจ าส่ิง
ต่างๆ รอบตวั มีผลกระทบต่อระบบประสาทสัมผสัได้ดีกวา่รูปร่าง ลายเส้นหรือถอ้ยค า ตลอดจน
มโนทศัน์ต่างๆ ทั้งหมดน้ีจะก่อให้เกิดประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีสะสมเก่ียวกบัสีและส่ิงท่ีเช่ือมโยง
กบัสีเหล่านั้นดว้ย ดงันั้นการใช้สีในการออกแบบวตัถุบางอย่างจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารผา่นวตัถุนั้นๆ ดว้ยสี ซ่ึงการใชสี้ในการออกแบบนั้น ความหมายของสีก็
แตกต่างกนัออกไป เช่น 
 สีแดง คือ สีของไฟ ส่ือถึงการปฏิวติั ความรู้สึกทางกามอารมณ์ อนัตราย เร้าร้อน 
รุนแรง ความปรารถนา กระฉับกระเฉง กล้าหาญ แต่ในทางกลับกนัก็เป็นสีของความอ่อนเยาว ์
ดงันั้นจึงเป็นท่ีนิยมมากส าหรับของเล่นเด็ก ในทางกลบักนั สีแดงเป็นสีท่ีมีพลงัมาก ท าให้บดบงัสี
อ่ืนๆ ดงันั้นจึงไม่เหมาะท่ีจะน ามาเป็นสีพื้นหรือฉากหลงั ควรใชใ้นการเนน้ความส าคญั 
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 สีเหลือง คือ สีท่ีมีพลังในด้านความสว่าง สดใส ร่าเริง มีชีวิต ชีวา ระมัดระวงั 
สะทอ้นถึงสติปัญญามากกว่าจิตใจ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าสีเหลืองอยูคู่่กบัสีใด เช่น หากสีเหลืองอยูคู่่สี
เขียว จะท าให้รู้สึกมัน่คงและจ าตอ้งไดม้ากข้ึน เป็นตน้ ส่วนสีส้มจะให้ความรู้สึกคลา้ยกบัสีเหลือง
เช่นกนั 
 สีเขียว คือ สีทางชีววิทยาซ่ึงใกล้เคียงกบัธรรมชาติ ให้ความรู้สึกงอกงาม พกัผ่อน 
สดช่ืน ปลอดภยั ช่วยใหค้วามคิดพลุ่งพล่านสงบลง เป็นสีกลาง ๆ ไม่ร้อนและไม่เยน็ หากมีสีเขม้ข้ึน
ไปทางสีน ้าเงิน จะดูเป็นน ้า มีอาการเคล่ือนไหว 
 สีน ้าเงิน คือ สีท่ีเก็บกด ช่างฝันเปล่าเปล่ียว เงียบขรึม จริงจงั สง่างาม สะอาด บริสุทธ์ิ 
ปลอดภยั มกัใชก้บัส่ิงของท่ีแสดงถึงสุขอนามยั 
 สีฟ้า คือ สีท่ีแสดงถึงความปลอดโปร่งโล่ง กวา้ง เบา สะอาด ปลอดภยั ความสว่าง 
ลมหายใจ ความเป็นอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือแบ่งปัน 
 สีม่วง คือ สีส่ือถึงความใคร่ครวญ การท าสมาธิ ความลึกลบั เวทมนตร์คาถาและ
ความเก่าแก่โบราณ บางคร้ังก็ส่ือถึงความหนกั สงบ มีเลศนยั มีเกียรติยศ 
 สีชมพู คือ สีท่ีส่ือถึงความอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ 
วยัรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก สดใส 
 สีทอง คือ ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า ส่ิงส าคญั ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข 
ความมัง่คัง่ ร ่ ารวย การแผก่ระจาย อีกทั้งยงัเป็นสีทีมีต าแหน่งใกลสี้ส้ม นบัวา่เป็นสีในวรรณะอุ่นสี
หน่ึง ในขณะสีเงินจดัใหเ้ป็นสีในวรรณะเยน็ แต่ทั้งสองสีส่ือถึงความหมายในเชิงบวกทั้งคู่ 
 สีด า คือ สีแห่งความมืด ความวา่ง หดหู่ เงียบ ทึบตนั มกัจะใชใ้นการตีพิมพ ์มีค่าใน
ทางบวกมากเม่ือใชร่้วมกบัสีอ่ืนๆ เน่ืองจากสีด าจะท าใหสี้ขา้งเคียงเด่นชดัหรือเจิดจา้สะดุดตาข้ึนมา 
 สีขาว คือ สีท่ีมีความเป็นกลาง ไม่ร้อนและไม่เย็น ซ่ึงส่ือถึงความสะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย และมกัจะใชค้วบคู่กบัสีอ่ืนๆ เพื่อท าใหสี้อ่ืนๆ เด่นชดัข้ึนเช่นเดียวกนักบัสีด า 
 สีเทา คือ เศร้า อาลยั ทอ้แท ้ความลึกลบั ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ 
สุภาพ สุขมุ ถ่อมตน 
 นอกจากน้ีเหล่าน้ีแล้ว สีอ่ืนๆ ยงัสามารถถ่ายทอดความหมายออกมาได้อีก ทั้งน้ีก็
ข้ึนอยู่กับการออกแบบและการจัดวางสีอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้การส่ือสารผ่านสีนั้ นเกิด
ประสิทธิภาพท่ีสุดเม่ือสีสามารถส่ือความไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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2.2.2.7 การเลือกใชสี้ในการท าตลาด   
 ณรงค์ศกัด์ิ วดีศิริศกัด์ิ (2555) ได้กล่าวไวว้่า การเลือกใช้สี โดยค านึงถึงความรู้สึก
ของแต่ละบุคคลเป็นหลกั โดยท่ีอาศยัแนวคิดท่ีวา่สีมีผลต่อความรู้สึกของคนเรา และนกัออกแบบ
โฆษณาได้ศึกษาและทดลองการเลือกใช้กลุ่มสีในการสร้างความรู้สึกกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการโฆษณา ดงัน้ี   

1) กลุ่มสีท่ีก่อให้เกิดความต่ืนเตน้เร้าใจ (Excitement Color) เหมาะส าหรับ
ใชใ้นการออกแบบประเภทป้ายเตือนใหร้ะวงัถึงอนัตราย ไดแ้ก่ สีแดง สีด า สีเหลือง และสีแสด   

2) กลุ่มสีซ่ึงแสดงความเป็นผูห้ญิง (Feminine Color) เหมาะส าหรับใช้การ
ออกแบบท่ีเน้นความเป็นผูห้ญิงหรือผลิตภณัฑ์ส าหรับความเป็นผูห้ญิง ไดแ้ก่ สีชมพู ฟ้า สีเหลือง
อ่อน และสีเขียวอ่อน   

3) กลุ่มสีซ่ึงแสดงความเป็นผูช้าย (Masculine Color) เหมาะส าหรับใช้กบั
การออกแบบท่ีเน้นความเป็นชาย หรือผลิตภณัฑ์ความเป็นผูช้าย ไดแ้ก่ สีด า สีน ้ าเงิน สีเทา และสี
แดง   

4) กลุ่มสีท่ีเน้นความสด (Fresh Color) เหมาะส าหรับใชก้บัการออกแบบท่ี
เนน้ความสดของสินคา้ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ไดแ้ก่ สีเหลือง สีเขียวเหลือง และสีน ้าเงิน   

5) กลุ่มสีท่ีแสดงออกถึงสุขภาพ (Healthy Color) เหมาะส าหรับใช้กบัการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เนน้ดา้นสุขภาพ เช่น อาหารเสริม ยา ไดแ้ก่ สีเหลือง สีน ้าตาล และสีเขียว   

6) กลุ่มสีท่ีแสดงออกถึงความสั่นสะเทือน (Vibrant Color) เป็นสีท่ีเหมาะ
ส าหรับการออกแบบซ่ึงต้องการความหวือหวา เคล่ือนไหว สั่นสะเทือน ได้แก่ สีน ้ าเงิน สีแดง         
สีเขียว และสีเหลือง   

7) กลุ่มสีท่ีแสดงออกถึงความน่าเช่ือถือ (Sophisticated Color) เป็นสีท่ี
เหมาะส าหรับการออกแบบท่ีตอ้งการจูงใจให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
ไดแ้ก่ สีด า สีเหลือง สีน ้าตาล และสีทอง 

2.2.2.8 บทความและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสี 
 จากเว็บไซต์ Social Media Week (2014, October 30)ในเร่ือง The Psychology Of 
Color In Marketing ได้กล่าวไวว้่าจิตวิทยาของสีท่ีเก่ียวข้องกับการจูงใจเป็นเร่ืองน่าสนใจและมี
มุมมองท่ีต่างกนัอยา่งมากมายทางดา้นการตลาด เน่ืองจากสีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจิตใจของแต่ละบุคคล
มากกว่า ดงันั้นจึงมีการท าวิจยัเก่ียวกบัการส่ือความหมายของสีหรือจิตวิทยาของสีมากมาย เช่น       
มีการวิจยัท่ีมีผลส ารวจวา่สีเหลืองเป็นสีส่ือถึงการมีความสุขมากท่ีสุดในบรรดาสีในวงจรทั้งหมด 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สีย ังมีความส าคัญต่อตราสินค้าอีกด้วย ทั้ งน้ี สี เป็นเร่ืองท่ี ข้ึนอยู่กับ
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ประสบการณ์แต่ละบุคคล จึงยากท่ีจะจ ากัดความของแต่ละสีออกมาได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่
เน่ืองจากยงัมีการคน้พบท่ีวา่การรับรู้ของสีของบุคคลมีบทบาทในการซ้ือขายและมีผลต่อตราสินคา้ 
ดงันั้นจึงมีการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของสีทางการตลาดข้ึน (Impact of Color in Marketing) ซ่ึงผล
วิจยัออกมาว่าร้อยละ 90 ของการตดัสินใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัสีของตวัสินคา้
นั้นๆ ดว้ย นอกจากน้ีการศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการส่ือสารของสี แสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตราสินคา้กบัสีนั้น ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมจากการรับรู้ส่วนบุคคลของสีท่ีใชก้บัตราสินคา้ 
หรือกล่าวไดว้่าข้ึนอยู่กบัมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมองว่าสีเหมาะกบัสินคา้มากแค่ไหน และยงัมีอีก
หลายการศึกษาท่ีพบวา่สีสามารถส่ือไดถึ้งบุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand Personality) ไดอี้กดว้ย 
 บทความจากการศึกษาน้ีอา้งวา่ Joe Hallock สีเป็นเร่ืองของความช่ืนชอบของแต่ละ
เพศ ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีออกมาดงัน้ี  
 
 สีทีเ่พศชายชอบ:  
 

 
 
ภาพที ่2.5 สีท่ีเพศชายชอบ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Social Media Week (2014, October 30) 
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สีทีเ่พศชายไม่ชอบ:  
 

 
 

ภาพที ่2.6 สีท่ีเพศชายไม่ชอบ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Social Media Week (2014, October 30) 

 
 

 สีทีเ่พศหญงิชอบ:  
 

 
 

ภาพที ่2.7 สีท่ีเพศหญิงชอบ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Social Media Week (2014, October 30) 
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 สีทีเ่พศหญงิไม่ชอบ:  
 

 
 

ภาพที ่2.8 สีท่ีเพศหญิงไม่ชอบ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Social Media Week (2014, October 30) 

 
 จากการศึกษาจะแสดงให้เห็นไดว้า่สีฟ้าเป็นสีท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัทั้ง
สองเพศได้ ในขณะท่ีสีม่วงเป็นสีท่ีเพศชายช่ืนชอบน้อยท่ีสุด แต่ยงัคงไดรั้บการช่ืนชอบจากเพศ
หญิง และสามารถสรุปไดว้า่จากการรับรู้และความชอบของสี เพศชายมีแนวโนม้จะช่ืนชอบสีโทน
สวา่ง ฉูดฉาดมากกว่า ส่วนเพศหญิงจะมีแนวโน้มช่ืนชอบสีโทนอ่อนมากกว่า ดงันั้นจะเห็นไดว้่า
เร่ืองของสีมีความส าคญัทางการตลาด ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ
ความเหมาะสมในการใชสี้ทางดา้นต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถส่งผลต่อตราสินคา้อีกดว้ย  
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้บริโภค 
 

2.3.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2.3.1.1 ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ การศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม
การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผูบ้ริโภคค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (ดารา ทีปาละ, 2542, น. 3)  
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้สินคา้หรือบริการรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน
และเป็นตวัก าหนดให้เกิดการกระท าต่างๆ พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความใกลชิ้ดกนัอย่างมาก โดยท่ี
ผูบ้ริโภคมีกระบวนการซ้ือจากความตั้งใจไปซ้ือสินค้าท่ีตอ้งการ หรือความไม่ตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการ หรือความไม่ตั้งใจซ้ือสินคา้แต่เกิดไปดูแล้วเห็นจึงเกิดความตอ้งการก็เป็นได้ (สมจิตร    
ลว้นจ าเริญ, 2541: 22-24) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2539, น. 5) 
 พฤติกรรมผู ้บ ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง  การกระท าของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช ้และการก าจดัส่วนท่ีเหลือของสินคา้หรือบริการต่างๆ 
เพื่ อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน  (Solomon, 2009 อ้างถึงใน ชูชัย         
สมิทธิไกร, 2557, น. 6) 
 ดงันั้น พฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงมีความหมายว่าเป็นกระบวนการของการกระท าของ
บุคคลท่ีมีความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ โดยจะตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจเกิดข้ึนก่อนจึงจะ
เกิดเป็นพฤติกรรม ซ่ึงสามารถเกิดได้จากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความปรารถนาของผูบ้ริโภค 

2.3.1.2 ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 การท่ีบุคคลหน่ึงสามารถแสดงพฤติกรรมบางอยา่งออกมาได ้ยอ่มตอ้งมีสาเหตุและ
ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้น ซ่ึงปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 11) 

1) ปัจจยัภายใน หรือเรียกวา่ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

(1) การรับรู้ (Perception) คือ การเปิดรับหรือให้ความสนใจและแปล
ความหมายส่ิงเร้าท่ีไดรั้บผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 

(2) การเรียนรู้ (Learning) คือ การท่ีบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ท่ีค่อนขา้งถาวร เน่ืองจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บมา 

(3) ความต้องการและแรงจูงใจ (Needs and Motives) คือ ส่ิงท่ีบุคคล
ปรารถนา ท าใหเ้กิดความต่ืนตวัและพลงัท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุถึงส่ิงท่ีตอ้งกา 
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(4) บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
บ่งช้ีความเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นส่ิงก าหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ของบุคคลนั้น 

(5) ทัศนคติ (Attitude) คือ ผลของการประเมินส่ิงใดส่ิงห น่ึง ซ่ึ ง
สามารถบอกไดว้า่ส่ิงนั้นดีหรือเลว เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ มีประโยชน์หรืออนัตราย 

(6) ค่านิยมและวิถีชีวิต (Values and Lifestyles) ค่านิยม คือ รูปแบบ
ของความเช่ือท่ีแต่ละบุคคลยึดถือในการตดัสินวา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
คนอ่ืน ส่วนวิถีชีวิต คือ รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น 

2) ปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มนอกตวัของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ 

(1) ครอบครัว (Family) คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีมีความเก่ียวพนั
กนัทางสายเลือดหรือการแต่งงานหรือการรับเล้ียงดู 

(2) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) คือ บุคคลหรือก ลุ่มบุคคลท่ี มี
อิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงจะถูก
น าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการแสดงพฤติกรรมอ่ืนๆ 

(3) วฒันธรรม (Culture) คือ แบบแผนการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
รวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีคนสร้างข้ึน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติและแบบแผน
พฤติกรรมท่ียดึถืออยูใ่นสังคมนั้นและสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได ้

(4) ชั้นทางสังคม (Social Class) คือ การจ าแนกกลุ่มบุคคลในสังคม
ออกเป็นชั้นๆ โดยบุคคลท่ีอยูใ่นชั้นเดียวกนัจะมีความคลา้ยคลึงกนัดา้นค่านิยม วิถีชีวิต ความสนใจ 
พฤติกรรมสถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา 

2.3.1.3 แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
1) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Philip Kotler 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายถึงโมเดลพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model)ไวว้า่ มีอยูด่ว้ยกนัหลากหลายแบบ ซ่ึงแต่ละแบบต่างมุ่งเน้น
การศึกษากระบวนการความตอ้งการซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการ ซ่ึงหน่ึงในหลายๆ โมเดลท่ีไดรั้บ
การยอมรับในวงกวา้ง ไดแ้ก่ โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Philip Kotler ท่ีเนน้การศึกษาถึงเหตุจูง
ใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท าให้
เกิดความตอ้งการ และเม่ือส่ิงกระตุน้นั้นๆ ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buying’s 
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Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดเดาได้ และความรู้สึก
เหล่านั้นจะไดรั้บอิทธิพลต่างๆ จากภายในจิตใจของผูบ้ริโภคเอง จากนั้นจึงมีการตอบสนองของ
ผู ้บ ริโภค (Buyer’s response) ห รือท่ี เรียกว่า การตัด สินใจของผู ้บ ริโภค  (Buyer’s Purchase 
Decision) ดงันั้นโมเดลน้ีจึงถูกเรียกวา่ S-R Theory ซ่ึงมีกระบวนการดงัรูป 
 

 
 

ภาพที ่2.9 แบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, น. 198. 
 
 จากภาพแสดงถึงแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 

(1) ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุ้นอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย 
(Inside stimulus) และส่ิงกระตุ้นจากภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ ส่ิง
กระตุน้ถือว่าเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ (Buying motive) ซ่ึงสามารถจูงใจได้ทั้งดา้นเหตุผล
หรือดา้นจิตวทิยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ี
นกัการตลาดสามารถควบคุมและสามารถและจดัข้ึนได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหมี้ความสวยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

- ส่ิงกระตุน้ด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้
เหมาะสมกบัราคาผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาจากลูกคา้เป้าหมาย 

- ส่ิงกระตุน้ด้านการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เช่น 
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการ
ซ้ือ 

- ส่ิงกระตุน้ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการ
โฆษณาสม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนกังานตวัแทนจ าหน่าย การลด แลก แจก แถม การ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไป ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

2) ส่ิ งกระตุ้นด้านอ่ืนๆ (Other stimulus) เป็น ส่ิงกระตุ้นความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอก ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

- ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
รายไดข้องผูบ้ริโภค ลว้นมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

- ส่ิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยี
ใหม่ในการผลิตและแปรรูปสารสกดัท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 

- ส่ิงกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Political) เช่น การ
เพิ่มหรือลดภาษีสินคา้บางชนิดของรัฐบาล พ.ร.บ. ยาและการควบคุมผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 

(2) กล่องด าห รือความ รู้สึก นึก คิดของผู ้ซ้ื อ  (Buyer’s black box) 
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบ
ได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer characteristics) มี
อิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ คือ 

1) ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural factors) วฒันธรรมเป็นเคร่ือง
ผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกัน บุคคลเรียนรู้วฒันธรรมของเขาภายใต้กระบวนการทางสังคม 
วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความต้องการ และพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมแบ่งออกเป็น
วฒันธรรมพื้นฐานวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชั้นสังคม 
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2) ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัย ท่ี เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอา้งอิง 
ครอบครัว บทบาทและสถานะ 

3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู ้ซ้ือ
ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วน
บุคคล 

4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซ้ือของ
บุคคลไดรั้บอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวทิยา 6 อยา่ง คือ การจูงใจ ความเขา้ใจ ความรับรู้ ความ
เช่ือ ทศันคติและการเรียนรู้ 

(3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

1) การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product choice)  
2) การเลือกตราสินคา้ (Brand choice)  
3) การเลือกผูข้าย (Dealer choice)  
4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing)  
5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) 

จะเห็นได้ว่าโมเดลโมเดลพฤติกรรมผู ้บริโภคของ Philip Kotler ท่ี เน้น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้น ไดศึ้กษาถึงส่ิงกระตุน้ท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคในทุกๆ ดา้น อีกทั้งยงัศึกษาเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดของภายในตวับุคคล 
โดยเปรียบเทียบกบักล่องใบหน่ึงท่ีมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆท่ีผูข้ายไม่อาจทราบได ้ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้กิด
การตอบสนองหรือท่ีเรียกวา่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเวลาต่อมา 

2) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Schiffman & Kanuk 
 Schiffman & Kanuk (2007, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 
ไดเ้สนอวา่ การบริโภคประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัทั้งหมด 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

(1) ขั้นปัจจยัน าเขา้ (Input State) คือ ขั้นท่ีปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ได้แก่ การด าเนินการขององค์การธุรกิจ กล่าวคือ การ
พยายามท าให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงความตอ้งการของตน ผ่านหลกัการท่ีเรียกว่า “ส่วนผสมทาง
การตลาด” (Marketing Mix: 4P) ส่วนปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม ก็เป็นปัจจยัแวดล้อมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลในการหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆของบุคคล เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง       
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ชนชั้นทางสังคม วฒันธรรม เป็นตน้ ปัจจยัทั้งสองอยา่งน้ีมีอิทธิพลร่วมกนัต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทั้งส้ิน 

(2) ขั้นกระบวนการ (Process State) คือ ขั้นท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัด้านจิตวิทยาได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยมและวถีิชีวิตของผูบ้ริโภค ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตระหนกั
ถึงความตอ้งการ การค้นหาขอ้มูลก่อนซ้ือ รวมถึงการประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือ นอกจากน้ี 
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการประเมินหลงัการบริโภค ก็จะมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นจิตวทิยาดว้ย 

(3) ขั้นผลลัพธ์ (Output State) คือ ขั้ นสุดท้ายของกระบวนการซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช ้การก าจดัส่วนท่ีเหลือและการประเมินหลกัการบริโภค ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
จากการบริโภคอาจจะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการก็ได ้ซ่ึงผลลพัธ์
นั้นๆจะถูกจดจ าไวเ้ป็นประสบการณ์ในการบริโภคและส่งผลปัจจยัดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

 
 

ภาพที ่2.10 แบบจ าลองกระบวนการการบริโภคของ Schiffman & Kanuk (2007) 
แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 
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 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Schiffman & 
Kanuk เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนของผูบ้ริโภคอย่างคร่าวๆ ท่ีเข้าใจได้ง่าย โดยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 คือขั้นรับอิทธิพลจากปัจจยัภายนอก จึงก่อให้เกิดขั้นท่ี 2 ซ่ึงคือขั้นของการส่ิงท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาประมวลผลตดัสินใจซ้ือและสุดทา้ยจึงก่อใหเ้กิดขั้นท่ี 3 ข้ึน คือ ส่ิงท่ีไดรั้บจากจาก
ประมวลผลตดัสินใจซ้ือนั้นๆ ทั้งหมดน้ีจึงเป็นการแสดงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อท าให้ทราบถึง
กระบวนการตดัสินใจและประเมินผลของผูบ้ริโภคโดยรวม 
 

2.3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นการน าหลักเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ตดัสินใจเพื่อท าให้ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตดัสินใจได้ถูกต้องมากภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถท าการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือเคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตาม การท าการตดัสินใจไดน้ าเอาความน่าจะเป็นเชิงจิต
และแบบเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการกระท าของตนย่อมตอ้งการ
เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจเลือกเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและสลบัซบัซอ้น ดงันั้นจึงไดพ้ยายามหาส่ิง
ท่ีจะช่วยในการตดัสินใจเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 
 Walters (1978 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.49) ไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า การ
ตดัสินใจ (Decision) ไวว้่า หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดา
ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสอง
ทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้น
จิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพ   
ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตาม
บุคคลอ่ืน (Schiffman & Kanuk, 1994 อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 
 เสรี วงษ์มณฑา (อ้างถึงใน ฐานิสา สรรค์วิทยากุล , 2549, น. 23–24) ได้อธิบายเก่ียวกับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไวว้า่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะทาง
กายภาพ และลกัษณะทางกายภาพจะถูกก าหนดดว้ยสภาพจิตวทิยาโดยครอบครัวและสังคม รวมถึง
วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
 1.  ลักษณะทางสรีระ (Physiological Characteristic) สรีระเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นในการ
ก าหนดพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค การวเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงทางดา้นสรีระจึง
เป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งกระท า เน่ืองจากมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจของมนุษย ์
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 2.  สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็นลักษณะของความต้องการท่ีเกิดจาก
สภาพจิตใจซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมเบ้ืองต้น 
 3.  ครอบครัวเป็นแหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดลกัษณะนิสัย 
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค  
 4.  สังคม (Social) เป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราซ่ึงจะมีผลท าให้เราต้องท าตัวสอดคล้องกับ
บรรทดัฐานของสังคม ซ่ึงแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  
 5.  วฒันธรรม (Culture) คือวถีิชีวติท่ีคนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบติัตามกนั  
 ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจึงเป็นการเลือกซ้ือส่ิงใดส่ิงหน่ึงตั้งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไป 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะพฤติกรรมทางกายภาพ โดยจะถูกก าหนดจากสภาพจิตวทิยาภายในตวับุคคล รวม
ไปถึงคนใกลชิ้ด วฒันธรรมและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจมีล าดบัขั้นตอน
ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ทั้ ง ห ม ด  5 ขั้ น ต อ น  ดั ง น้ี  ( ศิ ริ ว ร ร ณ  เ ส รี รั ต น์ ,                                                                                                                                                                                                                                                                     
, น. 219) 
 

 
 

ภาพ 2.11 ล าดบัขั้นตอนกระบวนการการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน 
แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 
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2.3.2.1 ความต้องการได้รับการกระตุ้น หรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need 

recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายใน
ของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก รวมถึงความตอ้งการทาง
ร่างกาย (Physiological needs) ความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการทางดา้น
จิตวิทยา (Psychological needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะ
เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต ท าให้เขารู้วิธีการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุน้นั้นๆ ได ้

2.3.2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถ้าความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ 
และส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งมากข้ึน แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก
แหล่งขอ้มูลประกอบดว้ย 
 

1) แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ คน
รู้จกั 

2) แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่ ส่ือการโฆษณา พนกังานขาย 
ตวัแทนการคา้ การบรรจุภณัฑ ์

3) แหล่งประสบการณ์  (Experiential sources) ได้แก่  การควบคุม การ
ตรวจสอบ การใชสิ้นคา้ 

4) แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่  ส่ือมวลชน องค์การคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 

5) แหล่งทดลอง (Experimental sources) ไดแ้ก่หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพ
ผลิตภณัฑห์รือหน่วย 
 วจิยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใชลิ้ต
ภณัฑอิ์ทธิพลของแหล่งขอ้มูลจะแตกต่างกนัตามชนิดของผลิตภณัฑ ์และลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งการคา้ ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมการใหข้อ้มูลได ้โดยปกติขอ้มูลจากแหล่งการคา้ใหข้อ้มูลทัว่ๆ ไป แก่ผูซ้ื้อแต่ขอ้มูล
จากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ นกัการตลาดสามารถพิจารณาความส าคญั
ของแหล่งขอ้มูลโดยสัมภาษณ์ผูบ้ริโภควา่รู้จกัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งไร และแหล่งขอ้มูลใดท่ีมีอิทธิพล
มากต่อผูบ้ริโภค 
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2.3.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคได้รับ
ขอ้มูลมาแลว้จากขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

1) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
2) ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่าง

กนั นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์
3) ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือ

ของผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 

4) ผู ้บ ริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีเขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑต์ราต่างๆ 

2.3.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
เขาชอบมากท่ีสุด และปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ 3 
ประการ คือหลงัจากประเมินทางเลือก ก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ และเกิดการตดัสินใจซ้ือในการ
ตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ังผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1) เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นหรือไม่ แทจ้ริงแลว้มี 3 ทางเลือก คือ ซ้ือ
สินคา้นั้น ซ้ือสินคา้อ่ืนทดแทน หรือไม่ซ้ือเลย 

2) ถา้ซ้ือจะซ้ือยีห่อ้อะไร 
3) จะซ้ือท่ีไหน 
4) จะซ้ือจ านวนเท่าใด 
5) จะซ้ืออยา่งไร 

 นกัการตลาดจะตอ้งพยายามท่ีจะสร้างแรงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการให้เร็วข้ึน ซ่ึงสามารถท าได้ด้วยวิธีการ คือ การให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม การสร้างความ
แตกต่าง และการสร้างความมัน่ใจ 

2.3.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ื อ  (Post purchase behavior) ภายหลังจาก ท่ี
ผูบ้ริโภคได้ซ้ือสินค้าหรือบริการแล้ว พฤติกรรมหลังการซ้ือบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซ้ือ
เพิ่มข้ึน หรืออาจประเมินการซ้ือท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือไปแลว้ ในหลายกรณี เม่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดไปแลว้ ก็จะท าใหแ้รงดลใจ ท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้หรือบริการอีกอยา่งตามมา 
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 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง
และแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ท าให้ผลของการตดัสินใจเกิดข้ึนอย่างมีหลกัมี
เกณฑ์ท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือผ่านกระบวนการขั้นตอนการประเมินล าดับสุดท้ายแล้ว ความรู้สึกหรือ
ประสบการณ์ต่อสินคา้นั้นๆ ของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อสินคา้และตราสินคา้นั้นต่อไปในอนาคต 
 

2.4 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการรับรู้ ทศันคต ิคุณค่าและบุคลกิภาพตราสินค้า 
 

2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการรับรู้ 
2.4.1.1 ความหมายของการรับรู้ 

 การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ของตวับุคคล โดยจะผา่นประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 คือ การเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การรับสัมผสั แต่ทั้งน้ียงัรวมถึงประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ท่ีผา่นมาของบุคคลนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงประสบการณ์ดงักล่าวจะมีการประมวลผลขอ้มูลท่ีไดรั้บมา
ส่งไปยงัศูนยก์ลางการควบคุมระบบประสาทสัมผสัต่างๆ ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนอง ความหมาย
ของการรับรู้ไดมี้นกัวจิยัหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวด้งัน้ี 
 นายแพทยส์ันติชยั  ฉ ่าจิตรช่ืน (2550) จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี เขียนไวใ้นผสัสะและการรับรู้ (Sensation and Perception) วา่ผสัสะหรือการ
สัมผสั (Sensation) คือขั้นตอนท่ีส่ิงเร้ากระทบประสาทสัมผสัหรือก็คือ ขั้นตอนการรับขอ้มูลจาก
ภายนอกเข้าสู่ตัว การรับรู้ (Perception) คือ ขบวนการท่ีเก่ียวข้องกับขั้ นตอนการเลือกส่ิงเร้า
(Sensation) การประมวลส่ิงเร้า (Organization) และการแปรผลตีความส่ิงเร้า (Interpretation) ดงันั้น
ทั้ง ผสัสะ และการรับรู้ จึงเก่ียวโยงกนัอยู่ในแง่ของการท างานท่ีต่อเน่ืองกนั นอกจากน้ีการรับรู้ยงั
เป็นขบวนการท่ีมีส่วนเก่ียวโยงกับความจ า (Memory) ในตอนท่ีแปลผลตีความส่ิงเร้า จะต้อง
เทียบเคียงกบัประสบการณ์เดิมในความจ า 
 กฤษณา ศักด์ิศรี (อ้างถึงใน สุริโย ชัยโสภา, 2549) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การใช้
ประสบการณ์เดิมแปลความหมาย ส่ิงเร้า ท่านประสาทสัมผสัแลว้เกิดความรู้สึกความหมายวา่เป็น
อยา่งไร 
 เทพพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (อา้งถึงใน สุริโย ชยัโสภา, 2549) ไดก้ล่าวถึง 
ความหมายของการรับรู้ว่า หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจดัระเบียบและการแปล
ความหมายของส่ิงเร้าท่ีบุคคลพบเห็น หรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ยในส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ 
 กรองแกว้  อยู่สุข (อา้งถึงใน สุริโย ชยัโสภา, 2549) ให้ความหมายของการรับรู้ว่า 
การรับรู้ คือกระบวนการท่ีแต่ละคนรวบรวมจดัและท าความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีเขามองเห็น ไดย้ินหรือ
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รู้สึก ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้จะให้ทุกคนมองส่ิงเดียวกนัแลว้คิดและเขา้ใจไปในแนวเดียวกนัยอ่ม
เป็นไปไม่ได ้
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะสรุปความหมายของการรับรู้ไดอ้อกเป็น 2 รูปแบบ คือ การ
รับรู้ภายในบุคคล และการรับรู้ภายนอกบุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป  การรับรู้ภายในบุคคลคือการ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะมีการ
ประเมินผลภายในจิตใจของเราเองวา่ส่ิงท่ีเรารับรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี ส่วนการรับรู้จากภายนอก
หรือส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเราไดพ้บเจอหรือเคย
ร่วมอยูใ่นเหตุการณ์นั้นมาก่อน เราจะมีกระบวนการเปิดรับในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่เราและปิดรับ
ในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์  ซ่ึงการรับรู้จากภายนอกน้ีอาจจะเกิดการถูกบงัคบัใหจ้ดจ าไดด้ว้ยส่ิงเร้าท่ี
จะท าหน้าท่ีในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการจดจ า ซ่ึงในปัจจุบันการตลาดส่วนใหญ่จะสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้กับผูบ้ริโภคด้วยส่ิงเร้าในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการเปิดรับส่ือ
การตลาดดงักล่าวเพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในอนาคตนัน่เอง 

2.4.1.2 กระบวนการรับรู้ 
 กรองแกว้  อยู่สุข (อา้งถึงใน สุริโย ชยัโสภา, 2549) อธิบายถึงกระบวนการรับรู้ว่า  
กระบวนการรับรู้นั้นเร่ิมดว้ยบุคคลรับเอาส่ิงเร้าต่างๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้า เป็นการรับรู้ทาง
สรีระท าให้เกิดความรู้สึก (Sense) ข้ึนมาก่อน และแต่ละคนก็จะแปลความหมายออกมาจาก
ความรู้สึกนั้นๆ ตามภูมิหลงั (Background) ของตนเอง ซ่ึงเกิดจากหลายๆ ส่ิงประกอบกนั เช่น อาย ุ
เพศ ฐานะการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ อารมณ์ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน รวมทั้งค่านิยมและทศันคติ
ส่วนตนเขา้ไปอีกท าใหเ้กิดความรู้สึกหรือความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรม
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีไดพ้บเห็นตามท่ีตน “รับรู้” 
 กระบวนการรับรู้เป็นขั้นตอนในการเปิดรับสารหรือขอ้ความจากส่ิงเร้าภายนอก เพื่อ
น ามาประมวลผลและประเมินผลว่าส่ิงเร้าดงักล่าวน่าสนใจหรือไม่ แต่การประมวลผลของแต่ละ
บุคคลจะมีกระบวนการท่ีต่างกนั ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์หรือภูมิหลงัของแต่ละคนว่ามีความรู้ใน
เร่ืองดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 

2.4.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (อา้งถึงใน สุริโย ชยัโสภา, 2549) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ทางสังคมดงัน้ี 

1) ความตอ้งการ (Need) เม่ือบุคคลรับรู้แลว้ตีความส่ิงเร้าท่ีรับรู้มาเป็นส่ิงท่ี
จะสนองความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงท าให้รับรู้ส่ิงท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว เช่นเม่ือหิว บุคคลจะ
รับรู้ส่ิงท่ีเก่ียวกบัอาหารไดเ้ร็ว ไม่วาจะเป็นกล่ินอาหารหรือเสียงกระด่ิงรถขายอาหาร เป็นตน้ 
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2) ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทัว่ไปมกัจะตีความส่ิงท่ีตนเองสัมผสั
ตามภูมิหลงัของแต่ละคน 

3) การเตรียมการไวก่้อน (Preparatory set) คือการท่ีบุคคลมีประสบการณ์
และการเรียนรู้ส่ิงใดมาก่อน ท าใหบุ้คคลเตรียมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงนั้นแนวเดียวกนักบัท่ีรับรู้มา 

4) บุคลิกภาพ (Personality) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ เช่นบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพแข็งกร้าว ยึดมัน่จะสามารถรับรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าได้ช้ากว่าผูท่ี้มีบุคลิกภาพ
ยดืหยุน่ เป็นตน้ 

5) ทศันคติ (Attitude) ทศันคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถา้บุคคลท่ีมีทศันคติท่ี
ดีต่อใครคนหน่ึง การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางท่ีดีเสมอ 

6) ต าแหน่งทางสังคม (Social position) และบทบาทท าให้บุคคลรับรู้ส่ิง
ต่างๆไม่เหมือนกนั 

7) วฒันธรรม (Culture) เป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลรับรู้ต่างกนั 
8) สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของบุคคลมีผลต่อการรับรู้ 

 นอกจากน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของมนุษยด์า้นการตลาดยงัสามารถแบ่งแยกไดอี้ก 
2 ประเภท ไดแ้ก่ (เนตรนภา ชินะสกุลชยั, 2553) 
 1)  องคป์ระกอบดา้นเทคนิค (Technical Factor) ประกอบดว้ย 

(1) ขนาด (Size) การรับรู้ขนาดของสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ตอ้งมีราคา
ท่ีแพงกวา่ คุณภาพดีกวา่หรือเหนือกวา่สินคา้ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 

(2) สี (Color) บอกถึงบุคลิกและลักษณะของสินค้าได้ เน่ืองจากสี
สามารถบ่งบอกถึงความหมายได ้

(3) ความเขม้ (Intensity) คือจ านวนคร้ังและความถ่ีในการโฆษณา 
(4) การเคล่ือนไหว (Movement) เป็นการโฆษณาทางโทรทศัน์ เพื่อจูง

ใจใหเ้กิดการเปิดรับข่าวสาร 
(5) ต าแหน่ง (Position) เห็นไดจ้ากตราสินคา้ 
(6) ความแตกต่าง (Contrast) สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งหรือกลุ่ม

อ่ืนๆ 
(7) การจับแยก (Isolation) คือการวางสินค้าท่ีส่งเสริมการขายแยก

ออกมาจากกลุ่มสินคา้ประเภทเดียวกนั 
 2) ความพ ร้อมท างด้ านสมองของผู ้บ ริ โภค  (Mental Readiness of 
Consumer to Perceive) ไดแ้ก่ 
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 (1) ความฝังใจหรือการยึดมัน่ (Perceptual Fixation) กล่าวคือ การออก
สินคา้ใหม่ตอ้งสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึน เพื่อป้องกนัการฝังใจในแง่ลบของผูบ้ริโภค 
 (2)  นิสัยในการมอง (Perceptual Habit) ผูบ้ริโภคแต่ละคนรับรู้ต่างกัน
ข้ึนอยู่กบันิสัยในการมองของคน ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงสามารถมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายกบัสินคา้
หรือบริการได ้
 (3)  ความมัน่ใจและความรอบคอบ (Confidence and Caution) ผูบ้ริโภค
แต่ละคนมีลกัษณะนิสัยท่ีต่างกนั ดงันั้นนิสัยการบริโภคและการคลอ้ยตามการชวนเช่ือของโฆษณา
ก็ต่างกนัเช่นกนั 
 (4)  ความใส่ ใจ  (Attention) ผู ้บ ริโภคท่ี ใส่ ใจจะมองรายละเอียด
เล็กๆนอ้ยๆ แต่บางคนท่ีไม่ใส่ใจก็จะไม่ทนัสังเกต 
 (5)  โครงสร้างในสมอง (Track of Mind) การส่ือสารท่ีออกไปเป็นค าพูด
แต่ผูบ้ริโภคบางคนคิดไม่ดีก็สามารถตีความไปในทางลบได ้
 (6)  ความคุน้เคย (Familiarity) เป็นการสร้างความช่ืนชอบข้ึนมาได ้หาก
ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใชแ้ลว้เกิดความคุน้เคยแลว้ท าการซ้ือซ ้ าอีก 
 (7)  ความคาดหวงั (Expectation) เม่ือผูบ้ริโภคได้เห็นหรือได้ยินการ
โฆษณาบางส่วน แต่ก็สามารถเขา้ใจไดเ้น่ืองจากผูช้มสามารถจินตนาการหรือสามารถเติมเตม็ส่วนท่ี
หายไปได ้
 3) ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past Experience of The Consumer) 
ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชสิ้นคา้ใดก็จะใชสิ้นคา้นั้นโดยไม่ตอ้งพิจารณามาก สามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้า 
 4)  สภาวะอารมณ์ (Mood) ความพร้อมทางดา้นจิตใจต่างๆ ซ่ึงแสง สี เสียง 
ดนตรีหรือเวลาสามารถเป็นปัจจยัในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกได ้
 5)  ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมจากการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Social and 
Culture Factors of Consumer Perception) เน่ืองจากแต่ละสังคมมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
จึงมีการเรียนรู้วฒันธรรมของสังคมท่ีต่างกนั 

 สุปาณี สนธิรัตน์ (อา้งถึงใน สุริโย ชยัโสภา, 2549) ยงักล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้อีกวา่ การท่ีแต่ละบุคคลรับรู้แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงแมจ้ะมีส่ิงเร้าส่ิงเดียวกนั ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ธรรมชาติท่ีของส่ิงเร้า ประสบการณ์เดิม ความคาดหวงัในขณะนั้น ความ
สนใจและอ่ืนๆ อีกทั้ง นวลศิริ เปาโรหิตย ์ (อา้งถึงใน สุริโย ชยัโสภา, 2549) ไดก้ล่าวถึงตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้มีดว้ยกนั 2 ประเภทคือ 
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 1)  คุณสมบติัในจิตใจของบุคคลท่ีรับรู้ ได้แก่ ความสนใจ ความตอ้งการ 
ทศันคติ และความใส่ใจ เป็นตน้ 
 2)  คุณสมบติัของส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีต่อความสนใจ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ส่ิงเร้า ขนาดของส่ิงเร้า การเคล่ือนไหวของส่ิงเร้าและการเกิดซ ้ าๆ กนัของส่ิงเร้า 

 เพราะฉะนั้นปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้จึงสามารถเป็นเกิดข้ึนจากส่ิงเร้าภายใน
ของตวับุคคล เช่น ประสบการณ์ในอดีต ความสนใจ ทศันคติ เป็นตน้ ซ่ึงหากส่ิงเร้าประเภทน้ีถูก
รับรู้ในเชิงบวก ก็จะท าให้บุคคลนั้นจดจ าในทางท่ีดีเสมอ และเกิดจากส่ิงเร้าภายนอกของตวับุคคล 
เช่น ลักษณะของส่ิงเร้า การเคล่ือนไหวของส่ิงเร้า เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเร้าเหล่านั้นสามารถกระตุน้ให้
บุคคลรับรู้แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีจึงท าให้การตีความและความเขา้ใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั
ออกไปเช่นกนั  

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงสามารถสรุปไดว้า่ การรับรู้ คือกระบวนการท่ีบุคคลจดัการ ตีความ
และท าความเขา้ใจกบัส่ิงเร้าท่ีบุคคลสัมผสัผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงแต่ละคนสามารถตีความและ
เขา้ใจต่างกนัออกไปตามปัจจยัภายในบุคคลและส่ิงแวดลอ้มภายนอกของแต่ละบุคคล 

 
2.4.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัทัศนคติ 

 ทศันคติเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ในการพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองเล็ก
ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ ซ่ึงทศันคติจะท าหนา้ท่ีช่วยในการตดัสินใจให้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงเป็น
อีกหน่ึงเร่ืองท่ีควรท าการศึกษาคน้ควา้ 

2.4.2.1 ความหมายของทศันคติ (Attitude) 
 ทศันคติ (Attitude) คือ ผลสรุปของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงบ่งช้ีวา่ส่ิงนั้นดีหรือ
เลว น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เป็นประโยชน์หรืออนัตราย (Eagly & Chaiken, 
1993 อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 180) 
 ทศันคติ (Attitude) คือ การประเมินภาพโดยรวมทั้งหมดท่ีแสดงออกมาในรูปของ
ความชอบหรือไม่ชอบมากเพียงใดต่อส่ิงต่างๆ ประเด็น บุคคล หรือกิจกรรม (Hoyer and Macinnis, 
2010 อา้งถึงใน วฒิุ สุขเจริญ, 2555, น. 190) 
 ทศันคติ (Attitude) คือ การประเมินหรือการตดัสินเก่ียวกบัความชอบหรือไม่ชอบไม่
วตัถุ คน หรือเหตุการณ์ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหน่ึงเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง
หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มของบุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเป็นบุคลคล กลุ่มคน ความคิด
หรือส่ิงของก็ได ้โดยมีความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพื้นฐาน (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548) 
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 วุฒิ สุขเจริญ (2555, น. 190) อธิบายเก่ียวกบัทศันคติไวว้่า เป็นผลของการประเมิน       
ท  าให้เกิดความโนม้เอียงทางใจจากการเรียนรู้ ดงันั้นทศันคติจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีกระบวนการเรียนรู้ 
ดงันั้นทศันคติจึงมีไดท้ั้งทางบวกและทางลบ นอกจากน้ีทศันคติยงัมีความคงท่ีแต่ไม่ถาวรเสมอไป 
ทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงได ้
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, น. 190) ให้แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติไวว้า่ เป็นตวัแปรหน่ึง
ในศูนยส์ั่งการของกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และจากการมีการ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคกบับุคคลอ่ืน  
 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ทศันคติคือผลของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยแสดงออกมาได้
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สามารถแสดงออกไดท้างความรู้สึก ทั้งน้ีทศันคติเกิดจากการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัซ ้ าๆ ซ่ึงท าใหท้ศันคติมีความคงท่ีแต่ไม่คงทนถาวร สามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา 

2.4.2.2 ลกัษณะส าคญัของทศันคติ 
 จิรวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์ (2547) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะส าคญัของทศันคติไวด้งัน้ี 

1) ทัศนคติต้องมีท่ีหมาย (Attitude Objective) ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม
บุคคล สินคา้ สถานท่ี หรือประเด็นท่ีถกเถียง 

2) ทัศนคติมีลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติของ
บุคคลข้ึนอยู่กบัผลสรุปของการประเมินส่ิงนั้น ซ่ึงหากเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงบวก ผลการ
ประเมินอาจแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

3) ทศันคติมีคุณภาพและความเขม้ (Quality and Intensity) เป็นส่ิงบ่งช้ีถึง
ความแตกต่างกนัของทศันคติท่ีแต่ละคนมีต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงคุณภาพคือทศันคติในทางบวกหรือทางลบ 
ส่วนความเขม้คือระดบัความมากนอ้ยของทศันคติ 

4) ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางออ้มของแต่ละบุคคล ไม่ไดรั้บมาตั้งแต่เกิด 

5) ทัศนคติมีความคงทน ไม่เปล่ียนแปลงง่าย  (Permanence) เน่ืองจาก
ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ของบุคคล แต่ทั้ งน้ีทัศนคติก็สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้หากไดรั้บประสบการณ์หรือการเรียนรู้ใหม่ในภายหลงั 

2.4.2.3 การก่อตวัของทศันคติ 
 การก่อตวัข้ึนของทศันคติเป็นการเกิดจากการท่ีบุคคลไม่เคยรู้จกัหรือให้ความสนใจ
กบับา้งส่ิงบางอย่างจนกระทัง่ไดมี้โอกาสรู้จกัและเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงนั้น บุคคลนั้นจะเกิดทศันคติ
เก่ียวกับส่ิงนั้นข้ึน ซ่ึงสามารถศึกษาการก่อตวัข้ึนได้จากประสบการณ์หลายลักษณะดงัต่อไปน้ี       
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 183) 
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1) ผลจากการเปิดรับส่ิงเร้าซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า (Mere Exposure Effect) คือการท่ี
บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะชอบส่ิงเร้าใหม่ เม่ือมีการเปิดรับส่ิงเร้าใหม่นั้นซ ้ าๆ โดยท่ีบุคคลนั้นจะตอ้งไม่
เกลียดส่ิงเร้าใหม่นั้นตั้งแต่เร่ิมตน้ ซ่ึงประสบการณ์ลกัษณะน้ีจะมีผลมากท่ีสุดเม่ือบุคคลไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงเร้าใหม่มาก่อน 

2) การเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) 
คือ การเรียนรู้จากการน าส่ิงเร้า 2 ชนิดมาจบัคู่กันหลายๆ คร้ังอย่างต่อเน่ือง จนท าให้บุคลมีการ
ตอบสนองในทางบวกหรือทางลบต่อส่ิงเร้าใหม่ ดงัเช่นท่ีโฆษณาใช้หลกัการน าเสนอสินคา้หรือ
บริการควบคู่กบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือไดรั้บความนิยมควบคู่กนัไป 

3) การเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขแบบลงมือกระท า (Operant Conditioning) 
คือ ทศันคติของบุคคลก่อตวัจากการไดรั้บรางวลัหรือการลงโทษ บุคคลจะมีทศันคติทางบวกต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงหากส่ิงนั้นท าใหเ้ขาไดรั้บผลทางบวก แต่จะมีทศันคติทางลบเม่ือไดรั้บผลทางลบ 

4) การเรียนรู้จากการสังเกตการกระท าของผูอ่ื้น (Observational Learning) 
คือ ทัศนคติของบุคคลก่อตวัข้ึนจากการสังเกตการกระท าของผูอ่ื้น โดยการเห็นตวัแบบแสดง
พฤติกรรมและไดรั้บรางวลัหรือโทษจากการกระท านั้น หากตวัแบบไดรั้บรางวลัก็จะมีผลต่อการก่อ
ตวัของทศันคติทางบวก แต่หากตวัแบบไดรั้บการลงโทษก็จะส่งผลต่อการก่อตวัของทศันคติเป็น
ทางลบ 

2.4.2.4 องคป์ระกอบของทศันคติ 
 องคป์ระกอบของทศันคติสามารถแบ่งไดห้ลายแบบ 

1) ทศันคติแบบ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
(1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความนึกคิด (Cognitive Component) เป็น

ส่วนท่ีอยูใ่นระดบัส่วนบุคคลท่ีชอบหรือไม่ชอบบางส่ิงบางอยา่ง ซ่ึงหากบุคคลมีประสบการณ์หรือ
ความรู้ นึกคิดท่ีในเชิงบวกก็จะเกิดทศันคติเชิงบวกไปดว้ย หากมีประสบการณ์หรือความรู้ นึกคิดท่ี
ไม่ดีมาก่อน ทศันคติเก่ียวกบัส่ิงๆ นั้นก็จะเป็นเชิงลบ 

(2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกของส่ิงต่างๆ ตามแต่ละบุคคลไป ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมส่วนบุคคล 
หากมีความรู้สึกชอบหรือรู้สึกดีกบัส่ิงใด ก็จะมีทศันคติท่ีดีกบัส่ิงนั้น และหากรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึก
ไม่ดีกบัส่ิงใด ก็จะมีทศันคติในแง่ลบกบัส่ิงนั้นเช่นกนั 

(3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นส่วนท่ี
เก่ียวกบัการแสดงออกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งน้ีมาจากความรู้ ความนึกคิดและความรู้สึกของ
บุคคล 
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ภาพที ่2.12 องคป์ระกอบของทศันคติ 
แหล่งทีม่า: นงรัก บุญเสริฐ, 2554. 
 

2) ทศันคติแบบ 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
(1) องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component)  
(2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) 

3) ทศันคติแบบ 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
(1) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) กล่าวคือ แนวโน้มหรือ

ความตั้งใจของคนท่ีจะแสดงบางส่ิงบางอยา่งต่อคนใดคนหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความตั้งใจนั้น
จะสามารถวดัหรือประเมินออกมาได ้
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2.4.2.5 ประเภทของทศันคติ 
 ทศันคติสามารถเกิดไดห้ลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากเป็นเร่ืองส่วนบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นประสบการณ์ ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด หรือพฤติกรรมต่อบางส่ิงบางอยา่ง ดงันั้นจึงสามารถ
แบ่งประเภทของทศันคติไดด้งัน้ี (เกศสุดา เขม้แขง็, 2550) 

1) ทศันคติเชิงบวก คือการท่ีบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดท่ีดีหรือชอบเก่ียวกบั
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

2) ทัศนคติเชิงลบ คือการท่ีบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่ดีหรือไม่ชอบ
เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3) ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็น คือการท่ีบุคคลไม่ไดมี้ความรู้สึก
 นึกคิดท่ีดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบต่อบางส่ิงบางอย่างเป็นพิเศษ ทั้งน้ีบุคคลหน่ึง
สามารถแสดงทศันคติไดท้ั้งเชิงบวกหรือลบ รวมถึงสามารถไม่แสดงทศันคติก็ได ้เน่ืองจากบุคคล
สามารถมีความรู้สึกนึกคิดต่อบางส่ิงบางอย่างได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ งแต่ละบุคคลยงัมี
ประสบการณ์ ความเช่ือ การรับรู้มาแตกต่างกนั ท าให้การแสดงทศันคติของบุคคลเป็นเร่ืองส่วน
บุคคลท่ีซบัซอ้นและยากท่ีจะวดัหรือใหค้วามหมายบางส่ิงบางอยา่งท่ีชดัเจน 

2.4.2.6 ทฤษฏีการวดัทศันคติ 
 การวดัทศันคติสามารถแบ่งประเภทของเทคนิคการวดัเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

(สุบิน ยรุะรัช, 2550) 
1) มาตรส าหรับการท านายภายนอก (Scale for External Prediction) เป็น

มาตรท่ีใชค้  าถามเพื่อท านายพฤติกรรมภายนอก เช่น การเลือกตั้ง พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นตน้ ซ่ึงมี
การมาตรการวดัอยา่งหลายประเภท ไดแ้ก่ 

(1) มาตรวดัทศันคติของเธอร์สโตนหรือมาตรอนัตรภาคเท่ากนัตาม
ปรากฏ  (Thurstone’s Type Scale/ Equal – Appearing Interval Scale) เป็นการว ัดแบบก าหนด
โครงสร้าง น าขอ้ความไปตดัสินและแจกแจงความถ่ี ความถ่ีสะสม ความแปรปรวน แลว้น าแบบวดั
ชุดเดิมใหท้  าอีกคร้ัง 

(2) มาตรวดัทัศนคติของลิเคอร์ทหรือวิธีการประเมินแบบรวมค่า 
(Likert Scale/ Method of Summated Rating) เป็นการวดัท่ีใช้กันอย่างกวา้งขวาง สามารถวดัได้
เกือบทุกเร่ืองและยงัมีความเท่ียงตรงสูง โดยแต่ละมาตรวดัห่างเท่าๆ กนั เป็น 0 1 2 3 4 5 ซ่ึงสามารถ
เป็นไดท้ั้ง Positive และ Negative 
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(3) มาตรวดัทัศนคติของออสกูดหรือมาตรวดัโดยอาศยัการจ าแนก
ความหมายของค า  (Osgood’s Scale/ Semantic Differential Scale) เป็ นการวัดทัศนค ติและ
บุคลิกภาพ ความคิดเห็น ความเช่ือและความรู้สึกต่างๆ โดยแยกตามความแตกต่างของมโนทศัน์ 

(4) มาตรวดัทศันคติส าหรับเด็กของบตัซินและแอนเดอร์สันหรือมาตร
หนา้ยิม้ (The Smiling Faces Scale) 

2) มาตรตวัแทน เป็นการน ากระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชอ้นุมานดา้น
ทศันคติของบุคคล ซ่ึงมีหลายประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

(1) มาตรก ารตัด สิน เป รียบ เที ยบของเธอ ร์ส โตน  (Thurstone’s 
Comparative Judgment Scale) 

(2) มาตรวดัความห่างทางสังคมของโบกาดัส (The Bogardus Social 
Distance Scale) 

(3) มาตรวดัความคงท่ีของทัศนคติตามวิธีของกัตท์แมน (Guttman 
Scale/ Cumulative Scale) 

 ทั้ งน้ีเน่ืองจากทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้บางส่ิงอย่างจากส่ิงแวดล้อมท าให้เกิด
ประสบการณ์หรือการรับรู้และกลายเป็นทศันคติไปในท่ีสุด ซ่ึงจะค่อนขา้งคงทนถาวรจนกลายเป็น
ค่านิยมและสามารถบังคับพฤติกรรมของบุคคลได้ทัศนคติจึงเป็นส่วนผสมของความเช่ือ 
ประสบการณ์ ความคิดเห็น ค่านิยม ความรู้สึก การรับรู้ของแต่ละบุคคล ดงันั้นการวดัทศันคตินั้น
เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก เน่ืองจากเป็นการวดัท่ีวดัไม่ได้อย่างแน่นอนตายตวั ซ่ึงท าให้นักวิชาการ
พยายามหาวธีิโดยการใช้Scaleในการวดัผลทศันคติของบุคคลจากประเด็นต่างๆมาชัง่น ้ าหนกัหาค่า 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

2.4.2.7 ประโยชน์ของการวดัทศันคติ  
1) วดัเพื่อท านายพฤติกรรม เน่ืองจากทัศนคติของบุคคลเป็นเคร่ืองมือ

ท านายบุคคลนั้นๆ ได ้อีกทั้งยงัเป็นแนวทางใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อบุคคลนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นไดด้ว้ย 

2) วดัเพื่อหาทางป้องกัน เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีสิทธิท่ีจะมีทัศนคติท่ี
ต่างกนั แต่การอยูร่วมกนัในสังคมก็ควรจะมีทศันคติต่อส่ิงต่างๆ คลา้ยกนัเพื่อไม่เกิดความแตกแยก
ข้ึนในสังคม 

3) วดัเพื่อหาทางแก้ไข การรู้ถึงทัศนคติของบุคคลจะช่วยให้สามารถ
วางแผนและด าเนินการแกไ้ขลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมของบุคคลนั้นได ้
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4) วดัเพื่อให้เขา้ใจสาเหตุและผล ทศันคติของบุคคลเปรียบเหมือนสาเหตุ
ภายในท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงจะได้รับผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มด้วยส่วนหน่ึง 
ระดบัผลิตภณัฑ์ 5 ระดบั (5 Product Level) เป็นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 5 ระดบั ในแต่ละระดบัจะ
สร้างคุณค่าส าหรับลูกคา้ เรียกวา่ เป็นขั้นตอนของคุณค่าส าหรับลูกคา้ (Consumer Value Hierarchy) 
ประกอบไปดว้ย  

(1) ประโยชน์หลัก  (Core Benefit) หมายถึง ประโยชน์พื้ นฐานท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้โดยตรง 

(2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้ได ้ซ่ึงเป็นส่วนเสริมผลิตภณัฑ์ให้ท าหน้าท่ีสมบูรณ์ข้ึน
หรือเชิญชวนให้ใชย้ิ่งข้ึน เช่น รูปแบบ (Style) การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) ตราสินคา้ (Brand) เป็น
ตน้ 

(3) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expect Product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบติั
หรือเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัวา่จะไดรั้บและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซ้ือสินคา้ 

(4) ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ประโยชน์เพิ่มเติม
หรือบริการท่ีผูซ้ื้อจะได้รับควบคู่ไปพร้อมกบัการซ้ือสินคา้นั้นๆ เช่น การติดตั้ง การขนส่ง การ
รับประกนั เป็นตน้ 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการวดัทศันคติจึงสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนทางการตลาด
เพื่อผลิตภณัฑ์สินคา้หรือสร้างกิจกรรมทางการตลาดข้ึนมาให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดอ้ย่างตรงจุดประสงค์และเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้อย่างแทจ้ริง ดงันั้นทศันคติจึงเปรียบเสมือนความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค หากผูผ้ลิตสามารถรับรู้ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายของตนเองได ้การ
ท าการตลาดจึงจะประสบความส าเร็จได ้
 

2.4.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณค่าของตราสินค้า 
2.4.3.1 ความหมายของคุณค่าของตราสินคา้ 

 คุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง การสนับสนุนของตราสินคา้ท่ีมีต่อ
สินคา้ (Kamakura & Russell, 1993 อา้งถึงใน วฒิุ สุขเจริญ, 2555, น. 343) 

 คุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรม
ทางการตลาดท่ีสนบัสนุนใหมี้คุณค่าเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัการไม่มีตราสินคา้ (Davis, 2010 อา้งถึงใน 
วฒิุ สุขเจริญ, 2555, น. 343) 
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 คุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้อนัน าไปสู่
การเรียนรู้และการเกิดข้ึนของทศันคติเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงอารมณ์ส่งผลให้เกิด
ความชอบและสร้างให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้นั้นๆ (Elliot & Percy, 2007 อา้งถึงใน วุฒิ 
สุขเจริญ, 2555, น. 343) 

 คุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีรับรู้ในสายตาของ
ลูกคา้ การท่ีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิงบวกในสายตาของผูช้ื้อ คุณค่าตราสินคา้จะสร้าง
ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ อา้งถึงใน เนตรนภา ชินะสกุลชยั, 2553, น. 27) 

 คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง การท่ีตราสินค้าของบริษัท มี
ความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ นกัการตลาดจะตอ้งพยายามสร้างคุณค่าให้ตรา
สินคา้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้กล่าวคือ การท่ีคนมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้และมีผลก่อให้เกิด
พฤติกรรมของตราสินคา้นั้น คุณค่าของตราสินคา้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัตราสินคา้ มี
ความรู้สึกท่ีดีกบัตราสินคา้อย่างมัน่คงจดจ าตราสินคา้นั้นได้คุณลกัษณะท่ีไม่ซ ้ ากบัตราสินคา้อ่ืน 
(เสรี วงษม์ณฑา อา้งถึงใน เนตรนภา ชินะสกุลชยั, 2553, น. 27) 

 ดงันั้นจะสรุปไดว้่า คุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าท่ีสามารถ
รับรู้ได้จากการมีความสัมพนัธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดท่ีสนับสนุนตราสินค้า ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และเกิดทศันคติเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นในเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการจ าจดไดไ้ม่
ซ ้ ากบัตราสินคา้อ่ืน 

2.4.3.2 องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้  
Aaker (1991 อา้งถึงใน มีนา อ่องบางนอ้ย, 2553) อธิบายว่าคุณค่าของตราสินคา้นั้น

มีองคป์ระกอบ 5 ส่วนดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี  
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ภาพที ่2.13 องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า: มีนา อ่องบางนอ้ย, 2553. 
 

1) การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) เป็น จุดเร่ิมต้น ท่ีท าให้ เกิด
พฤติกรรมการซ้ือ เพราะการท่ีตาสิคา้ใดๆสามารถเขา้มาอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคได ้แสดงวา่ตราสินคา้
นั้นมีความมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้ริโภคในเชิงบวก ดงันั้นจึงมกัถูกเลือกหรือใช้มากกวา่ตราสินคา้ท่ี
ไม่เป็นท่ีรู้จกั ผูป้ระกอบการจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ผ่านมูลค่าตราสินคา้และ
คุณค่าตราสินค้า ทั้ งน้ีระดับการรู้จกัตราสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับตามการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.14 ระดบัการรู้จกัตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Wordpess โดย THEBRANDTHATTIMEFORGOT (2013, October 11) 

 
(1) ไม่รู้จกัตราสินคา้ (Unaware of Brand) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกั

ตราสินคา้เลย  
(2) จดจ าตราสินค้าได้  (Brand Recognition) เป็นระดับท่ีผู ้บ ริโภค

สามารถนึกช่ือตราสินคา้ได ้เม่ือมีการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัตราสินคา้ 
(3) การระลึกได้ในตราสินค้า (Brand Recall) เป็นระดับท่ีผู ้บริโภค

สามารถระลึกถึงช่ือ ของตราสินคา้และระดบัของผลิตภณัฑ์ (Product class) ได้โดยไม่ตอ้งมีการ
ช่วยแนะน าจากผูถ้าม  

(4) ระดบัสูงสุดในใจ (Top of Mind) ในระดบัน้ีผูบ้ริโภคสามารถระลึก
ถึงตราสินคา้ นั้น ๆ ไดเ้ป็นล าดบัแรก 

2) คุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived Quality) คือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึง
คุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพท่ีเหนือกว่าตราสินคา้ตราอ่ืน โดยมีการค านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการ
ใชง้านหรือคุณสมบติัของสินคา้นั้นๆ ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบถึงความต่างและต าแหน่งของ
สินคา้นั้นๆ รวมทั้งท าใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นๆ ดว้ย 

3) ความสัมพนัธ์กับตราสินค้า (Brand Associations) คือ ความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงตราสินค้ากับความทรงจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงได้ทั้ งกับสินค้าโดยตรง 
(Attribute) คุณประโยชน์  (Benefit) และทัศนคติ (Attitude) ดังนั้ นตราสินค้าจึงมีส่วนช่วยให้
ผูบ้ริโภคสามารถดึกข่าวเก่ียวกับตราสินค้าออกมาจากความทรงจ า ท าให้สินค้าต่างจากคู่แข่ง 
รวมทั้งท าใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ โดยการสร้างทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ 
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4) ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ความพึงพอใจท่ี
สม ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตราสินคา้เดิม เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้ ความภกัดี ต่อตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ท่ีส าคญั
ท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ เพราะหากผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้แต่ละตรา ก็จะเป็น
เหตุผลให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินค้าอ่ืน แต่ถ้าผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินค้าใน
ระดบัสูงผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
การซ้ือซ ้ าผูบ้ริโภคท่ีมี ประสบการณ์การต่อการใชสิ้นคา้ก็จะสามารถลดตน้ทุนทางการตลาดให้กบั
ตราสินคา้นั้น ซ่ึงความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบัตามแนวคิดของ Aaker 
(1991 อา้งถึงใน มีนา อ่องบางนอ้ย, 2553) ดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.15 ระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า: มีนา อ่องบางนอ้ย, 2553. 
 

(1) ผูซ้ื้อไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Non-loyal buyer) เป็นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ระดบัต ่าท่ีสุด โดยลูกคา้ไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ สามารถเปล่ียนไปใช้
ตราสินคา้อ่ืนๆ ไดจ้ากความช่ืนชอบ ตามความสะดวกหรือการจดักิจกรรมของตราสินคา้คู่แข่ง  

(2) ผูซ้ื้อจากความเคยชิน (Habitual buyer) เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีพอใจใน
ระดบัต ่าหรือเร่ิมพึงพอใจกบัตราสินคา้ท่ีใช้อยู่ แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอในการท่ีเปล่ียนไปใช้
ตราสินคา้อ่ืน หรือซ้ือเพราะความเคยชิน  
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(3) ผูซ้ื้อท่ีคิดถึงตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้ (Switching cost loyal) 
เป็นการท่ีผูบ้ริโภครู้สึกวา่เม่ือเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืน ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนของเวลา (Cost in time) 
ตน้ทุนทางการเงิน (Money) ตน้ทุนในความเส่ียง (Risk) และต้นทุนในการค้นหา (Performance) 
หรือในการเปล่ียนตราสินคา้  

(4) เป็นมิตรกบัตราสินคา้ (Friend of the brand) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภค
รู้สึกว่าตราสินค้าคือเพื่อน ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกผูกพนั โดยจะให้ความส าคญัของสัญลักษณ์ 
(Symbol) มี ความช่ืนชอบต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ (Set of 
use experiences) หรือการรับรู้ต่อคุณภาพในระดบัสูง (A high perceived quality 

(5) ผูซ้ื้อมีความผูกพนั (Committed buyer) เป็นระดบัสูงสุดของความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคิดวา่ตราสินคา้มีความผูกพนัและตราสินคา้ท่ีตนใชส้ามารถ
สะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของเขาได ้จนผูบ้ริโภคเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดซ้ื้อตราสินคา้นั้นๆ 

5) สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 
2.4.3.3 มุมมองคุณค่าตราสินคา้จากผูบ้ริโภค 

 มีนา อ่องบางน้อย (2553) ไดก้ล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคเป็น
ผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีและแข็งแกร่งเก่ียวกบัตราสินคา้ โดยท่ีทศันคติหมายถึง การ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงๆ ใดส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวพนัธ์กบัตราสินคา้ และการท่ีผูบ้ริโภคประเมินส่ิงๆ นั้นแลว้
เก็บไวใ้นความทรงจ า ดงันั้นการวดัคุณตราสินคา้จึงตอ้งการวดัถึงความแข็งแกร่งของทศันคติท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 คุณค่าของตราสินคา้ถูกเพิ่มเขา้ไปในตราสินคา้เพื่อช่วยให้ผูบ้ริโภคลดความเส่ียงใน
การซ้ือสินคา้ ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี (วฒิุ สุขเจริญ, 2555, น. 344) 

1) การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness)  
 การรับรู้ตราสินคา้คือการท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และสามารถจดจ าสินคา้ได้
จากความรู้สึก ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อตราสินคา้ ดงันั้นเจา้ของตรา
สินคา้จึงจ าเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และสามารถ
จดจ าตราสินคา้ของตนให้ได ้ทั้งน้ีการรับรู้ตราสินคา้เกิดข้ึนมาจากผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยกบัตรา
สินคา้ ซ่ึงความคุน้เคยน้ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการรายละเอียดปลีกย่อยของตราสินคา้
นั้น ดงันั้นการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคจึงไม่จะเป็นตอ้งน าเสนอรายละเอียดของตราสินคา้ แต่เน้นการ
ก่อให้เกิดการจดจ าตราสินคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินคา้ท่ีมีราคาสูง ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือได้ก็
ต่อเม่ือมีความคุน้เคยกบัสินคา้นั้นๆ การรับรู้ตราสินคา้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือใน 2 แบบ 
ได้แก่  การจ าได้ (Recognition) และการระลึกได้ (Recall) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ี มีการ
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เคล่ือนไหวสูง (FMCG) ความสามารถในการจดจ าไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ในจุดท่ีซ้ือสินคา้จะส่งผล
ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ได ้

2) ทศันคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitude)  
ทศันคติของตราสินคา้เกิดข้ึนจากผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ตราสินคา้ ส่งผลให้

ตราสินคา้นั้นเกิดความโดดเด่น (Brand Salience) และเกิดการสร้างความเช่ือมโยง (Associations 
Builds) จากนั้นผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กบัคุณลกัษณะ
และคุณสมบติัท่ีอาจจะเก่ียวขอ้ง เช่น คุณภาพ การใช้งาน หรือไม่เก่ียวข้องกับสินค้า เช่น ราคา 
ภาพลกัษณ์ ความรู้ ก็ได ้ความเช่ือมโยงน้ีเกิดข้ึนภายในความทรงจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภค
เกิดความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ จะท าให้เกิดเป็นทศันคติต่อตราสินคา้ ความช่ืนชอบและน าไปสู่
ความจงรักภกัดีในท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที ่2.16 กระบวนการท างานขององคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า: วฒิุ สุขเจริญ, 2555. 
 

3) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ เป้าหมายสูงสุดของนกัการตลาด กล่าวคือ 

การท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของตนเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการพฒันา
เป็นล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากผูบ้ริโภคมีการรับรู้และเรียนรู้ตราสินคา้ ท าให้ตราสินคา้นั้นมีความโดด
เด่น จนผูบ้ริโภคสามารถสร้างความเช่ือมโยงตราสินคา้ ท าให้เกิดทศันคติและความช่ืนชอบอนั
น าไปสู่ความจงรักภกัดีในทา้ยท่ีสุด ซ่ึงความจงรักภกัดีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ทั้งความพึงพอใจ
และความเส่ียงท่ีเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้สูงและรับรู้ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในระดบัสูง  
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ภาพที ่2.17 การรับรู้ความเส่ียงในการเปล่ียนตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า: วฒิุ สุขเจริญ, 2555. 
 

2.4.3.4 การเกิดของคุณค่าตราสินคา้ 
 วุฒิ สุขเจริญ (2555, น. 348) ได้อธิบายถึงคุณค่าของตราสินค้าไวว้่าเกิดจากการ
ส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ และเม่ือมีการ
ส่ือสารมากข้ึน ผูบ้ริโภคก็จะเกิดการจดจ าและสามารถระลึกได้ ซ่ึงท าให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก 
ยอมรับในสินคา้และเกิดเป็นคุณค่าสินคา้ในท่ีสุด ดงันั้นจะเห็นได้ว่าการเกิดข้ึนของตราสินคา้มี
ความเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อให้ความรู้กบัผูบ้ริโภคเพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและ
เกิดการยอมรับสินคา้อนัน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมเชิงบวก 
 

 
 

ภาพที ่2.18 กระบวนการเกิดคุณค่าตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า: วฒิุ สุขเจริญ, 2555. 
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 ทั้งน้ีคุณค่าตราสินคา้จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา
สินคา้ดว้ย เช่น การรับรู้ ภาพลกัษณ์ การรับรู้คุณภาพ การเรียกร้องและความคุน้เคยตราสินคา้ ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดสามารถสร้างข้ึนได ้โดยอาศยัการส่ือสารการตลาด อยา่งไรก็ตาม
การสร้างให้เกิดคุณค่าตราสินคา้มีตน้ทุนทางดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการสร้างตราสินคา้และ
ตน้ทุนทางดา้นการเงิน ดงันั้นการสร้างคุณค่าตราสินคา้จึงตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุนดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่2.19 รูปแบบคุณค่าตราสินคา้บนพื้นฐานของลูกคา้ 
แหล่งทีม่า: วฒิุ สุขเจริญ, 2555. 

 
 Keller (1993 อ้างถึงในวุฒิ สุขเจริญ, 2555) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับคุณค่าตรา

สินคา้บนพื้นฐานของลูกคา้ กล่าวคือ ผลกระทบต่างๆ ของความรู้ดา้นตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีเกิดการ
ตอบสนองต่อการตลาดของตราสินค้า ซ่ึงแนวคิดน้ีจะแสดงให้เข้าใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและคุณค่าตราสินคา้ โดยสามารถแบ่งความรู้ดา้นตราสินคา้น้ีออกเป็น 2 ดา้น
ไดแ้ก่ 
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1) การรับรู้ตราสินคา้(Brand Awareness) ซ่ึงประกอบดว้ยการระลึกไดแ้ละ
การจ าไดจ้ากท่ีไดก้ล่าวไปเบ้ืองตน้ 

2) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) ซ่ึงมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 
ดา้น ดงัน้ี 

(1) ประเภทของความเช่ือมโยงตราสินค้า หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค
เช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัสินคา้หรือบริการในดา้นใดดา้นหน่ึง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไม่เก่ียวขอ้ง คุณประโยชน์ต่างๆและทศันคติ 

(2) ความช่ืนชอบของความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค
ไดป้ระเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยนกัการตลาดควรเนน้ถึงความสามารถของตราสินคา้
ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(3) ความแขง็แรงของความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค
สามารถจดจ าขอ้มูลไดม้ากและนานเพียงใด ซ่ึงเป็นปัจจยัทางปริมาณ 

(4) ความเป็นเอกลกัษณ์ของความเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริโภคมีการจดจ าตราสินคา้ร่วมกบัตราสินคา้อ่ืนๆ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคสามารถจดจ าตราสินคา้นั้นได้
เพียงตราสินคา้เดียวยอ่มท าให้คุณค่าของตราสินคา้นั้นสูงข้ึน ซ่ึงนกัการตลาดควรสร้างเอกลกัษณ์
ของตราสินคา้ เพื่อไม่ใชผู้บ้ริโภคสับสนและน าตราสินคา้อ่ืนมาจดจ าร่วมดว้ย 

2.4.3.5 การวดัคุณค่าตราสินคา้ 
 Aaker (1996 อา้งถึงใน มีนา อ่องบางน้อย, 2553) ใช้การวดัคุณค่าของตราสินคา้ใน

มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีแสดงออกจากองคป์ระกอบ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่  
1) ปัจจยัดา้นความรู้จกัตราสินคา้ วดัจากล าดบัของการนึกคิด ซ่ึงเป็นดา้น

การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้  
2) ปัจจยัดา้นความชอบตราสินคา้ วดัจากระดบัความชอบท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

ระดบัความชอบท่ีมีต่อราคา ระดบัความชอบท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดและระดบัความชอบท่ีมีต่อ
ตรา สินคา้ 

3) ปัจจยัดา้นความตั้งใจซ้ือตราสินคา้ วดัจากโอกาสหรือความเป็นไปไดใ้น
การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้แต่ละตรา  

4) ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในตราสินคา้ ซ่ึงวดัจาก  
(1) สินคา้ตรานั้นๆ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้

เพียงใด การตอบสนองความพึงพอใจทางกายภาพ การตอบสนองความพึงพอใจทางจิตวทิยา  
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(2) ระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลังจากได้ใช้สินค้าตรานั้นๆ 
แลว้ เม่ือเทียบกบัความคาดหวงั  

(3) โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคสินคา้ตรานั้นๆ อีก 
5) ปัจจยัด้านความภกัดีต่อตราสินค้า พฤติกรรมการใช้สินคา้ตราใดตรา

หน่ึงเป็นประจ า ความมัน่ใจในคุณภาพของตราสินคา้นั้น ความภาคภูมิใจท่ีเป็นผูใ้ช้สินคา้นั้นเป็น
ประจ าและมีความตอ้งการเฉพาะตราสินคา้นั้นอีกดว้ย 

 อีกทั้ง Keller (1998 อา้งถึงในวุฒิ สุขเจริญ, 2555) ได้เสนอวิธีในการวดัคุณค่าตรา
สินคา้ในความรู้สึกของผูบ้ริโภคไว ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 
 1)  การวดัคุณค่าตราสินคา้ทางตรง (Direct Measure) ซ่ึงจะเป็นการวดัการ
ตอบสนองต่อการตลาดของตราสินคา้อนัเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ 
ซ่ึงมีอยู ่2 วธีิ คือ  

(1)  การวดัดว้ยวิธีการเปรียบเทียบ (Comparative Method) เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยวดัจากปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค (Consumer Response)  

(2)  การวัดด้วยวิธี เบ็ดเสร็จ (Holistic Method) เป็นการประเมินค่า
โดยรวมตราสินค้า ทั้ งในส่วนท่ีเป็นนามธรรม โดยการวดัความชอบมากกว่าและในส่วนท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น เป็นการวดัดว้ยวธีิทางดา้นการเงิน  

2)  การวดัคุณค่าตราสินค้าทางอ้อม (Indirect Measure) เป็นการประเมิน
ศกัยภาพของแหล่งท่ีมาของคุณค่าตราสินคา้ โดยวดัจากการตระหนกัรู้ตราสินคา้และภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ ซ่ึงเป็นโครงสร้างของความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ 

 (1)  การวดัจากการตระหนักรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) สามารถ
วดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบการจดจ าทั้งแบบอาศยัตวัช่วย (Aided) และไม่อาศยัตวั
ช่วย (Unaided) เพื่อบอกวา่การตระหนกัรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นอยูใ่นระดบัระลึกได ้หรืออยูใ่น
ระดบัการจดจ าและดว้ยวธีิน้ีจะท าใหส้ามารถรู้ถึงอนัดบัตราสินคา้สูงสุดในใจของผูบ้ริโภค (Top of 
Mind) ไดอี้กดว้ย ส่วนการวดัการจดจ าไดน้ั้นเป็นการวดัความสามารถในการจ าแนกแยกแยะตรา
สินคา้ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไปของผูบ้ริโภค 

 (2) การวดัภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) จะเป็นการวดั
ลกัษณะของ การเช่ือมโยงของตราสินคา้ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการวดัและการ
วดัความสัมพนัธ์การเช่ือมโยงตราสินคา้ซ่ึงจะวดัโดยให้กลุ่มตวัอย่างให้เปรียบเทียบลกัษณะการ
เช่ือมโยงดว้ยวธีิการบางอยา่ง รวมถึงมีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยตรงเพื่อใหอ้ธิบายถึงส่ิงท่ี รู้สึก
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เม่ือมีการอ้างอิงถึงตราสินค้าหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบตราสินค้านั้ นกับตราสินค้าอ่ืนและเม่ือกลุ่ม
ตวัอยา่งเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืนๆ  

 Keller (2003 อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ได้แสดงความเห็นว่าการวดัตราสินคา้
ทางตรงนั้น แมว้า่จะไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งมาก แต่การวดัคุณค่าตราสินคา้ทางออ้มนั้นสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในเชิงบริหารไดม้ากกว่า อยา่งไรก็ตาม Keller กล่าวว่า ในการวดัคุณค่า
ตราสินค้าในสายตาผู ้บ ริโภคนั้ น จ  าเป็นท่ีจะต้องใช้ทั้ งสองแนวทางน้ี ร่วมกัน เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

2.4.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับุคลกิภาพของตราสินค้า (Brand Personality) 
2.4.4.1 ความหมายของบุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand Personality) 

 Aaker (2012 อา้งถึงใน สุพชัรา สุภีกิตย,์ 2556) ไดใ้ห้ความหมายของบุคลิกภาพตรา
สินคา้ไวว้า่ เป็นกลุ่มลกัษณะเฉพาะทาง บุคลิกภาพของมนุษยเ์ช่ือมโยงกบัตราสินคา้ซ่ึงจะรวมถึง
ลกัษณะทางประชากรทัว่ไป เช่น เพศ อายุ ระดบัชั้นในสังคม ตลอดจนลกัษณะเฉพาะทางบุคลิก 
และอุปนิสัย เช่น ความเป็นคนจริงใจ อบอุ่น อ่อนไหว เป็นตน้ ดงันั้น บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand 
Personality) จึงเป็นส่ิงท่ีบอกถึง ลกัษณะเด่นชดัและถาวรของ ตราสินคา้ ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีสร้างความ
แตกต่างเม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนๆ  

2.4.4.2 องคป์ระกอบของบุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality Component) 
 องค์ประกอบของบุคลิกภาพตราสินค้านั้นมีผลต่อการรับรู้และการเช่ือมโยงตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงบุคลิกนั้นๆ พฒันามาจากลกัษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย ์ซ่ึงสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (Plummer, 1984 อา้งถึงใน มิรา โกมลลวนิช และธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2557)  

1) ลกัษณะบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีก าหนดไว ้(Brand Personality Statement) 
คือบุคลิกภาพท่ีนกัการตลาดตอ้งการส่ือสารใหผู้บ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ 

2) ลกัษณะบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ (Brand Personality Profile) 
คือบุคลิกภาพท่ีเป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นความคิดและความรู้สึกจริงๆ ของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีจะท าให้ภาพโครงร่างท่ีผูบ้ริโภครับรู้มีความใกลเ้คียงกบั
บุคลิกภาพท่ีก าหนดไวม้ากท่ีสุด 

2.4.4.3 กระบวนการสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้ 
 Aaker (2012 อา้งถึงใน สุพชัรา สุภีกิตย,์ 2556) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างบุคลิกภาพ
ตราสินคา้เอาไว ้2 แนวทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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1) การสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้ทางตรง (Direct) เช่น สร้างจากระดบัชั้น
ของสินคา้ (Product Class) หรือกลุ่มของประเภทสินคา้ (Category) คุณสมบติัของสินคา้ (Product 
Attributes) รูปแบบการใชง้าน (Feature) เป็นตน้ 

2) การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าทางอ้อม (Indirect) เป็นบุคลิกภาพตรา
สินคา้ท่ีเกิดจากภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้(User Imagery) ทั้งผูท่ี้ใชจ้ริงและผูใ้ชใ้นอุดมคติ 
 นอกจากน้ี Aaker ยงัให้แนวทางเก่ียวกบัการก าหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้ ดว้ย
การแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1)  การก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้ผ่านลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับตวัสินค้า
โดยตรง (Product-related Characteristic) สามารถก าหนดผ่านประเภทของสินค้า  (Product 
Category) ผา่นหีบห่อบรรจุภณัฑ์ (Package) ราคา (Price) และคุณสมบติัของสินคา้ (Attributes) จน
เกิดเป็นบุคลิกภาพตราสินคา้ 
  2) การก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้ผ่านลกัษณะท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้
โดยตรง (Non-Product-Related Characteristic) สามารถก าหนดผ่านภาพลักษณ์ของผู ้ใช้ (User 
Imagery) ทั้ งท่ี เป็นผู ้ใช้ตราสินค้าทั่วไปเห็น (Typical Users) และผู ้ใช้แบบท่ีต้องการจะเป็น 
(Idealized Users) ก าหนดผา่นเป็นผูส้นบัสนุนสินคา้ (Sponsorships) หรือความเก่าแก่ของตราสินคา้ 
(Age) 

2.4.4.4 ประโยชน์ของการก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้ 
1) ช่วยในการบริหารตราสินค้า เพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความเข้าใจในตรา

สินคา้นั้นๆ 
2) ช่วยเพิ่มคุณค่าสร้างความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะในสินคา้ท่ี

ไม่สามารถหาความแตกต่างในทางกายภาพและการใชง้าน (Me-Too Product)  
3) สร้างข้อได้เปรียบระยะยาวให้กับตราสินค้าด้วยการสร้างคุณค่าตรา

สินคา้ เปรียบเสมือนสินทรัพยข์องตราสินคา้ท่ีจะช่วยใหต้ราสินคา้มีคุณค่าทางการเงิน 
4) ช่ ว ย เพิ่ ม ค ว าม เข้ า ใ จ แ ล ะ ก าร รั บ รู้ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค  (Enriching 

Understanding) หรือ การทราบถึงทัศนคติขิงผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถเขา้ใจถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคลึกซ้ึงข้ึน 

5) สร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างให้กบัตราสินคา้ ทั้งน้ีเพราะคุณลกัษณะและ
คุณสมบติัทัว่ไปของสินคา้สามารถลอกเลียนแบบได ้ดงันั้นหากสามารถสร้างบุคลิกภาพให้มีความ
สอดคลอ้งกบัตราสินคา้ไดแ้ลว้ ตราสินคา้นั้นยอ่มมีอตัลกัษณ์ท่ีเด่นเฉพาะตวัท่ีเลียนแบบไม่ได ้
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6) ช่วยในการก าหนดแนวทางการส่ือสารไปยงัผู ้บริโภคได้อย่างตรง
ประเด็นและชดัเจนข้ึน 

7) ช่วงในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหเ้กิดได ้3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 

(1) เคร่ืองมือในการแสดงเอกลกัษณ์หรือความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค 
(Self-Expression Model) ผา่นการซ้ือและใชต้ราสินคา้  

(2) การสร้างความสัมพนัธ์พื้นฐานบางอยา่งกบัผูบ้ริโภค (Relationship 
Basis Model) เช่นบุคลิกของตราสินคา้ตรงกบับุคลิกของบางคน ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ 

(3) เคร่ืองมือในการแสดงคุณประโยชน์และคุณสมบัติ (Functional 
Benefit Representation Model) โดยผา่นการใชส้ัญลกัษณ์ 

2.4.4.5 การวดับุคลิกภาพตราสินคา้ 
 Aaker (1997 อ้างถึงใน กุลนันทน์ ศรีพงษ์พนัธ์ุ และก่อพงษ์ พลโยราช, 2556) ได้
สร้างมาตรวดับุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality Scale) โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีด้าน
จิตวิทยา (Psychology) มาตรวดัทางด้านบุคลิกภาพโดยนักการตลาด (Personality Scale Used by 
Marketers) และงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล (Personality Trait) ซ่ึงท าให้ได้
ลกัษณะบุคลิกภาพออกมาทั้งหมด 42 ดา้น เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติโดยการวิเคราะห์ปัจจยั  (Factor 
Analysis) แลว้ พบวา่สามารถแบ่งเป็นมิติทางดา้นบุคลิกภาพได ้5 มิติ ไดแ้ก่  

1) บุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) ประกอบดว้ย ลกัษณะบุคลิกภาพ 11 ดา้น 
ไดแ้ก่  

(1) บุคลิกภาพติดดิน (Down-to-earth)  
(2) รักครอบครัว (Family-oriented)  
(3) ไม่ค่อยเปิดรับส่ิงใหม่ๆ (Small-town)  
(4) ซ่ือสัตย ์(Honest)  
(5) จริงใจ (Sincere)  
(6) เป็นในแบบท่ีตนเองเป็น (Real)  
(7) ดีงาม (Wholesome)  
(8) เป็นตน้แบบ (Original)  
(9) ร่าเริง (Cheerful)  
(10) มีอารมณ์อ่อนไหว (Sentimental)  
(11) มีความเป็นมิตร (Friendly)  
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2) บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ (Excitement) ประกอบดว้ยลกัษณะบุคลิกภาพ 11 
ดา้น ไดแ้ก่  

(1) บุคลิกภาพกลา้ทา้ทาย (Daring)  
(2) เป็นคนทนัสมยั (Trendy) 
(3) เป็นคนน่าต่ืนเตน้ (Exciting)  
(4) มุ่งมัน่ (Spirited)  
(5) เท่ (Cool)  
(6) มีความเป็นหนุ่มสาว (Young)  
(7) ช่างจินตนาการ (Imaginative)  
(8) มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร (Unique)  
(9) ทนัสมยั (Up-to-date)  
(10) เป็นตวัของตวัเอง (Independent) 
(11) เป็นคนร่วม สมยั (Contemporary) 

3) บุคลิกภาพมีความสามารถ (Competence) ประกอบด้วยลักษณะ
บุคลิกภาพ 9 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) บุคลิกภาพน่าเช่ือถือ (Reliable)  
(2) ขยนั (Hard working)  
(3) มีความมัน่คง (Secure)  
(4) ฉลาด (Intelligent)  
(5) มีความเช่ียวชาญ (Technical)  
(6) เห็นแก่หมู่คณะ (Corporate)  
(7) ประสบความส าเร็จ (Successful)  
(8) มีความเป็นผูน้ า (Leader)  
(9) มัน่ใจในตนเอง (Confident)  

4) บุคลิกภาพโก้หรู (Sophistication) ประกอบด้วยลักษณะบุคลิกภาพ 6 
ดา้น ไดแ้ก่  

(1) บุคลิกภาพเป็นคนมีระดบั (Upper class)  
(2) มีความหรูหรา (Glamorous)  
(3) ดูดี (Good looking)  
(4) มีเสน่ห์ (Charming)  
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(5) มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine)  
(6) เป็นคนเรียบง่าย (Smooth) 

5) บุคลิกภาพเข้มแข็ง (Ruggedness) ประกอบด้วยลักษณะบุคลิกภาพ 5 
ดา้น ไดแ้ก่  

(1) บุคลิกภาพชอบกิจกรรมนอกบา้น (Outdoorsy)  
(2) มีความเป็นชาย (Masculine) 
(3) มีความเป็นตะวนัตก (Western)  
(4) หวัแขง็ มุทะลุ (Tough)  
(5) หา้วหาญ (Rugged) 

 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพตราสินค้ามีผลต่อคุณค่าตรา
สินคา้และส่งผลต่อเน่ืองไปยงัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถวดัได้จากสินคา้ทั้งแต่
ลกัษณะบรรจุภณัฑเ์ป็นตน้ไป ดงันั้นจึงเหมาะสมกบัการศึกษาและท าการวิจยัเพื่อใหไ้ดท้ศันคติของ
ผูบ้ริโภคต่อบรรจุภณัฑ ์
 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้ชายสมยัใหม่ในรุ่นเจเนอเรช่ันวาย (Generation-Y) 
 

ในอดีตการบริโภคสินค้าของเพศชายจะด าเนินไปอย่างเรียบง่าย ราบร่ืน ไม่ซับซ้อน 
โดยเฉพาะกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งใชดู้แลร่างกาย อีกทั้งประเภทของสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อ
เพศชายโดยเฉพาะก็ มีให้ เลือกน้อยหรือมี เพียงบางหมวดหมู่ของสินค้าเท่ านั้ น  ต่อมาเม่ือ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมไดเ้ปล่ียนไปมาจนถึงปัจจุบนั ท าให้ความเป็นอยูข่องผูช้ายก็เปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย จึงก่อใหเ้กิดกลุ่มประชากรเพศชายกลุ่มใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ กลุ่มผูช้ายสมยัใหม่  

 
2.5.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัผู้ชายสมัยใหม่ 

2.5.1.1 ความ เป็ น ม าและลักษณ ะของผู ้ช ายส มัย ใหม่  (Metrosexual แล ะ 
Ubersexsual) 
 คนท่ีบญัญติัความหมายของค าวา่ Metrosexual ข้ึนมาคร้ังแรกคือ Mark Simpson ใน
บทความเร่ือง ”It’s a Queer World” ของหนงัสือพิมพ ์The Independent ฉบบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2537 ท่ีประเทศองักฤษ โดยเป็นการกล่าวถึงกระแสพฤติกรรมของผูช้ายชาวองักฤษในช่วงตน้
ศตวรรรษท่ี 20 ว่าเป็นผูช้ายท่ีมีผิวพรรณ ทรงผม และสไตล์การแต่งตวัท่ีดูดีในทุกด้าน จนเป็นท่ี
สนใจในวงการแฟชัน่ของแบรนด์ต่างๆ นอกจากน้ี Mark ยงัตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัพฤติกรรมของคน
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กลุ่มน้ีวา่เป็นกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบและสนุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ เลือกแบรนด์ ทดลองสวมใส่เส้ือผา้
ในหอ้งสรรพสินคา้ ไปจนถึงการดูแลเคร่ืองแต่งกายต่างๆ 
 คงศกัด์ิ ฉันทภักดี, นนท์ ธิติเลิศเดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ (2555) ได้ให้
ความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) ไวว้่า เป็นผูช้ายประเภทท่ีนิยมความสวยความ
งามบนตวัเองมากกวา่ปกติ โดยจะมีเร่ืองการดูแลเคร่ืองแต่งกาย ใบหน้าและผิวพรรณสูงกวา่ผูช้าย
ทั่วไป ซ่ึงส่วนมากนิยมใช้สินค้าท่ีมียี่ห้อราคาสูง ใช้น ้ าหอม ชอบช็อปป้ิง เล่นฟิตเนส โดย
พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีไม่ได้สนใจแต่เร่ืองสุขภาพอย่างเดียว แต่ยงัเป็นคนทนัสมยั ชอบการ
เปล่ียนแปลง สนใจเร่ืองเทคโนโลยี เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน 
เพื่อความส าเร็จ มีอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายไดสู้ง ท่ีส าคญัยงัเป็นนกัช็อปตวัยง 
 ในส่วนของ Ubersexual ได้ถูกกล่าวข้ึนเป็นคร้ังแรกในหนังสือ “The Future of 
Men” ของ Mariam Saizman Ira Matathia และ Ann O’Reilly ในปี ค.ศ.2005 โดยนิยามความหมาย
ของกลุ่มคนกลุ่มน้ีไวว้่า เป็นผูช้ายยุคใหม่ท่ีผสมผสานลกัษณะของความเป็นเพศชายเขา้กบัการ
ยอมรับพฤติกรรมต่างๆ ท่ีโนม้เอียงไปทางเพศหญิง โดยไม่รู้สึกวา่ตนเองก าลงัถูกคุกคามความเป็น
เพศชาย 
 ภูริชญ์ สมโลก (2553) ได้ให้ความหมายของ Ubersexual ไวว้่าเป็นผูช้ายท่ีมีความ
เป็นผูน้ าสูง มีการแสดงออกถึงความเป็นเพศชาย แต่เป็นการแสดงออกดว้ยทศันคติใหม่ๆ เช่น การ
ให้ความส าคญักบัเร่ืองธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงเขา้มาแทนท่ีทศันคติของความเป็นเพศชาย
ในอดีตท่ีต้องมีร่างกายแข็งแรง เล่นกีฬาเก่งและมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานช่าง คนกลุ่มน้ีมี
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้แบรนด์คุณภาพดี เน่ืองจากพวกเขาไม่ตอ้งการให้มีขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 
แต่จะไม่ใหค้วามส าคญักบัการดูแลตนเองท่ีมากจนเกินไป 
 เว็บไซต์ Positioning (2554, 5 มีนาคม) หัวข้อ “Men’s Grooming ผู ้ชาย (เคร่ือง) 
ส าอาง” ไดก้ล่าวถึงในปัจจุบนัในการท าการตลาดเคร่ืองส าอางของผูช้ายท่ีห่วงใยความงามไม่แพ้
ผูห้ญิง โดยเรียกกลุ่มผูช้ายเหล่าน้ีวา่ กลุ่ม Real-Men ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1) กลุ่มชาย Metrosexual ท่ีเป็นหนุ่มในเมือง 100% แต่ให้ความสนใจใน
เร่ืองความสวยงามมากเป็นพิเศษตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยจะสนใจตวัเองเป็นอบัดบัหน่ึง และมกัมี
เพื่อนสนิทเป็นผูห้ญิง 

2) กลุ่มชาย Ubersexsual ท่ีเป็นหนุ่มท่ีตอ้งการความแมนของผูช้ายมากข้ึน 
ซ่ึงค าท่ีเหมาะสมกบัชายกลุ่มน้ีมากท่ีสุดคือ Perfectionist เพราะนิยมความสมบูรณ์แบบ คุณภาพ
ต้องมาเป็นอันดับหน่ึง การดูแลตัวเองเป็นเพียงส่วนหน่ึงในชีวิตเท่านั้ น เพราะพวกเขายงัให้
ความส าคญักบัความส าเร็จของหนา้ท่ีการงานและการศึกษามากกวา่ 
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3) กลุ่มชาย Retrosexual เป็นหนุ่มท่ีเรียกว่าเป็นลูกผูช้ายตวัจริง หรือเรียก
ไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีตรงกนัขา้มกบักลุ่ม Metrosexual โดยส้ินเชิง คนกลุ่มน้ีจะไม่สนใจวา่จะตอ้งดูดีในท่ี
สาธารณะ พวกเขาเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีการเสริมเติมแต่งหรือเพิ่มความดูดีลงไปในภาพลกัษณ์ ไม่
ใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ เพราะมองวา่ไม่ใช่วถีิของผูช้ายแต่เป็นวถีิของผูห้ญิง 

4) กลุ่มชาย Hybridosexual เป็นผูช้ายประเภทล่าสุดท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในประเทศ
อินเดีย เป็นส่วนผสมระหวา่ง Metrosexual และ Retrosexsual พวกเขามกัจะไวห้นวดเครารุงรังและ
ผมยาว เหมือนกับหนุ่ม Retro แต่ก็ใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่ต่างจากหนุ่ม 
Metrosexual ซ่ึงสาวๆ มกัจะมองวา่พวกเขามีเสน่ห์เหนือกวา่หนุ่มประเภทใดๆ 

 ดังนั้ นจากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมด กลุ่มผูช้ายสมัยใหม่ (Metrosexual และ 
Ubersexual) จึงเป็นกลุ่มผูช้ายท่ีมีการแสดงออกเป็นเพศชายแต่มีทศันคติของผูช้ายในรูปแบบใหม่
ในเร่ืองของการดูแลรักษาตวัทั้งใบหน้าและร่างกาย เป็นคนทนัสมยั มีพฤติกรรมใช้และเลือกซ้ือ
สินคา้แบรนดคุ์ณภาพดี ราคาสูง ทุ่มเทกบัการงานและพฒันาตวัเองตลอดเวลา  

2.5.1.2 ความแตกต่างระหวา่ง Metrosexual และ Ubersexual  
 จากค านิยามของ Metrosexual และ Ubersexual ท่ีผา่นมาจะสังเกตไดว้า่ กลุ่มชายทั้ง 
2 กลุ่มน้ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัในบางลกัษณะ แต่ทวา่ก็ยงัมีความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 กลุ่มน้ีในเชิง
ของรูปแบบกิจกรรมและความสนใจดงัน้ี (Salzman, Matathai & O’Reilly, 2548 อา้งถึงใน ภูริชญ ์
สมโลก, 2553) 
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ตารางที ่2.5  ตารางเปรียบเทียบลกัษณะของผูช้ายประเภท Metrosexual และ Ubersexual  
 

Metrosexual Ubersexual 
สนใจเร่ืองของตนเองและยนิดีท่ีจะพูดคุย
เก่ียวกบัตนเองมากกวา่การสนใจเหตุการณ์ต่างๆ 
รอบตวัและมีแนวโนม้ท่ีจะอ่านนิตยสารเก่ียวกบั
การดูแลตนเองเป็นประจ า 
 

สนใจเร่ืองธุรกิจ การเมืองและเหตุการณ์ต่างๆ 
ในโลก ซ่ึงท าใหส้นใจท่ีจะทราบข่าวและ
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั รวมถึงชอบ
ท่ีจะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

ชอบใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัเพื่อนผูห้ญิงมากกวา่
ผูช้าย เน่ืองจากเช่ือวา่การท่ีมีผูห้ญิงอยูร่อบตวัจะ
ท าใหพ้วกเขามีความเป็นเพศชายมากข้ึน 

ชอบท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัเพื่อนผูช้ายกวา่
กวา่ผูห้ญิง ถึงแมว้า่จะรู้จกัวธีิการปฏิบติัต่อ
ผูห้ญิงเป็นอยา่งดีก็ตาม 

มกัมองหาแรงบนัดาลใจในการเลือกท ากิจกรรม
ต่างๆ จากนิตยสารผูช้ายและส่ือต่างๆ 

มองหาแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ 
ความชอบ และเหตุผลส่วนตวั  

มีปัจจยัดา้นอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใหอ้ารมณ์เขา้มามี
บทบาทมากกวา่เหตุผล 

ปัจจยัดา้นอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ  

มกัใชจ่้ายเงินจ านวนมากเพื่อซ้ือครีมบ ารุงหรือ
ผลิตภณัฑต่์างๆ เพื่อใหต้นเองดูดีตลอดเวลา 

สนใจท่ีจะกนัเงินส่วนหน่ึง เพื่อใชใ้นการลงทุน
ท าธุรกิจต่างๆ 

ใหค้วามส าคญักบัการดูแลร่างกายของตนเองให้
ดูดีอยูเ่สมอ ดงันั้นจึงชอบการเขา้ฟิตเนสเพื่อ 
ออกก าลงักายใหต้นเองมีกลา้มเน้ือท่ีสมบูรณ์
แบบ 

ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิต ศีลธรรมและ
ความถูกตอ้งในทุกๆ ดา้น 

 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า Metrosexual และ Ubersexual มีความแตกต่างกนัอยู่พอสมควร
ในดา้นการให้เหตุผลของการกระท าต่างๆ แต่ส่ิงท่ียงัคงคลา้ยกนัก็คือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้
หรือผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ียงัคงใหค้วามส าคญัไม่ต่างๆ กนั 

2.5.1.3 พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของกลุ่มผูช้ายสมยัใหม่  
 เวบ็ไซต ์Positioning (2554, 5 มีนาคม) ไดก้ล่าวไวว้า่มูลค่าการตลาดประเภท Men’s 

Grooming มีมากถึง 1 ใน 10 ของตลาดเคร่ืองส าอางผูห้ญิง โดยเฉพาะโฟมลา้งหน้า ครีมบ ารุงผิว
และครีมโกนหนวด โดยท่ีพฤติกรรมของกลุ่ม Real-Man น้ี จะใช้เวลาอยู่หน้าทีวีน้อย และมีเวลา
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อ่านหนงัสือน้อยกว่าผูห้ญิง และโดยส่วนใหญ่อยากดูดีเพราะเป็นส่วนหน่ึงของความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน มกัจะเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง โดยไม่ปรึกษาผูช้ายดว้ยกนัเอง แต่จะปรึกษาหรือขอ
ค าแนะน าจากผูห้ญิงเม่ือเกิดปัญหาหนกัจริงๆ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะใชเ้วลาไม่มากในการทาครีม ตอ้งการ
ครีมท่ีทาคร้ังเดียวแลว้ตอบความตอ้งการไดทุ้กอยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ ผิวขาว  ลดร้ิวรอยและให้ความชุ่มช้ืน 
เพราะฉะนั้ นหากต้องการท าการตลาดกับผูช้ายกลุ่มน้ียิ่งสร้างโฆษณาท่ีสามารถส่ือสารได้มี
ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ การรับรู้และการตระหนกัถึงในแบรนดก์็จะมากข้ึนเท่านั้น 

 นอกจากน้ีเว็บไซต์มติชนออนไลน์ (2555, 23 มีนาคม) ในหัวข้อ “เปิดงานวิจยั" 
ต ล าด ห นุ่ ม เจ้ าส า อ าง "  Metrosexual โตพ รว ดห ม่ื น ล้ าน ”  ส านั ก วิ จั ย เอ แบ ค โพ ล ล ์
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ เปิดตวัโครงการ  “เอแบคโพลล์ มินิเทรนด์ (ABAC POLL MiniTrends)” 
เพื่อกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจข้ึน โดยเป็นโครงการรายงานขอ้มูลทางธุรกิจแก่กลุ่มผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเป็นรายไตรมาสช้ีให้เห็นถึงกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มมาแรงหรือน่าสนใจเป็นพิเศษเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทุนธุรกิจ ไดช้ี้ให้เห็นว่า กลุ่มเมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) ชายไทยยุค
ใหม่กวา่ 35% มีทศันคติและพฤติกรรมดูแลร่างกายตวัเองมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวพื้นฐาน เช่น ผลิตภณัฑ์ไวท์เทนน่ิง โฟมล้างหน้า ครีมกนัแดด และปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
ตลาดดงักล่าวขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ คือ วิถีชีวิต สภาพสังคม และค่านิยมท่ีท าให้ผูช้ายอยากดูดีเพื่อ
เสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัตวัเอง ส่งผลใหต้ลาดเมโทรเซ็กชวลมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และอาจมีมูลค่ารวมของยอดขายพุ่งทะลุ 10,000 ลา้นบาท นอกจากน้ี จากผลการศึกษาพฤติกรรม
ของชายไทยดงักล่าวทั้งจากการวิจยัเชิงส ารวจและการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า ตวัอย่างกว่า 1 ใน 4 
ของผูช้ายท่ีถูกศึกษามีพฤติกรรมการดูแลรูปลกัษณ์ การติดตามแฟชัน่ ใช้สินคา้แบรนด์เนม และ
ความสวยความงามเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงร่างกายและผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิว รวมถึงการใช้บริการคลินิกและสถานเสริมความงามต่างๆ นอกจากน้ีผลของการสัมภาษณ์
เจาะลึกกบักลุ่มเป้าหมายยงัย  ้าชดัวา่ส่วนใหญ่เช่ือวา่การไดดู้แลตนเองท าให้มีความมัน่ใจมากข้ึนใน
การปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม และการมีบุคลิกภาพท่ีดีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน รวมทั้งการดึงดูดเพศตรงขา้มด้วย และจากการวิจยัยงัพบด้วยว่า 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้เป็นอยา่งมากไม่จ  าเป็นตอ้ง
เน้นการจดัโปรโมชั่น และราคาเหมือนกับผูห้ญิง แต่ต้องมีการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน เข้าใจง่าย 
รวมถึงควรมีการออกแบบ Packaging ท่ีเรียบเหมาะกบัผูช้ายและสามารถพกพาไดส้ะดวก เพื่อดึงดูด
ให้กลุ่มลูกคา้ผูช้ายมีความประทบัและกลบัมาเป็นลูกคา้ประจ าในท่ีสุด จึงแสดงให้เห็นว่า ตลาด
เมโทรเซ็กชวลมีแนวโน้มการขยายตวัในทุกระดับธุรกิจ  ตัวเลขต่างๆ ท่ีช้ีชัดถึงความต้องการ
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บริโภค ศกัยภาพในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีสูงของคนกลุ่มดงักล่าว ท าให้การแข่งขนักนัอย่าง
เขม้ขน้ 

 เวบ็ไซต ์Positioning (2549, 5 มกราคม) หวัขอ้ “Metrosexual Power” ไดเ้ปิดเผยการ
ท าวิจยัล่าสุดเร่ือง “Meet the Bangkok Metrosexuals” ของ โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) 
ทั้งน้ีเพื่อการรายงานเพื่อให้นกัการตลาดรู้จกั Bangkok Metrosexuals ในทุกๆ ดา้น ซ่ึงประเด็นท่ีน่า
ตกใจ คือ กลุ่มน้ีใช้จ่ายเม็ดเงินเพื่อบ ารุงบ าเรอเส้ือผา้ หน้า ผม และผิวพรรณ เฉล่ียปีละ 250,000 – 
350,000 บาท ซ่ึงสูงกว่าคนทัว่ไปถึง 3 - 4 เท่า โดยการท าวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 115 คน 
ถูกคดัเลือกโดยวิธี “Snowball” แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ 25 - 29 ปี (35%) 30 - 39 ปี (35%) และ 40 - 
55 ปี (30%)  มีรายได้ครอบครัวมากกว่า 40,000 บาท/เดือน ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการแต่งกาย
รูปลักษณ์ภายนอกของตวัเอง ดูแลผิวหน้าผิวกาย และความสะอาดของร่างกายในระดับมาก-
ค่อนขา้งมาก และยืนยนัวา่ตนคือผูช้ายแท ้ถึงแมจ้ะสนใจเร่ืองความสวย ความงามก็ตาม โดยใชก้าร
เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบตวัต่อตวั (Face-to-face interviews) ซ่ึงผลวจิยัพบวา่  

- ส่วนใหญ่ เป็นคนโสด (64%) มากกว่าคน ท่ีแต่งงานแล้ว  (36%) มีรายได้
ครอบครัวค่อนขา้งสูง  

- 67% มีรายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือนเลยที เดียว ขณะท่ี  23% มีรายได้
ครอบครัวระหวา่ง 60,001 - 100,000 บาท และมีเพียง 10% ท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 40,000 - 60,000 บาท/
เดือน  

- รายได้ส่วนตวั/เดือน พบว่า อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั คือ น้อยกว่า 50,000 บาท 
(35%) 50,001 - 100,000 บาท (33%) และมากกวา่ 100,000 บาท (32%)  

- ส่วนใหญ่มีการศึกษาดี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (54%) และสูงกว่า
ปริญญาตรี (42%) มากกวา่คร่ึงท างานในบริษทัเอกชน (56%) รองลงมา คือ เป็นเจา้ของธุรกิจ (36%) 
และมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเป็นขา้ราชการ (7%) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่  

- หนุ่มเมโทรส่วนใหญ่นิยมไปใช้บริการเก่ียวกบัผมท่ีร้านท าผมทนัสมยัประเภท
แฮร์ซาลอน (77%) มากกวา่ร้านตดัผมผูช้ายธรรมดา (23%)  

- หนุ่มเจ้าส าอางเกือบทุกคนในทุกกลุ่มอายุและรายได้ท่ีส ารวจพบว่า 98% ใช้
น ้ าหอมเป็นประจ าทุกวนั เพราะนอกจากเป็นส่ิงท่ีชอบและเพิ่มความมัน่ใจให้พวกเขาอีกดว้ย ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัโคโลญจน์แลว้ พบวา่ ไดรั้บความนิยมนอ้ยกวา่ 24% 

- พวกเขาใส่ใจดูแลผิวพรรณเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับผูห้ญิงหรืออาจจะมากกว่า 
หากดูจากผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้าหลากหลายชนิดท่ีใช้อยู่ประจ าและทรีตเมนต์ท่ีท าอยู ่ซ่ึงนอกจาก
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ส่วนใหญ่จะใช้โฟมท าความสะอาดใบหน้า มอยเจอไรเซอร์บ ารุงผิวหน้า และครีมกนัแดดแลว้ ยงั
พบวา่ประมาณคร่ึงหน่ึงของกลุ่มอายุ 30 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญักบัการใชค้รีมลดร้ิวรอย และครีม
บ ารุงรอบดวงตา เพื่อชะลอการเกิดร้ิวรอย 

- พวกเขาเป็น Spa Lovers โดยเฉพาะคนอายุ 40 ปี ข้ึนไป และกลุ่มท่ีมีรายได้
ส่วนตวัสูงมากกวา่ 100,000 บาทต่อเดือน ยงันิยมไปใชบ้ริการท่ีสปา ท าทุกอยา่งทั้งนวดหนา้ ขดัตวั 
ซาวน่า 

- 55% ช็อปป้ิงบ่อยเดือนละคร้ังหรือมากกว่าน้ี 70% ของทั้งผูท่ี้โสดและแต่งงาน
แลว้ ชอบไปซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายตามล าพงั โดยไม่มีภรรยาหรือแฟนสาวไปช่วยเลือกให้ เป็น
เพราะหนุ่มส าอางกลุ่มน้ีรู้เร่ืองแฟชัน่ดี และรู้ว่าตนเองชอบแบบไหน รู้วา่ส่ิงไหนเหมาะกบัตนเอง 
เน่ืองจากมีรายได้สูง ส่วนใหญ่จึงชอบซ้ือเส้ือผ้า รองเท้า เข็มขัด ท่ี เป็นของแบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศ และกว่าคร่ึงหน่ึงบอกว่าราคาไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ และ 54% ยอม
ซ้ือสินคา้ราคาแพง เพื่อดีไซน์ท่ีตนชอบ 

- รักการท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่ 73% ท่องเท่ียวในประเทศ 3 - 4 คร้ัง หรือมากกว่า
น้ีใน 1 ปี ส่วนการท่องเท่ียวในต่างประเทศนั้นมีความถ่ีน้อยกว่าอยู่ท่ีปีละ 1 - 2 คร้ัง คิดเป็น 40% 
และนอ้ยกวา่ปีละคร้ัง 31% 

- หนุ่มเมโทรเซ็กชวลเป็นคนทนัสมยั ชอบติดตามแสวงหาความรู้ข่าวสารใหม่ๆ 
อยู่เสมอ ซ่ึงส่วนใหญ่ 80% จะให้ความสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ และ 70% ติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ ซ่ึงพบเหมือนกนัในทุกกลุ่มอายแุละรายได ้นอกจากน้ียงัพบวา่พวก
เขายงัใหค้วามสนใจเก่ียวกบัดนตรี แฟชัน่ ศิลปะ การเมือง และปัญหาสังคม อีกดว้ย 

 ผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า หนุ่มเมโทรไม่ได้ทุ่มเทความสนไปท่ีเร่ืองความสวยความ
งามเพียงอยา่งเดียว แต่พวกเขายงัเป็นคนทนัสมยัท่ีรักสุขภาพ ชอบการเปล่ียนแปลง กลา้ท่ีจะเป็น
ผูน้ ากระแสใหม่ๆ ของสังคม นอกจากน้ี ยงัสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นคนท่ีชอบเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองตลอดเวลา และมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน เพื่อชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นคนมีรายไดสู้ง และมีอาชีพท่ีมัน่คง จึงสามารถใชจ่้ายเงินในการช็อปป้ิง ซ้ือ
สินคา้ราคาแพง สินคา้แบรนด์เนม และใชชี้วติตามท่ีตนเองชอบ หนุ่มเมโทรเป็นแบบฉบบัของชาย
เจา้ส าอางสมยัใหม่ ท่ีสาวๆ ยุคปัจจุบนัให้ความสนใจ ดงันั้นนกัการตลาดและนักโฆษณาจึงตอ้ง
ปรับตวัเพื่อตอบสนองความตอ้งการกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหต้รงจุดมากยิง่ข้ึน เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีการ
ใชจ่้ายสูง โดยเฉพาะกบัสินคา้ท่ีตรงกบัวถีิชีวติของพวกเขา  
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2.5.1.4 บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูช้ายสมยัใหม่ (Metrosexual และ 
Ubersexual) 

 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 360 รายสัปดาห์ (2549, 6 มกราคม) ในหัวขอ้ “Ubersexual เทรนด์
ผูช้ายรุ่นใหม่ หนุ่มน้ิง...ป๊ิงกวา่เดิม” ไดอ้ธิบายถึงความสนใจของนกัการตลาดท่ีเร่ิมมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่ม
ลูกคา้ผูช้ายมากข้ึนเพราะมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดมากมาย ซ่ึงในขณะนั้นกลุ่มของผูช้าย
Metrosexual จากค านิยามของมาร์ค ซิมป์สัน ท่ีไดจ้  ากดัความของค าว่าผูช้ายยุคใหม่ไวว้่าตอ้งเป็น
คนท่ีฐานะทางการเงิน เพื่อใช้เงินในการปรนเปรอตนเองให้ดูดีได้ ตอ้งอาศยัอยู่ในเมือง ใกล้กบั
ความเจริญท่ีมีสินคา้แฟชั่นไวบ้ริการ รวมถึงคลับ ยิมหรือฟิตเนสท่ีท าให้ร่างกายดูดีได้ด้วย  แต่
นกัการตลาดบางกลุ่มมองว่าคนกลุ่มน้ีน่าจะเป็นโมเดิร์น แมนท่ีประสบความส าเร็จในการปรับตวั
เองให้มีภาพลกัษณ์ท่ีเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของโลกสมยัใหม่มากกวา่การเป็นแค่หนุ่มเจา้ส าอาง 
และยงัเสริมอีกว่าจะมีค านิยามค าใหม่ให้กบักลุ่มโมเดิร์นแมนกลุ่มน้ีด้วยค าว่า Ubersexual พร้อม
พยากรณ์วา่ชายกลุ่มน้ีจะเป็นอนาคตของผูช้ายในตลาดโลกรุ่นต่อไป ซ่ึงจะท าให้ภาพลกัษณ์ของผูดี้
องักฤษทุกกระเบียดน้ิวท่ีเคยพบเห็นกันกลับมาในโลกยุคน้ีมากข้ึน ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีเป็นผูช้าย
สมบูรณ์แบบ ไม่มีท่ีติ นอกจากน้ีเน่ืองจากกระแสกลุ่มผูช้าย Metrosexual ก าลงัมาแรง ท าใหก้ระแส
การท าธุรกิจเสริมความงามหันมาสนใจกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการ
ให้บริการเพื่อปรับปรุงสรีระ ทั้งน้ีก็เพื่อการเขา้สังคมหรือการเล่ือนต าแหน่งการงาน จึงมีวิธีการ
ตอบรับความตอ้งการดว้ยวิธีการต่างๆ มากมาย เช่นในอเมริกา เม่ือลูกคา้เขา้มาท าเล็บ จะมีบริการ
เบียร์ฟรีหรือสูบซิการ์ได ้หรือจะเป็นการเปิดโทรทศัน์รายการกีฬายอดฮิตให้ชมกนัทั้งวนั เป็นตน้  
ทั้งน้ีในการท าธุรกิจดา้นเสริมสวยผูช้ายยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดีต่อไป เน่ืองจากแรงกดดนัทางสังคมท่ีวา่
ผูช้ายตอ้งดูดี ดูหนุ่มกว่าวยัและออกสไตล์เซ็กซ่ีนิดหน่อย ยงัคงเป็นคอนเซปต์ของคนยุคใหม่ใน
ปัจจุบนั 
 

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคนรุ่นเจนเนอเรช่ันวาย (Generation-Y) 
ยุคสมยัท่ีเราก าลงัอาศยัอยู่น้ีเป็นยุคท่ีคนเราให้ความส าคญักบัเร่ืองทรัพยากรมนุษยเ์ป็น

อย่างมาก เน่ืองจากคุณลักษณะและความคิดความอ่านของคนแต่ละรุ่นนั้ นจะต่างกันออกไป 
โดยเฉพาะกลุ่มคน Generation Y ท่ีมีอิทธิพลต่อการท าการตลาดในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ดงันั้น
การศึกษาเร่ืองของรุ่นคนน้ีในปัจจุบนัจึงน่าสนใจและเหมาะแก่การน าไปวิเคราะห์ในการเลือก
บริโภคอุปโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค  
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2.5.2.1 ลกัษณะและพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y หรือ 
Gen-Y)  

กลุ่มคนรุ่น Gen-Y คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 เป็นกลุ่มคนท่ีโต
มาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชอบแสดงออก เป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบอยูใ่นกรอบ
และไม่ชอบเง่ือนไข ตอ้งการความชดัเจนในการท างาน มีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัการ
ติดต่อส่ือสารและท างานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เป็นผูบ้ริโภคท่ีใจร้อน ต้องการเห็น
ผลส าเร็จรวดเร็ว เช่ือวา่จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากการท างานหนกั แต่งงานชา้ เลือกงาน
ก่อนแฟน และมกัจะเปล่ียนงานบ่อย (ด ารง พิณคุณ, 2556, น. 88) 

กลุ่มคนรุ่น Gen-Y คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2524 – 2538 บางคร้ังถูกเรียกว่า 
Millennial Generation,  Net Generation,  Echo Boomer, Boomerang Generation, PeterPan 
Generation คนกลุ่มน้ีมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
คุน้เคยและใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด เทคโนโลยีและโซเชียล เน็ตเวิร์ค มีวยัเ ด็กนานกว่ารุ่นอ่ืนๆ  
มีแนวโน้มแต่งงานช้า เลือกงานท่ีมัน่ใจว่าจะให้ความสุขในอาชีพและประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตอยา่งแน่นอน ไดรั้บสมญานามวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีท่ีสุด (ลือรัตน์ อนุรัตน์
พานิช, 2553, น. 24-25) 

กลุ่มคนรุ่น Gen-Y คือกลุ่มรุ่นคนท่ีเติบโตมากบัการเล้ียงดูท่ีเช่ือเร่ืองความสัมพนัธ์ท่ี
เท่าเทียมกนัของพ่อแม่ลูก ระบบการศึกษาท่ีเนน้ความกลา้แสดงออก อยูใ่นโลกของส่ิงก่ึงส าเร็จรูป 
จึงไม่อดทนรอ อยู่ในโลกการศึกษาและการท างานท่ีมุง้เน้นนวตักรรมความคิดสร้างสรรค์ มีฮีโร่
เป็นผูป้ระสบความส าเร็จตั้งแต่อายุน้อย มีความเช่ือเร่ืองความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ มี
ความยืดหยุ่นสูง มองโลกในแง่ดี มีไฟแรง ใฝ่รู้และพฒันาตนเอง สามารถท างานหลายอย่างไป
พร้อมๆ กันได้ คล่องแคล่วเร่ืองเทคโนโลยี มีจินตนาการและนิยมท างานเป็นทีมสูง (เสาวคนธ์      
ศิรกิดากร, 2554) 

กลุ่มคนรุ่น Gen-Y คือกลุ่มประชากรท่ีเกิดข้ึนในช่วง พ.ศ.2524 – 2539 เป็นกลุ่มคน
ท่ีมองโลกในแง่ดี ไม่ชอบท าตามกฎระเบียบ ชอบความทา้ทาย ใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
ตลอดเวลา มีโลกส่วนตวัสูง ไม่มีความอดทน มีความคาดหวงัสูง มีความมัน่ใจในตนเอง มุ่งหวงัแต่
ผลส าเร็จ ใช้ Social Media ในการแสดงตัวตน มีความอยากรู้อยากเห็น แต่แฝงไปด้วยความ
อ่อนไหวต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเปล่ียนแปลง (ปรานิศา ธวชัรุ่งโรจน์, 2557, น. 51) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กลุ่มคนรุ่น Gen-Y คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ.2523 – 2539 ซ่ึง
เติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีจึงใชง้านและช านาญในดา้นน้ีมากท่ีสุด เรียกไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นสูง ชอบแสดงออก เป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความอดทน มีความ
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คาดหวงัสูง เน้นความรวดเร็วในการใช้ชีวิต เช่ือเร่ืองแต่งงานช้า มีความคิดนอกกรอบ ชอบคิด
สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานหลายอยา่งพร้อมกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั 

2.5.2.2 บทความและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรุ่นคนเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y หรือ 
Gen-Y) 

 จากเวบ็ไซต์ Marketing Oops! (2558, 27 กรกฎาคม) ไดน้ าเสนอข่าวเก่ียวกบัเน้ือหา
ข่ าวสารท่ี เหมาะสมกับก ลุ่มคน รุ่น  Baby Boomers, Gen X และ  Millennials ซ่ึ งส รุปได้ว่า 
Buzzstream และ Fractl ไดท้  าการส ารวจพฤติกรรมการเขา้ถึงของผูบ้ริโภคของคนแต่ละวยั พบว่า 
กลุ่มท่ีมีการเขา้ถึงเน้ือหาข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด เฉล่ีย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ กลุ่ม 
Baby Boomers ส่วน Gen X และ Millenials ท่ีโตมากับเทคโนโลยีก็ยงัคงพร้อมในการเปิดรับส่ิง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองเพื่อส่ือสารไปยงักลุ่ม
คนเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม เพราะด้วยเน้ือหาบางอย่างไม่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ โดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) Baby Boomers  
ในปัจจุบันคนกลุ่มน้ีเข้าถึงเทคโนโลยีมากข้ึน ท าให้สนใจข้อมูลข่าวสารผ่าน

ช่องทางเหล่าน้ีมากข้ึน กลุ่มคนน้ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีสิทธ์ิใชชี้วติท่ีดีและน่ีคือ ยุคของพวกเขา เป็นวยั
ท่ีมีเงินเก็บพอสมควร ดงันั้นการท าการตลาดกบัคนกลุ่มน้ีผา่นช่องทางเทคโนโลยีจึงตอ้งผลิตส่ือท่ี
เหมาะสมและคุม้ค่ากบัการจ่ายเงิน สร้างความประทบัใจและสร้างความสะดวกสบายให้กบัคนกลุ่ม
น้ีได ้ซ่ึงช่วงเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารคือช่วงตอนเชา้ 

2) Gen X 
คนในกลุ่ม Gen X ส่วนใหญ่จะอยู่ในวยัพ่อแม่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพของ

ตวัเอง ก าลงัวางแผนหลงัเกษียณ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองของสุขภาพของตนเองและ
คนในครอบครัว  โดยคนกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีไม่บ่อยนกั แต่มีแนวโนม้จะซ้ือสินคา้
มากข้ึน จากผลส ารวจของ Forrester ระบุวา่ คนกลุ่มน้ีจบัจ่ายมากข้ึนถึง 40% ซ่ึงมากกวา่ Boomers 
และ Millenials รวมกัน นอกจากน้ี 69% ของคนกลุ่มน้ีมีคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นของ
ตวัเอง เพื่อเขา้ถึงข่าวสารในช่วงเวลาท างาน ก่อนเร่ิมงาน หลงัพกัเท่ียง ก่อนเลิกงานและก่อนเขา้
นอน 

3) Millenials 
คนกลุ่ม Millenials หรือ Gen Y น้ีเป็นกลุ่มมนุษยเ์งินเดือน จะผูกชีวิตตัวเองไวก้บั

โลกดิจิตอล ใช้ชีวิตออนไลน์มากกวา่คนอ่ืนๆ ซ่ึง Forbe เผยวา่คนกลุ่มน้ีจะซ้ือสินคา้ออนไลน์มาก
ท่ีสุด โดย 50% จะซ้ือสินคา้โดยไม่ไดมี้การวางแผนล่วงหน้า และ 36% จะซ้ือเฉพาะของท่ีจ าเป็น 
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ดงันั้นรูปลกัษณ์สินคา้จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของคนกลุ่มน้ี เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างไม่เหมือน
คนอ่ืน เป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ โดดเด่น เป็นตน้  นอกจากน้ีคนกลุ่มน้ีเกินกว่าร้อยละคร่ึงของคน
กลุ่มน้ีมีแนวโน้มจะแชร์เน้ือหาข่าวสารท่ีมาจากแบรนด์ ซ่ึงเน้ือหาเหล่านั้นจะตอ้งน่าเช่ือถือและมี
เน้ือหาเชิงบวก โดยท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีจะเขา้ถึงเน้ือหาไดม้ากท่ีสุดคือผา่นช่องทางสมาร์ทโฟนในทุก
ช่วงเวลาของวนั โดยเฉพาะช่วงเยน็ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เม่ือคนต่างวยัต่างรุ่นกนั ลกัษณะการใช้ชีวิต รูปแบบการคิดหรือ
พฤติกรรมต่างๆ ก็จะต่างกันออกไป ท าให้การเข้าถึงของช่องทางการตลาดผ่านเทคโนโลยีจึง
จ าเป็นตอ้งผา่นการจดัการท่ีเหมาะสมให้เขา้กบัแต่ละกลุ่มคนท่ีตอ้งการจะส่ือสารออกไป ซ่ึงหาก
สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งตรงจุด การส่ือสารนั้นๆจะถือไดว้า่เป็นท่ีจดจ าไดใ้น
กลุ่มคนนั้นๆ และเป็นการส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จ 
 

2.6 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองส าอาง 
 

 เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ สินค้าประเภท
เคร่ืองส าอาง ซ่ึงในประเทศไทยนั้ นมีการควบคุมและแบ่งประเภทของเคร่ืองส าอางอย่าง
หลากหลาย ดงันั้นการศึกษาแนวคิดเก่ียวเคร่ืองส าอางจึงมีส่วนท าให้เขา้ใจและสร้างความกระจ่าง
ใหก้บัผูว้จิยัไดม้ากข้ึน 
 

2.6.1 ความหมายของเคร่ืองส าอาง 
 เคร่ืองส าอาง หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ทุกอยา่งท่ีมีความตั้งใจหรือจงใจผลิตข้ึนมาส าหรับใชก้บั
บุคคลโดยตรง เพื่อใชใ้นการท าความสะอาดหรือท าให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใตก้ฎหมาย
ควบคุมอาหาร ยาและเคร่ืองส าอาง ทั้งน้ีรวมถึงวิธีการรักษาและเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ าหรับท าความ
สะอาดร่างกายในร้านเสริมสวยด้วย (หนังสือพิมพ์เภสัชกรรม สมัยสยาม อ้างถึงใน ดวงใจ         
ธรรมนิภานนท,์ 2557, น. 8) 
 เคร่ืองส าอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส่ิงปรุง เพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่างกายมนุษย์ โดยการถู ทา พ่น หรือโรย โดยมีจุดประสงค์ต่างๆ กันไป เช่น ท าความสะอาด 
ป้องกัน  แ ต่ง เส ริม  เพื่ อความงดงามห รือ เป ล่ียนแปลงรูปลักษณะ (หนังสื อมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.152 - 2518) อา้งถึงใน วภิาวดี ปรปักษข์าม, 2541, น. 10) 
 เคร่ืองส าอาง หมายถึง วตัถุท่ีส าหรับใช ้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรือกระท าอ่ืนๆ
ต่อส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเพื่อท าความส าอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความ
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สวยงาม ตลอดทั้งเคร่ืองประทินผิวต่างๆ (พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 อา้งถึงใน วิภาวดี 
ปรปักษข์าม, 2541, น. 10) 
 ดงันั้น เคร่ืองส าอางจึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อปรุงแต่งหรือท าความสะอาดผิวให้
เกิดความสวยงาม โดยวิธีการถู ทา หรือ โรย ทั้งน้ีรวมไปถึงวิธีการรักษาและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ปรุงแต่งหรือท าความสะอาดเสริมสวยต่างๆ ดว้ย 
 

2.6.2 คุณลกัษณะของเคร่ืองส าอาง 
 เน่ืองจากเคร่ืองส าอางมีหนา้ท่ีท าความสะอาดและบ ารุงผิว ซ่ึงมีกระบวนการผลิตหรือการ
เตรียมเหมือนกบัการท ายา แต่จะมีลกัษณะเด่นชดัท่ีต่างกนัอยู ่3 ประการคือ 

2.6.2.1 เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีกล่ินหอม หรือใหส้ัมผสัทางจมูกเป็นส่ิงแรก 
2.6.2.2 มีลกัษณะสวยงาม ประณีตบรรจง ทั้งตวัผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์
2.6.2.3 ใชง้านไดง่้ายและพกติดตวัได ้

ทั้งน้ีเคร่ืองส าอางโดยทัว่ไปจะตอ้งบอกคุณลกัษณะและสรรพคุณของเคร่ืองส าอางนั้นๆ ไว้
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ซ่ึงก าหนดถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง ภาชนะบรรจุและการบรรจุ วิธีใชแ้ละขอ้ควรระวงั ตวัอยา่งและการทดสอบ การตรวจ
ปริมาณและการวิเคราะห์ต่างๆ มากมาย ดงันั้นเคร่ืองส าอางจึงไม่เพียงสวยงาม ประณีตเพียงอยา่ง
เดียว แต่ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานอีกดว้ย 

 
2.6.3 ประเภทของเคร่ืองส าอาง 

 เคร่ืองส าอางสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทข้ึนอยู่กบัปัจจยัในการแบ่ง ซ่ึงโดยทัว่ไป
มกัจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

2.6.3.1 เคร่ืองส าอางประเภทท่ีไม่ไดใ้ชแ้ต่งสีของผิว เคร่ืองส าอางประเภทน้ีใช้ใน
การท าความสะอาด บ ารุง หรือป้องกนัผิวหนังไม่ให้เกิดอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น สบู่ แชมพู 
ครีมลา้งหนา้ ครีมกนัแดด ครีมทาหนา้ น ้ายาช่วยกระชบัผวิ เป็นตน้ 

2.6.3.2 เคร่ืองส าอางท่ีใช้แต่งสีของผิว เคร่ืองส าอางประเภทน้ีใช้ในการแต่งสีของ
ผวิใหมี้สีสวยสดใสข้ึนจากผวิธรรมชาติหรือผวิปกติ เช่น แป้งแต่งหนา้ ลิปสติก รู้ช เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหากแบ่งเคร่ืองส าอางตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง กระทรวง
อุตสาหกรรม ท่ี มอก. 152-2518 จะสามารถแบ่งเคร่ืองส าอางไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
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1) เคร่ืองส าอางส าหรับผม (Hair Cosmetics) เช่น แชมพู น ้ ายาโกรกผม 
น ้ ายาจบัลอน น ้ ายาดดัผม ส่ิงปรุงเพื่อก าจดัรังแค ส่ิงปรุงแต่งสีของเส้นผมและขน น ้ ายาปรับสภาพ
ผมหรือแต่งทรงผม เป็นตน้ 

2) เคร่ืองส าอางแอโรซอล (Aerosal Cosmetics) 
3) เคร่ืองส าอางส าหรับใบหน้า (Face Cosmetics) ครีมและโลชัน่ล้างหน้า 

ส่ิงปรุงสมานผิวและส่ิงปรุงท าให้ผิวสดช่ืน ส่ิงปรุงรองพื้น ส่ิงปรุงผดัหน้า ส่ิงปรุงแต่งตา ลิปสติก 
เป็นตน้ 

4) เคร่ืองส าอางส าหรับล าตวั (Body Cosmetics) เช่น ครีมและโลชัน่ทาผิว 
ครีมและโลชัน่ทามือและทาตวั ส่ิงปรุงป้องกนัแดดและแต่งให้ผิวคล ้า น ้ ายาทาและลา้งเล็บ ส่ิงปรุง
ระงบัเหง่ือและกล่ินตวั เป็นตน้ 

5) เคร่ืองหอม (Fragrances) เช่น น ้ าหอม ครีมหมอ และเคร่ืองหอมชนิด
แขง็ เป็นตน้ 

6) เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Cosmetics) เช่น ส่ิงปรุงส าหรับการโกน ส่ิง
ปรุงท่ีท าให้สีผิวจางและฟอกสีผิว ส่ิงปรุงส าหรับผสมน ้ าอาบ ฝุ่ นโรยตวั ส่ิงปรุงท าให้ขนร่วง เป็น
ตน้ 

2.6.4 ประโยชน์ของเร่ืองส าอาง 
2.6.4.1 ช่วยตกแต่งให้ผิวดูเนียนและผุดผ่องข้ึน เช่น แป้งแต่งหน้า ดินสอเขียนคิ้ว 

ครีมต่างๆ เป็นตน้ 
2.6.4.2 ช่วยท าความสะอาดรักษาอนามยัและสุขภาพผิวของปากและฟัน เช่น สบู่

และยาสีฟัน เป็นตน้ 
2.6.4.3 ช่วยกลบเกล่ือนใหแ้ลดูเป็นธรรมชาติ  
2.6.4.4 ช่วยตกแต่งทรงผมใหอ้ยูท่รงและสวยงามตามท่ีตอ้งการ 
2.6.4.5 ช่วยท าใหส้บายผวิ แกค้วามอบัช้ืน เช่น แป้งฝุ่ นโรยตวั เป็นตน้ 
2.6.4.6 ท าใหจิ้ตใจสดช่ืน รู้สึกผอ่นคลาย จากกล่ินหอมของเคร่ืองส าอาง 

 จะเห็นได้ว่าเคร่ืองส าอางเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อปรุงแต่งหรือท าความ
สะอาดผิวของมนุษย์ โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทและรูปแบบ ดังนั้นการท าให้
เคร่ืองส าอางเป็นท่ีจดจ าหรือสร้างความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัเองดว้ยบรรจุภณัฑ์
จึงเป็นเร่ืองส าคญั นอกจากน้ีบรรจุภณัฑอ์าจสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย 
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2.6.5 งานวจัิยและบทความทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองส าอาง 
 

 
 
ภาพที ่2.20 4 เร่ืองตลาดเคร่ืองส าอางโต 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Marketeer (2557ก, 27 กรกฎาคม) 

 
เวบ็ไซต ์Marketeer (2557ก, 27 กรกฎาคม) ไดน้ าเสนอข่าวเก่ียวกบัตลาดของเคร่ืองส าอาง

เอาไวว้่าตลาดเคร่ืองส าอางในปี 2557 จะเติบโตข้ึน 7-8 % สูงกว่า GDP ของประเทศ ซ่ึงจะมีกลุ่ม
เคร่ืองส าอางระดบักลางเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง อีกทั้งผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอาง
ประเภท  Make Up จะไม่ มี  Brand Loyalty มากเท่ าแต่ ก่อน เน่ื องจากผู ้บ ริโภคเน้น ท่ีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์มากกวา่ ซ่ึงท าให้เคร่ืองส าอางประเภท Skin Care มี Brand Loyalty ท่ีสูง
มากข้ึน เน่ืองจากจะเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีใช้แลว้เหมาะสมกบัผิวอยู่แลว้ อีกทั้งยงักลวัเร่ืองอาการแพ้
จากการผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายมากข้ึนดว้ย  
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ภาพที ่2.21 ส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองส าอาง 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Marketeer (2557ข, 30 กรกฎาคม) 

 
เว็บ ไซต์  Marketeer (2557ข , 30 กรกฎาคม ) ได้น า เสนอเร่ืองของส่วนแบ่ งตลาด

เคร่ืองส าอางจากบิวต้ี แอบโซลูทได้ไว้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางน้ี มีตลาดรวมอยูท่ี่ประมาณ 1.1 แสนลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นสินคา้ Skin Care และ Make 
Up ประเภทละเท่าๆ กนั คือ ประเภทละ 50,000 – 60,000 ลา้นบาท 

 

 
 

ภาพที ่2.22 ตลาดความงาม ท่ีไม่เคยหยดุสวย 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการสุดสัปดาห์ (2557, 19 กรกฎาคม) 
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เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการสุดสัปดาห์ (2557, 19 กรกฎาคม) น าเสนอข่าวเก่ียวกบัตลาดความงามไว้
วา่ ตลาดเคร่ืองส าอางเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงจากมูลค่าการตลาดกวา่หน่ึงแสนลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ตลาดท่ีไม่วา่สภาวะเศรษฐกิจหรือการเมืองจะเป็นอยา่งไร ก็ไม่ส่งผลต่อตลาดดา้นความงามได ้อีก
ทั้งยงัเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมองวา่สินคา้ประเภทน้ีเป็นสินคา้จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนัไปแลว้ และเหตุผลส าคญัอีกประการคือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลง
ไปในด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงรูปลกัษณ์ มีการค านึงถึงตวัเองมากข้ึน มีนวตักรรม
ใหม่มากข้ึน การขยายตวัของสังคมเมือง ท าให้มีแรงซ้ือมากข้ึน ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจึงเนน้สินคา้ท่ี
หลากหลายมากข้ึน โดยยดึติดแบรนดน์อ้ยลงและมุ่งเนน้ดา้นคุณภาพและราคามากข้ึน ทั้งหมดน้ีจึง
ท าให้สินคา้ความงามจากทั้งภายในประเทศและตลาดต่างชาติต่างก็เขา้มาช่วงชิงพื้นท่ีตลาดใน
ประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทสร้างความงาม (Make Up) หรือสวยภายนอก
ยงัมีแนวโน้มเติบโตไดดี้ และกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทสวยภายใน (Skin Care) ยงัคงมา
แรงและมีการขยายตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สินคา้ Skin Care หลายประเภท ตั้งแต่ตลาดบนจึงถึง
ตลาดล่างลว้นตอ้งแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ซ่ึงตลาดบนโดยส่วนใหญ่จะเน้นสินคา้ท่ีท ามาจากสาร
สกดัธรรมชาติ 100% ซ่ึงมีราคาสูง แต่เน่ืองจากผูซ้ื้อกลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือสูงอยู่แล้ว ท าให้ตอ้งกนัมา
แข่งขนักนัด้วยคุณภาพ ในส่วนตลาดกลางจะพุ่งเป้าไปท่ีคนรุ่น First Jobber (อายุ 25-30 ปี) ซ่ึงมี
ก าลงัซ้ือท่ีดีในระดบักลาง สินคา้ท่ีออกมาตอบโจทยก์ลุ่มคนกลุ่มน้ีท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงจึงตอ้ง
เนน้ทั้งทางดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และตลาดสุดทา้ยคือตลาดล่างท่ีเป็นตลาดใหญ่และเป็น
ฐานการบริโภคส่วนใหญ่ของประเทศ ก็มีการแข่งขนัสูงเช่นเดียวกนั ดงันั้น จากกระแสการใส่
ใจความงามและสุขภาพจึงท าให้ตลาดความงามหรือตลาดเคร่ืองส าอางนั้นขยายตวัข้ึนอยา่งเห็นได้
ชดัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านคา้ขายปลีกสินคา้ความงามและสุขภาพได้
เพิ่มจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกนักบัการส่งออกเคร่ืองส าอางของไทย ก็ยงัมีอตัราการ
เติบโตอยา่งกา้วกระโดด ท าใหเ้ป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองเคร่ืองส าอางในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่
ผลก าไรไม่ได้ข้ึนอยู่กบัขนาดของธุรกิจ เคร่ืองส าอางเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีก าไรดี ความส าเร็จจึง
ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนการผลิตและผูล้งทุนจบัตลาดกลุ่มไหน 
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ภาพที ่2.23 ส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองส าอาง จากยทิูป 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Marketeer (2557ค, 30 สิงหาคม) 
 

เว็บไซต์  Marketeer (2557ค, 30 สิ งหาคม) ได้น าเสนอข่าวเก่ียวกับส่วนแบ่ งตลาด
เคร่ืองส าอางจากเคร่ืองส าอางยูทิป (Utip) ซ่ึงได้กล่าวถึงส่วนแบ่งของตลาดเคร่ืองส าอางไวว้่ามี
ตลาดรวมอยู่ท่ี  15,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเคร่ืองส าอางส าหรับวยัรุ่น 3,000 ล้านบาทและ
เคร่ืองส าอางส าหรับคนทัว่ไป 12,000 ลา้นบาท 

 

 
 
ภาพที ่2.24 ส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑค์วามงามจากลอริอลั 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Marketeer (2557ง, 3 กนัยายน) 
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เว็บไซต์ Marketeer (2557ง, 3 กันยายน) ได้น าเสนอข่าวเก่ียวกับส่วนแบ่งตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ความงามไวว้า่ตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skin Care และ Make Up ในประเทศ
ไทยเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน โดยในประเทศไทยตลาด Skin Care เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
โดยสินค้า Skin Care ดูแลผิวหน้ามีส่วนแบ่งตลาดถึง 68% ของตลาด  Skin Care ทั้ งหมด โดย
แบ่งเป็นตลาด Skin Care 35,752 ลา้นบาท ตลาด Make Up 12,393 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผม 
17,346 ลา้นบาท ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขอนามยั 9,925 ลา้นบาท และน ้าหอม 2,305 ลา้นบาท 
 

 
 

ภาพที ่2.25 ตลาดเคร่ืองส าอางและสกินแคร์ 
แหล่งทีม่า: เวบ็ไซต ์Marketeer (2558, 22 มิถุนายน) 

 
เว็บไซต์ Marketeer (2558, 22 มิถุนายน) ได้น าเสนอข่าวเก่ียวกับตลาดเคร่ืองส าอางและ 

Skin Care ไวว้า่เป็นตลาดท่ีไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจมากนกั เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักบัการดูแลตวัเองอยูเ่สมอ โดยตลาดน้ีเติบโตเฉล่ีย 10% ต่อปี และมีการแบ่งสัดส่วน
เป็นเคร่ืองส าอางประเภท Make Up ร้อยละ 50 ส่วนประเภท Skin Care แบบบ ารุงผิวร้อยละ 30 
และแบบท าความสะอาดร้อยละ 20 ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีตลาดรวมอยูท่ี่ 60,000 ลา้นบาท 

จากท่ีบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองส าอางทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นได้ว่า
ตลาดความงามหรือธุรกิจเคร่ืองส าอางเป็นตลาดท่ียงัคงเติบโตได้ไม่ว่าจะมีสภาวะเศรษฐกิจหรือ
การเมืองอย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีสนใจและใส่ใจตวัเองมาข้ึน ท าให้สินค้า
ประเภทความงามและสุขภาพกลายสภาพเป็นสินคา้จ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั อีกทั้งหากดู
จากการเติบโตของตลาดเคร่ืองส าอาง จะเห็นไดว้า่มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งประเภท Make Up 
และโดยเฉพาะตลาด Skin Care ท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูงมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการศึกษาวิจยั
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เก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง โดยเฉพาะประเภท Skin Care จึงน่าสนใจและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
จริงในปัจจุบนั 

 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

สินีนาถ เลิศไพรวนั (2552) กรณีศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางส่วนผสมธรรมชาติ
จ า ก ก รุ ง มิ ล าน  (Case study: Natural-Cosmetic Package Style from Milan) ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า           
บรรจุภณัฑ์เป็นส่ือความเขา้ใจและการน าเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อการจดัจ าหน่าย โครงการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรจึงไดจ้ากการรวบรวมแนวโน้มในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีจดั
จ าหน่ายในประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ในดา้นการออกแบบ คือ กรุงมิลานประเทศอิตาลีจากจ านวน
กลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน 30 ช้ิน พบว่าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีได้จากส่วนผสมทางธรรมชาติมัก
สะทอ้นความเป็นธรรมชาติเพื่อการส่ือความเขา้ใจถึงคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ์โดยจ านวนร้อยละ 
45 ส่ือความด้วยการเลือกใช้วสัดุท่ีมาจากธรรมชาติ ร้อยละ 20 ส่ือความเข้าใจด้วยรูปทรงท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของธรรมชาติและร้อยละ 30 ส่ือความดว้ยกราฟิกโดยใช้เทคนิคการพิมพเ์พื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินคา้ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10 ส่ือความหมายดว้ยวิธีอ่ืนๆ นกัออกแบบเป็นผูท่ี้มีความส าคญัใน
การส่งเสริมตวัผลิตภณัฑ์ให้มีคุณค่ามากข้ึนดว้ยการวางแนวทางการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ย
การจดัวางองค์ประกอบทางศิลปะอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาใน
ระดับสูงท่ีพบว่าร้อยละ 80 เป็นผูมี้การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จากการศึกษาพบว่า          
นกัออกแบบร้อยละ 90 เร่ิมตน้หาขอ้มูลด้วยการศึกษาแนวโน้มรูปแบบและความนิยมในปัจจุบนั
เพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบหลกัในการออกแบบ โดยเล็งเห็นวา่ความช่ืนชอบในตวัผลิตภณัฑ์นั้นมกั
สอดคลอ้งรสนิยมและความนิยมในแต่ละยคุสมยัทางสังคม เทคโนโลยกีารผลิตเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผล
ต่อการออกแบบบรรจุภณัฑ์โดยเป็นส่วนท่ีสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผลงานนวตักรรม ท่ีสามารถ
เห็นได้ชัดเจนท่ีสุด ส่วนรูปทรงจะมีความชัดเจนเป็นรอง และท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านกราฟิก              
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยร้อยละ 60 เน้นประโยชน์ใช้สอยท่ีแตกต่าง ร้อยละ 30 สร้าง
ความแตกต่างดว้ยรูปทรง และร้อยละ 10 ใชรู้ปแบบกราฟิกและสีสันสร้างจุดสนใจ และ ร้อยละ 80 
มีความเห็นตรงกนัดา้นความคุม้ค่าของการลงทุนทั้งท่ีเป็นเร่ืองของการใชว้สัดุและการผลิตหรือการ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สรุปผลการด าเนินการวจิยั ผูว้ิจยัพบวา่นกัออกแบบไทยมีความพร้อมท่ีจะออกแบบเพื่อการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อการส่งออกเป็นการเพิ่มผลผลิต
ใหก้บัวงการธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดยอ่มการยอมรับแนวโนม้ทางดา้นรูปแบบนั้นเป็นส่วนท่ีท า
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ให้เพิ่มยอดขายไดม้ากกวา่ การพฒันาบรรจุภณัฑ์และสร้างความเช่ือถือในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง
ความงามจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งส าหรับตลาดเคร่ืองส าอางในดินแดนแถบตะวนัตก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุงมิลาน ประเทศอิตาลีดินแดนแฟชั่นเส้ือผา้และเคร่ืองส าอางทั้งน้ีอาจมีการศึกษา
เก่ียวกบัความแตกต่างของผูบ้ริโภคเพียงผวิเผนิ ซ่ึงอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ตามความแตกต่างของผูบ้ริโภคได ้

ชัยมิตร แสวงมงคล (2548) การออกแบบกราฟิคและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่ม
เกษตรกรโพธ์ิทอง จังหวดัสมุทรปราการ (Graphic and Package Design for Herbal Products of 
Phothong Agricultural Group, Samutprakarn Province) มี ว ัต ถุประสงค์  1)  เพื่ อรวบรวมแนว
ทางการออกแบบกราฟิคและบรรจุภณัฑ์สมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรโพธ์ิทอง สมุทรปราการ 2)  
เพื่อออกแบบกราฟิคและบรรจุภณัฑ์สมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรโพธ์ิทอง สมุทรปราการ 3) เพื่อ
ประเมินหาประสิทธิภาพด้านกราฟิคและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรโพธ์ิทอง 
สมุทรปราการ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูจ้  าหน่ายสมุนไพร 5 คน ผูผ้ลิตสมุนไพรจ านวน 5 
คน แบบภาพกราฟิคและบรรจุภณัฑ์สมุนไพร จ านวน 50 แบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ แผนผงัการวางภาพลกัษณ์ แบบตารางวเิคราะห์รูปแบบกราฟิคบนบรรจุภณัฑ์ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพด้านกราฟิคและบรรจุภณัฑ์ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัสรุปออกมาไดว้่า แนวทางการออกแบบกราฟิคและบรรจุภณัฑ์สมุนไพรของ
กลุ่มเกษตรกรโพธ์ิทอง สมุทรปราการ พบว่าภาพกราฟิคท่ีแสดงภาพลกัษณ์เลียนธรรมชาติ เช่น 
การใชภ้าพประกอบแสดงวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต ซ่ึงสามารถบ่งบอกประเภทของผลิตภณัฑ์ไดดี้เขา้ใจ
ไดง่้าย และสีเขียวเป็นสีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ส่วนของการออกแบบกราฟิคและบรรจุภณัฑ์ พบวา่รูป 
แบบตวัอกัษร แบบท่ี 1 มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุด คืออ่านง่ายชดัเจน จดจ าได ้ส่งเสริมการขาย 
และบรรยายสรรพคุณ ดา้นรูปภาพประกอบ พบวา่ ภาพประกอบแบบท่ี 4 มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด คือ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูด น่าสนใจจดจ าง่าย สร้างความแตกต่างและมีเอกลกัษณ์ ให้
อารมณ์ ลกัษณ์ทางความคิดและความรู้สึกในทางท่ีดี ช่วยสร้างให้เห็นส่ิงท่ีอยู่ภายใน ช่วยท าให้
ข้อความชัดเจนมั่นใจ น่าเช่ือถือ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาพและพื้น และในส่วน
เคร่ืองหมายการค้า แบบท่ี 1 มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ มีความแตกต่างจากแบบอ่ืน มี
ลกัษณะเฉพาะตวั ไม่ขดักบักฎหมายและศีลธรรม มีแนวความคิดรวบยอดท่ีดี ส่ือความหมายได้
ชัดเจน รูปทรงเรียบง่าย ใช้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย สามารถเช่ือมโยงถึงสินคา้และบริการ 
ทรงคุณค่าและใช้งานไดน้านเหมาะกบัทุกยุคสมยั ส่วนคุณลกัษณะรูปแบบและโครงสร้างบรรจุ
ภณัฑแ์บบท่ี 5, 7, 13 และ 28 เป็นแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปผลิตบรรจุภณัฑ์สมุนไพร อีกทั้ง
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ผลการประเมินภาพด้านออกแบบกราฟิคและบรรจุภณัฑ์สมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรโพธ์ิทอง 
สมุทรปราการ พบว่าผู ้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นด้วยต่อภาพเคร่ืองหมายการค้า ภาพประกอบ
ตวัอกัษร รูปแบบและโครงสร้างบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบัมากทั้งน้ีเน่ืองจากยงัเป็นการเน้นสินค้า
ประเภทเดียวท าใหไ้ม่สามารถอา้งอิงวจิยัน้ีไปยงัการท าวจิยัเคร่ืองส าอางประเภทอ่ืนๆ ได ้ 

ภูรัชญ์ สมโลก (2553) การศึกษาวิถีของผูช้ายสมยัใหม่ (Metrosexsual และ Ubersexual) ท่ี
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ซ้ื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล ผิ ว  (Skincare) (The Study of Modern Men’s Lifestyle 
(Metrosexsual andUbersexual) that Affecting skincare Purchasing Behaviors) การวิจยัคร้ังน้ีศึกษา
ว่าวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัของผูช้ายทั้ง 2 ประเภท (Metrosexsual และ Ubersexual) นั้นมีพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงสามารถแบ่งแยกวถีิชีวิตออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรม 
ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ตามแนวคิด Activities-Interests-Opinions (AIOs) และศึกษา
วา่วิถีชีวิตในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวของผูบ้ริโภคอยา่งไร 
โดยแบ่งพฤติกรรมการซ้ือออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ดูแลผิว ปัจจยั
ดา้นการตลาดท่ีใหค้วามส าคญั บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวท่ีใช้เป็นประจ า ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี เป็นหารวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) จากการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งน้ีจะก าหนดขอบเขตการศึกษาเพียงผูบ้ริโภคอาย ุ    
18-35 ปี ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม Generation Y ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
แนวโนม้ท่ีจะใหค้วามสนใจกบัตลาดผลิตภณัฑดู์แลผวิส าหรับผูช้ายมากท่ีสุด โดยการวเิคราะห์สถิติ
พรรณนา 

ผลการศึกษาสรุปวา่วถีิชีวติดา้นกิจกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคส่งผลทางบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวของผูบ้ริโภค ขณะท่ีวิถีชีวิตดา้นความสนใจไม่
สามารถสรุปผลได ้นอกจากน้ียงัพบว่า Metrosexual มีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวมากกว่า 
Ubersexsual ซ่ึ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Russell ในปี ค.ศ. 2007 ท่ีระบุว่า Metrosexual           
มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผวิมากกวา่ผูช้ายทัว่ไป ทั้งน้ีเป็นการท าวจิยักบัปัจจยัภายนอกของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงไม่คงทนถาวรเท่ากบัการหาวิธีตอบสนองผูบ้ริโภคจากปัจจยัภายใน ดงันั้นการท าวจิยัท่ี
เนน้เร่ืองความนึกคิดของผูบ้ริโภคจึงมีความเป็นไปไดว้า่จะมีความคงทนถาวรและแทจ้ริงมากกวา่ 

รัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554) ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศ
ชายของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใช้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชาย 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ  านวน 325 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 
แบบสอบถามและค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิธีวิเคราะห์  F-Test และวิธีวิเคราะห์ Correlation ของเพียร์สัน โดยผลการวิจยัพบว่า 
นกัศึกษาชาย มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเฉล่ียมีอายุ 21 ปี รายไดอ้ยู่
ระหวา่ง 5,001 – 7,000 บาทต่อเดือน จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุและคณะท่ีต่างกนัมี
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับ
เพศชายแตกต่างกัน ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิส าหรับเพศชาย 

ดงันั้นจะเห็นได้ว่าอายุและส่ิงแวดล้อมท่ีต่างกนัออกไป ท าให้นักศึกษาเพศชายเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายท่ีต่างกัน ซ่ึงเป็นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคชายจากประสบการณ์และปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงยงัขาดเร่ืองของความนึกคิดท่ีแทจ้ริงของ
กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ท าให้ไดข้อ้มูลเพียงผิวเผิน แต่มากพอท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาทศันคติของ
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิส าหรับเพศชายต่อไป 

มิรา โกมลลวณิช และธาตรี ใตฟ้้าพูล (2557) การส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ผ่านบรรจุ
ภัณฑ์น ้ าหอม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของบรรจุภัณฑ์น ้ าหอมในการส่ือสาร
บุคลิกภาพตราสินคา้และประสิทธิผลของการส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ผ่านบรรจุภณัฑ์ โดยใช้
การวจิยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลการรับรู้ของผูบ้ริโภคดว้ยแบบสอบถามท่ีประกอบไปดว้ยโฆษณาส่ือ
ส่ิงพิมพ์จากน ้ าหอมตราสินค้า Gucci Envy Me และ Christian Dior J’adore จากกลุ่มตวัอย่างเพศ
หญิง อายุ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่บรรจุภณัฑ์น ้ าหอมตราสินคา้ Gucci Envy 
Me สามารถส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าไดว้า่เป็นคนดูดีและมีเสน่ห์ แต่รับรู้ภาพ
บรรจุภณัฑ์ในงานโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์สามารถส่ือสารได้ว่า มีความเป็นหนุ่มสาว ซ่ึงใกล้เคียงกบั
บุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีตราสินคา้ส่ือสารออกมามากกว่า ในขณะท่ีทั้งบรรจุภณัฑ์และภาพบรรจุ
ภณัฑ์ในงานโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ของน ้ าหอมตราสินคา้ Christian Dior J’adore สามารถส่ือสารให้
ผูบ้ริโภครับรู้ไดว้า่ เป็นคนหรูหรา เป็นคนดูดี เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นคนมีระดบั มีความเป็นผูห้ญิงและ
มัน่ใจในตวัเอง ซ่ึงตรงกบับุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีตราสินคา้ส่ือสารออกมาทั้งคู่ ส่วนการส่ือสาร
บุคลิกภาพตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์น ้ าหอมตราสินค้า Gucci Envy Me เพียงอย่างเดียวไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ไดต้รงกบัท่ีตราสินคา้ส่ือสารออกมา แต่
ภาพบรรจุภณัฑ์ในงานโฆษณาส่ือส่ิงพิมพข์องน ้ าหอมตราสินคา้ Gucci Envy Me มีประสิทธิภาพ
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เพียงพอ ในขณะท่ีการส่ือสารบุคลิกภาพตราสินค้าของบรรจุภณัฑ์และภาพบรรจุภณัฑ์ในงาน
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ของน ้ าหอมตราสินคา้ Christian Dior J’adore มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ไดต้รงกบัท่ีตราสินคา้ส่ือสารออกมาทั้งคู่ 

จะเห็นไดว้า่การส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ผา่นบรรจุภณัฑ์สามารถท าหนา้ท่ีส าคญัในการ
แสดงบุคลิกภาพของตราสินคา้และส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคได ้ดงันั้นการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้ส่ือสารบุคลิกภาพของตราสินค้าออกมาได้อย่างตรงจุดประสงค์ต้องอาศยัความ
ช านาญ ทั้ งน้ีก็เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับส่ิงท่ีตราสินค้า
ตอ้งการจะส่ือสารออกมา 

คงศกัด์ิ ฉนัทภกัดี นนท ์ธิติเลิศเดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย  ์(2555) ทศันคติของผูช้าย
กลุ่มเมโทรเซ็กชวลในช่วงอายุ 20-40 ปี ต่อเคร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติของผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวลในช่วงอายุ 20-40 ปี ต่อเคร่ืองส าอาง
ของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูช้ายเมโทร
เซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามทัศนคติการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผลการศึกษาพบวา่ 

- กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  มีอาย ุ20-25 ปี (ร้อยละ 53.0)  

- มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.00) 

- เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ 35.00) 

- จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 72.00)  

- มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 27.00)  

- ประเภทเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ เคร่ืองส าอางเพื่อบ ารุงรักษาผิวหน้าทั่วไป     

(ร้อยละ 62.50) ซ่ึงไม่แน่ใจวา่จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพ (ร้อยละ 56.00)  

- รู้จกัค าวา่เมโทรเซ็กชวล (ร้อยละ 56.00) และคิดวา่ความหมายของค าวา่ เมโทรเซ็กชวล 

(metrosexual) คือ ผู ้ชายท่ีดูแลตัวเองทั้ งสุขภาพ บุคลิกภาพ เป็นคนทันสมัย และสนใจเร่ือง

เทคโนโลย ี (ร้อยละ 62.50)  

- ส่วนใหญ่เคยใช้เคร่ืองส าอาง (ร้อยละ 85.00) โดยเป็นเคร่ืองส าอางส าหรับผู ้ชาย       

(ร้อยละ 95.00)  

- ส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองส าอางส าหรับผูช้าย ประเภทโฟม/เจลลา้งหนา้ (ร้อยละ 89.50)  
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- ส่วนท่ีใชเ้คร่ืองส าอางส าหรับผูห้ญิงพบวา่เป็นครีมบ ารุงผิวกาย (ร้อยละ 7.00) เน่ืองจาก

โดยส่วนใหญ่หลังจากใช้เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายพบว่ารู้สึกว่ามีคุณสมบัติดีกว่าของผูห้ญิง      

(ร้อยละ 40.00) และตอ้งการใช้เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายอย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 94.50) เน่ืองจาก

รู้สึกมัน่ใจกวา่การใชเ้คร่ืองส าอางส าหรับผูห้ญิง (ร้อยละ 44.50)  

- ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับคุณสมบติั/ต้องเห็นผลจริงและเน้ือผลิตภณัฑ์ซึมง่ายไม่

เหนอะหนะ (ร้อยละ 31.00)  

- มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อเดือนนอ้ยกวา่ 500 บาท (ร้อยละ 35.50)  

- ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีร้านสะดวกซ้ือ  (ร้อยละ 41.00)  

อีกทั้งจากการศึกษาระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ = 3.95) มี
ความส าคญัมากกว่าปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57) และด้านการช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55) ตามล าดบั และจากการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางพบวา่ ระดบั
การศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับเมโทรเซ็กชวลอยา่งมีนยัส าคญั  

จะเห็นไดว้า่จากการศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของเมโทรเซ็กชวลเบ้ืองตน้พบว่าผูช้าย
สมยัใหม่กลุ่มน้ีมีความรู้และความเขา้ใจมากพอในการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางส าหรับผูช้าย โดยมีการ
เร่ิมใช้เคร่ืองส าอางส าหรับผูห้ญิงมาก่อนแล้วจึงทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้าย และพึงพอใจ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับตนเองมากกว่า อีกทั้ งปัจจยัในการเลือกซ้ือยงัให้ความส าคญักับด้าน
ผลิตภณัฑ์มากกว่าดน้อ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าผูช้ายกลุ่มน้ีให้ความส าคญัคุณสมบติัและคุณลกัษณะ
เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้าย เพราะฉะนั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาทศันคติเก่ียวกบัการ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบ้ืองตน้ ซ่ึงสามารถน ามาต่อยอดและน ามาศึกษาต่อไดใ้นเชิงลึก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์
พฤติกรรมการเลือกซ้ือและรูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีผลต่อ
ทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย โดยด าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอนตาม
หวัขอ้ ดงัน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  วธีิวจิยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.5  การตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล 
 3.6  การน าเสนอผลการวจิยั 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายหรือเกิดใน พ.ศ.2523 – 2539 (อายุ 19-35 ปี) จ  านวน 30 คน ซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

3.1.2.1 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ หรือเกิด
ใน พ.ศ.2523 – 2530 (อาย ุ28-35 ปี) จ  านวน 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5 คน 

3.1.2.2 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลายหรือ
เกิดใน พ.ศ.2531 – 2539 (อายุ 19-27 ปี ) จ  านวน 15 คน แบ่งเป็น 3 ก ลุ่มย่อย ก ลุ่มละ 5 คน
 เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายท่ีเกิดใน พ.ศ.
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2523 – 2539 (อายุ 19-35 ปี) จ  านวน 30 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ดงันั้นกลุ่ม
ตัวอย่างจึงใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบอกต่อ 
(Snowball Sampling) เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติั (มีการอา้งอิงจากแนวคิดดั้งเดิมของ Mark 
Simpson, 1991 และ Saizman, Matathia & O’Reilly, 2005 อา้งถึงในภูริชญ ์  สมโลก, 2553) ดงัน้ี 

1) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นเพศชายสมยัใหม่ท่ีมีลกัษณะการแสดงออกถึงความ
เป็นเพศชาย 

2) มีอายรุะหวา่ง 19 – 35 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2523 – 2539) 
3) อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4) มีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง 
5) มีการแต่งกายตามสมยั ดูดีและเสริมบุคลิกภาพตนเอง 
6) เป็นเพศชายท่ีมีการดูแลรักษาตวัทั้งส่วนใบหน้าและร่างกาย เช่น เล่น 

ฟิตเนส ใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้และผวิกาย เป็นตน้ 
7) มีพฤติกรรมใชแ้ละเลือกซ้ือสินคา้แบรนดคุ์ณภาพดี ราคาสูงและทนัสมยั 

 

3.2 วธิีวจิัยและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์
ในการเก็บขอ้มูล ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือเหล่าน้ีในการวจิยั  
 

3.2.1 แบบบันทึกส าหรับการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นรุ่นเจนเนอเรชั่นวาย
ตอนตน้ จ านวน 15 คน กลุ่มละ 5 คน จ านวน 3 กลุ่ม และ รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย จ านวน 15 
คน จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นและทศันคติเก่ียวกบัลกัษณะบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง skincare โดยใช้ค  าถามเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางดูแลผิวและค าถามตามหลักการโครงสร้างบรรจุภัณฑ ์
(Packaging Structure) ซ่ึงเป็นเร่ืองของสี รูปร่าง และวสัดุของบรรจุภณัฑ์ โดยเนน้ไปท่ีอิทธิพลของ
ลกัษณะรูปแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอาง skincare รูปแบบต่างๆ ซ่ึงตวัอยา่งบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอาง  
skincare ท่ี น าม าใช้ นั้ น เป็ น บ รร จุ ภัณ ฑ์ ห ลัก ห รือบ รร จุ ภัณ ฑ์ เฉ พ าะห น่ ว ย  (Primary 
Package/Individual Package) ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีสัมผสัอยู่กับตวัผลิตภณัฑ์หรือเป็นส่ิงท่ีบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ไว ้จึงเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่กบัผูบ้ริโภคตลอดเวลาการใช้งานของผลิตภณัฑ์นั้นๆ และ
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เลือกใช้รูปแบบและวสัดุท่ีได้รับความนิยมโดยทัว่ไปในปัจจุบนั ทั้งน้ีจะมีการท าแบบสัมภาษณ์
ควบคู่ไปดว้ยเพื่อจดบนัทึก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ดา้นขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี 2 ดา้นพฤติกรรมและปัจจยัการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
 ส่วนท่ี 3 ทศันคติด้านคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ประเภทต่างๆ 
 ส่วนท่ี 4 ทศันคติดา้นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผวิ (skincare) 
 ส่วนท่ี 5 ทศันคติรวบยอดเก่ียวกบับรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
 

3.2.2 เคร่ืองบันทึกเสียงส าหรับการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย ทั้งน้ีเน่ืองจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มอาจมีความยาวนานและมีขอ้มูล
จ านวนมากท่ีอาจตกหล่น นอกจากแบบสัมภาษณ์ท่ีจะใช้ในการบนัทึกค าตอบและขอ้ความต่างๆ
อย่างกระชับแล้ว เพื่อความครบถ้วนของขอ้มูลในการสัมภาษณ์แบบกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งมีการใช้
เคร่ืองบนัทึกเสียงช่วยในการเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  
 ทั้งน้ีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มจะมีการเตรียมเอกสารและมีแผนในการสนทนาล่วงหนา้ เพื่อ
ความครอบคลุมและไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยัอย่างสูงสุด นอกจากน้ียงัมีการใช้
การสัมภาษณ์แบบกลุ่มแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure) เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองท่ีแปลกใหม่
ตามสถานการณ์และเกิดความเหมาะสมกบัผูส้นทนาแต่ละบุคคลได ้ซ่ึงในการสัมภาษณ์แต่ละส่วน
จะมีโครงสร้างการสนทนาท่ีต่างกนัออกไป  อีกทั้งผูว้ิจยัจะเป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกบั
กลุ่มตวัอยา่งเองทั้งหมด เพื่อความครบถว้นและความสมบูรณ์ของการศึกษาการวจิยั โดยจะแบ่งการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 เป็นการเปิดการสัมภาษณ์ด้วยการแนะน าตวัและช้ีแจงวตัถุประสงค์ พร้อมด้วย
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มคร้ังน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนั อีกทั้งยงัสอบถาม
ความเป็นส่วนตวัในการให้ขอ้มูลว่าสามารถเปิดเผยไดห้รือไม่ หากไม่อนุญาตจะไม่มีการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัแต่จะใชน้ามสมมติเพื่อเป็นการรักษาความลบัของผูร่้วมสนทนาตามสิทธ์ิอนัพึงมี 
 ช่วงท่ี 2 เป็นการสนทนาในส่วนของเน้ือหาหลกัท่ีไดเ้ตรียมการมา ซ่ึงมีการเลือกใชค้  าถาม
และเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการสังเกตอยา่งเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 
 ช่วงท่ี 3 เป็นช่วงปิดการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยการขอบคุณและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือเกิดขอ้สงสัยในบางกรณี 
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3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group 
Interview) กบักลุ่มตวัอย่างเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายทั้งตอนตน้และตอนปลาย จ านวน 
30 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มตอนต้นและตอนปลายกลุ่มละ 15 คนเท่าๆ กัน ซ่ึงในแต่กลุ่มจะแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน จ านวน 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นส่วน
บุคคล ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้การก าหนดวนัและเวลานดัหมายล่วงหนา้เพื่อพูดคุยและเก็บขอ้มูล 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เน่ืองจากการศึกษาการวิจยัน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคู่
กบัการบนัทึกเสียงในการสนทนา การวิเคราะห์มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จึงตอ้งอาศยัการบรรยาย 
(Descriptive) ในการอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีสามารถแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

3.4.1 ขั้นทบทวนวรรณกรรม กล่าวคือการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยรวม เพื่อประมวลผลและเกิดมุมมองหลายประเด็น โดยเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามจริงแล้ว จึงมีการน าเอาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆนั้นมา
พิจารณาหาความสอดคลอ้งและวิเคราะห์ซ ้ าเพื่อให้ไดผ้ลขอ้มูลท่ีออกมามีประสิทธิภาพและมีทุก
แง่มุม 

3.4.2 ขั้นตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มว่าครบถ้วนและสามารถ
น ามาใชจ้ริงได ้โดยการฟังบทการบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม รวมถึงตรวจสอบแบบบนัทึก
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มดว้ย 

3.4.3 ขั้ น วิ เคราะห์ เน้ื อหาจากเค ร่ืองมือการวิจัย  ด้วยการใช้การถอดเทปค าพู ด 
(Transcription) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ทั้งจากขอ้ความจากการถอดเทปและจาก
การจดสรุปในแบบบันทึกรวมไปถึงในบางกรณีท่ีตอ้งมีการอ้างอิงต้องมีการยกข้อความค าพูด 
(Quotation) ดว้ย 

3.4.4 ขั้นสรุปโดยรวม เป็นการสรุปจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด เพื่อแสดงภาพรวม
ของผลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม เพื่อตรวจสอบอีกคร้ังว่าตอ้งมีการเพิ่มเติมหรือควรให้
ความส าคญัหรือไม่อยา่งไร 
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3.4.5 ขั้นสรุปสมบูรณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีสรุปแต่ละหัวข้อมาประมวลผลตาม
ขั้นตอนและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์และสามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัน้ี 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
 
 หลังจากเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มจากกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดจ านวน 30 คน         
6 กลุ่มแล้ว ผูว้ิจยัจะน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความครบถ้วนและน ามาแยกเป็นประเด็นตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัจนสามารถตอบค าถามการวิจยัไดอ้ย่างครบคลุมตามกรอบแนวคิดและ
ขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.5.1 ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูล ดา้นเวลา ดา้นสถานท่ีและดา้นบุคคล เพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวลา สถานท่ีและคนท่ี
ต่างกันข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ หากข้อมูลออกมาในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลท่ีได้จะมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.5.2 การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Methodological triangulation) 
ผูว้ิจยัใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม ควบคู่กบัการวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้มูลท่ีไดร้วมทั้งศึกษาขอ้มูล
จากเอกสารประกอบท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย 
 

3.6 การน าเสนอผลการวจิัย 
 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่
วายทั้งตอนตน้และตอนปลาย ด้วยวิธีการพรรณนา (Descriptive) โดยผูว้ิจยัเป็นคนเก็บรวบรวม
ขอ้มูล น ามาวเิคราะห์ และสรุปผลทั้งหมดดว้ยตนเอง 



 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 

การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือและมีทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นสามารถแบ่งผลการวิจยัออกเป็น
ทั้งหมด 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1  ขอ้มูลส่วนตวั 
 4.2  พฤติกรรมและทศันคติเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางประเภท skincare 
 4.3  ทศันคติดา้นคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
 4.4  ทศันคติดา้นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท 
skincare 
 4.5  ทศันคติรวบยอดเก่ียวกบับรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท skincare 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) มีกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุตั้งแต่ 19-35 ปี จ  านวน 30 คน ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 28-38 
ปี) และผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี) โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน โดยผลการวิจยัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 
 
 จากการศึกษาวจิยัสามารถสรุปขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่น
เจนเนอเรชัน่วายทั้งหมด 30 คน ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 19 – 34 ปี พบว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มคนท่ีจบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีกลุ่มจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีรายได้
จากการประกอบอาชีพ เน่ืองจากเป็นนกัศึกษา แต่ในส่วนของคนท่ีประกอบอาชีพแลว้จะมีรายได้
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนและ
รองลงมาเป็นเจา้ของกิจการ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่4.1 แผนผงัแสดงผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 
                 ทั้งหมด จ านวน 30 คน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที4่.2 แผนผงัแสดงผลอาชีพจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 
                ทั้งหมด จ านวน 30 คน 

การศึกษา

(จากกลุม่ตวัอยา่ง Gen-Y จ านวน 30 คน)

ต ่ากว่าปริญญาตรี (9) ปริญญาตรี (15) ปริญญาโท (6)

อาชีพ

(จากกลุม่ตวัอยา่ง Gen-Y จ านวน 30 คน)

พนกังานเอกชน (15) เจ้าของกิจการ (6) นกัศกึษา (9)
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ภาพที ่4.3 แผนผงัแสดงผลรายไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 
                ทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 

ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีอายุตั้ งแต่ 19-35 ปี 
จ  านวน 30 คน สามารถจ าแนกไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 
4.1.1 กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี) จ านวน 

15 คนแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีขอ้มูลส่วนตวัดงัน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นคนท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา มีจ านวน 11 คน และมีคนจบ
การศึกษาสูงสูดในระดบัปริญญาโทจ านวน 4 คน  
 โดยส่วนมากกลุ่มน้ีจะเป็นพนักงานบริษทัเอกชน โดยมีจ านวน 10 คนและเป็นเจา้ของ
กิจการ 5 คน  
 กลุ่มคนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 40,001 – 50,000 บาท มีจ านวนทั้งหมด 6 คน คนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 
20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 5 คน คนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 3 คน และ
คนท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไปมีจ านวนทั้งหมด 1 คน  
 
 
 
 

รายได้
(จากกลุม่ตวัอยา่ง Gen-Y จ านวน 30 คน)

ยงัไม่มีรายได้ (9)
10,000 - 20,000 บาท (3)
20,001 – 30,000 บาท (6)
30,001 – 40,000 บาท (3)
40,001 – 50,000 บาท (8)
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4.1.2 กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี) 
จ านวน 15 คน แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีขอ้มูลส่วนตวัดงัน้ี 
 มีคนท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัชั้นปีท่ี 2 
จ  านวน 9 คน มีคนจบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 4 คน และมีคนจบการศึกษาสูงสูด
ในระดบัปริญญาโท จ านวน 2 คน  
 โดยส่วนมากกลุ่มน้ีจะเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา โดยมีทั้งหมด 9 คน มีคนประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 5 คน และเป็นเจา้ของกิจการ 1 คน  
 เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่คนกลุ่มน้ีจะเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ท าให้ยงัไม่รายไดจ้ากการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 9 คน และในส่วนของคนท่ีประกอบอาชีพแลว้ มีคนท่ีมีรายได้
ตั้ งแต่ 10,000 – 20,000 บาท มีจ านวน 3 คน คนท่ีมีรายได้ตั้ งแต่ 40,001 – 50,000 บาท มีจ านวน
ทั้งหมด 2 คน และคนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวนทั้งหมด 1 คน 
 

4.2 ส่วนที ่2 พฤติกรรมและทัศนคติเกีย่วกบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
  
 ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติเก่ียวกับเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 28-35 ปี) 
และตอนปลาย (อาย ุ19-27 ปี) ทั้งหมด 6 กลุ่ม จ านวน 30 คน สามารถแบ่งหวัขอ้ยอ่ยออกมาไดด้งัน้ี 
 

4.2.1 การใช้และสาเหตุการใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ใน
ปัจจุบัน 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเจอเรชัน่วายตอนตน้และตอน
ปลาย จ านวน 30 คน จะเห็นไดว้า่สาเหตุการใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีดว้ยกนัอยู ่
2 สาเหตุ คือ การมีปัญหาผิวและการดูแลตวัเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองท่ีดีซ่ึงมีการ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ท่ีหลากหลายประเภท ทั้งส าหรับผวิหนา้และผวิกาย 
โดยท่ีส่วนใหญ่กลุ่มคนท างานแล้วจะใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีมีราคาสูงกว่า
และใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายกวา่กลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปความแตกต่างตามกลุ่มตวัอยา่งได้
ดงัน้ี 
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4.2.1.1 กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้ (อาย ุ
28-35 ปี) 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างน้ีเป็นกลุ่มคนท างานท่ีใช้เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ตามเคาท์เตอร์แบรนด์ดัง น่าเช่ือถือเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีการเลือกใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีหลากหลายประเภททั้งส าหรับผิวหนา้และผวิกาย รวมทั้ง
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ท่ีใชโ้ดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาตั้งแต่ปานกลาง
ไปจนถึงสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีทั้ งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ทัว่ไปและเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะ (skincare for men)  ส่วน
ใหญ่มีสาเหตุการใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) อยู่ 2 สาเหตุ คือ การมีปัญหาผิวและ
การดูแลตวัเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองท่ีดี ซ่ึงปัญหาผวิท่ีพบส่วนใหญ่ในช่วงอายุน้ีคือผิว
ท่ีขาดการดูแลและร้ิวรอยตามวยั รวมถึงปัญหาผิวของฮอร์โมนเพศชายดว้ย ทั้งน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งคน
หน่ึงให้เหตุผลในการเร่ิมใช้ไวว้่า “เน่ืองจากรู้สึกวา่การท าความสะอาดดว้ยน ้ าเปล่านั้นไม่เพียงพอ 
เพราะมลภาวะในปัจจุบนัเยอะมากข้ึนกวา่เม่ือก่อน ท าให้ตอ้งใช ้skincare เป็นตวัช่วย เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาผิวเพิ่มเติม” และกลุ่มตวัอย่างบางคนเลือกท่ีจะใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
จากการแนะน าของคนใกลต้วั เช่น แฟน เพื่อน คนในครอบครัว เป็นตน้ และบางคนเลือกท่ีจะเขา้
รับการรักษาปัญหาผวิจากแพทย ์

4.2.1.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย     
(อาย ุ19-27 ปี) 
 กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีมีทั้งกลุ่มคนท างานและกลุ่มนักศึกษาอยู่ดว้ยกนั ท าให้มีความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย ซ่ึงจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย
ตอนปลาย จะเห็นไดว้า่สาเหตุการใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีดว้ยกนัอยู ่2 สาเหตุ 
คือ การมีปัญหาผิวตามช่วงวยั (การท างานของฮอร์โมนในช่วงวยัรุ่น) และการดูแลตวัเองเพื่อ
บุคลิกภาพภายนอกของตนเองท่ีดี โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มน้ีคนหน่ึงได้ให้เหตุผลในการใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ไวว้่า “ผูช้ายยิ่งโตข้ึนก็ตอ้งยิ่งดูแลตวัเองมากข้ึน เพราะ
รูปลักษณ์เป็นเร่ืองส าคัญในปัจจุบัน” ซ่ึงได้รับค าแนะน ามาจากคนใกล้ตัว เช่น เพื่อน คนใน
ครอบครัว เป็นตน้ รวมถึงมีการใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตามผูน้ าเสนอสินค้า 
(presenter) ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตามโฆษณา เน่ืองจากอยากมีรูปลกัษณ์ท่ีดี
เหมือนกับผู ้น าเสนอสินค้านั้ นๆ นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีกลุ่มน้ีจ านวนหน่ึงมีการเลือกใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากกว่าและหลากหลายกว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากมีปัญหาผวิและไปพบแพทยผ์ิวหนงัในช่วงเวลาหน่ึง แต่รู้สึกการรักษาไม่หายขาดและรู้สึก



110 

ส้ินเปลืองกบัการพบแพทย ์จึงท าให้ตอ้งศึกษาขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ตและอ่านบทวิจารณ์เก่ียวกบั
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต่างๆ แลว้ จึงซ้ือมาทดลองใช้ดว้ยตนเอง คนกลุ่มน้ีมีการ
เลือกใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตั้งแต่ราคาต ่าไปจนถึงราคาสูงตามการประกอบ
อาชีพและสถานะทางการเงินของแต่ละคน 
 

4.2.2 พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
 ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จะสามารถแบ่งออกมาได้
ทั้งหมด 3 ส่วนและสามารถเปรียบเทียบกนัระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มไดด้งัน้ี  

4.2.2.1 ลกัษณะการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จากการศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 19-35 ปี) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะการซ้ือซ ้ าของเดิมคลา้ยกนั ถึงแมจ้ะมีความต่างระหว่างภายในกลุ่มต่างกนั
ออกไป โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้ (อายุ 28-35 ปี) 
พบว่าส่วนใหญ่มีการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซ ้ าแบบเดิม เพราะรู้สึกปลอดภยั
และมัน่ใจได้มากกว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีไม่เคยทดลองใช้ และมี
บางส่วนท่ีมีความเห็นวา่จะลองของใหม่ไปเร่ือยๆ ในส่วนของการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี) พบว่ากว่าคร่ึงของกลุ่มตวัอย่างมี
ลกัษณะการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซ ้ าแบบเดิม ไม่เปล่ียนยี่ห้อ เพราะรู้สึกวา่ใช้
แล้วได้ผลดี ไม่แพ้ ไม่ได้เกิดด้านลบก็จะใช้ต่อไป แต่บางส่วนของกลุ่มก็มีลักษณะการซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เปล่ียนเพื่อทดลองใหม่ไปเร่ือยๆ บา้งก็ให้เหตุผลวา่ถา้ใชซ้ ้ า
เดิมจนรู้สึกว่าไม่ไดเ้กิดผลดีหรือผลลบแลว้ จะรู้สึกว่าผลิตภณัฑ์นั้นๆ คุน้ชินกบัผิวจนไม่เกิดการ
เปล่ียนแปลงใดๆ กบัผวิแลว้ จึงมองหาผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการต่อไป  

4.2.2.2 ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จากการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
2 กลุ่มมีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายมีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ท่ีมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ อีกทั้งยงัมี
การซ้ือเก็บไวต้ามโปรโมชัน่อีกดว้ยซ่ึงโดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่
วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี) ผลออกมาพบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 2-
3 เดือนต่อคร้ัง รวมถึงมีการซ้ือเก็บเอาไวต้อนมีโปรโมชั่นดว้ย ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค
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เพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี) ผลออกมาพบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง  

4.2.2.3 วิธีหรือปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จาก
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 28-35 ปี) พบวา่
กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
เป็นวิธีหรือปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) แต่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นตราสินคา้/แบรนด์ควบคู่
ไปด้วย ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายให้
ความส าคัญกับราคาของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากกว่าด้านบรรจุภัณฑ์ของ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare)ทั้ งน้ีจากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชาย
สมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 28-35 ปี) พบวา่วิธีหรือปัจจยัท่ีใช้บ่อยท่ีสุดในการเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากท่ีสุด ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า
เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกท่ีมองเห็น รองลงมาเป็นตราสินคา้/แบรนด์ เพราะน่าเช่ือถือและเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
คุณภาพของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นๆ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นส่วนผสม ดา้น
ราคา ด้านการรีวิวสินคา้ทางอินเตอร์เนต/คนใกล้ตวั ด้านพนักงานขาย (BA) รวมถึงการโฆษณา 
โปรโมชัน่ สรรพคุณของสินคา้ คุณสมบติัของสินคา้ กล่ินของสินคา้ ปริมาณของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์
for men โดยเฉพาะและความหลากหลายของประเภทของสินคา้อีกดว้ย ในส่วนของการสัมภาษณ์
ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี) พบว่า วิธีหรือปัจจยัท่ีใช้
บ่อยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากท่ีสุด ได้แก่ เร่ืองของราคา 
รองลงมา คือ บรรจุภณัฑ์ อีกทั้งยงัมีเร่ืองของสรรพคุณ ตราสินคา้/แบรนด์ โฆษณา พรีเซ็นเตอร์ 
การแสดงความเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ผูผ้ลิตและส่วนผสม
ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นๆ ดว้ยซ่ึงจะสังเกตไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศ
ชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลายน้ีให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(บรรจุภณัฑ์) หรือ
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ราคา) ก่อนท่ีจะให้ความส าคัญกับส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ (เช่น 
สรรพคุณหรือตราสินคา้ เป็นตน้) แต่กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย
ตอนตน้นั้นให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์และตราสินคา้/แบรนด์มาก่อน แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้ง 2 ปัจจยั
มีความส าคญัใกล้เคียงกนัมากในสายตาของคนกลุ่มน้ี ทั้ งน้ีเน่ืองจากบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้/     
แบรนดส์ าหรับคนกลุ่มน้ีจึงส่ือความหมายถึงความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัได ้
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ภาพที4่.4  แผนผงัแสดงผลวิธีหรือปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ  
                 (skincare) ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจเนอเรชัน่วายทั้งหมด  
                 จ  านวน 30 คน 

 
4.2.3 ความส าคัญของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผู้ชาย (skincare for men) และ 

เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ทัว่ไปในปัจจุบัน 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 19-
35 ปี) เร่ืองความส าคัญของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย ( skincare for men) และ 
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทั่วไป ในปัจจุบันพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare for men) และเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ไปเท่าๆกัน แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความเห็นว่าเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare for men) ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อผูช้ายโดยเฉพาะและต่างจาก
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ทัว่ไป โดยแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลท่ีคลา้ยกนัดงัน้ี 
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ผู้บริโภคเพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วายทัง้หมด (30)

วธีิหรือปัจจัยในการเลือกซือ้เคร่ืองส าอางประเภทประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรช่ันวาย (อายุ 19-35 ปี)

บรรจภุณัฑ์ โฆษณา
สรรพคณุ โปรโมชัน่
BA ตราสินค้า
ราคา การreviewสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือคนใกล้ตวั
สว่นผสม คณุสมบติั
กลิ่น ปริมาณ
เฉพาะ for men ความหลากหลาย
พรีเซ็นเตอร์
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4.2.3.1 กลุ่มตัวอย่างผู ้บ ริโภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น       
(อาย ุ28-35 ปี) 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้ 
(อายุ 28-35 ปี) แสดงให้เห็นได้ว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตัวอย่างน้ีให้ความส าคัญกับเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผวิส าหรับผูช้าย (skincare for men) ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากมีความเห็นต่อเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิวส าหรับผู ้ชาย (skincare for men) ว่าถูกสร้างมาเพื่อผู ้ชายโดยเฉพาะ ดังนั้ น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทน้ีจึงเหมาะสมกบัผูช้าย
ท่ีสุด แต่ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้สึกเฉยๆและไม่ให้ความส าคญักบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว
ส าหรับผูช้าย (skincare for men) มีความเห็นวา่เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare 
for men) และเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ไปมีความคลา้ยคลึงกนั เพียงแค่สร้างข้ึน
เพื่อท าให้ผูช้ายกล้าใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากข้ึนเท่านั้น โดยมีความเห็นว่า
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทุกประเภทล้วนแต่มีหน้าท่ีถูกสร้างข้ึนมากให้ดูแลผิว
ดว้ยกนัทั้งนั้น 

4.2.3.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย     
(อาย ุ19-27 ปี) 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย 
(อายุ 19-27 ปี) แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มตวัอย่างน้ีให้ความส าคญักบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว
ส าหรับผูช้าย (skincare for men) และ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ไปแบบภาพรวม 
โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษา เพราะโดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ไม่วา่จะเป็นแบบใดก็มีคุณสมบติัในการ
ช าระลา้งและบ ารุงผิวดว้ยกนัทั้งนั้น โดยมีกลุ่มตวัอย่างคนหน่ึงกล่าวไวว้า่ “เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผวิส าหรับผูช้าย (skincare for men) เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้ช้ายกลา้ใช ้skincare มากข้ึนเท่านั้น” ดงันั้น
กลุ่มตวัอย่างน้ีจึงให้ความส าคญักบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare for men) 
และ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ทัว่ไปเท่าๆ กนั 
 

4.2.4 ทศันคติต่อผู้ชายสมัยใหม่ทีบ่ริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อายุ 19-
35 ปี) เร่ืองทศันคติต่อผูช้ายสมยัใหม่ท่ีบริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ เพราะปัจจุบนัผูช้ายสมยัใหม่หันมาใส่ใจเร่ือง
บุคลิกภาพและดูแลตนเองมากข้ึน แต่ถ้าดูแลมากเกินไปจะรู้สึกว่าไม่ใช่ผูช้ายแท้โดยแต่ละกลุ่ม
ตวัอยา่งมีเหตุผลท่ีคลา้ยกนัดงัน้ี 
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4.2.4.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ทั้งหมด จะ
เห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีทศันคติต่อการบริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare)ของผูช้าย
ในปัจจุบนัวา่เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่แต่อยา่งใด 

4.2.4.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย     
(อาย ุ19-27 ปี) 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย
ทั้งหมดจะไดว้่ามีความเห็นมีทศันคติต่อการบริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของ
ผูช้ายในปัจจุบนัวา่เป็นเร่ืองปกติ เพราะทุกคนอยากมีบุคลิกภาพท่ีดีดว้ยกนัทั้งนั้น แต่ในกรณีท่ีเป็น
ผูช้ายท่ีดูแลและบริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากจนเกินพอดีหรือส าอางมากเกิน
ระดบัผูช้ายทัว่ไปจะยอมรับได ้พวกเขาจะสันนิษฐานวา่อาจจะไม่ใช่เพศชายแท ้ 
 

4.3 ส่วนที่ 3 ทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) 

  
 การศึกษาทศันคติด้านคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี) และ
ตอนตน้ (อายุ 28-35 ปี) ทั้งหมด 30 คน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นทั้งหมด 2 หัวขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ เร่ือง
ความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) และ
เร่ืองความเหมาะสมของสีท่ีใช้ในการท าบรรจุบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว ( skincare) 
ซ่ึงผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดออกมา ดงัน้ี 
 

4.3.1 ความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายทั้งตอนปลายและ
ตอนตน้ ทั้งหมด 6 กลุ่ม จ านวนทั้งหมด 30 คนเก่ียวกบัความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของ
บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท skincare ซ่ึงสามารถแบ่งไดท้ั้งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ประเภทดูแล/บ ารุงผวิหนา้  
 2.  บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ประเภทช าระลา้งผวิหนา้ 
 3.  บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ประเภทดูแล/บ ารุงผวิกาย 
 4.  บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ประเภทช าระลา้งผวิกาย 
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 ซ่ึงการจากสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด พบวา่โดยส่วนใหญ่บรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวหนา้ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจน
เนอเรชัน่วายตอนตน้จะเลือกขวดหรือขวดป๊ัมแกว้ เน่ืองจากดูสะอาดและปลอดภยัเหมาะกบัผิวหนา้ 
ส่วนกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายจะเลือกเป็นขวดหรือ
หลอดพลาสติก เน่ืองจากทนทาน ใช้งานง่ายและกะปริมาณได้ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับช าระลา้งผิวหน้า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายทั้งตอนปลายและตอนตน้จะเลือกขวดป๊ัมพลาสติก เน่ืองจาก
ใช้งานง่าย ทนทาน เหมาะกับสถานท่ีใช้งานเช่นห้องน ้ า เป็นต้น ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของ
เคร่ืองส าอาง  skincare ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวกายและช าระลา้งผิวกาย ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการ
เลือกท่ีคลา้ยกนัทั้ง 2 กลุ่ม คือ ขวดป๊ัมหรือขวดพลาสติก (ขนาดใหญ่) เน่ืองจากใชง้านง่าย ทนทาน 
ไม่เลอะเทอะและเหมาะกบัสถานท่ีใชง้าน ซ่ึงแต่ละกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นต่างกนัและคล้ายกัน
บางส่วนดงัน้ี 

4.3.1.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้
จ านวน 15 คน เก่ียวกบัความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ทั้งหมด 4 ประเภท ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวหนา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเลือกเป็นขวดหรือขวดป๊ัมแกว้ 
เน่ืองจากใหค้วามรู้สึกสะอาดและปลอดภยัเหมาะกบัผวิหนา้ รองลงมาเป็นหลอดหรือขวดพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย กะปริมาณได ้ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ส าหรับช าระลา้งผิวหน้า ส่วนใหญ่จะเลือกหลอด/ขวดป้ัมพลาสติก เพราะใช้งานง่ายและสะดวก 
ทนทาน เหมาะกบัสถานท่ีใชง้านเช่นห้องน ้ า ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวกาย ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นขวด/ขวดป้ัมพลาสติก เพราะใชง้าน
ง่าย ไม่เลอะเทอะ และควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีร่างกายท่ีตอ้งใชป้ริมาณเยอะ และ
ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับช าระลา้งผิวกาย ส่วน
ใหญ่จะเลือกขวดป๊ัมพลาสติก เพราะทนทาน ใชง้านง่าย ไม่เลอะเทอะ เหมาะกบัสถานท่ีใชง้าน 
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4.3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย (อาย ุ
19-37  ปี) 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย 
จ านวน 15 คน เก่ียวกบัความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ทั้งหมด 4 ประเภท ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวหน้า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะเลือกเป็นขวดหรือหลอดพลาสติก 
เน่ืองจากทนทาน ใช้งานง่ายและกะปริมาณได้ รองลงมาเป็นขวดป๊ัมหรือขวดแก้ว เน่ืองจากให้
ความรู้สึกสะอาด ปราศจากการปนเป้ือนเหมาะกบัผวิหนา้ ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับช าระลา้งผิวหนา้ โดยส่วนใหญ่เลือกขวดป๊ัมพลาสติก เน่ืองจาก
ใชง้านง่ายและทนทาน ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับ
ดูแล/บ ารุงผิวกายและช าระล้างผิวกาย โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการเลือกท่ีคล้ายกนัคือ ขวดป๊ัม
หรือขวดพลาสติก (ขนาดใหญ่) เน่ืองจากใชง้านง่ายและทนทานเช่นกนั 
 

4.3.2 ความเหมาะสมของสีทีใ่ช้ในการท าบรรจุบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนตน้ ทั้งหมด 30 คน เก่ียวกบัความเหมาะสมของสีท่ีใชใ้นการท าบรรจุบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจเนอเรชัน่วายทั้งตอน
ปลายและตอนตน้โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม เป็น
ตน้ ไม่เหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็นสีบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare)  เพราะให้
ความรู้สึกแรงและอนัตรายเกินไป ไม่เหมาะน ามาใชก้บัผิวและดูไม่มีความเป็นชาย แต่มีความเห็น
ว่าสีโทนทึบ เช่น สีด า สี เทา สีน ้ าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกับการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้ความรู้สึกสะอาด เรียบง่าย และดูเหมาะกบัผูช้าย 
แต่มีกลุ่มจ านวนหน่ึงมีความเห็นวา่สีโทนทึบเหล่าน้ีไม่เหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็นสีบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้ความรู้สึกสกปรก รู้สึกไม่สะอาดพอท่ีจะมาเป็น
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซ่ึงมีความเห็นว่าสีขาวหรือสีโทนอ่อนจะ
เหมาะสมมากกว่า เพราะให้ความรู้สึกอ่อนโยนและสดช่ืนต่อผิวมากกว่า ซ่ึงแต่ละกลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นต่างกนัและคลา้ยกนับางส่วนดงัน้ี 
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4.3.2.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้ 
(อายุ 28-35 ปี)  ทั้งหมด 3 กลุ่ม จ านวนทั้งหมด 15 คน เก่ียวกบัความเหมาะสมของสีท่ีใชใ้นการท า
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสีฉูดฉาด สีโทนร้อน 
เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น ไม่เหมาะสมกับการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดูแรงเกินไป ดูอนัตรายต่อผิว ไม่เหมาะน ามาใช้กบัผิว และดูไม่มี
ความเป็นชาย แต่คิดวา่สีโทนทึบ เช่น สีด า สีเทา สีน ้าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็นสี
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดูสะอาด เรียบง่าย และดูเหมาะกบัผูช้าย 
ซ่ึงจะมีคนบางกลุ่มมีความเห็นว่าสีโทนทึบเหล่าน้ีไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส าอางประเภท skincare เพราะดูสกปรก ดูไม่สะอาดพอท่ีจะมาเป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) แต่จะมีความเห็นวา่สีขาวหรือสีโทนอ่อนจะเหมาะสมมากกว่า เพราะดู
อ่อนโยนและสดช่ืนต่อผวิ 

4.3.2.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย    
(อาย ุ19 – 27 ปี) 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย 
(อายุ 19-27 ปี) จ  านวนทั้ งหมด 15 คน เก่ียวกับความเหมาะสมของสีท่ีใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง     
สีเหลือง สีส้ม เป็นตน้ ไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) เพราะดูแรงเกินไป ไม่เหมาะน ามาใชก้บัผิว และดูไม่มีความเป็นชาย แต่คิดวา่สีโทนทึบ 
เช่น สีด า สีเทา สีน ้าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็นสีบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผวิ (skincare) เพราะดูสะอาด เรียบง่าย และดูเหมาะกบัผูช้าย 
 

4.4 ส่วนที่ 4 ทัศนคติด้านบุคลกิภาพและคุณค่าตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภท skincare 

 
 การศึกษาทศันคติดา้นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย (อาย ุ
19-27 ปี) และตอนต้น (อายุ 28-35 ปี) ทั้ งหมด 6 กลุ่ม จ านวนทั้ งหมด 30 คน ซ่ึงเป็นการน า
บุคลิกภาพท่ีน ามาใชม้าจาก 5 มิติทางดา้นบุคลิกภาพของ Aaker (1997 อา้งถึงใน กุลนนัทน์ ศรีพงษ์
พนัธ์ุ และก่อพงษ ์พลโยราช, 2556) ผลการวิจยัพบวา่วสัดุแต่ละชนิดสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพและ
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คุณค่าให้กบัตราสินคา้ท่ีต่างกนัออกไป โดยการเลือกวสัดุให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าวสัดุโลหะมีบุคลิกภาพลกัษณะกลา้ทา้ทาย ทนัสมยั น่าต่ืนเตน้ มีความเป็นผูน้ าและมี
ความเป็นชาย วสัดุพลาสติกมีบุคลิกภาพลกัษณะติดดิน เป็นตน้แบบ และเรียบง่าย วสัดุไมมี้ลกัษณะ
บุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร เท่  มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ มีความเป็นตะวนัออก และวสัดุแกว้มี
ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีมีความเป็นหนุ่มสาว มีความน่าเช่ือถือ มีระดบั มีความหรูหรา มีความเป็น
ผูห้ญิงและมีความเป็นตะวนัตก โดยแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่างกนับางส่วนดงัน้ี 
 

4.4.1 กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)   
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ ทั้งหมด  
3 กลุ่ม จ านวน 15 คน จะเห็นไดว้่าวสัดุแต่ละชนิดสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพและคุณค่าให้กบัตรา
สินคา้ท่ีต่างกนัออกไป โดยการเลือกวสัดุให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพ กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีความเห็นว่า
วสัดุโลหะมีบุคลิกภาพลกัษณะกล้าทา้ทาย ทนัสมยั น่าต่ืนเตน้ เท่ และมีความเป็นชาย ส่วนวสัดุ
พลาสติกสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพลกัษณะติดดิน เป็นตน้แบบ มีความเป็นหนุ่มสาวและเรียบง่าย 
วสัดุไมส้ามารถส่ือถึงบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร เท่ มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ และมีความเป็น
ตะวนัออก และวสัดุแกว้ถูกมีสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นผูน้ า มีระดบั มี
ความหรูหรามีความเป็นผูห้ญิง และมีความเป็นตะวนัตก 
 

4.4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19-27 
ปี) 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย 
ทั้งหมด 3 กลุ่ม จ านวน 15 คน จะเห็นได้ว่าวสัดุแต่ละชนิดสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพและคุณค่า
ให้กบัตราสินคา้ท่ีต่างกนัออกไป โดยการเลือกวสัดุให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพ กลุ่มตวัอย่างน้ีมี
ความเห็นว่าวสัดุโลหะมีบุคลิกภาพลกัษณะกลา้ทา้ทาย ทนัสมยั น่าต่ืนเตน้ มีความเป็นผูน้ าและมี
ความเป็นชาย ส่วนวสัดุพลาสติกสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพลักษณะติดดินและเรียบง่าย วสัดุไม้
สามารถส่ือถึงบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร เท่  มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ มีทั้งความเป็นตะวนัตก
และตะวนัออก และวสัดุแกว้สามารถส่ือถึงบุคลิกภาพท่ีเป็นตน้แบบ มีความเป็นหนุ่มสาว มีความ
น่าเช่ือถือ มีระดบั มีความหรูหราและมีความเป็นผูห้ญิง 
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4.5 ส่วนที ่5 ทศันคติรวบยอดเกีย่วกบับรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
  
 การศึกษาเร่ืองทศันคติรวบยอดเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลายและตอนตน้ จ านวน 30 
คน สามารถแบ่งผลการศึกษาวจิยัออกมาไดด้งัน้ี 
 

4.5.1 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรณีที่บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
มีสีเดียวกนัแต่มีรูปร่างหรือวสัดุทีต่่างกนั 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนตน้เก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคในกรณีท่ีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
มีสีเดียวกนัแต่มีรูปร่างหรือวสัดุท่ีต่างกนัผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่รู้สึก
ต่าง เน่ืองจากการใชง้านและการสัมผสัโดยตรงท าให้รู้สึกแตกต่างอยา่งชดัเจน อีกทั้งเม่ือวสัดุหรือ
รูปร่างต่างกนัท าใหส้ามารถส่ือสารไดว้า่ผลิตภณัฑภ์ายในบรรจุภณัฑน์ั้นๆต่างกนัออกไปดว้ย ไม่วา่
จะเป็นด้านมูลค่าหรือคุณค่าของผลิตภณัฑ์และตราสินค้า ทั้ งน้ียงัมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนหน่ึงมี
ความเห็นว่าไม่รู้สึกต่าง เน่ืองจากให้ความส าคญักบัตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์
มากกวา่บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ซ่ึงแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่างกนั
บางส่วนดงัน้ี 

4.5.1.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชั่นวายตอนตน้ จะเห็นไดว้่าโดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่างเม่ือบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) มีสีเดียวกนัแต่มีรูปร่างหรือวสัดุท่ีต่างกนั เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีความเห็นว่าเม่ือ
วสัดุหรือรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ต่างกนัสามารถส่ือสารไดว้า่
ผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์นั้นๆ จะต่างกนัออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านมูลค่าหรือคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคนหน่ึงท่ีรู้สึกแตกต่างให้เหตุผลไวว้่าไวว้่า “บรรจุ
ภณัฑ์สามารถแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจหรือว่าพิถีพิถนัของตราสินคา้นั้นๆ ได ้มูลค่าและคุณค่า
ของสินคา้และตราสินคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่ตามองเห็น ดงันั้นเม่ือบรรจุภณัฑ์
เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะด้านวสัดุหรือสีหรือรูปร่าง อย่างไรก็รู้สึกแตกต่าง” ในส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่รู้สึกแตกต่างเม่ือบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีสีเดียวกนัแต่มี
รูปร่างหรือวสัดุท่ีต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากใหค้วามส าคญักบัตวัสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์
มากกวา่ โดยกลุ่มตวัอยา่งคนหน่ึงท่ีรู้สึกไม่แตกต่างไดใ้หเ้หตุผลไวว้า่ “ถึงแมว้า่บรรจุภณัฑภ์ายนอก
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เปล่ียนแปลงไป แต่ถ้าหากภายในตวัผลิตภณัฑ์ยงัเหมือนเดิมอยู่ ความรู้สึกต่อตราสินคา้หรือตวั
สินคา้ก็จะไม่รู้สึกต่าง” 

4.5.1.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย    
(อาย ุ19-27 ปี) 
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายตอนปลาย จะเห็นไดว้า่โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะรู้สึกต่างเม่ือบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) มีสีเดียวกนัแต่มีรูปร่างหรือวสัดุท่ีต่างกนั เน่ืองจากการใช้งานและการ
สัมผสัโดยตรงท าให้รู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจน อีกทั้งยงัแตกต่างด้านตวัสินคา้ มูลค่าของตวัสินคา้
และตราสินคา้ดว้ย โดยมีกลุ่มตวัอย่างคนหน่ึงไดใ้ห้เหตุผลท่ีรู้สึกแตกต่างไวว้่า “รูปร่างและวสัดุ
ของบรรจุภัณฑ์ต้องถูกสร้างมาให้เข้ากับผลิตภณัฑ์ข้างใน ซ่ึงหากบรรจุภณัฑ์รูปร่างหรือวสัดุ
เปล่ียนไป จะเขา้ใจวา่จุดประสงคก์ารใชง้านของผลิตภณัฑ์นั้นๆ เปล่ียนไปดว้ย” และมีส่วนนอ้ยท่ีมี
ความรู้สึกไม่ต่างเม่ือรูปร่างและวสัดุของบรรจุภณัฑ์ตอ้งถูกสร้างมาให้เขา้กบัผลิตภณัฑ์ขา้งใน ซ่ึง
หากบรรจุภณัฑ์รูปร่างหรือวสัดุเปล่ียนไป จะเขา้ใจว่าจุดประสงค์การใช้งานของผลิตภณัฑ์นั้นๆ
เปล่ียนไปดว้ย เน่ืองจากให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ภายในมากกว่า โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคนหน่ึงได้
ให้เหตุผลท่ีรู้สึกไม่แตกต่างไวว้า่ “ไม่ไดเ้ป็นคนดูท่ีบรรจุภณัฑ์เป็นหลกัอยูแ่ลว้ แต่ดูท่ีตวัผลิตภณัฑ์
และอ่ืนสรรพคุณก่อน” 
 

4.5.2 ความส าคัญหรืออิทธิพลของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare)  
ในการเลือกซ้ือตราสินค้า 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนตน้เก่ียวกบัความส าคญัหรืออิทธิพลของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ใน
การเลือกซ้ือตราสินค้า ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือตราสินค้า 
เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์สามารถส่ือถึงมูลค่าและความน่าเช่ือถือของสินคา้หรือตราสินคา้ได ้รวมถึงมี
ผลต่อการตดัสินใจทดลองใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ดว้ยซ่ึงบางคนมีความเห็นว่า
บรรจุภณัฑ์จะมีความส าคญัหรือมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือตราสินคา้ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือตราสินคา้
นั้นยงัเป็นสินค้าหรือตราสินค้าใหม่ในตลาดเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะเป็น
เคร่ืองมือในการช่วยตดัสินใจทดลองซ้ือผลิตภณัฑไ์ดใ้นส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นวา่บรรจุ
ภณัฑ์ไม่มีอิทธิพลและไม่มีความส าคญัในการเลือกซ้ือตราสินคา้เลย ทั้งน้ีเน่ืองจากให้ความส าคญั
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กบัตราสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์มากกว่าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ซ่ึงแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่างกนับางส่วนดงัน้ี 

4.5.2.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชั่นวายตอนต้น จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) จะมีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือตราสินคา้ เน่ืองจากบรรจุ
ภณัฑ์สามารถส่ือถึงมูลค่าและความน่าเช่ือถือของสินคา้หรือตราสินคา้ได้ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคน
หน่ึงไดใ้ห้เหตุผลไวว้่า “หากตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัดีและมีช่ือเสียงอยู่แลว้ แต่มีการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ให้ใชง้านไดย้าก ไม่ทนทาน จะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ไม่น่าใชแ้ละไม่เหมาะกบัการเลือกซ้ือตรา
สินค้านั้ นๆได้” และในคนกลุ่มน้ีจ านวนหน่ึงมีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์จะมีความส าคญัหรือมี
อิทธิพลในการเลือกซ้ือตราสินค้าก็ต่อเม่ือสินคา้หรือตราสินคา้นั้นยงัใหม่ในตลาดเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะจะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยตดัสินใจทดลองซ้ือผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่ง
ดี ทั้งน้ียงัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ความส าคญัต่อบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) แต่
ให้ความส าคญันอ้ยกวา่ตราสินคา้ ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งคนหน่ึงให้เหตุผลไวว้า่ “ตราสินคา้ส าคญัและมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือตราสินคา้มากพอท่ีจะไม่ตอ้งสนใจบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภท 
skincare นั้นๆ ได”้ 

4.5.2.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย     
(อาย ุ19-27 ปี) 
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายตอนปลาย โดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
มีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือตราสินคา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์มีผลต่อความน่าเช่ือถือ
ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) และตราสินคา้ รวมถึงมีผลต่อการตดัสินใจทดลองใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ดว้ย และมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ให้ความส าคญัหรือคิดวา่บรรจุ
ภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลเลย สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากใหค้วามส าคญักบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑภ์ายใน
บรรจุภณัฑม์ากกวา่โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคนหน่ึงไดใ้หเ้หตุผลไวว้า่ “รู้สึกวา่ในปัจจุบนับรรจุภณัฑ์ของ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตราสินคา้ไหนๆ ก็เหมือนกนั ดงันั้นจึงเลือกซ้ือจากตรา
สินคา้มากกวา่” 
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4.5.3 บรรจุภัณ ฑ์ เค ร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว  (skincare) กับการส ร้างทัศนคติ 
บุคลกิภาพหรือคุณค่าตราสินค้า 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนตน้เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) กบัการสร้างทศันคติ บุคลิกภาพ
หรือคุณค่าตราสินคา้ ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่บรรจุภณัฑมี์ส่วนใน
การสร้างทศันคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์สามารถบ่งบอกและส่ือสาร
ถึงความเป็นตราสินคา้ได้ผ่านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวสัดุ ด้านรูปร่าง ด้านสี 
หรือดา้นส่วนประกอบอ่ืนๆลว้นสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงสามารถส่ือสาร
ไปยงัทศันคติของผูบ้ริโภคได ้ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งบางคนมีความเห็นวา่บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare)ไม่มีส่วนหรือมีผลต่อทศันคติหรือการมองบุคลิกภาพและคุณค่าตรา
สินคา้ผา่นบรรจุภณัฑแ์ต่อยา่งใด เน่ืองจากให้ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้โดยตรงซ่ึง
แต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่างกนับางส่วนดงัน้ี 

4.5.3.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชั่นวายตอนตน้ จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะมีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์มีส่วนในการ
สร้างทศันคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑส์ามารถบ่งบอกถึงความเป็นตรา
สินคา้ได ้การออกแบบบรรจุภณัฑ์จึงส่งผลต่อทศันคติ บุคลิกภาพและคุณค่าของตราสินคา้ใหไ้ปใน
ทิศทางใดก็ได้ ดังนั้นบรรจุภณัฑ์จึงมีส่วนส าคญัต่อการสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึง
สร้างบุคลิกภาพและคุณค่าของตราสินคา้ให้เป็นไปตามความตอ้งการไดโ้ดยมีกลุ่มตวัอยา่งคนหน่ึง
ได้ให้เหตุผลไวว้่า “บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) สามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการไดต้ั้งแต่การมองดูบรรจุภณัฑ์ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความสวยงามหรือความเหมาะสมกบัการใช้
งาน การบ่งบอกสรรพคุณและส่วนประกอบท่ีติดอยู”่ ทั้งน้ียงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีมองวา่บรรจุ
ภณัฑไ์ม่ค่อยมีส่วนในการสร้างทศันคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ เน่ืองจากให้ความส าคญักบั
ตราสินคา้มากกวา่ 

4.5.3.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย    
(อาย ุ19-27 ปี) 
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายตอนปลาย จะเห็นวา่โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์มีส่วนในการ
สร้างทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินค้า เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์เป็นตวัส่ือถึงตราสินค้าได้
โดยตรง ซ่ึงสามารถสร้างทศันคติให้ผูบ้ริโภคมองตราสินคา้ให้ไปในทิศทางใดก็ได้และสามารถ
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สร้างบุคลิกภาพและคุณค่าของตราสินคา้ออกมาไดผ้า่นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
คนหน่ึงไดใ้ห้เหตุผลไวว้า่ “หากผลิตภณัฑ์เลือกใช้วสัดุและออกแบบรูปร่างบรรจุภณัฑ์ให้ออกมา
ได้เหมาะสม จะท าให้ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ดูน่าเช่ือถือและน่าทดลองใช้ ซ่ึงสามารถส่งผลต่อ
ทศันคติให้เป็นลบหรือเป็นบวกก็ได”้ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) สามารถส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค รวมถึงบุคลิกภาพและคุณค่าของตราสินคา้ได ้ใน
ส่วนของคนท่ีมีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์ไม่มีส่วนในการสร้างทศันคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตรา
สินคา้ ทั้งน้ีเน่ืองให้ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้โดยตรง บรรจุภณัฑจึ์งไม่ค่อยมีส่วน
ในการสร้างทศันคติหรือการมองบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ผา่นบรรจุภณัฑแ์ต่อยา่งใด 
 

4.5.4 คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในอุดมคติและใน
อนาคต 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนตน้เก่ียวกบัคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติและ
ในอนาคต ผลการวิจยัพบว่าเร่ืองคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ในอุดมคติ กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัประโยชน์ใชส้อยดา้นการใชง้านง่าย พกพา
สะดวก วสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ตอ้งเหมาะสมและท าหน้าท่ีรักษาผลิตภณัฑ์ภายในตลอด
การใช้งานได ้ควรใชว้สัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความรู้สึกมีมูลค่านอกจากน้ี
จะต้องมีการช้ีแจงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ด้วยค าท่ีส่ือสารออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ควรใชสี้ท่ีเป็นธรรมชาติ สีใสหรือสีโทนมืดหรือสีเงิน เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์
ให้ความรู้สึกมีมูลค่าและน่าเช่ือถือในส่วนของคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) ในอนาคต โดยส่วนใหญ่เน้นท่ีสามารถตอบสนองความต้องการเร่ืองความ
สะดวกสบายในการใช้งานเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ให้รวดเร็วและสามารถลด
ขั้นตอนการบ ารุงผิวให้สั้ นลงได้ เช่น การเพิ่มระบบ censor การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถรวม
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หลายชนิดไวด้ว้ยกนัโดยไม่ท าให้ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์
มาผสมกนั เพื่อใชง้านคร้ังเดียวแลว้สามารถบ ารุงผวิไดเ้สร็จสรรพในขั้นตอนเดียว เป็นตน้ อีกทั้งยงั
มีความเห็นท่ีต่างกันออกไปอีกมากมาย เช่น การสร้างให้บรรจุภณัฑ์สามารถบ่งบอกความเป็น
ผลิตภณัฑ์ผ่านสัมผสัทั้ง 5 ได ้การสร้างบรรจุภณัฑ์ขนาดพกพาให้มากข้ึน การบรรจุภณัฑ์ท่ีรักษา
คุณภาพของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตามแต่ละชนิด หรือจะเป็นการสร้างบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงธรรมชาติมากข้ึน ทั้งเร่ืองรีไซเคิลและการยอ่ยสลาย เป็นตน้ซ่ึงแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมี
ความเห็นต่างกนับางส่วนดงัน้ี 
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4.5.4.1 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ (อาย ุ28-35 ปี)   
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายตอนตน้ เร่ืองคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในอุดมคติ 
จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเร่ืองของการใช้งานง่าย สะดวกและรักษาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงใช้วสัดุท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ภายใน ซ่ึงวสัดุนั้นตอ้งท าให้ตวัผลิตภณัฑ์ดูมี
มูลค่าด้วย นอกจากน้ีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincareจะต้องมีการช้ีแจงสรรพคุณของ
ผลิตภณัฑ์ดว้ยค าท่ีส่ือสารออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ ในส่วนของ
สมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอนาคต กลุ่มตวัอย่างต้องการ
บรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถตอบโจทยเ์ร่ืองของความสะดวกสบายในการใชง้านเคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) อยู่ เช่น การสร้างให้บรรจุภณัฑ์หัวสเปรยมี์ระบบcensorอตัโนมติั เพื่อเพียงแค่เดิน
ผา่นบรรจุภณัฑ์สามารถฉีดพ่นเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เขา้สู่ร่างกายไดท้นัที โดยมือ
ไม่ตอ้งเป้ือน เป็นตน้ แต่จะมีความเห็นท่ีต่างกนัออกไปอีกมากมาย เช่น การสร้างให้บรรจุภณัฑ์
สามารถบ่งบอกความเป็นผลิตภณัฑ์ผา่นสัมผสัทั้ง 5 ได ้การสร้างผลิตภณัฑ์ขนาดพกพาให้มากข้ึน 
การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีรักษาคุณภาพของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ตามแต่ละชนิด หรือ
จะเป็นการสร้างบรรจุภณัฑท่ี์ค านึงถึงธรรมชาติมากข้ึน ทั้งเร่ืองรีไซเคิลและการยอ่ยสลาย เป็นตน้ 

4.5.4.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลาย    
(อาย ุ19-27 ปี) 
 จากการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายตอนปลาย จะเห็นวา่โดยส่วนใหญ่คุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ในอุดมคติเป็นเร่ืองประโยชน์ใช้สอยดา้นการใชง้านง่าย พกพาสะดวก วสัดุและรูปร่าง
ของบรรจุภณัฑ์ตอ้งเหมาะสมและท าหนา้ท่ีรักษาผลิตภณัฑ์ภายในตลอดการใชง้านได ้ควรใชว้สัดุ
ในการท าบรรจุภณัฑ์ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ดูมีราคา ถา้ไม่ใช้สีท่ีเป็นธรรมชาติหรือสีใสหรือไม่ก็ควร
เป็นโทนมืดหรือสีเงิน เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์ดูมีมูลค่าและน่าเช่ือถือ และในส่วนของคุณสมบติัของ
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอนาคต โดยส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการท าให้
บรรจุภณัฑ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ขั้นตอนการดูแลผิวรวดเร็วข้ึน เช่น การติดตั้ง censor ในตวับรรจุ
ภณัฑ์ เพื่อใชแ้ค่มือลองบริเวณหวัป้ัมผลิตภณัฑ์จะไหลลงมือเองและกะปริมาณเองได ้ท าให้ไม่ตอ้ง
เลอะเทอะและรวดเร็ว หรือจะเป็นการใช้บรรจุภณัฑ์แบบหัวสเปรย ์เพื่อความรวดเร็วและไม่เลอะ
เทอะเช่นกัน โดยท่ีการใช้งานท่ีรวดเร็วดังกล่าวจะต้องเป็นการบรรจุรวมกันของเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) หลายชนิดโดยไม่ท าให้ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์มาผสมกนั เพื่อใช้งาน
คร้ังเดียวแลว้สามารถบ ารุงผิวไดเ้สร็จสรรพในขั้นตอนเดียว ดงันั้นจะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี



125 

ใหค้วามส าคญักบัการใชง้านของบรรจุภณัฑท่ี์เนน้ความสะดวก รวดเร็วและสามารถลดขั้นตอนการ
บ ารุงผวิใหส้ั้นลง 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือและมีทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผู ้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เป็นการศึกษามุ่งเน้นการวิเคราะห์
พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้และตอนปลายต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาแบบ
พรรณนา ซ่ึงมีประเด็นในการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ริโภคเพศ
ชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 
 2.  ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้านคุณสมบัติ 
บุคลิกภาพและคุณค่าท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วาย 
 3.  ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายเก่ียวกบัรูปแบบ
บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผู้บริโภคเพศ
ชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้และตอน
ปลาย จ านวน 30 คน ด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) พบว่า
สาเหตุการใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีอยู ่2 สาเหตุ คือ การมีปัญหาผิวและการดูแล
ตวัเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองท่ีดีซ่ึงมีการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
ท่ีหลากหลายประเภททั้งส าหรับผวิหนา้และผวิกาย โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนท างานจะใชเ้คร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีมีราคาสูงกวา่และใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายกวา่คนท่ียงัเป็นนกัศึกษา
อยู่และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือแบบซ ้ าเดิม เพราะมีความเห็นวา่หากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้อยูเ่หมาะ
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กบัผิวแล้ว จะรู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจท่ีจะใช้ซ ้ ามากกว่า ลกัษณะความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ก็
ต่างกนัออกไป โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้ส่วนใหญ่
ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 3 เดือนต่อ 1คร้ัง แต่กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชาย
สมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลายส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เดือน
ละ 1 คร้ัง ซ่ึงมีปัจจยัและวิธีการเลือกซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์ให้
เป็นหน่ึงปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เหมือนกนัแต่กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้จะมีพฤติกรรมการซ้ือเก็บเอาไวแ้ละซ้ือตาม
โปรโมชัน่ดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง ดงันั้นหากทางตรา
สินคา้มีการท าการตลาดหรือจดัโปรโมชัน่ราคา คนกลุ่มน้ีบางคนจะมีพฤติกรรมการซ้ือเก็บเอาไว้
ดว้ย 
 ทั้งน้ีเร่ืองความส าคญัของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare for men) 
และ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ไปในปัจจุบนั โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด
กลุ่มน้ีมีความเห็นว่าเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทุกประเภทมีความส าคญัเหมือนกนั 
เพราะโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare for men) 
สร้างข้ึนมาเพื่ อท าให้ผู ้ชายกล้าใช้ เค ร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความเห็นว่าเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย 
(skincare for men) นั้ นเหมาะสมกับผูช้ายมากกว่าเพราะมีความเห็นว่าถูกสร้างข้ึนมาเพื่อผูช้าย
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ กล่ินของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเร่ืองการ
ออกแบบของบรรจุภณัฑ์ดว้ย นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัมีทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูช้ายสมัยใหม่ในปัจจุบันว่าเป็นเร่ืองธรรมดาและปกติ เพราะ
ปัจจุบนัผูช้ายสมยัใหม่หันมาสนใจดูแลรูปร่างหน้าตากนัมากข้ึน ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกเหมือน
ดัง่ในอดีตแต่หากบริโภคมากเกินพอดี กลุ่มตวัอยา่งบางคนก็มีความเห็นวา่ไม่เหมาะสมและดูไม่ใช่
เพศชายท่ีแทจ้ริง 
 

5.1.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้านคุณสมบัติ 
บุคลกิภาพและคุณค่าทีม่ีผลต่อทศันคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเก่ียวกบัเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่น
เจนเนอเรชั่นวายจ านวน 30 คนต่อคุณสมบติั บุคลิกภาพและคุณค่าของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ในส่วนของคุณสมบัติของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
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(skincare) สามารถสรุปออกมาเป็นทศันคติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่าง
ของบรรจุภัณฑ์ เค ร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซ่ึ งโดยส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์ของ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวหน้า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชาย
สมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้จะเลือกขวดหรือขวดป๊ัมแกว้ เน่ืองจากดูสะอาดและปลอดภยั
เหมาะกบัผิวหน้า ส่วนกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายจะ
เลือกเป็นขวดหรือหลอดพลาสติก เน่ืองจากทนทาน ใชง้านง่ายและกะปริมาณได ้ในส่วนของบรรจุ
ภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับช าระล้างผิวหน้า โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายทั้งตอนปลายและตอนตน้จะเลือกขวดป๊ัม
พลาสติก เน่ืองจากใชง้านง่าย ทนทาน เหมาะกบัสถานท่ีใชง้านเช่นห้องน ้ า ในส่วนของบรรจุภณัฑ์
ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผวิกายและช าระลา้งผวิกาย โดยส่วน
ใหญ่จะมีลกัษณะการเลือกท่ีคลา้ยกนัคือ ขวดป๊ัมหรือขวดพลาสติก (ขนาดใหญ่) เน่ืองจากใช้งาน
ง่าย ทนทาน ไม่เลอะเทอะและเหมาะกบัสถานท่ีใชง้านส่วนดา้นความเหมาะสมของสีท่ีใชใ้นการท า
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจเนอ
เรชัน่วายทั้งตอนปลายและตอนตน้โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง สี
เหลือง สีส้ม เป็นตน้ ไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare)  เพราะให้ความรู้สึกแรงและอนัตรายเกินไป ไม่เหมาะน ามาใชก้บัผวิและดูไม่มีความเป็น
ชาย แต่มีความเห็นวา่วา่สีโทนทึบ เช่น สีด า สีเทา สีน ้ าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็น
สีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้ความรู้สึกสะอาด เรียบง่าย และดู
เหมาะกบัผูช้าย แต่มีกลุ่มจ านวนหน่ึงมีความเห็นว่าสีโทนทึบเหล่าน้ีไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้
เป็นสีบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) เพราะใหค้วามรู้สึกสกปรก รู้สึกไม่สะอาด
พอท่ีจะมาเป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ซ่ึงมีความเห็นวา่สีขาวหรือสีโทน
อ่อนจะเหมาะสมมากกวา่ เพราะใหค้วามรู้สึกอ่อนโยนและสดช่ืนต่อผวิมากกวา่  
 ในส่วนของบุคลิกภาพและคุณค่าของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดพบวา่ วสัดุแต่ละชนิดสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพและคุณค่าให้กบั
ตราสินคา้ท่ีต่างกนัออกไป โดยการเลือกวสัดุให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
วสัดุโลหะมีบุคลิกภาพลกัษณะกลา้ทา้ทาย ทนัสมยั น่าต่ืนเตน้ มีความเป็นผูน้ าและมีความเป็นชาย 
วสัดุพลาสติกมีบุคลิกภาพลกัษณะติดดิน เป็นตน้แบบ และเรียบง่าย วสัดุไมมี้ลกัษณะบุคลิกภาพท่ี
เป็นมิตร เท่ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ มีความเป็นตะวนัออก และวสัดุแก้วมีลักษณะ
บุคลิกภาพท่ีมีความเป็นหนุ่มสาว มีความน่าเช่ือถือ มีระดบั มีความหรูหรา มีความเป็นผูห้ญิงและมี
ความเป็นตะวนัตกซ่ึงจากการศึกษาวิจยัพบว่าบุคลิกภาพและคุณค่าของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
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ประเภทดูแลผิว (skincare) สามารถจดักลุ่มบุคลิกภาพในรูปแบบมิติบุคลิกภาพของAaker (1997, 
อา้งถึงใน กุลนนัทน์ ศรีพงษพ์นัธ์ุ และก่อพงษ ์พลโยราช, 2556) ทั้ง 5 ดา้น ออกมาดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1  สรุปผลดา้นบุคลิกภาพของบรรจุภณัฑต์ามแนวคิดของ Aaker (1997) 
 

มิติด้านบุคลกิภาพ บุคลกิภาพของบรรจุภัณฑ์ วสัดุ 
บุคลิกภาพจริงใจ ติดดิน (Down-to-earth) พลาสติก 

 เป็นตน้แบบ (Original) พลาสติก 
 มีความเป็นมิตร (Friendly) ไม ้

บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ กลา้ทา้ทาย (Daring) โลหะ 
 เป็นคนทนัสมยั (Trendy) โลหะ 
 เป็นคนน่าต่ืนเตน้ (Exciting) โลหะ 
 เท่ (Cool) ไม ้
 มีความเป็นหนุ่มสาว (Young) แกว้ 

 
มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร 

(Unique) 
ไม ้

บุคลิกภาพมีความสามารถ น่าเช่ือถือ (Reliable) แกว้ 
 ความเป็นผูน้ า (Leader) โลหะ 

บุคลิกภาพโกห้รู เป็นคนมีระดบั (Upper class) แกว้ 
 มีความหรูหรา (Glamorous) แกว้ 
 มีเสน่ห์ (Charming) ไม ้
 มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine) แกว้ 
 เป็นคนเรียบง่าย (Smooth) พลาสติก 

บุคลิกภาพเขม้แขง็ มีความเป็นชาย (Masculine) โลหะ 
 มีความเป็นตะวนัตก (Western) แกว้ 

 
มีความเป็นตะวนัออก 

(Eastern) 
ไม ้
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 ในส่วนของทัศนคติของผู ้บริโภคในกรณีท่ีบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) มีสีเดียวกนัแต่มีรูปร่างหรือวสัดุท่ีต่างกนัพบวา่ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่รู้สึกต่าง เน่ืองจาก
การใชง้านและการสัมผสัโดยตรงท าให้รู้สึกแตกต่างอยา่งชดัเจน อีกทั้งเม่ือวสัดุหรือรูปร่างต่างกนั
ท าให้สามารถส่ือสารไดว้่าผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์นั้นๆต่างกนัออกไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นดา้น
มูลค่าหรือคุณค่าของผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ ทั้งน้ียงัมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนหน่ึงมีความเห็นวา่ไม่
รู้สึกต่าง เน่ืองจากใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์มากกวา่บรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) อีกทั้ งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) มีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือตราสินคา้ เน่ืองจากบรรจุ
ภณัฑ์สามารถส่ือถึงมูลค่าและความน่าเช่ือถือของสินค้าหรือตราสินค้าได้ รวมถึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจทดลองใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ดว้ยซ่ึงบางคนมีความเห็นวา่บรรจุภณัฑ์
จะมีความส าคญัหรือมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือตราสินคา้ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือตราสินคา้นั้นยงัเป็น
สินคา้หรือตราสินคา้ใหม่ในตลาดเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะเป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยตดัสินใจทดลองซ้ือผลิตภณัฑ์ไดใ้นส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์ไม่มี
อิทธิพลและไม่มีความส าคญัในการเลือกซ้ือตราสินคา้เลย ทั้งน้ีเน่ืองจากให้ความส าคญักับตรา
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ภายในบรรจุภณัฑ์มากกวา่บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
นอกจากน้ีในเร่ืองบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) กับการสร้างทัศนคติ 
บุคลิกภาพหรือคุณค่าตราสินคา้ โดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่บรรจุภณัฑ์มีส่วนในการสร้างทศันคติ 
บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์สามารถบ่งบอกและส่ือสารถึงความเป็นตรา
สินค้าได้ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นด้านวสัดุ ด้านรูปร่าง ด้านสี  หรือด้าน
ส่วนประกอบอ่ืนๆล้วนสามารถส่ือถึงบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงสามารถส่ือสารไปยงั
ทศันคติของผูบ้ริโภคได้ ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างบางคนมีความเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare)ไม่มีส่วนหรือมีผลต่อทศันคติหรือการมองบุคลิกภาพและคุณค่าตรา
สินคา้ผา่นบรรจุภณัฑแ์ต่อยา่งใด เน่ืองจากใหค้วามส าคญักบัตวัผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้โดยตรง 
 

5.1.3 ความต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
 เร่ืองคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติ กลุ่ม
ตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัประโยชน์ใช้สอยดา้นการใช้งานง่าย พกพาสะดวก วสัดุ
และรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ตอ้งเหมาะสมและท าหน้าท่ีรักษาผลิตภณัฑ์ภายในตลอดการใช้งานได ้
ควรใช้วสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความรู้สึกมีมูลค่านอกจากน้ีจะตอ้งมีการ
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ช้ีแจงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ด้วยค าท่ีส่ือสารออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ์ควรใชสี้ท่ีเป็นธรรมชาติ สีใสหรือสีโทนมืดหรือสีเงิน เพื่อท าใหผ้ลิตภณัฑใ์หค้วามรู้สึกมี
มูลค่าและน่าเช่ือถือในส่วนของคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ในอนาคต โดยส่วนใหญ่จะเน้นท่ีสามารถตอบโจทย์เร่ืองความสะดวกสบายในการใช้งาน
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ให้รวดเร็วและสามารถลดขั้นตอนการบ ารุงผิวให้สั้นลงได้
เช่น การเพิ่มระบบ censor การท าใหบ้รรจุภณัฑส์ามารถรวมเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
หลายชนิดไวด้้วยกันโดยไม่ท าให้ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์มาผสมกัน เพื่อใช้งานคร้ังเดียวแล้ว
สามารถบ ารุงผิวได้เสร็จสรรพในขั้นตอนเดียว เป็นต้น อีกทั้งยงัมีความเห็นท่ีต่างกนัออกไปอีก
มากมาย เช่น การสร้างให้บรรจุภณัฑ์สามารถบ่งบอกความเป็นผลิตภณัฑ์ผา่นสัมผสัทั้ง 5 ได ้การ
สร้างบรรจุภณัฑ์ขนาดพกพาให้มากข้ึน การบรรจุภณัฑ์ท่ีรักษาคุณภาพของเคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ตามแต่ละชนิด หรือจะเป็นการสร้างบรรจุภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงธรรมชาติมากข้ึน ทั้ง
เร่ืองรีไซเคิลและการยอ่ยสลาย เป็นตน้ 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
  
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอประเด็นการอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
 

5.2.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผู้บริโภคเพศ
ชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย 

5.2.1.1 พฤติกรรมและปัจจยัการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
จากการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จะ

เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ ง 2 กลุ่ม มีสาเหตุหลักท่ีใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ี
คลา้ยกนั คือ การมีปัญหาเร่ืองผิว รองลงมาเป็นเร่ืองของบุคลิกภาพท่ีดีซ่ึงพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
คนท างานสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ กลุ่มคนท่ีท างานกบัคนหมู่มาก เช่น พนักงาน
บริษทัเอกชน พนกังานขาย เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่จะตระหนกัถึงเร่ืองการดูแลรักษาผิวพรรณเพื่อให้
ตนเองดูมีบุคลิกภาพดีเพื่อคนอ่ืนมากกวา่เพื่อตนเอง เช่น การใชผ้ลิตภณัฑ ์ skincare  เพื่อให้ตนเองดู
ดี เพราะต้องพบปะคนมากมาย เป็นตน้ และอีกกลุ่มคือคนท างานท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจและอาชีพ
อิสระ (freelance) ท่ีตระหนกัถึงการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์  skincare  เพื่อตนเองมากกวา่ ทั้งน้ีคนกลุ่มน้ี
ไม่เคยกล่าวถึงการดูแลตนเองเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผูอ่ื้น แต่มีวตัถุประสงค์ในการใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพื่อรักษาและดูแลผิวพรรณของตนเองจากปัญหาท่ีเผชิญอยู ่
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ซ่ึงในส่วนของสาเหตุการเลือกใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูและผิว (skincare) ท่ีต่างกนัน้ีเกิดจากท า
พฤติกรรมผูบ้ริโภคถูกก าหนดดว้ยปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีเป็นปัจจยัภายในของบุคคลและปัจจยัดา้น
สภาพแวดล้อมหรือปัจจยัภายนอกของบุคคล (ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) จึงท าให้พฤติกรรมการ
เลือกใชข้องผูบ้ริโภคต่างกนัออกไป ดงันั้นการส่ือสารทางการตลาดของเคร่ืองส าอางประเภทดูและ
ผิว (skincare) สามารถดึงประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ก าลงั
ประสบปัญหาและตอ้งการแก่ปัญหาเพื่อตนเองบา้ง เพื่อคนอ่ืนบา้งมาใช้ในการดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี นอกจากน้ีส่ิงท่ีต่างกนัระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มน้ีอีกประการ คือ การ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากตวั
แปรด้านอาชีพและรายไดต้ามประสบการณ์การท างานท่ีท าให้การเลือกใช้เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย 
ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนเร่ิมท างานส่วนใหญ่จะมีการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ท่ีมีราคาท่ีต ่ากว่ากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้ท่ี
เป็นกลุ่มคนท างานมาแลว้ระยะหน่ึง อีกทั้งเร่ืองของความหลากหลายของเคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) ท่ีเลือกใช้ ดา้นกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้มี
การเลือกใชท่ี้หลากหลายกวา่กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลาย 
ดงันั้นความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มน้ี คือ เร่ืองของรายได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วายตอนปลายให้ความส าคญักบัราคาของเคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผวิ (skincare) มาเป็นอนัดบัแรก ก่อนให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑข์องเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้นยงัมี
พฤติกรรมการซ้ือแบบซ ้ าผลิตภณัฑ์เดิมมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่วายตอนปลายทั้งน้ีดว้ยอายท่ีุมากกวา่และไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ์มาอยา่งหลากหลาย จึงท าให้
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีเลือกท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์ซ ้ าแบบเดิม รวมถึงท าให้มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูและผิว (skincare) ท่ีห่างกว่าด้วยเพราะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจได้มากกว่าการลอง
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไม่เคยใช ้

5.2.1.2 ทัศนคติจากพฤติกรรมและการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) 
 จากการศึกษาวิจยัในส่วนของทศันคติของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย 
(skincare  for men) และ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว  (skincare) ทัว่ไป พบว่าไม่จ  าเป็นต้องเป็น
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผู ้ชาย (skincare for men) เท่านั้ นท่ีจะท าให้กลุ่มตัวอย่าง
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ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เลือกซ้ือ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งน้ีมีทศันคติต่อเคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผิวส าหรับผูช้าย (skincare  for men) และเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ไปไม่ต่างกนั 
เน่ืองจากส่วนใหญ่มองในมุมของคุณสมบติัและสรรพคุณท่ีช่วยในการดูแลผิวพรรณไม่ต่างกนั ซ่ึง
อาจจะมีผลในกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่บา้ง หากเป็นเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว
ส าหรับผูช้าย (skincare for men) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของคงศกัด์ิ ฉนัทภกัดี นนท ์ธิติเลิศ
เดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ (2555) ท่ีกล่าวไวว้่าหลงัจากใช้เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายพบว่า
ผูช้ายรู้สึกว่ามีคุณสมบติัดีกว่าของผูห้ญิงและตอ้งการใช้เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายอย่างต่อเน่ือง
เน่ืองจากรู้สึกมั่นใจกว่าการใช้เคร่ืองส าอางส าหรับผูห้ญิง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการท าวิจยัของ         
คงศกัด์ิ ฉันทภกัดี นนท์ ธิติเลิศเดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ (2555) เป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มผูช้าย
เร่ิมหันมาสนใจดูแลตวัเองและมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวส าหรับผูช้าย (skincare for 
men) มากข้ึนในตลาด ท าใหก้ลุ่มผูช้ายสมยัใหม่มีความเห็นวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกสร้างใหม่ส าหรับผูช้าย
น้ี จะท าให้พวกเขาได้รับผลลพัธ์ท่ีเหมาะกบัผิวพรรณผูช้ายมากกว่าเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ส าหรับผูห้ญิงและคนทั่วไป นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างน้ียงัมีความเห็นว่าผู ้ชายท่ีใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ไม่ใช่เร่ืองแปลกหรือเร่ืองน่าต่ืนเต้นแต่อย่างใด แต่มี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีปกติ เพราะฉะนั้ นประเด็นการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ของผูช้ายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายจึงไม่ใช่เร่ืองของประเภทของเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีแบ่งตามเพศ แต่เป็นการออกแบบบรรจุภณัฑ์และราคาท่ีความส าคญั
และสอดคลอ้งกบัทศันคติของคนกลุ่มตวัอยา่งน้ี 
 จากท่ีกล่าวมา หากน าผลการศึกษาวจิยัท่ีไดม้าเทียบกบัทฤษฎีทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมและทศันคติการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ริโภคเพศชาย
สมยัใหม่รุ่นเจเนอเรชัน่วายไดต้ามทฤษฎี ดงัน้ี 
 เร่ืองปัจจยัก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) ท่ีได้กล่าวถึงปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้น ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจน
เนอเรชัน่วายตอนปลายมีปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสอดคลอ้งตามท่ีทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวเอาไว ้ไดแ้ก่  

1) ปัจจยัภายใน 
- การรับรู้: บรรจุภณัฑ์มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่

อยา่งชดัเจน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งน้ีเลือกใชก้ารพิจารณาบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผวิ (skincare) เป็นอนัดบัตน้  
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- การเรียนรู้: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เรียนรู้ว่าผลิตภณัฑ์ skincare  
for men และ  skincare ทัว่ไป มีลกัษณะไม่ต่างกนั เพราะเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ใน
ภาพรวมท่ีสามารถช่วยดูและช าระลา้งผวิไดเ้หมือนกนั 

- ทศันคติ: กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีทศันคติต่อการเลือกซ้ือและ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ต่างกนัออกไป 

- ค่านิยมและวิถีชีวิต: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ท่ีมีวิถีชีวิตคลา้ยกนั 
จะมีค่านิยมท่ีคลา้ยกนัเช่นกนั เช่น การเลือกใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) และสาเหตุ
ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  

2) ปัจจยัภายนอก 
- ครอบครัว: กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่บางคนเลือกใช้เคร่ืองส าอาง

ประเภทดูแลผวิ (skincare) เพราะเห็นคนในครอบครัวใช ้จึงเกิดพฤติกรรมการใชต้าม 
- กลุ่มอา้งอิง: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่บางคนเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง

ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะเห็นพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณาใช้แลว้เกิดผลดี จึงเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมตาม 

- วฒันธรรม: กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่บางคนเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะสังคมท่ีอยู่มีพฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) เพื่อท าให้บุคลิกภาพดี เช่น เม่ือท าหน้าท่ีเป็นพนักงานขาย บุคลิกภาพเป็นเร่ืองส าคญั 
เพราะฉะนั้นวฒันธรรมของกลุ่มคนอาชีพน้ี จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
เป็นตน้ ดงันั้นจึงท าให้เกิดความเห็นท่ีวา่ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ไม่ใช่เร่ืองแปลก 

- ชนชั้นทางสังคม: จากปัจจยัในการเลือกซ้ือท่ีไดว้ิเคราะห์ไปขา้งตน้กลุ่ม แสดง
ให้เห็นว่าภายในกลุ่มคนท างานกับกลุ่มนักศึกษา มีเหตุผลการเลือกใช้และปัจจยัการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ท่ีคลา้ยกนัภายในกลุ่ม  
 นอกจากน้ีกระบวนการเลือกใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ยงัตรงตามล าดบั
ขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ดงัน้ี 
 1.  ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ต่างมีสาเหตุการ
ใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีต่างกนัออกไป เช่น การมีปัญหาเร่ืองผิว การตอ้งการมี
รูปลกัษณ์และบุคลิกภาพท่ีดี เป็นตน้ 
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 2.  การแสวงหาขอ้มูล: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีปัจจยัและวิธีการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีหลากหลาย เช่น การคน้หาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต การฟัง
ค าบอกเล่าจากประสบการณ์ของคนใกลต้วั เป็นตน้ 
 3.  การประเมินทางเลือก: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีการประเมินทางเลือก 
โดยการน าสาเหตุท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มาผนวกรวมกบัขอ้มูลท่ี
ตนแสวงหามา เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 4.  การตดัสินใจซ้ือ: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีเกณฑ์การตดัสินใจท่ีต่างกนั 
เช่นกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนปลายให้ความส าคญักบัราคา
ของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวาย
ตอนตน้ใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑน์ั้นดว้ย 
 5.  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ: กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ทั้ง 2 กลุ่มโดยส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมซ้ือผลิตภณัฑเ์ดิมซ ้ า เน่ืองจากรู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจไดม้ากกวา่  
 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ของผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่นวายทั้ งตอนปลายและตอนต้นมีความ
คลา้ยกนัและมีความต่างกนัในบางประเด็น ดงันั้นจากการวิเคราะห์ผลการวิจยั จึงท าให้เขา้ใจทั้ง
พฤติกรรมและทศันคติการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ริโภคเพศชาย
สมยัใหม่เจเนอเรชัน่วายได ้
 

5.2.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีผลต่อทัศนคติของ
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวาย 

5.2.2.1 การรับรู้ความเหมาะสมของคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผวิ (skincare)  

จากการศึกษาวิจยัทศันคติดา้นคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผวิ (skincare) ในส่วนของความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) พบว่าโดยส่วนใหญ่บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นวสัดุพลาสติกไดรั้บการเลือกให้เป็นบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เกือบทุกประเภท เน่ืองจากมีความ
คงทน ไม่แตกง่าย อีกทั้ งยงัสามารถตัดบรรจุภณัฑ์เม่ือผลิตภัณฑ์เหลือปริมาณน้อยได้ด้วย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของวสัดุท่ีจะมีการใช้เพิ่มสูงมากข้ึน (สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์, 2550) ยกเวน้
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายตอนตน้เลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นวสัดุแกว้
เหมาะสมกบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับดูแล/บ ารุงผิวหน้า เน่ืองจากดูสะอาด
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และปลอดภยั ดูไม่มีปฏิกิริยาเคมีกบัเน้ือเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จึงท าให้มีความ
เหมาะกบัผิวหนา้มากกว่า สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัวสัดุแกว้ท่ีสามารถป้องกนัปฏิกิริยาทางเคมี ทน
แรงกดไดดี้ มีความแขง็แรงกวา่เหล็กและดูมีคุณค่า (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ความรู้และการตระหนักข้ึนการใช้งานผ่านวสัดุบรรจุภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชาย
สมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนตน้ท่ีมีวยัวุฒิและคุณวุฒิมากกว่ากลุ่มตวัอย่างอีกกลุ่ม ท าให้มี
เหตุผลในการเลือกวิเคราะห์วสัดุบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีมีมากกว่า
เร่ืองความคงทนของบรรจุภณัฑ์ โดยรูปร่างท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดส าหรับเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) คือ ขวดป้ัม ทั้งน้ีเน่ืองจากใช้งานง่าย สะดวก ไม่เลอะเทอะ รองลงมาเป็นแบบหลอด 
เน่ืองจากสามารถกะปริมาณได ้ 

เร่ืองความเหมาะสมของสีท่ีใช้ในการท าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) สีจ  าพวกสีฉูดฉาด สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสีวรรณะร้อน ไม่
เหมาะสมกับการน ามาใช้เป็นสีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดูแรง
เกินไป ดูอนัตรายเกินไป จึงไม่เหมาะน ามาใช้กบัผิว และดูไม่มีความเป็นชาย ทั้งน้ีสอดคล้องกบั     
น. ณ ปากน ้า (2525) ท่ีไดอ้ธิบายถึงสีวรรณะร้อนไวว้า่เป็นสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อนแรง อนัตรายในทาง
กลบักนักลุ่มตวัอยา่งน้ีมีความเห็นวา่สีโทนทึบ เช่น สีด า สีเทา สีน ้าเงิน หรือสีขาว เหมาะสมกบัการ
น ามาใช้เป็นสีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดูสะอาด เรียบง่าย และดู
เหมาะกบัผูช้าย ซ่ึงตรงกบัการท าวิจยัเร่ืองกลุ่มสีซ่ึงแสดงความเป็นผูช้ายท่ี ณรงค์ศกัด์ิ วดิศิริศกัด์ิ 
(2555) ได้ศึกษาไวพ้บว่า สีท่ีแสดงความเป็นผูช้าย (Masculine Color) ได้แก่ สีด า สีน ้ าเงิน สีเทา 
เป็นต้น ในขณะท่ีบางคนกลับมองในมุมท่ีต่างไป กล่าวคือ สีฉูดฉาดหรือสีโทนร้อนมีความ
เหมาะสมในแง่ของความสดใสท าให้รู้สึกน่าใช้งานหรือสีโทนทึบไม่มีความเหมาะสมในแง่ของ
ความไม่สดใส ดูไม่สะอาด จะเห็นไดว้่าการเลือกความเหมาะสมของวสัดุ รูปร่างและสีของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่วายจะอาศยัอารมณ์และความรู้สึกส่วนตวัในการ
เลือกเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะของผู ้ชายสมัยใหม่ (Metrosexual) (Salzman, 
Matathai & O’Reilly, 2005 อา้งถึงใน ภูริชญ์ สมโลก, 2553) ท่ีมกัจะสนใจเร่ืองของตนเองและใช้
ปัจจยัทางดา้นอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผลในการตดัสินใจ 
และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค (เนตรนภา ชินะสกุลชัย, 2553) มี
ความสอดคลอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



137 

1) องคป์ระกอบดา้นเทคนิค ประกอบไปดว้ย 
(1) ขนาด: ความเหมาะสมขนาดของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท

ดูแลผิว (skincare) มีผลท าให้กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีความเห็นว่าเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทช าระลา้งและดูแลผิวกายควรตอ้งมีขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสม
กบัพื้นท่ีร่ายกายหรืออาจจะควรมีขนาดเล็กเพราะสามารถพกพาได ้

(2) สี: ความเหมาะสมของสีของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) มีผลท าให้คนเลือกซ้ือต่างกนัออกไป เช่น สีโทนอ่อน เช่น สีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อน ให้
ความรู้สึกอ่อนโยนต่อผวิ สีโทนมืด เช่น สีด า สีเทา สีน ้าเงิน ใหค้วามรู้สึกถึงความเป็นชาย เป็นตน้ 

2) ความพร้อมดา้นสมองของผูบ้ริโภค: 
(1) ความฝังใจหรือความยึดมั่นของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชาย

สมยัใหม่ท่ีมีความเห็นวา่สีโทนมืดเป็นสีท่ีเหมาะกบัความเป็นผูช้าย หรือชมพูหรือม่วงไม่เหมาะกบั
ผูช้าย 

(2) นิสัยในการมองของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่ท่ีมี
ความเห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบหัวป้ัมเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้การใช้เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

(3) ความใส่ใจของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ท่ีบางคนใส่
ใจในรายละเอียดความเหมาะของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ เช่น บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ตอ้งเป็นแกว้ ให้น ้ าหนกั เพื่อส่ือถึงการมีมูลค่าของผลิตภณัฑ์ หรือบรรจุ
ภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตอ้งมีส่วนเวา้ ส่วนโคง้ เพื่อให้สะดวกต่อการใชง้าน 
เป็นตน้ 

(4) ความคุ้น เคยของกลุ่มตัวอย่างผู ้บ ริโภคเพศชายสมัยใหม่ ท่ี มี
ความเห็นส่วนตวัเร่ืองของทศันคติต่อบรรจุภณัฑ์แบบวสัดุแกว้ดูมีมูลค่าและคุณค่ามากกว่าวสัดุ
ประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากความนึกคิดและความคุน้เคยส่วนตวั 

3) ประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่ท่ี
น ามาใช้ตดัสินความเหมาะสมดา้นวสัดุ รูปร่างและสีของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) เช่น ความไม่เหมาะสมของบรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นฝาหมุนหรือฝาเกลียว กล่าวคือจาก
ประสบการณ์ ท าใหเ้กิดความไม่สะดวกและเลอะเทอะ จึงมีความเห็นและทศันคติในแง่ลบกบับรรจุ
ภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นฝาหมุนหรือฝาเกลียว เป็นตน้ 

4) สภาวะทางอารมณ์ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ท่ีมีต่อ
บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ดา้นความเหมาะสมดา้นวสัดุ รูปร่างและสี 
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5) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค
เพศชายสมัยใหม่ท่ีสามารถวดับุคลิกภาพและให้น ้ าหนักคุณค่าตราสินค้าได้จากบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ดว้ยกลุ่มคนท่ีต่างสังคม ต่างวฒันธรรม จึงท าใหบุ้คลิกภาพ
และคุณค่าตราสินคา้ไดรั้บการเลือกท่ีต่างกนัออกไป 
 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่ ก่อให้เกิดทศันคติต่อลกัษณะบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) 
ประเภทต่างๆ ไดต่้างกนัออกไป โดยประกอบไปดว้ยทศันคติทั้ง 3 องคป์ระกอบ (ชูชยั สมิทธิไกร, 
2557) ดงัน้ี 
 1)  องค์ประกอบด้านความรู้ ความนึกคิด ในส่วนน้ีท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีความนึกคิดต่อความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์ท่ีต่างกนัออกไปตาม
ประสบการณ์ท่ีเคยผา่นมาของแต่ละคน ซ่ึงหากมีประสบการณ์กบับรรจุภณัฑ์บางชนิดในทางท่ีดี ก็
จะมีทศันคติเชิงบวกกบับรรจุภณัฑ์ลกัษณะนั้น ในทางกลบักนัหากเคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีกบั
บรรจุภณัฑบ์างชนิด ก็จะมีทศันคติเชิงลบกบับรรจุภณัฑล์กัษณะนั้นเช่นกนั 
 2)   องค์ประกอบดา้นความรู้สึก ในส่วนน้ีท าให้กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศ
ชายสมยัใหม่ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบบรรจุภณัฑ์บางประเภทเป็นพิเศษ เช่น ชอบวสัดุใดวสัดุ
หน่ึงเป็นพิเศษ ชอบสีใดสีหน่ึงเป็นพิเศษ เป็นต้น ทั้ งน้ีเน่ืองจากค่านิยมของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่
เหมือนกนั หากมีค่านิยมกบับรรจุภณัฑ์บางชนิดในทางท่ีดี ก็จะมีทศันคติเชิงบวกกบับรรจุภณัฑ์
ลกัษณะนั้น ในทางกลบักนัหากค่านิยมท่ีไม่ดีกบับรรจุภณัฑบ์างชนิด ก็จะมีทศันคติเชิงลบกบับรรจุ
ภณัฑล์กัษณะนั้นเช่นกนั 
 3)  องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม ในส่วนน้ีท าให้กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศ
ชายสมยัใหม่มีพฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตามท่ี
ตนเองมีความรู้ ความนึกคิดและความรู้สึก 
 เม่ือกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่มีทศันคติต่อบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) แลว้ จะส่งผลต่อการเกิดคุณค่าของตราสินคา้ในส่วนของกระบวนการ
เกิดคุณค่าตราสินคา้ (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ขั้นตอนการส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้ไปสู่ลูกคา้ในส่วนของ
ความรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีอาศยัทศันคติของผูบ้ริโภคในการเช่ือมโยงระหว่างการส่ือสารผ่าน
ลกัษณะบรรจุภณัฑ์ไปยงัตราสินคา้ โดยอาศยัแทรกแซงเขา้ไปตามความรู้ดา้นตราสินคา้ทั้ง 2 ดา้น 
(Keller, 1993 อา้งถึงใน วฒิุ สุขเจริญ, 2555) ไดแ้ก่  
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 1) การรับรู้ตราสินคา้ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการระลึกได้
และการจ าได ้
 2) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซ่ึงบรรจุภัณฑ์สามารถเป็นส่วนหน่ึงใน
องคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 

- บรรจุภณัฑ์สามารถเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมโยง
ไปยงัตราสินคา้ได ้ 

- บรรจุภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ได ้เกิดเป็นความช่ืนชอบและสามารถเช่ือมโยงไปยงัตรา
สินคา้ได ้

- บรรจุภัณฑ์สามารถเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคจ าข้อมูลของ
ผลิตภณัฑ์ไดจ้ากการส่ือสารผ่านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมโยงสู่ตรา
สินคา้ไดอ้ยา่งแขง็แรง 

- บรรจุภณัฑ์สามารถสร้างเอกลกัษณ์และท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือมโยงไป
ยงัตราสินคา้ได ้หากไดรั้บการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ดี 

5.2.2.2 การก าหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้จากบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผวิ (skincare) 

จากการศึกษาวิจยัพบว่านอกจากการสร้างทศันคติและการเกิดคุณค่าตราสินคา้แลว้ 
บรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ยงัสามารถก าหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้ได้
ดว้ย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเก่ียวกบัทศันคติดา้นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ของบรรจุ
ภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare)  ท าให้ได้ผลออกมาในรูปแบบมิติบุคลิกภาพของ
Aaker (1997 อา้งถึงใน กุลนนัทน์ ศรีพงษพ์นัธ์ุ และก่อพงษ ์พลโยราช, 2556) ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) วสัดุท่ีสามารถส่ือสารบุคลิกภาพความจริงใจไดดี้ ได้แก่ พลาสติก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะพลาสติกสามารถเห็นได้ทัว่ไปกบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ถูกใช้งานในวง
กวา้งซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีมุมมีความเห็นวา่หาไดง่้ายและเจอบ่อยท าให้เกิดการส่ือสารดา้นความติด
ดินและเป็นตน้แบบออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีสัญวิทยาของ Saussure (อา้งถึงใน กาญจนา 
แก้วเทพ, 2552) ท่ีวสัดุพลาสติกจะเป็นตวัหมายถึง (Signified) ท่ีผูบ้ริโภคเกิดกระบวนการทาง
สมองหรือความคิดท่ีเห็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare)     ท่ีเป็นพลาสติกแลว้
เกิดภาพในใจหรือในความคิด (concept) จากประสบการณ์ท่ีจากการรับรู้ในอดีต เช่น การพบเห็น
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีเป็นพลาสติกได้ง่าย เป็นต้น และท าให้
พลาสติกเป็นตวัแทนของความติดดินและเป็นตน้แบบของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 



140 

(skincare) ได ้ส่วนวสัดุประเภทไมท่ี้สามารถส่ือสารดา้นความจริงใจออกมาไดร้องลงมา เน่ืองจาก
บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากไมห้รือมีรูปลกัษณ์ออกมาคลา้ยไม ้ซ่ึงไมเ้ป็นตวัหมาย (Signifier) ของความเป็น
ธรรมชาติ จึงสามารถส่ือออกมาไดถึ้งความรู้สึกท่ีดูเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ผูบ้ริโภคตีความ
เช่ือมโยงออกมาได ้ 

2) วสัดุท่ีสามารถส่ือสารบุคลิกภาพต่ืนเตน้ไดดี้ ไดแ้ก่ วสัดุประเภทโลหะท่ีสามารถ
ส่ือสารความกลา้   ทา้ทาย ความเป็นคนทนัสมยัและคนต่ืนเตน้ได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากโลหะเป็นวสัดุท่ี
ค่อนขา้งแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) โลหะจึงท า
หนา้ท่ีเป็นตวัหมายถึง (Signified) ของบุคลิกภาพท่ีน่าต่ืนเตน้ แปลกใหม่ น าสมยัรองลงมาเป็นวสัดุ
ประเภทไมท่ี้สามารถส่ือสารด้านความเท่และมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครออกมา เน่ืองจากวสัดุท่ี
ค่อนขา้งแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เช่นกนั แต่
วสัดุไมย้งัสามารถเป็นตวัหมายของความเป็นธรรมชาติดว้ย จึงท าให้ส่ือสารดา้นดงักล่าวออกมาได ้
ส่วนวสัดุประเภทแกว้ท่ีสามารถส่ือสารบุคลิกภาพความเป็นหนุ่มสาวออกมาได้ ซ่ึงแก้วอาจเป็น
ดรรชนี (index) ท่ีช้ีถึงความใสและความหนกัแน่น ซ่ึงเช่ือมโยงกบัความเป็นหนุ่มสาว จึงท าใหแ้กว้
สามารถส่ือสารบุคลิกภาพดา้นน้ีไดดี้  

3) วสัดุท่ีสามารถส่ือสารบุคลิกภาพมีความสามารถได้ดี ไดแ้ก่ วสัดุประเภทแกว้ท่ี
สามารถส่ือสารบุคลิกภาพความน่าเช่ือถือออกมาได ้ทั้งน้ีวสัดุประเภทแกว้สามารถป้องกนัปฏิกิริยา
ทางเคมีได ้อีกทั้งยงัมีราคาสูงในการข้ึนแบบมากกวา่วสัดุอ่ืนๆ (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550) จึงท า
ให้ผูบ้ริโภคมีความเห็นว่าถา้ผูผ้ลิตกลา้ลงทุนใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีมีราคาสูง ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ก็
น่าเช่ือถือมากข้ึนก็เป็นได ้ซ่ึงแกว้จึงเป็นดรรชนี (index) ท่ีถูกเช่ือมโยงกบับุคลิกภาพความน่าเช่ือถือ
ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล และในส่วนของบุคลิกภาพดา้นความเป็นผูน้ าท่ีวสัดุประเภทโลหะสามารถ
ส่ือสารออกมา ทั้งน้ีโลหะสามารถส่ือสารความกล้าทา้ทายได้ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพของผูน้ า ดงันั้น
ผูบ้ริโภคอาจเช่ือมโยงความสัมพนัธ์แบบไม่ได้เกิดข้ึนจากธรรมชาติ (Unnatural) ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ของผูบ้ริโภควา่โลหะนั้นมีความเป็นผูน้ าไดเ้ช่นกนั 

4) วสัดุท่ีสามารถส่ือสารบุคลิกภาพโก้หรูได้ดี ได้แก่ วสัดุประเภทแก้วท่ีสามารถ
ส่ือสารบุคลิกภาพความมีระดบั ความหรูหราและความเป็นผูห้ญิงออกมาได ้ซ่ึงทั้งน้ีดงัท่ีไดก้ล่าวไป
วา่แกว้มีราคาสูงกวา่วสัดุอ่ืน อีกทั้งเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูห้ญิงท่ีมีราคาสูง
มกัจะนิยมใชแ้กว้ในการบรรจุภณัฑ์ จึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่แกว้สามารถส่ือสารบุคลิกภาพ
เหล่าน้ีไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความวิจยัของ มิรา โกมลลวณิช และธาตรี ใตฟ้้าพูล (2557) เร่ือง
การส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ผ่านบรรจุภณัฑ์น ้ าหอม ท่ีมีผลงานวิจยัว่าภาพบรรจุภณัฑ์ในงาน
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพข์องน ้ าหอมตราสินคา้ Christian Dior J’adore ท่ีมีลกัษณะเป็นขวดแก้วมีความ
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โคง้เวา้และมีความวาวจากวสัดุท่ีน ามาประดบัตรงส่วนของคอขวดสามารถส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้
ได้ว่า เป็นคนหรูหรา เป็นคนดูดี เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นคนมีระดบั มีความเป็นผูห้ญิงและมัน่ใจใน
ตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพตราสินคา้ส่วนวสัดุประเภทไมส้ามารถส่ือสารบุคลิกภาพความมี
เสน่ห์ได ้ทั้งน้ีไมส้ามารถส่ือสารดา้นความเท่และมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครออกมาได ้จึงท าใหเ้กิด
เป็นเสน่ห์ของบรรจุภณัฑ์ และวสัดุประเภทพลาสติกสามารถส่ือสารความเรียบง่าย เพราะพลาสติก
สามารถเห็นได้ทัว่ไปกับเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ถูกใช้งานในวงกวา้งซ่ึงท าให้
ผูบ้ริโภคมีมุมมีความเห็นวา่หาไดง่้ายดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ท าให้ความเขา้ถึงง่ายเช่ือมโยงไปยงัความ
เรียบง่ายท่ีสามารถพบเจอไดง่้ายของวสัดุประเภทพลาสติกดว้ย 

5) วสัดุท่ีสามารถส่ือสารบุคลิกภาพเขม้แข็งไดดี้ ไดแ้ก่ วสัดุประเภทโลหะท่ีสามารถ
ส่ือสารถึงความเป็นชายได ้ทั้งน้ีเม่ือผูบ้ริโภคมีความเห็นว่าโลหะสามารถส่ือสารความกลา้ทา้ทาย 
ความเป็นผูน้ า ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพของผูช้ายในอุดมคติ ดงันั้นจึงก่อให้เกิดการเช่ือมโยงไดว้า่โลหะจึง
สามารถส่ือสารความเป็นชายไดดี้ หรือกล่าวไดว้า่วสัดุโลหะเป็นสัญลกัษณ์ (symbol) ของความเป็น
ชาย ส่วนวสัดุประเภทแก้วสามารถส่ือสารความเป็นตะวนัตกได้ ทั้ งน้ีอาจเพราะเคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของฝ่ังประเทศตะวนัตกมีบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นแกว้หรือลกัษณะคลา้ยแกว้
อยู่มาก ท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือมโยงไปถึงความเป็นตะวนัตก ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบได้เกิดจาก
ธรรมชาติ (unnatural) ผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตท่ีพบเจอ และบุคลิกภาพความเป็น
ตะวนัออก วสัดุประเภทไมส้ามารถส่ือสารออกมาไดดี้ ทั้งบรรจุภณัฑ์ท่ีใชไ้มท้ั้งหมดและน ามาไม้
มาตกแต่งบางส่วนของบรรจุภณัฑ์จะดูมีความเป็นตะวนัออกมาข้ึนเช่นกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะวสัดุใน
การด ารงชีวติของชาวตะวนัออกโดยส่วนใหญ่จะใชว้สัดุไมเ้ป็นหลกั ดงันั้นเม่ือไมห้รือวสัดุคลา้ยไม้
น ามาท าบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) จึงผูบ้ริโภคจึงมีความคิดเช่ือมโยงว่า
วสัดุไมเ้ป็นตวัหมาย (Signifier) ท่ีแสดงถึงความเป็นตะวนัออกไดใ้นท่ีสุด 

ทั้งน้ีการท าวิจยัด้านทศันคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินค้าของบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ทศันคติดา้นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสินคา้ของบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัไม่สามารถถามถึงเหตุผลรายบุคคลท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เลือกวสัดุของบรรจุภณัฑ์กบับุคลิกภาพ จึงใช้การวิเคราะห์จาก
ผลการวจิยัและบทความอา้งอิงในส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบทท่ี 2 ของผูว้จิยั 

5.2.2.3 ทศันคติท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
จากการศึกษาเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคในกรณีท่ีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภท

ดูแลผิว (skincare) มีสีเดียวกนัแต่มีรูปร่างหรือวสัดุท่ีต่างกนั โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารู้สึกต่าง 
เน่ืองจากการใชง้านหรือการสัมผสัโดยตรงและการส่ือสารผา่นวสัดุหรือรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ โดย
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กลุ่มตวัอยา่งหลายคนมีความเห็นวา่วสัดุหรือรูปร่างตอ้งท าหน้าท่ีปกป้องผลิตภณัฑ์ภายใน ซ่ึงหาก
วสัดุหรือรูปร่างเปล่ียนไป แสดงวา่ผลิตภณัฑ์ขา้งในก็เปล่ียนตามเช่นกนั จึงท าให้รู้สึกถึงความต่าง
ถึงแม้จะเป็นสีเดิมก็ตาม ทั้ งน้ีสอดคล้องกับหลักการหน้าท่ีและความส าคัญของบรรจุภัณฑ ์ 
(สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์, 2550) นอกจากน้ีบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ยงัมี
อิทธิพลและมีความส าคัญต่อการเลือกซ้ือตราสินค้า เน่ืองจากสามารถส่ือถึงมูลค่าและความ
น่าเช่ือถือของสินคา้หรือตราสินคา้ได ้รวมถึงมีผลต่อการตดัสินใจทดลองใช้เคร่ืองส าอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ด้วยซ่ึงบางคนมีความเห็นว่าบรรจุภณัฑ์จะมีความส าคญัหรือมีอิทธิพลในการ
เลือกซ้ือตราสินคา้ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือตราสินคา้นั้นยงัใหม่ในตลาดเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภครับเอาส่ิงเร้าผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ผา่นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นท าให้เกิดความรู้สึก โดยประกอบไปดว้ยค่านิยมและทศันคติ จึงท า
ให้เกิดความเขา้ใจหรือรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น (สุริโย ชยัโสภา, 2549) และเกิดการตดัสินใจซ้ือ
ในท่ีสุด อีกทั้งยงัตรงกบัเร่ืองโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ (ดารา และธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2553) ท่ี
กล่าวไวว้า่บรรจุภณัฑต์อ้งสามารถส่ือและถ่ายทอดความหมายและความคิดต่างๆ เก่ียวกบัตราสินคา้
นั้นๆ ไดอี้กดว้ย 

ดงันั้นบรรจุภณัฑ์จึงมีส่วนในการสร้างทศันคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสินค้า 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้าได้ผ่านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นวสัดุ รูปร่าง สี หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ สามารถส่ือถึงบุคลิกภาพ
และคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติต่อตราของผูบ้ริโภคและสามารถก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ไดห้ากไดรั้บองคป์ระกอบในส่วนอ่ืนๆ ของผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระบวนการท างานขององคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ซ่ึงเร่ิมจากการรับรู้
ตราสินคา้ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) อาจจะมีบทบาทตั้งแต่ส่วนน้ี
เลยก็เป็นได้ ซ่ึงส่งผลให้ตราสินค้ามีความโดดเด่นและเกิดทัศนคติต่อสินค้า และหากได้รับ
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมมาประกอบเขา้ดว้ยกนัก็จะก่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป 
ซ่ึงสังเกตว่าหากสามารถออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสม สร้างการรับรู้ให้ผูบ้ริโภคตั้งแต่ตน้ก็
เรียกไดว้า่มีชยัในการท าการตลาดไปคร่ึงหน่ึงแลว้  
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5.2.3 ความต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 

5.2.3.1 คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ใน    
อุดมคติ 
 ผลจากการสรุปการวิจยัเร่ืองคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ในอุดมคติ กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ใชส้อยดา้นการใชง้าน
ง่าย พกพาสะดวก วสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ต้องเหมาะสมและท าหน้าท่ีรักษาผลิตภณัฑ์
ภายในตลอดการใช้งานได้ ควรใช้วสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ท่ีเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมี
ขอ้สังเกตว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความสะดวกและง่ายต่อ
การใชง้านของบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในขณะท่ีกลุ่มคนท างานจะมี
เง่ือนไขกบับรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากกกว่าเช่น ไม่ควรใช้บรรจุ
ภณัฑ์แบบท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ภายในสัมผสักบัอากาศไดโ้ดยตรง ไม่ควรใช้บรรจุภณัฑ์แบบกระปุก 
เพราะส่งผลให้เกิดการปนเป้ือนของผลิตภณัฑ์ได้ หรือจะเป็นการไม่เลือกใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นฝา
หมุน เพราะจะท าใหเ้กิดความยุง่ยาก เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีคนท างาน
อาจมีประสบการณ์การใช้งานผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มามากกว่ากลุ่ม
นักศึกษา จึงท าให้เกิดเง่ือนไขในการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ท่ีมากกว่า ดงันั้นการสร้างสรรค์หรือการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) นอกจากจะตอ้งค านึงถึงความสะดวกต่อการใชง้านท่ีเหมาะสมแลว้ ยงั
ต้องค านึงถึงเร่ืองของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากความผิดพลาดในอดีตให้ดีข้ึนด้วย ทั้ งน้ีส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีตอ้งการสอดคลอ้งกบัเร่ืองโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ (ดารา และ
ธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2553) ท่ีกล่าวไวว้่าบรรจุภณัฑ์ตอ้งสามารถส่ือและถ่ายทอดความหมายและ
ความคิดต่างๆ เก่ียวกบัตราสินคา้นั้นไดท้ั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1)  ด้านสี: เน่ืองจากเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต้องสร้างข้ึนมาเพื่อ
ให้กับผิวมนุษย์ ดังนั้ นการเลือกสีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) จึงมีความส าคัญและต้องสอดคล้องกับวฒันธรรม ดังเช่นท่ีกลุ่มผู ้บริโภคเพศชาย
สมยัใหม่โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสีโทนมืด เช่น สีด า สีเทา สีน ้ าเงิน นั้นส่ือถึงความน่าเช่ือถือ
และดูมีมูลค่ามากกวา่สีฉูดฉาดหรือสีโทนร้อน 

2) ดา้นรูปร่าง: ตอ้งสะดวกสบายและใชง้านง่ายเป็นความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค
เพศชายสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งมีในบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) รวมถึงเร่ือง
ของฉลากบนบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งเขา้ใจง่าย ถูกตอ้ง ชดัเจนและเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
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3) ดา้นขนาด: จากผลการสรุปการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งน้ีโดยส่วนใหญ่ให้ผลิตภณัฑ์มี
ขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น ตอ้งการใหเ้ป็นขนาดใหญ่เม่ือตอ้งใชก้บัร่างกาย แต่
ตอ้งการใหมี้ขนาดพกพาหรือท าใหง่้ายต่อการพกพาดว้ย เป็นตน้ 

4) ดา้นวสัดุ: ตอ้งใชว้สัดุท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กบัผิวหน้าก็
ควรจะเป็นแกว้ เพราะไม่มีปฏิริยากบัสารเคมี ถา้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชก้บัร่างกายก็ควรเป็นพลาสติก 
เพราะใชใ้นหอ้งน ้าหรือตอ้งการใหมี้ขนาดใหญ่และทนทาน เป็นตน้ 

ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ในอุดมคติเหล่าน้ียงัสอดคล้องกบัการประเมินบรรจุ
ภัณฑ์หรือ VIEW Model ของ Shimp (2010 อ้างถึงใน ดารา และธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2553) ซ่ึง
ประกอบทั้งหมด 4 ประการดงัน้ี 

1) V: Visibility กล่าวคือบรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดด
เด่น เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจ ตอ้งไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ซ่ึงตรงกบัส่ิงท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเพศ
ชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีไดพู้ดไวว้่าสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมในการน ามาใช้กบับรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) อีกทั้งยงัควรตอ้งมีการใช้ค  าท่ีส่ือถึงผลิตภณัฑ์ได้อย่างเหมาะสมและ
ชดัเจน 

2) I: Information กล่าวคือบรรจุภณัฑ์จะตอ้งแจง้ขอ้มูล รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์อยา่งครบถว้นและชดัเจน ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ี
ใชค้  าท่ีส่ือถึงผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจนเช่นกนั 

3) E: Emotional กล่าวคือบรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจดา้นอารมณ์ เพื่อกระตุน้
ความอยากไดผ้า่นวสัดุ รูปร่างและสี ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีกล่าวไวว้า่บรรจุภณัฑ์
ท่ีดูมีราคา ยิง่กระตุน้อยากใหซ้ื้อมากข้ึน เช่น วสัดุเป็นแกว้ สีโทนมืด รูปร่างโคง้เวา้ เป็นตน้ 

4) W: Workability กล่าวคือบรรจุภณัฑ์ท่ีดีตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การใช้ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีต้องการให้บรรจุภณัฑ์สามารถ
ปกป้องผลิตภณัฑภ์ายในไดจ้ริง ควรใชง้านสะดวกและทนทาน  

ดังนั้ นบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีจึงสอดคล้องกับหน้าท่ีและโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ รวมถึง
หลกัการประเมินบรรจุภณัฑด์ว้ย 

5.2.3.2 คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ใน
อนาคต 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ในอนาคตพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษาใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑท่ี์สามารถ
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ตอบสนองด้านความรวดเร็วและการลดขั้นตอนการบ ารุงผิวได้เป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีกลุ่ม
คนท างานโดยส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีต่างกนัออกไป ซ่ึงไม่เพียงแต่เร่ืองของความรวดเร็วในการใช้
งานเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงเร่ืองของการเพิ่มบทบาทของบรรจุภณัฑ์ การใช้ค  า (wording) บนบรรจุ
ภณัฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนท างานท่ีประกอบอาชีพเป็นพนักงาน IT ท่ีให้ความส าคญักบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการรีไซเคิลของบรรจุภณัฑ์อีกดว้ย ดงันั้นการสร้างสรรคบ์รรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ ์ 
skincare ของคนท างาน หากสร้างบทบาทของบรรจุภณัฑ์ให้มากข้ึน ก็จะท าให้ผลิตภณัฑ์  skincare 
นั้นๆน่าสนใจยิง่ข้ึนดว้ย 

ท าให้ผูว้ิจยัสามารถแบ่งกลุ่มความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ี
ได ้ดงัน้ี 

1) กลุ่มท่ีเนน้การใชง้านท่ีประสิทธิผลมากข้ึน (Efficiency Centric) 
 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีอยากให้มีบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถตอบ
โจทยเ์ร่ืองของความสะดวกสบายในการใชง้านเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ให้รวดเร็ว
และสามารถลดขั้นตอนการบ ารุงผวิใหส้ั้นลงไดเ้ช่น  

- การใส่ระบบ censor ในบรรจุภณัฑ์ เพื่อใช้แค่เพียงการเคล่ือนไหว
ของร่างกายเล็กนอ้ยก็ท าให้ผลิตภณัฑ์ไหลออกมามาตอบสนองความตอ้งการได ้โดยไม่ตอ้งใชส่้วน
ของร่างกายมากมาย เช่น เอามือรองหากเป็นขวดป๊ัมหรือเดินผา่นหากเป็นระบบหวัสเปรย ์เป็นตน้  

- การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถบรรจุผลิตภณัฑ์  skincare ไดม้ากกวา่ 
1 อยา่ง เพื่อท าใหก้ารใชง้านผลิตภณัฑง่์ายและรวดเร็วข้ึน  

- การท าให้บรรจุภัณฑ์มีทั้ ง 2 อย่างข้างต้นมารวมกัน กล่าวคือ
ตอ้งการบรรจุภณัฑ์หวัสเปรยท่ี์บรรจุเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับทั้งผิวหนา้และ
ผวิกาย ฉีดคร้ังเดียวสามารถดูแลไดท้ั้งผวิหนา้และผวิกาย 

- การท าบรรจุภณัฑ์ให้เป็นหวัลูกกล้ิง เพื่อสะดวกต่อการใชง้านและ
ไม่ตอ้งเลอะเทอะจนมากมายเกินไป  

2) กลุ่มท่ี เน้นการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Maximum Utility 
Centric) 
 กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีอยากให้มีบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถตอบ
โจทยก์ารใชง้านจากบรรจุภณัฑไ์ดจ้ริง โดยไม่ค  านึงถึงความรวดเร็ว ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะท าให้
บรรจุภณัฑมี์ประสิทธิภาพและบทบาทมากยิง่ข้ึนจากหนา้ท่ีหลกัเดิม เช่น  

- การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถประเมินสภาพผิวไดแ้ละปรับสภาพ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัผวิในช่วงเวลานั้นๆ  
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- การท าให้บรรจุภณัฑ์เป็นแบบขวดใส เพื่อท่ีจะได้วดัปริมาณของ
ผลิตภณัฑไ์ด ้

- การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถรับรู้ความเป็นตราสินคา้และสินค้า
ผา่นประสาทสัมผสัท่ี 5 ได ้เช่น เน้ือครีมเป็นอยา่งไรมีกล่ินเป็นอยา่งไร ผา่นบรรจุภณัฑ์ของสินคา้
ได ้

- การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถเตือนได้ว่าผลิตภณัฑ์ก าลังจะหมด
และสามารถสั่งซ้ือไดผ้า่นบรรจุภณัฑ ์เช่น กดปุ่ม เป็นตน้และจ่ายดว้ยบตัรเครดิตไดเ้ลย 

- การท าให้บรรจุภัณฑ์ใช้ระบบสูญญากาศกับขวดหรือขวดป้ัม 
เพื่อใหใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ดจ้นหมดอยา่งแทจ้ริง 

- การท าให้บรรจุภณัฑ์เก็บได้ทนนานมากข้ึนตามความเหมาะสม
ของผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่ง เพื่อรักษาอายแุละคงไวซ่ึ้งสภาพของผลิตภณัฑภ์ายใน 

- การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถค านวณปริมาณในการใช้ผลิตภณัฑ์
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

3) กลุ่มท่ีเนน้รูปลกัษณ์ (Attractiveness Centric) 
กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีอยากให้เกิดความแตกต่างทางด้าน

รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์โดยไม่ค  านึงถึงเร่ืองการใชง้านเป็นหลกั เช่น 
- การท าให้บรรจุภัณฑ์แบบเดียวกันแต่มีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีแนวทาง

แตกต่าง เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการและความชอบของคนท่ีไม่เหมือนกนั 
- การท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถอธิบายรายละเอียดให้มากข้ึนและ

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
4) กลุ่มท่ีเนน้เร่ืองขนาด (Travelers) 
กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีอยากให้บรรจุภณัฑ์มีขนาดท่ีง่ายต่อ

การพกพามาข้ึน ไม่ว่าจะเป็นขนาดท่ีเล็กลงหรือสามารถจดัเก็บและพกพาได้มากข้ึน โดยเฉพาะ    
แบรนดด์งัหรือแบรนดใ์หญ่ท่ียงัไม่ค่อยท าขนาดพกพาออกมาตอบโจทยค์นชอบท่องเท่ียว 

5) กลุ่มท่ีเนน้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Eco Friends) 
กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่กลุ่มน้ีค านึงถึงประโยชน์หลังการใช้งาน

บรรจุภณัฑ์ โดยเน้นการท าให้บรรจุภณัฑ์สามารถน ามาหมดเวียนใช้ใหม่ (recycle) หรือการย่อย
สลายไดง่้ายข้ึนสอดคลอ้งกบับทความวจิยัเร่ืองกรณีศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางส่วนผสม
ธรรมชาติจากกรุงมิลานของ สินีนาถ เลิศไพรวนั (2552) ท่ีผลการวิจัยออกมาว่าร้อยละ 80 มี
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ความเห็นตรงกนัดา้นความคุม้ค่าของการลงทุนทั้งท่ีเป็นเร่ืองของการใชว้สัดุและการผลิตหรือการ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) กลุ่มท่ีรู้สึกพึงพอใจกบัส่ิงท่ีมีอยู ่(Contented) 
กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจกับบรรจุภณัฑ์ใน

ปัจจุบนัอยูแ่ลว้ ไม่มีความตอ้งการใดๆ เพิ่มเติม 
 ดงันั้นจากการศึกษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจน

เนอเรชัน่วายเก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) สามารถสรุปไดว้า่
การออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส าหรับผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่
รุ่นเจนเนอเรชัน่วายควรมีองคป์ระกอบต่างๆรูปภาพ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่พฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่รุ่นเจนเรชั่นวายนั้นมี
บางส่วนท่ีเหมือนกนัและมีบางส่วนท่ีต่างกนัออกไป อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นว่าการออกแบบบรรจุ
ภณัฑน์ั้นมีความส าคญัทั้งในเร่ืองของวสัดุ รูปร่างและสี เน่ืองจากสามารถสะทอ้นบุคลิกภาพของตวั
สินคา้และตราสินคา้นั้นไดด้ว้ย ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม ทศันคติหรือช่วงอายุ ลว้นเป็นปัจจยัใน
การออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) โดยทั้งส้ิน  
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ภาพที ่5.1 แผนผงัสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว  
                (skincare) ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วาย 

 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภคแต่

ละกลุ่มอยู่เสมอ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคได้อย่างตรงจุด และ
จ าเป็นตอ้งเลือกสรรและพิจารณาในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมกบักลยุทธ์ทางการตลาด
ดว้ยเช่นกนั  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้กับองค์กร ธุรกิจท่ีสนใจท่ีตอ้งการผลิต
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพื่อการค้าขายและสร้างความประทบัใจแรกพบ (First 
impression) ระหวา่งตวัผลิตภณัฑ์และผูบ้ริโภคให้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตหรือออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดด้งัน้ี 
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5.3.1.1 บรรจุภัณฑ์ เค ร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ควรต้องมีความ
เหมาะสมกบัเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) นั้น โดยควรใชว้สัดุและรูปร่างท่ีเหมาะสมกบั
ประเภทของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีจากผลการศึกษาในส่วนทศันคติดา้นคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์ จะเห็น
ไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ท่ีมีวสัดุและรูปร่างท่ีต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็น
ความเหมาะสมของวสัดุท่ีส่งผลต่อการเก็บรักษาเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หรือรูปร่าง
ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีต่างกนัออกไป รวมถึงสีท่ีเหมาะสมกบัการน ามาออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ี
ตอบสนองคุณสมบติัของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีต่างกนัออกไป อีกทั้งการใช้
ค  าประกอบหรือค าอธิบายบนบรรจุภัณฑ์ควรให้รายละเอียดท่ีชัดเจนและครบถ้วน ส่วนใดท่ี
ตอ้งการเน้นเพื่อให้เกิดความแตกต่าง ควรใช้ค  าท่ีชดัเจนและไม่เกินจริง ดงันั้นการเลือกวสัดุ การ
ออกแบบรูปร่างและการเลือกใชสี้ของบรรจุภณัฑ์ ลว้นแลว้แต่เป็นคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผล
ต่อคุณสมบติัของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งมีการพินิจพิจารณาท่ี
เหมาะสมและชดัเจน 

5.3.1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อ
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) โดยตรงแลว้ ยงัส่งผลต่อบุคลิกและคุณค่าตราสินคา้ไดด้ว้ย 
ดงันั้นหากตอ้งการส่ือความเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้ายท่ีน่าเช่ือถือ สีท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ สีด า สีเทา 
สีน ้ าเงิน เป็นตน้ หากตอ้งการส่ือความเป็นกลางของผลิตภณัฑ์ กล่าวคือไม่จ  ากดัเพศ สีท่ีสามารถ
ใชไ้ดโ้ดยมีความเป็นกลางมากท่ีสุดคือ สีขาว เพราะนอกจากจะเป็นสีท่ีไม่ส่ือความหมายในทางเพศ
แลว้ แต่ยงัให้ความรู้สึกดา้นความสะอาดอีกด้วย ซ่ึงหากตอ้งการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภณัฑ์และตรา
สินคา้ดูมีราคาแพงข้ึน อาจใชสี้ทองหรือสีเงินมาช่วยส่ือให้บรรจุภณัฑ์ดูมีระดบัมากข้ึนก็ได ้อีกทั้ง
วสัดุของบรรจุภณัฑย์งัสามารถเช่ือมโยงไปยงัคุณค่าของตราสินคา้ได ้เช่น วสัดุประเภทแกว้มกัจะดู
มีราคาและดูปลอดภยัมากกวา่วสัดุพลาสติก วสัดุโลหะเช่ือมโยงถึงแปลกใหม่และทนัสมยั วสัดุไม้
เช่ือมโยงถึงความเป็นตะวนัออก เป็นตน้ และรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ยงัแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ
และการวิเคราะห์อยา่งถ่ีถว้นของผูผ้ลิตหรือเจา้ของตราสินคา้ ซ่ึงทั้งหมดจะส่งผลต่อบุคลิกภาพและ
คุณค่าตราสินคา้อยา่งแน่นอน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งคิดและพิจารณา โดยใชเ้หตุผลและการไตร่ตรอง
ใหม้ัน่ใจวา่การออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นสามารถสร้างทศันคติเชิงบวกให้กบัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้
ได ้

5.3.1.3 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) หาก
ต้องการผลิตเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) ท่ีเหมาะสมกับทั้ งผูช้าย ผู ้หญิงและเพศ
ทางเลือกอ่ืนๆ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่จ  าเป็นต้องเป็นเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) ส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะหรือท่ีเรียกว่า skincare for men เพื่อตดัโอกาสทางการค้าก็ได ้
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ทั้ งน้ีกลุ่มตัวอย่างผู ้ชายสมัยใหม่ ท่ีได้ท  าการวิจัยคร้ังน้ีมีบางส่วนมีความเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) แบบใดก็มีคุณสมบัติช่วยดูแลหรือช าระล้างผิวได้
เหมือนกนั ดงันั้นแสดงให้เห็นว่าผูช้ายสมยัใหม่บางส่วนยงัมีความเห็นเร่ืองการเลือกผลิตภณัฑ์ให้
เหมาะสมกบัตนเอง โดยไม่ยดึติดกบัรูปลกัษณ์และความเป็นชายมากจนเกินไป ดงันั้นหากออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถเปิดโอกาสทางการตลาดไดม้ากข้ึน ก็เป็นไปไดว้า่อาจจะเป็นทางเลือกท่ีดีอีก
ทางเช่นกนั 

5.3.1.4 การเปล่ียนรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์มีผลต่อทศันคติของผูช้ายสมยัใหม่แน่นอน 
ดงันั้นหากจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 
ผูผ้ลิตหรือเจา้ของตราสินคา้ตอ้งมัน่ใจวา่ การเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งเปล่ียนความรู้สึกและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคไดจ้ริง กล่าวคือ ส่วนท่ีถูกท าให้ดูต่างออกไปจากเดิม ตอ้งเพิ่มคุณประโยชน์หรือสามารถ
ส่ือถึงความเปล่ียนแปลงในทางบวกมากข้ึน เน่ืองจากท่ีเปล่ียนแปลงไปลว้นมีผลต่อผลิตภณัฑ์และ
ตราสินคา้โดยทั้งส้ิน อีกทั้งการคงบางอยา่งไวค้งเดิมเพื่อก่อให้เกิดการจ าไดห้รือการเช่ือมโยงมาหา
ตราสินคา้ไดก้็เป็นประเด็นท่ีส าคญัอีกประเด็นหน่ึง ดงันั้นผูผ้ลิตหรือเจา้ของตราสินคา้ตอ้งมัน่ใจวา่
การเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นสามารถส่งผลทางบวก
และคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ท่ีดีเดิมๆ ไวไ้ดด้ว้ย  

5.3.1.5 หากองค์กรหรือธุรกิจใดท่ีสนใจลงทุนผลิตเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว 
(skincare) เพื่อผูช้ายสมยัใหม่หรือมีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ก าลงัพิจารณาการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ สามารถอาศยัข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์จากการสรุปผลและ
อภิปรายผลขา้งตน้ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนกลุ่มน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริงและอาจเป็น
นวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนในวงการการออกแบบบรรจุภณัฑใ์นอนาคตก็เป็นได ้
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ในส่วนของการก าหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้

ผา่นวสัดุบรรจุภณัฑ ์ทั้งน้ีเน่ืองจากเวลาในการสัมภาษณ์แบบกลุ่มอาจมีความยาวเกินไป หากถามถึง
สาเหตุการเลือกบุคลิกภาพของวสัดุบรรจุภณัฑ์แต่ละขอ้รายบุคคล ดงันั้นหากมีการวิจยัสามารถ
สอบถามเหตุผลของการเลือกบุคลิกภาพได ้จะสามารถท าให้การวิจยัไดข้อ้มูลท่ีสามารถเจาะลึกถึง
ทศันคติและการรับรู้ของกลุ่มผูช้ายสมยัใหม่ไดม้ากข้ึน ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  ามาก
ข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถท าการวิจยัศึกษาเร่ืองน้ีในเชิงปริมาณกบักลุ่มตวัอยา่งเดิม เพื่อเป็นการย  ้า
และทดสอบขนาดของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่เจนเนอเรชัน่วายท่ีมีพฤติกรรมและ
ทศันคติต่อบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีมากหรือน้อยเพียงใด หรืออาจ
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เปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งหรือเปล่ียนผลิตภณัฑ์อ่ืนและน ามาเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัผลการท าการวจิยัใน
คร้ังน้ี เพื่อท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่เพิ่มเติมไดด้ว้ย 
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ประเภทดูแลผวิของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ 

 
วนัท่ี ................................. เวลา......................สถานท่ี................................................กลุ่มท่ี.............. 
ประเภทกลุ่มตวัอยา่ง:  Generation Y ตอนตน้ (28 - 35 ปี)  
    Generation Y ตอนปลาย (19 – 27 ปี)  
 
ตอนที ่1: ข้อมูลส่วนตัว 
 

ข้อมูลส่วนตัว RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 
ช่ือ(อาย)ุ      
การศึกษา      
อาชีพ      
รายได ้      

 
ตอนที ่2: ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมและทศันคติเกีย่วกบัเคร่ืองส าอางประเภท Skincare 
 

RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 
1. ปัจจุบนัคุณใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare ยีห่อ้ใดอยูบ่า้ง 
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2. เพราะเหตุใดคุณจึงใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare ท่ีคุณใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 
 
 

    

3. เรียงล าดบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare ท่ีส าคญัท่ีตวัเองก าลงัใชอ้ยูจ่ากส าคญัท่ีสุดไป
ยงัส าคญันอ้ยสุด (ทั้งใบหนา้และร่างกาย) และเพราะเหตุใด 

 
 
 

    

4. คุณมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare อยา่งไร (ใชข้องเดิมซ ้ าๆ/ ลอง
ของใหม่เร่ือยๆ) 

 
 
 

    

5. คุณซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare บ่อยแค่ไหน 
 
 
 

    

6. คุณมีวธีิการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare อยา่งไรบา้ง 
 
 
 

    

7. คุณคิดวา่ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincare ส าหรับผูช้ายมีความส าคญัมาก-นอ้ย
แค่ไหน เพราะเหตุใด 

 
 
 

    

8. คุณคิดอยา่งไรกบัผูช้ายท่ีใชเ้คร่ืองส าอางประเภท Skincare ในปัจจุบนั 
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ตอนที ่3: ค าถามเกีย่วกบัทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท Skincare 
 

RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 
1. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑ์ดูแลหรือบ ารุงผวิหนา้ (เช่น ครีม, เซร่ัม) ควร
มีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด เพราะเหตุใด? 

     

2. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑช์ าระลา้งผวิหนา้ (เช่น โฟมลา้งหนา้ ท่ีลา้ง
เคร่ืองส าอาง) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด เพราะเหตุใด? 

     

3. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑ์ดูแลหรือบ ารุงผวิกาย (เช่น โลชัน่, ครีมกนั
แดด) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด เพราะเหตุใด? 

     

4. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑช์ าระลา้งผวิกาย (เช่น สบู่, แชมพู) ควรมี
ลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด เพราะเหตุใด? 

     

5. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑสี์ใดท่ีส่งผลท าใหคุ้ณไม่อยากซ้ือผลิตภณัฑ ์(อยา่งนอ้ยอยา่งละ 3 สี) 
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ตอนที ่4: ค าถามเกีย่วกบัทัศนคติด้านบุคลกิภาพและคุณค่าตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภท Skincare 
 

คุณคิดว่าบรรจุภัณฑ์ใดมี
บุคลกิภาพดังต่อไปนี ้

RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 

บุคลิกภาพติดดิน (Down-to-earth)      
เป็นตน้แบบ (Original)      
มีความเป็นมิตร (Friendly)      
กลา้ทา้ทาย (Daring)      
เป็นคนทนัสมยั (Trendy)      
เป็นคนน่าต่ืนเตน้ (Exciting)      
เท่ (Cool)      
มีความเป็นหนุ่มสาว (Young)      
มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร 
(Unique) 

     

น่าเช่ือถือ (Reliable)      
ความเป็นผูน้ า (Leader)      
เป็นคนมีระดบั (Upper class)      
มีความหรูหรา (Glamorous)      
มีเสน่ห์ (Charming)      
มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine)      
เป็นคนเรียบง่าย (Smooth)      
มีความเป็นชาย (Masculine)      
มีความเป็นตะวนัตก (Western)      
มีความเป็นตะวนัออก (Eastern)      
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ตอนที ่5: ค าถามทศันคติรวบยอดเกีย่วกบับรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท Skincare 
 

RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 
1. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑสี์เดียวกนัแต่วสัดุหรือรูปร่างต่างกนัท าใหมี้ผลต่อทศันคติหรือไม่ อยา่งไร 

     

2. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑมี์ความส าคญั/อิทธิพลในการเลือกซ้ือตราสินคา้หรือไม่ อยา่งไร 
     

3. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑมี์ส่วนในการสร้างทศันคติดา้นบวกหรือลบ รวมถึงบอกบุคลิกภาพหรือ
คุณค่าของตราสินคา้นั้นๆหรือไม่ อยา่งไร 

     

4. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareในอุดมคติของคุณตอ้งมีคุณสมบติัอะไรบา้ง 
เพราะเหตุใด 

     

5. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareในอนาคตควรมีลกัษณะแบบใด 
     

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพทีใ่ช้ประกอบในการสัมภาษณ์กลุ่ม 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่                                  
รุ่นเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น 

ด้วยวธีิการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group interview) 
 

4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 
 

ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ในเจนเนอเรชัน่วาย (Generation-
Y) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 28-35 ปีจ านวน 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยประมาณ) 
คุณมงคล (31) ปริญญาตรี ช่างภาพ 30,000.- 
คุณนทั (32) ปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน 50,000.- 
คุณแมน (31) ปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน 30,000.- 
คุณเต๋า (29) ปริญญาตรี Freelance 50,000.- 
คุณเอม (31) ปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน 40,000.- 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยประมาณ) 
คุณกนัย ์(28) ปริญญาตรี พนกังานขาย 50,000.- 
คุณโจ (31) ปริญญาตรี พนกังานขาย 80,000.- 
คุณปูน (30) ปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน 50,000.- 
คุณโบท๊ (31) ปริญญาตรี พนกังานขาย 70,000.- 
คุณป๊อบ (29) ปริญญาตรี พนกังานขาย 45,000.- 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยประมาณ) 
คุณบอส (31) ปริญญาโท เจา้ของธุรกิจ 35,000.- 
คุณเตย้ (28) 

ปริญญาโท 
พนกังาน IT ใน
บริษทัเอกชน 

45,000.- 

คุณขิม (32) ปริญญาโท เจา้ของธุรกิจ 200,000.- 
คุณยมิ (29) ปริญญาตรี เจา้ของธุรกิจ 25,000.- 
คุณตน้ (34) 

ปริญญาโท 
พนกังานITใน
บริษทัเอกชน 

50,000.- 

 
จากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ในเจนเนอเรชัน่วาย (Generation-Y) ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 28-35 ปี จ  านวนทั้งหมด 15 คน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

  
 
 
 

ข้อมูลส่วนตัว จ านวนคน (15) 

การศึกษา: 
ปริญญาตรี 11 
ปริญญาโท 4 
อาชีพ: 
พนกังานเอกชน 10 
เจา้ของกิจการ 5 
รายได้: 
20,001 – 30,000 บาท 5 
30,001 – 40,000 บาท 3 
40,001 – 50,000 บาท 6 
มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 1 
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4.2 ส่วนที ่2 พฤติกรรมและทศันคติเกีย่วกบัเคร่ืองส าอางประเภท skincare 
การใช้และสาเหตุการใช้ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)ในปัจจุบัน 

ค าถาม:  1.  ปัจจุบนัคุณใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ยีห่อ้ใดอยู่
บา้ง?   

 2.  เพราะเหตุใดคุณจึงใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ท่ี
คุณใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณมงคล (31) 1) ราโรช โพเซ่ (โฟมลา้งหนา้, ยา

ป้องกนัสิว) 
2) บีโอเร (ครีมกนัแดด) 
3) โรออน(หลายยหีอ้ เปล่ียนไป

เร่ือยๆ) 

มีปัญหาเร่ืองสิวและปัญหาเร่ืองผวิหนา้
อยา่งจริงจงั ท าใหต้อ้งใส่ใจในการดูแล
รักษาตวัเองมากยิง่ข้ึน เพื่อท าให้
บุคลิกภาพดูดีข้ึน 

คุณนทั (32) 1) เลออ๊อคคิวเทน (ครีมทามือ, ลิป
มนั) 

2) ราโรช โพเซ่ (โลชัน่ทาตวั) 
3) ลาแมร์ (ครีมทาหนา้) 
4) นูโทรจีน่า (โฟมลา้งหนา้) 

มีปัญหาเร่ืองผวิแหง้โดยเฉพาะผวิท่ีมือ จึง
ใชs้kincareเพื่อดูแลและรักษาผวิ 

คุณแมน (31) 1) การ์นิเย ่(โฟมลา้งหนา้,ครีมทา
หนา้สีเหลือง) 

2) ครีมกนัแดด- บีโอเรสีขาว 
3) บีไนซ์ (สบู่เหลว) 

รู้สึกวา่การท าความสะอาดผิวดว้ยน ้าเปล่า
ในปัจจุบนันั้นไม่เพียงพอ เพราะมี
มลภาวะเยอะ ท าใหต้อ้งใส่ใจเร่ืองการท า
ความสะอาดผวิมากข้ึน เพื่อป้องกนัการ
เกิดปัญหาผวิ 

คุณเต๋า (29) 1) นูโทรจีน่า (โฟมลา้งหนา้) 
2) Nivea for men (ครีมทาหนา้) 
3) โลชัน่ทาตวั- Jergen 
4) โชกุบุสึ (สบู่เหลว) 

มีปัญหาเร่ืองผวิแหง้มาก ท าใหต้อ้งดูแล
ผวิใหชุ่้มช้ืนอยูเ่สมอ เพื่อป้องกนัปัญหา
ผวิอ่ืนๆท่ีตามมาจากอาการผิวแหง้ 

คุณเอม (31) 1) ลาแมร์ (ครีมทาหนา้) 
2) ชิเชโด ้(โฟมลา้งหนา้) 
3) เจอเกน้ (โลชัน่ทาตวั) 

มีปัญหาเร่ืองผวิแหง้ จึงตอ้งใชs้kincareมา
เป็นตวัช่วยในการดูและรักษาเร่ืองปัญหา
ผวิ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณบอส (31) 1) Essence- ฮาดะลาโบะ 

2) โฟมลา้งหนา้ – Perfect Whip 
3) โลชัน่ทาตวั- Vasline สีชมพู 

รู้สึกวา่อยากดูแลตวัเองมากข้ึน เม่ือก่อน
เลยซ้ือมาใชเ้อง แลว้รู้สึกวา่เหนอะหนะ 
ทาไดไ้ม่นานก็เลยเลิกไป ต่อมาก็ใชต้าม
แฟน หลงัๆมารู้สึกวา่ใชแ้ลว้ดี เหมือน
จริงๆแลว้เราเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เหมาะ
กบัเราตั้งแต่แรก 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณกนัย ์(28) 1) โฟมลา้งหนา้, toner, lotion, 

serum- ผลิตภณัฑ ์Artistry ทั้ง
เช็ท 

เคยเป็นPresenterใหผ้ลิตภณัฑA์rtistry ก็
เลยลองใชแ้ลว้ก็ไม่แพ ้ใชแ้ลว้เห็นผลดี ก็
เลยใชต่้อมาเร่ือยๆ 

คุณโจ (31) 1) โฟมลา้งหนา้, ครีมทางหนา้, 
essence- ผลิตภณัฑ ์Artistry ทั้ง
เช็ท 

2) ครีมกนัแดด-Smooth E 

เห็นพี่ชายใชผ้ลิตภณัฑเ์หล่าน้ี จึงลองใช้
ตาม และเร่ิมตระหนกัถึงอายท่ีุมากข้ึน จึง
อยากจะชะลอวยัดว้ย 

คุณปูน (30) 1) โฟมลา้งหนา้- Perfect whip 
2) Essence-ฮาดะ ลาโบะ 
3) ครีมทาหนา้-ฮาดะ ลาโบะ 

เห็นแฟนใช ้เลยใชต้ามแฟน ผลออกมาวา่
ใชแ้ลว้ดี หนา้ดูกระจ่างใสข้ึน จึงใชม้า
ตลอด 

คุณโบท๊ (31) 1) โฟมลา้งหนา้-Vasline for men 
2) ครีมทาหนา้-นิติพล คลีนิค 
3) ครีมกนัแดด-ZA 

มีปัญหาผวิเป็นสิว จึงไปพบหมอท่ีนิติพล 
หลงัจากนั้นก็บริโภคผลิตภณัฑข์องคลีนิค
มาตลอด เพิ่งมาเร่ิมใชค้รีมกนัแดดเพราะ
เร่ิมรู้สึกวา่ออกแดดเยอะแลว้ผวิหนา้เร่ิม
หมองคล ้า 

คุณป๊อบ (29) 1) ครีมทาหนา้และยาทาสิว-คลีนิค
พรเกษม 

2) เจลลา้งหนา้-Biotherm 
3) ครีมกนัแดด-ชิเชโด ้

เป็นคนมีปัญหาเร่ืองสิวอกัเสบมาตั้งแต่
วยัรุ่นตอนตน้ และเร่ิมรู้สึกวา่ปัญหาเร่ือง
ผวิน้ีเร่ิมเป็นเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเม่ือ
ตอนตอ้งเร่ิมท างาน พบปะผูค้นมากมาย 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณเตย้ (28) 1) โฟมลา้งหนา้ –Perfect Whip 

สลบักบันูโทรจีน่าหลอดขาว 
2) ครีมทาหนา้ – Kaneboสลบักบั

Clique 
3) Eye cream – Cliqueสลบักบั

Estee 
4) ครีมกนัแดดหนา้ – Clique 
5) โลชัน่ทาตวั - Jergen 

เน่ืองจากเคยอยูเ่มืองนอก ซ่ึงมีสภาพ
อากาศท่ีหนาวมาก ท าใหต้อ้งเร่ิมทาครีม
เพื่อป้องกนัผวิแตก จากนั้นมาก็ติดการทา
ครีมและเพิ่มความชุ่มช้ืนกบัผวิมาอยา่ง
เสมอ 
 

คุณขิม (32) 1) โฟมลา้งหนา้-Shisedo 
2) ครีมกนัแดดหนา้ – Shisedo 
3) ครีมกนัแดดตวั – Nivea 
4) Essence - SK-II  

เน่ืองจากพอมีอายมุาถึงจุดๆหน่ึง ดว้ย
ความท่ีไม่ดูแลตวัเองมาตั้งแต่แรก ท าให้
ผวิเสียและเร่ิมมีร้ิวรอยอยา่งชดัเจน ท าให้
หนัมาดูแลตวัเองมากข้ึน 

คุณยมิ (29) 1) โฟมลา้งหนา้, oil, moisturizer, 
ครีมทาหนา้ผสมกนัแดด – SK-
IIfor men set 

เม่ือก่อนลองใชดู้เพราะวา่เห็นแม่ใชเ้ลย
หยบิโฟมลา้งหนา้มาใช ้แต่ใชแ้ลว้ไม่ชอบ 
เลยลองไปใชอ้ยา่งอ่ืน (เลือกตามความ
โด่งดงัของแบรนด์) เลยลองใชโ้ฟมลา้ง
หนา้ก่อน แลว้ไดt้esterมาลองทั้งset พอ
ลองแลว้ชอบก็เลยซ้ือยกเซตมาเลย 

คุณตน้ (34) 2) โฟมลา้งหนา้ – Nivea for men 
3) Moisturizer  - Eucerin  
4) ครีมทาหนา้ – ซีบาเมทสลบักบั

รอลีอลั 
5) ท่ีลา้งเคร่ืองส าอาง  -Befesta 
6) Toner – Nivea 
7) Eye cream – Shisado 
8) ครีมกนัแดด – ลาโรช โพเช่สลบั

กบัDermaction 

จริงๆแลว้มีปัญหาเร่ืองสิวอกัเสบมาตั้งแต่
วยัรุ่น แต่ก็ดูแลตวัเองแค่เร่ืองสิว ซ่ึงก็ดูแล
แบบไม่สม ่าเสมอ ต่อมาก็เร่ิมตระหนกัได้
วา่เร่ิมมีอายมุากข้ึน เร่ิมเห็นร้ิวรอย ทั้งรอย
ร่องลึกและรอยจากสิว ท าใหต้อ้งเร่ิม
กลบัมาดูแลตวัเองอยา่งจริงจงั เพราะอยา่ง
นอ้ยไม่ตอ้งถึงกบัหนา้เนียน ผวิดี ผวิใส 
ขอแค่ดูสะอาดและดูดีในระดบัท่ีคน
ธรรมดาจะพึงมีไดก้็โอเคแลว้ 
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พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  
ค าถาม: 1. คุณมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 

อยา่งไร? (ใชข้องเดิมซ ้ าๆ/ ลองของใหม่เร่ือยๆ)  
 2.  คุณซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) บ่อยแค่ไหน? 
 3.  คุณมีวธีิการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareอยา่งไรบา้ง? 
 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรายกลุ่ม: 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณมงคล (31) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 2 เดือนต่อ  1 คร้ัง - บรรจุภณัฑ์ (การ

ออกแบบ) 
- โฆษณา 
- ความสะอาด เรียบง่าย

ของบรรจุภณัฑ ์
คุณนทั (32) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 2 เดือนต่อ  1 คร้ัง - ส่วนผสม (ตอ้งไม่มี

paraben) 
- บรรจุภณัฑ์ 

คุณแมน (31) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 2 เดือนต่อ  1 คร้ัง - แบรนดท่ี์เคยใช ้
- ดูสูตร 
- ดูส่วนผสม 

คุณเต๋า (29) ลองของใหม่ไป
เร่ือยๆ 

เดือนละ 1 คร้ัง - บรรจุภณัฑ์ 
- ส่วนผสม 

คุณเอม (31) ลองของใหม่ในยีห่้อ
เดียวกนั 

ตามโปรโมชัน่ ไม่หมด
ก็ซ้ือ 

- ถามพนกังาน (BA) 
- อ่านรีววิหรือถามคนใกล้

ตวั 
- บรรจุภณัฑ์ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณกนัย ์(28) 

ซ้ือซ ้ าแบบเดิมเพราะ
ถา้ใชดี้อยูแ่ลว้ก็จะใช้

ซ ้ า 
3 เดือนต่อ  1 คร้ัง 

- แบรนด์ 
- ส่วนผสม 
- ราคา 
- บรรจุภณัฑ์ 

คุณโจ (31) ซ้ือซ ้ าแบบเดิมเพราะ
เคยเปล่ียนแลว้สิวข้ึน 

3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - บรรจุภณัฑ์ 
- ปริมาณ  
- ราคา 
- กล่ิน (ไม่ชอบกล่ินฉุน) 

คุณปูน (30) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 
เพราะเช่ือมัน่ 

3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - ปรึกษาจากคนใกลว้ตวั
เพราะน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจได ้

คุณโบท๊ (31) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 
เพราะรู้สึกปลอดภยั 

ซ้ือตุนไวเ้ยอะๆตอนลด
ราคา 

- บรรจุภณัฑ์ 
- แบรนด์ 

คุณป๊อบ (29) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - ปรึกษาพนงังาน (BA) 
- ส่วนผสม 
- บรรจุภณัฑ ์(ความ

สวยงาม, สี, ตวัหนงัสือ) 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณบอส (31) เปล่ียนไปเร่ือยๆ 3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - แบรนด ์(ความคุน้เคย) 

- คุณสมบติั 
คุณเตย้ (28) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - ราคา (ของดี ราคาจะ

แพง) 
- แบรนด์ 
- บรรจุภณัฑ์ 
- อ่านรีววิ 
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือโดยรวม: 

พฤติกรรมการซ้ือ จ านวนคน (30) 

ลกัษณะการซ้ือ: 
ใชข้องเดิมซ ้ าๆ 12 
ลองของใหม่เร่ือยๆ 3 
ความถี่ในการซ้ือ: 
เดือนละ 1 คร้ัง 1 
2 เดือน 1 คร้ัง 3 
3 เดือน 1 คร้ัง 8 
ซ้ือตุนไวเ้ร่ือยๆตอนมีโปรโมชัน่ 3 
วธีิ/ปัจจัยการเลือกซ้ือ: (1 คนตอบหลายปัจจัย) 
บรรจุภณัฑ์ 9 
โฆษณา 1 
โปรโมชัน่ 1 

คุณขิม (32) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 
เพราะผวิแพง่้าย ไม่
อยากลองหรือ
เปล่ียนใหม่ไปเร่ือยๆ 

3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - แบรนด ์(ของแพงมกัจะ
น่าเช่ือถือกวา่) 

- รีววิจากเพื่อนหรือคน
ใกลต้วั 

คุณยมิ (29) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 
เพราะข้ีเกียจคิด 

ซ้ือเก็บตุนไว ้เม่ือไป
เท่ียวหรือคนใกลต้วัไป
เท่ียว (ซ้ือในduty free) 

- มองหาสินคา้ประเภทFor 
Men 

- แบรนด์ 
- ความหลากหลายของ

สินคา้ 
- ราคา 

คุณตน้ (34) ส่วนใหญ่จะซ้ือซ ้ า
แบบเดิม แต่ถา้มีรีววิ
วา่ดี หรือมี
โปรโมชัน่ดีๆก็
อาจจะลองดู 

3 เดือนต่อ  1 คร้ัง - แบรนด ์(ตอ้งเป็นท่ีรู้จกั) 
- โปรโมชัน่ 
- รายละเอียดของสินคา้ 
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สรรพคุณ 1 
BA 2 
ตราสินคา้ 8 
ราคา 5 
การreviewสินคา้จากทางเน็ตหรือคนใกลต้วั 4 
ส่วนผสม 7 
คุณสมบติั 1 
กล่ิน 1 
ปริมาณ 1 
เฉพาะ for men 1 
ความหลากหลาย 1 
ความส าคัญของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ส าหรับผู้ชายในปัจจุบัน 

ค าถาม: คุณคิดวา่ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ส าหรับผูช้ายมี
ความส าคญัมาก-นอ้ยแค่ไหน? เพราะเหตุใด? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณมงคล (31) มองวา่ถา้ผูช้ายตอ้งใชจ้ริงๆก็ส าคญั และจริงๆเม่ือก่อนตวัเองเป็นคนต่อตา้นเร่ือง

ของการใชs้kincare เพราะดูไม่เป็นผูช้าย แต่พอเกิดปัญหาเร่ืองผิวแลว้จ าเป็นตอ้ง
ใชจ้ริงๆ ก็รู้สึกวา่มนัส าคญัจริงๆ 

คุณนทั (32) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัเน่ืองจากการสร้างสินคา้เพื่อผูช้ายนัน่คือหมายความวา่
ทุกอยา่งตั้งแต่ส่วนผสม รูปแบบการใชง้านของบรรจุภณัฑร์วมไปถึงกล่ินตอ้ง
สร้างมาเพื่อผูช้ายจริงๆ ซ่ึงท าใหผู้ช้ายใช้skincareนั้นๆต่อไปแบบไม่กระอกั
กระอ่วนใจ 

คุณแมน (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะจริงๆแลว้skincareไม่วา่จะสร้างข้ึนมาเพื่อใคร จุดประสงคห์ลกัก็
คือตอ้งการช่วยใหผ้วิดีข้ึนทั้งนั้น 

คุณเต๋า (29) รู้สึกส าคญัเพราะเม่ือถูกสร้างข้ึนมาใหใ้ชก้บัผูช้ายแลว้ ทุกอยา่งก็คือส่ิงทีผูช้าย
ตอ้งการและเหมาะสมกบัผูช้ายจริงๆ 

คุณเอม (31) รู้สึกไม่ส าคญัขนาดนั้น เพราะจากท่ีลองใชม้าไม่วา่จะเป็นskincareท าข้ึนมาเพื่อ
ผูช้ายโดยเฉพาะหรือskincareทัว่ไป รวมไปถึงของผูห้ญิงก็รู้สึกวา่ตอบสนองความ
ตอ้งการไดเ้หมือนๆกนั ไม่ไดรู้้สึกวา่ผลิตภณัฑ์for menจะเหนือกวา่อ่ืนๆ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28- 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณกนัย ์(28) รู้สึกส าคญั เพราะคิดวา่เป็นการสร้างผลิตภณัฑข้ึ์นมาเพื่อผูช้ายโดยเฉพาะ 
คุณโจ (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะคิดวา่เป็นแค่ตวัเลือกท่ีใหผู้ช้ายเลือกใชเ้พิ่มมากข้ึนก็แค่นั้น 
คุณปูน (30) รู้สึกส าคญั เพราะคิดวา่เป็นการสร้างผลิตภณัฑข้ึ์นมาเพื่อผูช้ายโดยเฉพาะ 
คุณโบท๊ (31) รู้สึกส าคญั เพราะคิดวา่เป็นการสร้างผลิตภณัฑข้ึ์นมาเพื่อผูช้ายโดยเฉพาะ 

คุณป๊อบ (29) รู้สึกไม่ส าคญั เพราะคิดวา่ไม่ต่างจากผลิตภณัฑ์skincareต่างๆทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณบอส (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะเช่ือวา่จริงๆแลว้skincareไม่วา่จะfor menหรือไม่ ก็เหมือนกนั

หมด แค่ท าใหผู้ช้ายกลา้ใชม้ากข้ึนมากกวา่ แต่ถา้ใหเ้ลือกใชก้็ใชข้องfor menมา
ก่อน 

คุณเตย้ (28) รู้สึกไม่ส าคญั เพราะรู้สึกวา่การเลือกแต่สินคา้ for menจะท าใหท้างเลือกในการใช้
สินคา้นอ้ยลง ซ่ึงจริงๆแลว้จะของผูห้ญิงหรือผูช้ายก็เหมือนกนั 

คุณขิม (32) เน่ืองจากส่วนตวัเคยมองวา่ผลิตภณัฑ ์for men น่าใชม้าก จึงเคยลองใช ้แต่ผล
ปรากฏวา่ใชแ้ลว้แพ ้จึงท าให้เปล่ียนทศันคติไปเลยวา่for menจะตอ้งดีกวา่skincare
ทัว่ไป ดงันั้นจึงมองวา่skincare for menไม่ส าคญัส าหรับผูช้าย 

คุณยมิ (29) รู้สึกไม่ไดส้ าคญัขนาดนั้น คือถา้ไม่มีskincare for menใหเ้ลือก ก็สามารถใช้
skincareทัว่ไปได ้แต่ถา้ใหเ้ลือกก็เลือกskincare for menมาก่อน 

คุณตน้ (34) รู้สึกไม่ส าคญั เพราะรู้สึกวา่จริงๆแลว้ครีมก็เหมือนกนั เพียงแค่ท ากล่ินใหอ้อกมา
เป็นชายมากข้ึน ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ช ้ซ่ึงส่วนตวัไม่ชอบกล่ินน ้าหอมท่ีใส่ใน
skincareทุกประเภท 
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ทศันคติต่อผู้ชายสมัยใหม่ทีบ่ริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  
ค าถาม: คุณคิดอยา่งไรกบัผูช้ายท่ีใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในปัจจุบนั? 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณมงคล 
(31) 

รู้สึกเฉยๆ เพราะรู้สึกวา่ปัจจุบนัผูช้ายดูแลตวัเองเป็นเร่ืองปกติ แต่ถา้ใชม้ากเกินไป
จนส่งผลกระทบต่อคนอ่ืน เช่น ตอ้งรอเพื่อนทาครีมหรือส าอางจนท าใหทุ้กอยา่งลา้
ชา้ ก็ไม่ค่อยโอเค รู้สึกเยอะเกินไป 

คุณนทั (32) รู้สึกธรรมดา เพราะปัจจุบนัผูช้ายดูแลตวัเองเป็นเร่ืองปกติ แต่ถา้เยอะเกินไปก็รู้สึก
ไม่โอเค  

คุณแมน (31) รู้สึกธรรมดา เพราะปัจจุบนัผูช้ายดูแลตวัเองเป็นเร่ืองปกติ  
คุณเต๋า (29) รู้สึกดีกบัคนท่ีดูแลตวัเองเพราะรู้สึกวา่ผูช้ายก็สามารถท าเร่ืองเหล่าน้ีไดไ้ม่ต่างจาก

ผูห้ญิง ไม่รู้สึกแปลกอะไร 
คุณเอม (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะปัจจุบนัผูช้ายดูแลตวัเองเป็นเร่ืองปกติถา้ไม่ใชs้kincareซิเป็นเร่ือง

แปลก 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณกนัย ์(28) รู้สึกวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูช้ายจ าเป็นตอ้งใช ้เพราะการดูแลตวัเองจะสร้างความ

ประทบัใจแรกไดเ้สมอ 
คุณโจ (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะปัจจุบนัผูช้ายรู้จกัดูแลตวัเองมากข้ึน แต่ถา้ดูแลมาเกินพอดีก็ไม่

โอเค 
คุณปูน (30) รู้สึกเฉยๆ เพราะผูช้ายสมยัใหม่ตอ้งดูแลตวัเองมากข้ึนเป็นเร่ืองปกติอยูแ่ลว้ 
คุณโบท๊ (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะวา่ไม่วา่ผูช้ายหรือผูห้ญิงก็จ  าเป็นตอ้งใชs้kincareเพื่อดูแลตวัเอง 
คุณป๊อบ (29) รู้สึกเฉยๆ เพราะการดูแลตวัเองของผูช้ายสมยัน้ีเป็นเร่ืองปกติ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณบอส (31) รู้สึกปกติ เพราะผูช้ายลึกๆแลว้ก็อยากดูแลตวัเอง แต่แค่บางคนจะมองเห็นวา่เป็น

เร่ืองส าคญัมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงในปัจจุบนัผูช้ายก็เร่ิมใหค้วามส าคญัมากข้ึน ซ่ึงก็
เป็นเร่ืองท่ีดี 

คุณเตย้ (28) รู้สึกเฉยๆ เพราะเป็นเร่ืองปกติ แต่ถา้ถึงระดบัท่ีใชเ้คร่ืองส าอางตกแต่งหนา้ น่ีก็ไม่
โอเค เพราะเยอะไป ถา้skincareเฉยๆคือเร่ืองปกติ 

คุณขิม (32) ถา้เป็นเม่ือก่อนจะรู้สึกแปลกๆ แต่ปัจจุบนัแลว้รู้สึกเฉยๆ เพราะใครก็ก็หนัมาดูแล
ตวัเองมากข้ึน 

คุณยมิ (29) รู้สึกเฉยๆ เพราะจริงๆอยากดูแลตวัเองมานานแลว้ แค่ข้ีเกียจและรู้วา่มีผูช้ายแบบน้ี
อีกมาก ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีคือก็อยากดูแลตวัเอง แค่มีความข้ีเกียจแต่ไม่ไดม้องวา่
การดูแลตวัเองหรือผูช้ายใชs้kincareเป็นเร่ืองแปลกแต่อยา่งใด 

คุณตน้ (34) รู้สึกเฉยๆ เพราะเป็นเร่ืองธรรมดาในสมยัปัจจุบนั 
 
4.2 ส่วนที ่3 ทศันคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
 
ความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ(skincare)  
 ค าถาม:  1.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑดู์แลหรือบ ารุงผวิหนา้ 

(เช่น ครีม, 4 เซร่ัม) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด 
เพราะเหตุใด? 

  2.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑช์ าระลา้งผวิหนา้ (เช่น   
โฟมลา้งหนา้ ท่ีลา้งเคร่ืองส าอาง) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร 
รูปร่างแบบใด เพราะเหตุใด? 

  3.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑดู์แลหรือบ ารุงผวิกาย 
(เช่น โลชัน่, ครีมกนัแดด) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบ
ใด เพราะเหตุใด? 

  4.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑช์ าระลา้งผวิกาย (เช่น
สบู่, แชมพู) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด เพราะเหตุ
ใด? 

 



176 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณมงคล (31) ขวดแกว้แบบใส 

อาจจะมีshape 
โคง้ ทั้งน้ีเพราะท า
ใหดู้สะอาดและ
ใหค้วามรู้สึกเซ็ก
ซ่ีนิดๆ น่าใชง้าน 

หลอดสีขาว
พลาสติก เพราะ
เป็นบรรจุภณัฑท่ี์
มีทิศทางเหมาะ
กบัการใชง้าน 
แบบคว  ่าลงท าให้
ใชง้านง่าย 

ขวดป้ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย
และสะดวก ไม่
แตกง่าย 

ขวดป๊ัม/ขวดสีด า
ท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีมี
ส่วนเวา้ ส่วนโคง้
เพื่อใหง่้ายต่อการ
จบัใชง้าน ไม่ล่ืน
หลุดง่าย ดูเป็น
ผูช้ายและใชง้าน
ง่ายดว้ย 

คุณนทั (32) ขวดแกว้ใส/ก่ึงใส 
เพราะดูแลว้
สะอาดตา เหมาะ
กบัการใชก้บั
ผวิหนา้ 

หลอดบีบ
พลาสติกหรือขวด
ป๊ัมแกว้หรือ
พลาสติกก็ได ้
เพราะเหมาะสม
กบัสถานท่ีท่ีใช้
งาน เช่น ใน
หอ้งน ้า เป็นตน้ 

ขวด/ขวดป๊ัม
พลาสติก เพราะ
ไม่แตกง่ายและได้
ปริมาณเยอะ 

ขวด/ขวดป๊ัม
พลาสติกทรงสูง 
เพราะใชง้านง่าย 
และทนทาน 

คุณแมน (31) หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 
พกพาสะดวก 

หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย
และสะดวก 

ขวดพลาสติกแบบ
ทึบ เพราะกนัแสง
ได ้ท าให้
ผลิตภณัฑใ์ชไ้ด้
นาน 

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะใชง้านง่าย
และสะดวก 

คุณเต๋า (29) หลอดพลาสติก
เหมาะกบัครีม 
และขวดแกว้
เหมาะกบัเซร่ัม 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมี
คุณสมบติัท่ี

หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย
และสะดวก 

ขวดพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 
สะดวกและเก็บ
ง่าย 

ขวดพลาสติก 
เพราะไม่แตกง่าย
และใชง้านง่าย 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
เหมาะสม ไม่ตอ้ง
เอามือไปจุ่ม ท า
ใหรั้กษาเน้ือครีม
ไดดี้ รวมถึงยงัใช้
งานง่ายดว้ย 

คุณเอม (31) กระปุกแกว้ฝา
หมุน หนกัๆ 
เพราะให้
ความรู้สึก
premium ดูแพง มี
ราคาและดูหรูหรา 

หลอดพลาสติก
แบบเปิดฝาแลว้
บีบไดเ้ลย เพราะ
ใชง้านง่ายและกะ

ปริมาณได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะตอ้งใช้
ปริมาณเยอะ จึง
ท าใหส้ะดวกและ
เร็วเร็วในการใช้
งาน 

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะตอ้งใช้
ปริมาณเยอะ จึง
ท าใหส้ะดวกและ
เร็วเร็วในการใช้
งาน 
 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณกนัย ์(28) ขวดหรือหลอด

พลาสติกเท่านั้น 
เพราะใชง้านง่าย 
ตอ้งไม่ใช่แบบ
กระปุกท่ีตอ้งใข้
น้ิวควกัผลิตภณัฑ ์
เพราะจะท าใหเ้กิด
การปนเป้ือน และ
ไม่ควรเป็นแกว้
เพราะจะแตกง่าย 
 

หลอดบีบ
พลาสติกเพราะ
พกพาง่ายและใช้
งานง่าย 

ขวดเล็กหวัป๊ัม
พลาสติก เพราะ
พกพาง่าย  

ขวดป๊ัมพลาสติก
ขนาดใหญ่ เพราะ
จะไดป้ริมาณเยอะ 
เหมาะสมกบัพื้นท่ี
ร่างกาย 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณโจ (31) ขวดป๊ัมพลาสติก

หรือหลอดบีบ
พลาสติก เพื่อการ
ใชง้านท่ีสะดวก
และง่าย 

หลอดพลาสติก
เพราะสะดวกใน
การใชง้านและไม่
แตกง่าย 

หลอดพลาสติก
ขนาดใหญ่ เพราะ
จะไดป้ริมาณเยอะ 

ขวดป๊ัมพลาสติก
ขนาดใหญ่ เพราะ
จะไดป้ริมาณเยอะ 
เหมาะสมกบัพื้นท่ี
ร่างกาย 

คุณปูน (30) ขวดแกว้ เพราะ
รู้สึกปลอดภยัต่อ
ผลิตภณัฑท่ี์ใช้
ดูแลผวิหนา้ 

ขวดป๊ัมโลหะ 
เพราะใชง้านง่าย
และดูมีสไตล ์

หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย
และพกพาสะดวก  

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวกและคงทน
ต่อการใชง้าน 

คุณโบท๊ (31) ขวดแกว้หรือ
กระปุกแกว้ 
เพราะให้
ความรู้สึก
ปลอดภยัต่อ
ผลิตภณัฑท่ี์ใช้
ดูแลผวิหนา้ 
 

ขวดพลาสติก
ธรรมดา เพราะกะ
ปริมาณเองได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะเหมาะสม
กบัสถานท่ีการใช้
งาน(หอ้งน ้า) 

คุณป๊อบ (29) หลอดพลาสติก 
เพราะบีบกะ
ปริมาณได ้

หลอดพลาสติก 
เพราะคุม้ค่าต่อ
การใชง้าน 

ขวดป๊ัมหรือขวด
ธรรมดาพลาสติก 
เพราะสามารถกะ
ปริมาณได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะทนทาน
และใชง้านง่าย 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณบอส (31) ขวดแกว้หรือประ

ปุกแกว้ เพราะให้
ความรู้สึกสวยงาม 
ดูหรูหรา น่าใชก้บั
ใบหนา้ 

หลอดพลาสติก 
เพราะใชไ้ดคุ้ม้ 
หากใกลห้มดก็
เอากรรไกรมาตดั
แลว้ใชต่้อไดอี้ก 

หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวกและกะ
ปริมาณได ้หาก
ใกลห้มดก็เอา
กรรไกรมาตดัแลว้
ใชต่้อไดอี้ก 

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะทนทาน
และใชง้านง่าย 

คุณเตย้ (28) ขวดแกว้
ทรงกระบอก 
เพราะดูมีราคา ให้
ความรู้สึกกลา้ใช้
ผลิตภณัฑน์ั้นๆกบั
ใบหนา้ของตวัเอง 

หลอดพลาสติก 
เพราะเหมาะกบั
สถานท่ีทนทาน
และกะปริมาณได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะไดป้ริมาณ
เยอะ เหมาะสมกบั
ส่วนร่างกายท่ีจะ
ใชง้าน 

ขวดป๊ัมพลาสติก
เพราะไดป้ริมาณ
เยอะ เหมาะสม
กบัส่วนร่างกายท่ี
จะใชง้าน 

คุณขิม (32) ขวดป้ัมแกว้ เพราะ
ใชง้านง่าย ดูมี
ราคาและดู
ปลอดภยั  

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 
รวดเร็ว และ
เหมาะสมกบั
สถานท่ี 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะรวดเร็วและ
ใชง้านง่าย 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะรวดเร็วและ
ใชง้านง่าย 

คุณยมิ (29) ขวดพลาสติกจะ
แบบหวัป้ัมหรือ
แบบฝาเปิดก็ได ้
เพราะไม่แตกง่าย
และใชง้านง่าย แต่
ไม่เอาแบบฝาหมุน 
เพราะวุน่วายและ
ใชง้านยุง่ยาก 
 

หลอดพลาสติกฝา
เปิด เพราะไม่แตก
ง่ายและใชง้าน
ง่าย 

ขวดป้ัมพลาสติก 
เพราะไม่เลอะ
เทอะและใชง้าน
ง่าย 

ขวดป้ัมพลาสติก 
เพราะไม่เลอะ
เทอะและใชง้าน
ง่าย 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณตน้ (34) ขวดป้ัมแกว้ใส 

เพราะเห็น
ผลิตภณัฑแ์ละไม่
มีผลต่อปฏิกิริยา
เคมีกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์ท าให้
เหมาะกบัใบหนา้ 

หลอดหรือขวด
ป้ัมพลาสติก 
เพราะเหมาะกบั
สถานท่ี และ
ทนทาน 

หลอดพลาสติก 
เพราะกะปริมาณ
ไดแ้ละเหมาะกบั
สถานท่ี (หอ้งน ้า) 
ทั้งน้ีถา้เป็นขวด
ป้ัมจะมีเศษครีมติ
กอยูต่รงรูหวัป้ัม
ซ่ึงเป็นเร่ืองน่า
ร าคาญใจ 

ขวดป้ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย
และไดป้ริมาณ
เยอะ 

 
ความเหมาะสมของสีทีใ่ช้ในการท าบรรจุบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ  (skincare)  

ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์สีใดเหมาะ/ไม่เหมาะกบัคุณ? เพราะเหตุใด? 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณมงคล (31) ไม่ใชs้kincareท่ีมีบรรจุภณัฑเ์ป็นสีชมพูเพราะดูเป็นผูห้ญิงมากจนเกินไป แต่ชอบ

โทนสีเขม้ เช่น สีด า สีม่วงเขม้ หรือสีขาวไปเลย เพราะดูเหมาะกบัผูช้าย 
คุณนทั (32) ไม่ชอบสีโทนอ่อนหรือสีพาสเทล เพราะดูใหค้วามรู้สึกหวานเหมือนผูห้ญิง

จนเกินไป แต่ชอบสีด า สีเงิน เพราะใหค้วามรู้สึกเป็นผูช้าย 
คุณแมน (31) ไม่ชอบสีสด เช่น สีแดง สีส้ม เป็นตน้ แต่ชอบสีโทนอ่อน เช่น สีฟ้า  สีขาว หรือ

เป็นสีด า สีเทาก็รู้สึกโอเค เพราะดูสะอาดและเหมาะกบัผูช้าย 
คุณเต๋า (29) ถา้เป็นแบบบ ารุงผิวไม่ควรเป็นสีด าหรือสีแดง เพราะสีดูแรงเกินไป ดูอนัตรายต่อ

ผวิ แต่ชอบสีโทนอ่อนหรือพาสเทลเพราะดูอ่อนโยนต่อผิว ดูไม่ระคายเคืองผวิ 
เป็นธรรมชาติ 

คุณเอม (31) ไม่ชอบสีด า รู้สึกวา่skincareผูช้ายตอ้งเป็นสีด า เพราะดูไม่สะอาด แต่ชอบสีขาว สี
ครีม หรือสีโทนสวา่ง เพราะดูสะอาดเหมาะกบัผวิ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณกนัย ์(28) ไม่ชอบสีชมพูหรือม่วง เพราะดูหวานเกินไป ไม่เหมาะกบัผูช้าย แต่ชอบสีด า สีเงิน 

สีทอง เพราะใหค้วามรู้สึกหรูหรา 
คุณโจ (31) ไม่ชอบสีชมพูหรือม่วง เพราะดูหวานเกินไป ไม่เหมาะกบัผูช้าย แต่ชอบสีขาว สี

เทา เพราะดูเรียบง่าย น่าใชง้าน 
คุณปูน (30) ไม่ชอบสีมว่ง เพราะดูไม่เหมาะสมกบัผูช้าย แต่ชอบสีโทนอ่อน เช่นสีฟ้า เพราะ

ใหค้วามรู้สึกอ่อนโยนต่อผวิ 
คุณโบท๊ (31) ไม่ชอบสีขาว เพราะดูธรรมดาเกินไป ดูไม่พิเศษ แต่ชอบสีฟ้า เพราะใหค้วามรู้สึก

สดช่ืน 
คุณป๊อบ (29) ไม่ชอบสีแดง สีโทนมืด หรือสีน ้าตาล เพราะ เป็นสีท่ีไม่ไดใ้หค้วามรู้สึกถึงการ

ดูแลผวิ แต่ชอบสีฟ้าหรือสีเขียว เพราะใหค้วามรู้สึกเป็นมิตรกบัผวิ ดูสดช่ืน 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณบอส (31) ไม่ชอบสีแดง เพราะดูแรงเกินไปท่ีจะใชก้บัผวิ แต่ชอบสีด า สีเทา สีขาว สีเงิน 

เพราะดูแมนและดูมีราคา 
คุณเตย้ (28)  ไม่ชอบสีด า เพราะใหค้วามรู้สึกสกปรกไม่น่าใช ้ แต่ชอบสีขาวและสีเทา เพราะดู

แมนและยงัดูสะอาด 
คุณขิม (32) ไม่ชอบสีเหลือง เพราะรู้สึกวา่ไม่เหมาะสมจะเอามาเป็นskincare แต่ชอบสีน ้าเงิน 

สีขาว สีด า เพราะดูหรูหรา เรียบง่าย 
คุณยมิ (29) ไม่ชอบสีเขียว สีโทนแรงๆ เพราะดูหนกัและรุนแรงเกินไป ไม่เหมาะกบัผวิ แต่

ชอบสีด าเพราะดูเท่และสีขาวเพราะดูสะอาด 
คุณตน้ (34) ไม่ชอบสีโทนร้อน สีจดัจา้น สีพาสเทลและลายดอกไม ้เพราะดูหวานเกินไป แต่

ชอบสีด า สีขาว สีครีม สีแนวearth tone เพราะดูเรียบง่าย 
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4.4 ส่วนที4่ ทศันคติด้านบุคลกิภาพและคุณค่าตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท 
skincare 
 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์ใดมีบุคลิกภาพดงัต่อไปน้ี? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี) 

บุคลกิภาพของบรรจุภัณฑ์ 
โลหะ 

(จ านวนคน
ตอบ) 

พลาสติก 
(จ านวนคน

ตอบ) 

ไม้ 
(จ านวนคน

ตอบ) 

แก้ว 
(จ านวนคน

ตอบ) 
บุคลิกภาพติดดิน (Down-to-
earth) 

2 9 4 - 

เป็นตน้แบบ (Original) 4 7 3 1 
มีความเป็นมิตร (Friendly) - 3 11 1 
กลา้ทา้ทาย (Daring) 8 1 5 1 
เป็นคนทนัสมยั (Trendy) 9 - - 6 
เป็นคนน่าต่ืนเตน้ (Exciting) 11 - 4 - 
เท่ (Cool) 7 - 7 1 
มีความเป็นหนุ่มสาว (Young) 2 6 2 5 
มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร 
(Unique) 

2 - 12 1 

น่าเช่ือถือ (Reliable) 1 - 1 13 
ความเป็นผูน้ า (Leader) 4 2 2 7 
เป็นคนมีระดบั (Upper class) 3 - - 12 
มีความหรูหรา (Glamorous) 2 - - 13 
มีเสน่ห์ (Charming) 4 - 9 2 
มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine) 1 5 3 6 
เป็นคนเรียบง่าย (Smooth) - 11 4 - 
มีความเป็นชาย (Masculine) 9 2 4 - 
มีความเป็นตะวนัตก (Western) 5 1 2 7 
มีความเป็นตะวนัออก (Eastern) 0 3 10 2 
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4.5 ส่วนที ่5 ทศันคติรวบยอดเกีย่วกบับรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
ทศันคติของผู้บริโภคในกรณีทีบ่รรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) มีสี เดียวกนัแต่มี
รูปร่างหรือวสัดุทีต่่างกนั 

 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์สีเดียวกนัแต่วสัดุหรือรูปร่างต่างกนัท าใหมี้ผลต่อทศันคติ
หรือไม่? อยา่งไร? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณมงคล (31) รู้สึกต่างเพราะท าใหค้วามรู้สึกในความสินคา้นั้นๆดา้นคุณค่าหรือมูลค่าท่ีสูง-ต ่า

ต่างกนัออกไปได ้ 
คุณนทั (32) รู้สึกต่าง เพราะ บรรจุภณัฑแ์สดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจหรือความพิถีพิถนัของ

brandนั้นๆวา่ตั้งใจใหเ้หมาะกบัการใชง้านและมีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมแค่ไหน ท า
ใหคุ้ณค่าของสินคา้นั้นๆแตกต่างกนัออกไปตามการออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย 

คุณแมน (31) รู้สึกต่าง เพราะ เม่ือรายละเอียดของบรรจุภณัฑต่์าง ก็ท  าใหค้วามรู้สึกท่ีมีต่อbrand
หรือสินคา้นั้นๆต่างออกไปดว้ย 

คุณเต๋า (29) รู้สึกต่าง เพราะ เม่ือรายละเอียดของบรรจุภณัฑต่์าง ก็ท  าใหค้วามรู้สึกท่ีมีต่อbrand
หรือสินคา้นั้นๆต่างออกไปดว้ย 

คุณเอม (31) รู้สึกไม่ต่าง เพราะต่อให้รูปแบบบรรจุภณัฑเ์ปล่ียนไปแต่ภายในยงัเหมือนเดิม 
ความรู้สึกท่ีมีต่อbrandหรือสินคา้นั้นๆก็ไม่เปล่ียน 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณกนัย ์(28) รู้สึกต่าง เพราะส่งผลทางดา้นราคาของผลิตภณัฑน์ั้นๆ วสัดุและรูปร่างอาจท าให้

สินคา้ดูคุม้ค่าต่อการซ้ือได ้
คุณโจ (31) รู้สึกต่าง เพราะสินคา้บางอยา่งเม่ืออยูใ่นรูปแบบของหลอดจะดูไม่มีราคา อยูใ่น

รูปแบบขวดจะดูมีราคามากกวา่  
คุณปูน (30) รู้สึกต่าง เพราะสีและวสัดุของบรรจุภณัฑส์ามารถแสดงถึงคุณค่าดา้นราคาของ

สินคา้ได ้
คุณโบท๊ (31) รู้สึกไม่ต่าง เพราะรู้สึกวา่คุณภาพหรือคุณสมบติัของสินคา้ส าคญัท่ีสุด ต่อใหบ้รรจุ

ภณัฑจ์ะเป็นอยา่งไรก็ตาม 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณป๊อบ (29) รู้สึกต่าง เพราะส่งผลต่อความรู้สึกเม่ือจบัตอ้งผา่นบรรจุภณัฑจ์ะสามารถบอก

คุณค่าของสินคา้แต่ละแบรนดไ์ดเ้ลย 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณบอส (31) รู้สึกต่าง เพราะการออกแบบของบรรจุภณัฑต่์างกนั สามารถบอกหนา้ท่ีของสินคา้

นั้นๆท่ีต่างกนัออกไปดว้ย 
คุณเตย้ (28) รู้สึกต่าง เพราะวสัดุแต่ละประเภทมีผลต่อมูลค่าของสินคา้ท่ีต่างกนัออกไป 
คุณขิม (32) รู้สึกต่าง เพราะวสัดุและรูปร่างมีผลต่อการดูแลผลิตภณัฑ์ภายในท่ีต่างกนัออกไป  
คุณยมิ (29) รู้สึกต่าง เพราะวสัดุและรูปร่างของบรรจุภณัฑs์kincare มีผลต่อมูลค่าของสินคา้

นั้นๆไดอ้ยา่งชดัเจน 
คุณตน้ (34) รู้สึกต่าง เพราะวสัดุของบรรจุภณัฑส์ามารถบอกเกรดของสินคา้นั้นๆในตลาดได ้
 
ความส าคัญหรืออิทธิพลของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในการ
 เลือกซ้ือตราสินค้า 
 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์มีความส าคญั/อิทธิพลในการเลือกซ้ือตราสินคา้หรือไม่?  
                             อยา่งไร? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณมงคล (31) รู้สึกส าคญั เพราะ บรรจุภณัฑส์ามารถท าใหเ้กิดความแตกต่างและโดดเด่น น่า

ทดลองใชไ้ด ้ต่อใหเ้ป็นbrandหรือสินคา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก่อนก็ตาม 
คุณนทั (32) รู้สึกส าคญั เพราะ บรรจุภณัฑท์ าหนา้ท่ีเหมือนหนา้ตาของbrand ซ่ึงสามารถส่งผล

กระทบต่อbrandได ้หากออกแบบมาไม่ดี 
คุณแมน (31) รู้สึกส าคญั เพราะบรรจุภณัฑ์สามารถส่ือใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสินคา้

หรือbrandนั้นๆ ท าใหรู้้วา่brandหรือสินคา้มีอะไรเปล่ียนแปลงไปหรือมีอะไร
แปลกใหม่เพิ่มเติมข้ึนมา 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณเต๋า (29) รู้สึกส าคญั เพราะการออกแบบบรรจุภณัฑส์ามารถส่ือถึงราคาของสินคา้หรือ

brandได ้และมีผลต่อความน่าเช่ือถือของbrand 
คุณเอม (31) รู้สึกเฉยๆ เพราะเลือกท่ีจะเช่ือในความเป็นbrandของสินคา้มากกวา่ 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณกนัย ์(28) รู้สึกส าคญัเพราะหากเป็นแบรนดมี์ช่ือเสียง แต่บรรจุภณัฑ์ใชง้านยาก ไม่ทนทาน 

ต่อใหมี้ช่ือเสียงแค่ไหนหรือดูดีแค่ไหน ก็ไม่น่าใชง้านอยูดี่ 
คุณโจ (31) รู้สึกส าคญัเพราะความทนทานจะส่งผลต่อความน่าใชง้าน 
คุณปูน (30) รู้สึกส าคญั เพราะบรรจุภณัฑ์จะสามารถบอกมูลค่าของแบรดไ์ด ้
คุณโบท๊ (31) รู้สึกส าคญัเพราะบรรจุภณัฑ์มาคู่กบัมูลค่าของแบรนด ์เป็นตวับ่งช้ีแบรนดไ์ด้

ตั้งแต่แรกพบ 
คุณป๊อบ (29) รู้สึกส าคญัมากก็ต่อเม่ือเราไม่รู้จกัแบรนด์นั้นๆ หรือเป็นสินคา้ท่ีมาใหม่ เพราะเป็น

สินคา้ท่ีไม่สามารถเช่ือมัน่ทางช่ือเสียงได ้ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ช่วยในการตดัสินใจซ้ือได ้

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณบอส (31) รู้สึกส าคญัมากก็ต่อเม่ือเราไม่รู้จกัแบรนด์นั้นๆ หรือเป็นสินคา้ท่ีมาใหม่ เพราะเป็น

สินคา้ท่ีไม่สามารถเช่ือมัน่ทางช่ือเสียงได ้ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ช่วยในการตดัสินใจซ้ือได ้

คุณเตย้ (28) โดยส่วนตวัรู้สึกวา่แบรนดมี์ความส าคญัมากกวา่บรรจุภณัฑ ์เพราะบรรจุภณัฑ์
สร้างข้ึนมาเพื่อสินคา้ประเภทนั้นๆประเภทเดียว แต่แบรนดส์ะทอ้นมูลค่าของ
สินคา้ทั้งหมด 

คุณขิม (32) ส่วนตวัใหน้ ้าหนกักบัเร่ืองของการดูแบรนดม์ากกวา่บรรจุภณัฑ ์แต่บรรจุภณัฑจ์ะ
มีผลมากก็ต่อเม่ือสินคา้นั้นๆเป็นสินคา้ใหม่ 

คุณยมิ (29) ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์เพราะส่วนใหญ่ดูท่ีแบรนดม์ากกวา่ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตน้ (34) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญัก็ต่อเม่ือเป็นแบรนดสิ์นคา้ท่ีมีระดบัหรือเกรดใกล้ๆ กนั  
 
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) กบัการสร้างทศันคติ บุคลกิภาพหรือ คุณค่า
ตราสินค้า 

 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์มีส่วนในการสร้างทศันคติดา้นบวกหรือลบ รวมถึงบอก 
                บุคลิกภาพหรือคุณค่าของตราสินคา้นั้นๆหรือไม่? อยา่งไร? 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณมงคล (31) มีส่วน เพราะถา้สินคา้มีบรรจุภณัฑท่ี์ดีและเหมาะสม สินคา้หรือbrandนั้นก็จะดูดี

ไปดว้ย บรรจุภณัฑส์ามารถบอกความเป็นสินคา้ได้ 
คุณนทั (32) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑส์ามารถบอกความเป็นสินคา้ได ้
คุณแมน (31) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑคื์อการสร้างเอกลกัษณ์ประจ าตวัใหก้บัbrandหรือสินคา้ 

ดงันั้นหากบรรจุภณัฑดู์ดี สินคา้และbrandก็จะดูดีไปดว้ย 
คุณเต๋า (29) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑส์ามารถบอกความเป็นสินคา้ได ้
คุณเอม (31) ไม่มีส่วน เพราะสินคา้จะดีไม่ดี ไม่ไดอ้ยูท่ี่บรรจุภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัbrandมากกวา่ 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณกนัย ์(28) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑส์ามารถบ่งบอกหนา้ท่ีของสินคา้รวมถึงความเป็นแบรนด์

ได ้ดงันั้นสินคา้จะน่าใชแ้ค่ไหน ก็ข้ึนอยูก่บัการสร้างบรรจุภณัฑด์ว้ย 
คุณโจ (31) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑส์ามารถบ่งบอกหนา้ท่ีของสินคา้รวมถึงความเป็นแบรนด์

ได ้ดงันั้นสินคา้จะน่าใชแ้ค่ไหน ก็ข้ึนอยูก่บัการสร้างบรรจุภณัฑด์ว้ย 
คุณปูน (30) มีส่วนในเร่ืองของการดึงดูดความสนใจไดดี้ เพราะเป็นส่ิงแรกท่ีพบเห็น ดงันั้น

สินคา้จะน่าสนใจหรือไม่ บรรจุภณัฑ์จึงมีผลต่อทศันคติของคนซ้ือได ้
คุณโบท๊ (31) มีส่วนมาก เพราะสินคา้จะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการไดต้ั้งแต่การมองดู

บรรจุภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นความสวยงาม เหมาะสมกบัการใชง้าน การบ่งบอก
สรรพคุณและส่วนประกอบท่ีติดอยู ่และอ่ืนๆ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณป๊อบ (29) มีส่วน เพราะการออกแบบบรรจุภณัฑจ์ะบ่งบอกถึงความเป็นแบรนดด์ว้ย 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณบอส (31) มีส่วนมาก เพราะบรรจุภณัฑจ์ะส่งผลทางดา้นคุณค่าของแบรนด์เป็นอยา่งมาก 

ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งมีผลกระทบต่อความเป็นแบรนดด์ว้ย 
คุณเตย้ (28) มีส่วน เพราะการออกแบบบรรจุภณัฑจ์ะสะทอ้นความเป็นแบรนดน์ั้นๆออกมา

ดว้ย 
คุณขิม (32) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑมี์หนา้ท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของแบรนด ์ซ่ึงหากออกแบบ

ไม่สวย ใชว้สัดุดูไม่มีราคา ก็จะส่งผลต่อตวัแบรนดน์ั้นๆไปดว้ย 
คุณยมิ (29) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑมี์ผลต่อมูลค่าของแบรนดเ์ป็นอยา่งมาก 
คุณตน้ (34) มีส่วน เพราะบรรจุภณัฑเ์ป็นตวัแทนของแบรนด์และสินคา้ประเภทนั้นๆ 
 
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในอุดมคติและใน อนาคต 
 ค าถาม:  1.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareในอุดมคติของคุณตอ้งมี

คุณสมบติัอะไรบา้ง? เพราะเหตุใด? 
  2.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareในอนาคตควรมีลกัษณะ

แบบใด? 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณมงคล (31) ตอ้งบอกถึงบุคลิกภาพของbrandและ

ตอ้งบอกสรรพคุณท่ีชดัเจน ทั้งน้ีก็เพื่อ
ความเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลท่ีใช ้

สามารถรับรู้ความเป็นbrandและสินคา้
ผา่นประสาทสัมผสัท่ี 5 ได ้เช่น เน้ือครีม
เป็นยงัไง กล่ินเป็นแบบไหน ผา่นบรรจุ
ภณัฑข์องสินคา้ไดเ้ลย 

คุณนทั (32) ตอ้งแขง็แรงและทนทาน เหมาะกบั
การใชง้าน 

อยากใหบ้รรรจุภณัฑเ์ตือนไดว้า่จะหมด
เม่ือไหร่หรือใกลห้มดแลว้หรือยงั 

รวมถึงสามารถสั่งซ้ือไดเ้ลยดว้ยการกด
ปุ่มและจ่ายผา่นบตัรเครดิต  
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณแมน (31) ค าท่ีเป็นkeywordของสินคา้นั้นๆบน

บรรจุภณัฑต์อ้งชดัเจนและบรรจุภณัฑ์
ก็ตอ้งส่ือใหเ้หมาะสมควบคู่กบัความ
เป็นสินคา้นั้นๆดว้ย 

รู้สึกวา่ปัจจุบนัท่ีมีอยูก่็โอเคหมดแลว้ 

คุณเต๋า (29) ตอ้งมีfunctionการใชง้านท่ีเหมาะสม
และสะดวกต่อการใชง้านมากท่ีสุด 

อยากใหs้kincareใน 1 ขวดเป็น all in 
one แบบใชร้อบเดียวตอบสนองไดทุ้ก
อยา่ง แบบไม่ตอ้งลา้งออก 

คุณเอม (31) ควรจะตอ้งมีน ้าหนกัเยอะ เพื่อแสดงถึง
ความภูมิฐาน เป็นแบบแกว้ทึบๆหนาๆ 
เพราะท าใหรู้้สึกมีราคาน่าใชง้าน 

อยากใหบ้รรจุภณัฑ์ออกแบบใหมี้การใช้
สูญญากาศกบัพวกขวดหรือขวดป๊ัม 
เพื่อใหไ้ดใ้ชสิ้นคา้จนถึงหยดสุดทา้ย  

 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณกนัย ์(28) ตอ้งเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ไม่สามารถให้

ผูใ้ชส้ัมผสัสินคา้ไดท้ั้งหมด ไม่โดน
อากาศบ่อยๆ เช่นการใชค้รีมจาก
กระปุก เป็นตน้ ดงันั้นบรรจุภณัฑต์อ้ง
เป็นแบบท่ีกะปริมาณใหไ้ดแ้ละรักษา
คุณภาพผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

อยากใหบ้รรจุภณัฑเ์ก็บไดท้นนานมาก
ข้ึนตามความเหมาะสมของครีมแต่ละ
อยา่ง เช่นหากผลิตภณัฑท่ี์จะสามารถมี
อายยุาวไดม้ากกวา่หากแช่ตูเ้ยน็ ก็อยาก
ใหบ้รรจุภณัฑน์ั้นสร้างความเยน็หรือท า
ใหสิ้นคา้มีความเยน็ไปไดเ้ลยเป็นตน้ 

คุณโจ (31) เนน้การใชง้านสะดวก ง่ายต่อการใช้
งาน และตอ้งทนทาน 

อยากใหบ้รรจุภณัฑเ์ก็บไดท้นนานมาก
ข้ึนตามความเหมาะสมของครีมแต่ละ
อยา่ง 

คุณปูน (30) ความออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์เขา้กบัตวั
ผลิตภณัฑ ์เพื่อความเขา้ใจถึงตวัสินคา้
ตั้งแต่แรกพบ 

อยากใหบ้รรจุภณัฑส์ามารถอธิบาย
รายละเอียดใหม้ากข้ึนใหเ้หมาะสมกบั
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ เพราะมองวา่ปัจจุบนั
การออกแบบบรรจุภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่
เร่ืองของการอธิบายยงัใชก้ารอธิบาย
แบบขอไปที เขียนคลา้ยๆกนั ไม่ไดซ้ื้อ
หนา้ท่ีของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 



189 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณโบท๊ (31) เนน้การใชง้านสะดวกและง่าย เพราะ

เป็นของท่ีตอ้งใชทุ้กวนั  
อยากใหแ้บรนด์skincareดงัๆหรือแบ
รนดใ์หญ่ๆหนัมาท าแบบซองหรือเป็น
ห่อ หรือบรรจุภณัฑท่ี์พกพาง่ายและไม่
ตอ้งมาพิธีออกมาบา้ง เพราะเม่ือเดินทาง
ไปต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศจะไดไ้ม่
เปลืองพื้นท่ี 

คุณป๊อบ (29) เนน้การใชง้านสะดวกและง่าย เพราะ
เป็นของท่ีตอ้งใชทุ้กวนั 

อยากใหอ้อกแบบskincareในรูปแบบ
สเปรยอ์ตัโนมติั เม่ือเดินไปอยูด่า้นหนา้
แลว้เซ็นเซอร์จะฉีดใส่ทัว่ร่างกาย ทั้ง
สะดวกสบายและทัว่ถึง 

 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนต้น (อายุ 28 – 35 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณบอส (31) ตอ้งเป็นขวดแกว้ เพราะดูมีราคา มีผล

ในแง่ของจิตใจ ใชแ้ลว้รู้สึกดูดี 
อยากไดบ้รรจุภณัฑท่ี์สามารถค านวณ
ปริมาณการใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้

คุณเตย้ (28) ชอบแบบหลอด เพราะกะปริมาณได ้ อยากใหห้ลายๆแบรนดใ์ส่ใจเร่ืองการท า
บรรจุภณัฑท่ี์รีไซเคิลไดอ้ยา่งจริงจงั
มากกวา่น้ี 

คุณขิม (32) เนน้ใหใ้ชง้านง่าย สะดวก และรวดเร็ว อยากใหท้ าแบบready to useมากข้ึน 
คุณยมิ (29) เนน้รวดเร็ว แต่ตอ้งไม่เป็นแบบฝา

หมุน 
การท าบรรจุภณัฑท่ี์รีไซเคิลไดอ้ยา่ง
จริงจงั 

คุณตน้ (34) เนน้ดา้นการใชง้านสะดวก แต่ตอ้งไม่
เป็นแบบกระปุก คือไม่เอาแบบฝาเปิด
แลว้เอาน้ิวจ้ิมได ้เพราะรู้สึกสกปรก 

อยากใหบ้รรจุภณัฑส์ามารถยอ่ยสลาย
ไดใ้นเวลาอนัสั้นและอยากใหห้าวธีิใช้
บรรจุภณัฑป์ระเภทขวดหรือหลอดให้
หมดโดยไม่ตอ้งตดัหรือคว  ่าขวด   

 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการวจิยั 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย 
ด้วยวธีิการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group interview) 

 
4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 

ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ในเจนเนอเรชัน่วาย (Generation-
Y) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 19 - 27  ปี จ  านวน 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19—27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยประมาณ) 
คุณโอ (27) ปริญญาตรี เจา้ของธุรกิจ 50,000.- 
คุณอู๋ (26) ปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน 20,000.- 
คุณอิฐ (26) ปริญญาโท พนกังานบริษทัเอกชน 20,000.- 
คุณนทั (26) ปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน 20,000.- 
คุณปาแมน (27) ปริญญาโท พนกังานบริษทัเอกชน 25,000.- 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19—27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยประมาณ) 
คุณตาร์ (20) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณไบท ์(19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณเจ (19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณปล้ืม (19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณเบสท ์(19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19—27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยประมาณ) 
คุณโบท๊ (19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณกิจ (19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณกาย (19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณโจ (19) มหาวทิยาลยัชั้นปีท่ี  2 นกัศึกษา - 
คุณเค (25) 

ปริญญาตรี 
พนกังานขาย
บริษทัเอกชน 

50,000.- 

 
จากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ในเจนเนอเรชัน่วาย (Generation-Y) ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 19 - 27 ปี จ  านวนทั้งหมด 15 คน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อมูลส่วนตัว จ านวนคน (15) 

การศึกษา: 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 9 
ปริญญาตรี 4 
ปริญญาโท 2 
อาชีพ: 
พนกังานเอกชน 5 
เจา้ของกิจการ 1 
นกัเรียน/นกัศึกษา 9 
รายได้: 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท  
10,000 – 20,000 บาท 3 
20,001 – 30,000 บาท 1 
30,001 – 40,000 บาท  
40,001 – 50,000 บาท 2 
ไม่มี 9 
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4.2 ส่วนที ่2 พฤติกรรมและทศันคติเกีย่วกบัเคร่ืองส าอางประเภท skincare 
การใช้และสาเหตุการใช้ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในปัจจุบัน 

ค าถาม:   1. ปัจจุบนัคุณใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ยีห่อ้ใดอยู่
บา้ง? 

 2. เพราะเหตุใดคุณจึงใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ท่ี
คุณใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณโอ (27) 1) โฟมลา้งหนา้ Nivea for men 

2)  Essence Hada Labo 
3) ครีมกนัแดดทาหนา้ Shisedo 

เป็นคนผวิอ่อนแอ แพง่้าย ดงันั้นจึงตอ้ง
หาผลิตภณัฑม์าช่วยดูแลผวิท าใหผ้วิ
แขง็แรงและสะอาดอยูเ่สมอ ซ่ึงเคยลอง
ผลิตภณัฑม์าเยอะทั้งทัว่ไปและยาหมอ
ตามคลีนิค แต่เม่ือมาใชโ้ฟมลา้งหนา้ 
Nivea for menใชแ้ลว้ดี ไม่แพ ้รู้สึก
เหมาะกบัหนา้ จึงใชม้าอยา่งสม ่าเสมอ 

คุณอู๋ (26) 1) เจลลา้งหนา้ L’oreal  
2) ครีมกนัแดดทาหนา้ L’oreal 
3) โฟมลา้งหนา้ Nivea for men 

เห็นโฆษณาแลว้น่าทดลองใช ้จึงซ้ือมา
ลองใช ้เพราะอยากมีผวิสุขภาพดี
บางคร้ังหากเจอผลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุ
ภณัฑแ์ละสรรพคุณท่ีน่าใช ้ก็จะซ้ือมา
ทดลองใช ้

คุณอิฐ (26) 1) Serumบ ารุงผวิของคลีนิคหมอผวิ 
2) Essence Juju 
3) โฟมลา้งหนา้ Hada Labo 

เน่ืองจากผวิมีปัญหา มีสิวและผดผืน่ จึง
เร่ิมหาหมอตามคลินิก และเร่ิมศึกษาหา
ผลิตภณัฑม์าใชโ้ดยปรึกษาจากพี่สาว 
ทั้งน้ีเป็นเพราะเบ่ือกบัการไปหาหมอท่ี
คลีนิคแลว้ 

คุณนทั (26) 1) ครีมทาหนา้ Olay, Snail White, 
2) ครีมกนัแดดทาหนา้ Shisedo 
3) โฟมลา้งหนา้ Nivea for men 
4) โลชัน่ทาผวิกาย Vaseline, Citra 

 อยากดูดี/หล่อ และเน่ืองจากเป็นคนดูซี
รียเ์กาหลี จึงไดรั้บอิทธิพลจาก
ภาพลกัษณ์ของพระเอกตามซีรียท่ี์มี
ผวิพรรณผดุผอ่ง ท าใหอ้ยากมี
ภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพดงัตวัละคร 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณปาแมน 
(27) 

1) โฟมลา้งหนา้ Nivea for men 
2) Essence Hada Labo 
3) ครีมกนัแดดทาหนา้ Shisedo 

เน่ืองจากอาชีพท่ีท าเป็นอาชีพท่ีตอ้งเจอ
ผูค้นมากหลาย จึงท าใหต้อ้งดูแลหนา้ตา
และผวิพรรณอยูเ่สมอ 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณตาร์ (20) 1) โฟมลา้งหนา้ Nivea for men 

2) ครีมทาหนา้ของคลินิกหมอ 
3) ครีมกนัแดด minus sun 

อยากใหผ้วิหนา้ดูดี มีปัญหาผิว จึง
จ าเป็นตอ้งรักษา 

คุณไบท ์(19) 1) สบู่โพเทค็ 
2) กานิเย ่โฟมลา้งหนา้ 
3) ครีมทาหนา้ nivea for men 
4) โลชัน่ทาตวั Nivea 

อยากใหห้นา้สะอาด มีปัญหาผวิแหง้ จึง
ตอ้งหาตวัช่วยในการบ ารุงผวิ  

คุณเจ (19) 1) โฟมลา้งหนา้ สมูท อี 
2) ยาทาสิวและครีมบ ารุงหนา้จาก

คลีนิกพรเกษม 
3) สบู่อาบน ้า โชกูบุสึ 
4) แชมพู คลีนแอนดเ์คลียร์ 

ผวิแพง่้าย มีสิว ท าใหต้อ้งเร่ิมดูแลตวัเอง 
และเร่ิมหาหมอผวิเพื่อปรึกษารวมถึงใช้
ผลิตภณัฑดู์แลผวิจากคลีนิก 

คุณปล้ืม (19) 1) โฟมลา้งหนา้ Amela Ex 
2) Serum – Nivea oil control 
3) แฟซ่าสีด า 
4) สบู่ตรานกแกง้ 

ตอนวยัรุ่นรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงของ
ผวิหนา้ จึงตอ้งเร่ิมใชผ้ลิตภณัฑดู์แล
ผวิหนา้ใหเ้หมาะกบัสภาพผวิ และมีการ
ใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิร่วมกบัพี่ชาย 

คุณเบสท ์(19) 1) สบู่ลา้งหนา้ Acne-Aid 
2) โฟมลา้งหนา้ สมูทอี 
3) ผงพิเศษตราร่มชูชีพ 
4) Clinda M ยาทาสิว 

ใชต้ามสมาชิกในบา้น และถา้ใชแ้ลว้ไม่
แพก้็จะใชต่้อไปเร่ือยๆ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ สาเหตุทีใ่ช้ 
คุณโบท๊ (19) 1) โฟมลา้งหนา้ Nivea for men 

2) ครีมกนัแดด NiveaSun 
3) ผงพิเศษตราร่มชูชีพ 
4) เจลอาบน ้า โชกุบุสึ ฟอร์ เมน 

ผูช้ายตอ้งดูแลตวัเองมากข้ึน เพราะ
รูปลกัษณ์เป็นเร่ืองส าคญั  

คุณกิจ (19) 1) โฟมลา้งหนา้ perfect whip 
2) สบู่กอ้น ลกัซ์ 
3) Clinda M ยาทาสิว 
4) มอยเจอไรเซ่อ ราชเทวคีลินิก 
5) ครีมกนัแดด บีโอเร สีฟ้า 
6) ลิปมนั นีเวยี ฟอร์เมน 
7) โลชัน่ วาสลีน สีชมพู 
8) ครีมกนัแดดตวั บานาน่าโบท๊ สี

เขียว สูตรวา่นหางจระเข ้
9) สเปรยน์ ้าแร่ Vichy 

สิวข้ึน มีปัญหาผวิ หาวธีิแกจ้าก
อินเตอร์เน็ต แลว้ซ้ือตาม ลองใช ้อนั
ไหนท่ีดีก็ใชต่้อ อนัไหนไม่ดีก็เลิกใช ้

คุณกาย (19) 1) โฟมลา้งหนา้ พรเกษม คลินิก 
2) สบู่กอ้นเบนเนต สีส้ม 
3) ครีมกนัแดด NiveaSun 

มีปัญหาสิว ปรึกษาคลินิกและท่ีใชส้บู่
เบนเนตเพราะอยากมีผวิท่ีขาวข้ึน 
เน่ืองจากผวิเสียจากแดดมาเยอะ 

คุณโจ (19) 1) Essence Hada Labo 
2) สบู่ลา้งหนา้ ส้มใส 
3) Nivea ครีมกนัแดด 
4) โลชัน่ทาตวั Nivea for men 

พอข้ึนมหาวทิยาลยั ก็เลยคิดวา่รูปลกัษณ์
ภายนอกเป็นส่ิงส าคญั จึงตอ้งหนัมาดูแล
ตวัเองมากข้ึน 

คุณเค (25) 1) โฟมลา้งหนา้-9code 
2) Toner- Botanic 
3) ครีมทาหนา้-Bioderm 
4) Essence-Innisfree 
5) Bio-oil 

เม่ือยิง่โตข้ึนยิง่รู้สึกวา่ตอ้งดูแลตวัเอง
มากข้ึน และเม่ือเร่ิมดูแลตวัเองมาเร่ือยๆ 
จากเร่ิมใชโ้ฟมลา้งหนา้มาใชค้รีมทา
หนา้ จนหลงัๆมารู้สึกวา่แค่ครีมไม่พอ 
ยงัสามารถดูแลไดอี้ก จึงเร่ิมศึกษาจาก
การอ่านรีววิ 
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พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  
ค าถาม:  1.  คุณมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) 

อยา่งไร? (ใชข้องเดิมซ ้ าๆ/ ลองของใหม่เร่ือยๆ)  
 2.   คุณซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) บ่อยแค่ไหน? 
 3.  คุณมีวธีิการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareอยา่งไรบา้ง? 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรายกลุ่ม: 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณโอ (27) ลองของใหม่ไป

เร่ือยๆ 
เดือนละ 1 คร้ัง - แบรนด์ 

- บรรจุภณัฑ์ 
คุณอู๋ (26) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง - บรรจุภณัฑ์ 
คุณอิฐ (26) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 1 เดือนคร่ึงต่อ 1 คร้ัง - บรรจุภณัฑ์ 
คุณนทั (26) เปล่ียนใหม่ไปเร่ือยๆ 

ชอบลองของใหม่ 
อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง - บรรจุภณัฑ์ 

- พรีเซ็นเตอร์โฆษณา 
คุณปาแมน (27) 

ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 
3 เดือนต่อ 1 คร้ัง - คุณสมบติั 

- ผูผ้ลิต 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณตาร์ (20) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม เดือนละ 1 คร้ัง - โฆษณา 

- สรรพคุณ 
- ราคา 

คุณไบท ์(19) เปล่ียนใหม่ไปเร่ือยๆ เดือนละ 1 คร้ัง - ราคา 
- สรรพคุณ 
- สี 

คุณเจ (19) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม เดือนละ 1 คร้ัง - ราคา 
- ส่วนผสม 
- แบรนด์ 

คุณปล้ืม (19) เปล่ียนใหม่ไปเร่ือยๆ เดือนละ 1 คร้ัง - ราคา 
- แบรนด์ 
- บรรจุภณัฑ์ 
- สรรพคุณ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณเบสท ์(19) เปล่ียนใหม่ไปเร่ือยๆ เดือนละ 1 คร้ัง - รีววิจากเน็ต 

- ราคา 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ลกัษณะการซ้ือ ความถี่ ปัจจัยในการเลือกซ้ือ 
คุณโบท๊ (19) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม เดือนละ 1 คร้ัง 

- สรรพคุณ 
- แบรนด์ 

คุณกิจ (19) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม 2 อาทิตย ์1 คร้ัง 
- ราคา 
- พนกังาน (BA) 

คุณกาย (19) ซ้ือซ ้ าแบบเดิม เดือนละ 1 คร้ัง 
- รีววิในเน็ต 
- แบรนด์ 

คุณโจ (19) 
ซ้ือซ ้ าแบบเดิม เดือนละ 1 คร้ัง 

- บรรจุภณัฑ์ 
- แบรนด์ 
- ราคา 

คุณเค (25) 
เปล่ียนใหม่ไปเร่ือยๆ อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 

- บรรจุภณัฑ์ 
- ราคา 
- ส่วนผสม 

 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโดยรวม: 

พฤติกรรมการซ้ือ จ านวนคน (15) 

ลกัษณะการซ้ือ: 
ใชข้องเดิมซ ้ าๆ 8 
ลองของใหม่เร่ือยๆ 7 
ความถี่ในการซ้ือ: 
อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 2 
สองอาทิตย ์1 คร้ัง 1 
เดือนละ 1 คร้ัง 9 
2 เดือน 1 คร้ัง 1 
3 เดือน 1 คร้ัง 2 
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วธีิ/ปัจจัยการเลือกซ้ือ: (1 คนตอบหลายปัจจัย) 
บรรจุภณัฑ์ 6 
โฆษณา 2 
สรรพคุณ 5 
พรีเซ็นเตอร์ 2 
ผูผ้ลิต 1 
ตราสินคา้ 5 
ราคา 8 
การreviewสินคา้ 2 
ส่วนผสม 1 
 
ความส าคัญของเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ส าหรับผู้ชายในปัจจุบัน 

ค าถาม: คุณคิดวา่ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ส าหรับผูช้ายมี
ความส าคญัมาก-นอ้ยแค่ไหน? เพราะเหตุใด? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโอ (27) รู้สึกวา่skincareส าคญัส าหรับผูช้ายมาก รู้สึกไดว้า่คนไทยในปัจจุบนัหนัมาดูแล

สุขภาพและบุคลิกภาพมากข้ึน 
คุณอู๋ (26) รู้สึกวา่skincareส าคญัส าหรับผูช้ายระดบัหน่ึง เพราะตวัเองก็รู้สึกวา่ไม่ใชก้็ไม่

เป็นไร ยงัไม่ใช่ปัจจยั4 
คุณอิฐ (26) รู้สึกวา่skincareส าคญัส าหรับผูช้ายมาก เพราะรู้สึกวา่ภาพลกัษณ์เป็นfirst 

impressionของคนเรา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ท าใหต้อ้งรักษาและดูแลอยูเ่สมอ 
คุณนทั (26) รู้สึกวา่skincareส าคญัส าหรับผูช้ายมาก เปรียบเหมือนเป็นปัจจยั4ท่ีตอ้งมีอยูใ่น

ชีวติ 
คุณปาแมน (27) รู้สึกวา่skincareส าคญัส าหรับผูช้ายมาก เพราะคนท างานตอ้งเจอผูค้น ตอ้งหมัน่

ดูแลตวัเอง 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตาร์ (20) รู้สึกส าคญัปานกลาง ท าใหผู้ช้ายรู้จกัดูแลตวัเองมากข้ึน  
คุณไบท ์(19) รู้สึกส าคญั  เพราะรู้สึกวา่เป็นเหมือนของใชจ้  าเป็นประจ าวนัไปแลว้ ขาดไปแลว้

ไม่มัน่ใจ 
คุณเจ (19) รู้สึกส าคญัปานกลาง เป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่ผูช้ายดูแลตวัเองมากแค่ไหน  
คุณปล้ืม (19) รู้สึกส าคญัปานกลาง เป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆของช่วงชีวติ  
คุณเบสท ์(19) รู้สึกส าคญัปานกลาง เป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆของช่วงชีวติ  
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโบท๊ (19) รู้สึกส าคญัมาก เพราะเราไม่แต่งหนา้ ไม่มีอะไรมาปกปิด ผิวตอ้งดีจากขา้งใน 
คุณกิจ (19) รู้สึกส าคญัมาก เพราะจะไดดู้พร้อมตลอดเวลา แต่งหรือไม่แต่งหนา้ ก็ตอ้งดูดี 
คุณกาย (19) รู้สึกไม่ค่อยส าคญั ไม่ค่อยไดใ้ช ้แต่ตอ้งท าความสะอาด 
คุณโจ (19) รู้สึกส าคญัมาก เพราะผูช้ายสมยัน้ีใครๆก็อยากดูดี และยิง่มีผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม

กบัผูช้ายอ่ืนจึงเป็นเร่ืองท่ีดี 
คุณเค (25) รู้สึกเฉยๆ เพราะรู้สึกวา่เหมือนๆกนักบัผลิตภณัฑข์องผูห้ญิง แค่สร้างข้ึนมาเพื่อให้

ผูช้ายกลา้ใชs้kincareมากข้ึน 
 
ทศันคติต่อผู้ชายสมัยใหม่ทีบ่ริโภคเคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  

ค าถาม: คุณคิดอยา่งไรกบัผูช้ายท่ีใชเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในปัจจุบนั? 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโอ (27) รู้สึกดี ผูช้ายส าอางถือเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะจะรักความสะอาดดว้ย 
คุณอู๋ (26) รู้สึกปกติ แต่มีบางทีก็มากเกินไป คือพวกท่ีหมกมุ่นเกินไปก็ไม่ดี 
คุณอิฐ (26) รู้สึกปกติ เพราะปัจจุบนัทั้งผูช้ายและผูห้ญิงดูแลตวัเองกนัมากข้ึน  
คุณนทั (26) รู้สึกปกติ ไม่รู้สึกแปลกหรือไม่ชอบ เพราะก็เป็นผูช้ายปกติเหมือนเราๆท่ีดูแล

ตวัเองมากข้ึนก็เท่านั้น 
คุณปาแมน (27) รู้สึกปกติ เพราะปัจจุบนัมลภาวะเยอะ ซ่ึงหากผูช้ายจะหนัมาดูแลตวัเองมากข้ึนก็

ไม่ใช่เร่ืองแปลก 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตาร์ (20) รู้สึกเป็นเร่ืองปกติ เพราะผูช้ายก็อยากดูแลผวิเป็นเร่ืองธรรมดา 
คุณไบท ์(19) ถา้มากไปแลว้รู้สึกแปลก เพราะรู้สึกบางคนก็เยอะไป 
คุณเจ (19) รู้สึกเป็นเร่ืองปกติในระดบัคนทีดูแลตวัเองระดบัหน่ึง แต่ถา้มากไปก็รู้สึกแปลก 
คุณปล้ืม (19) รู้สึกวา่ผูช้ายไม่ควรดูแลจนเยอะเกินในดา้นการบ ารุงผวิ ดูไม่มีความเป็นผูช้าย 
คุณเบสท ์(19) รู้สึกแปลกถา้คนในวยัเดียวกนัใชเ้งินหมดไปกบัการดูแลผิว 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโบท๊ (19) ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดี  แต่ถา้ใชเ้ยอะ ก็จะมองวา่มีเพศไหนกนัแน่ 
คุณกิจ (19) ดีท่ีดูแลตวัเอง ใส่ใจตวัเอง เป็นเร่ืองปกติ 
คุณกาย (19) เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีดูแลตวัเอง แต่ถา้มากไป ก็อาจจะมองวา่เพศไหนกนัแน่ 
คุณโจ (19) ถา้เป็นผูช้ายท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์skincareอยา่งเหมาะสมก็เป็นเร่ืองดี แต่ถา้มากเกินไปก็

จะดูส าอางเกินความเป็นชาย อาจจะเหมือนตุด๊เกินไป 
คุณเค (25) รู้สึกวา่ปกติ ผูช้ายสมยัใหม่ก็ใชไ้ปเถอะ 
 
4.2 ส่วนที ่3 ทศันคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
ความเหมาะสมของวสัดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare)  
 ค าถาม:  1.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑดู์แลหรือบ ารุงผวิหนา้ 

(เช่น ครีม, เซร่ัม) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด 
เพราะเหตุใด? 

  2.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑช์ าระลา้งผวิหนา้ (เช่น   
โฟมลา้งหนา้ ท่ีลา้งเคร่ืองส าอาง) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร 
รูปร่างแบบใด เพราะเหตุใด? 

  3.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑดู์แลหรือบ ารุงผวิกาย 
(เช่น โลชัน่, ครีมกนัแดด) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบ
ใด เพราะเหตุใด? 
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  4.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะในการบรรจุผลิตภณัฑช์ าระลา้งผวิกาย (เช่น
สบู่, แชมพู) ควรมีลกัษณะมีวสัดุท่ีท ามาจากอะไร รูปร่างแบบใด เพราะเหตุ
ใด? 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุง
ผวิหน้า 

ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 

คุณโอ (27) ขวดแกว้ เพราะ
ดูไร้สารเคมี 

ขวดแกว้ เพราะดู
ไร้สารเคมี 

ขวดพลาสติก 
เพราะมีน ้าหนกั
เบา  

ขวดพลาสติก 
เพราะมีน ้าหนกั
เบา 

คุณอู๋ (26) ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 

พลาสติกขวดคว  ่า 
เพราใชง้านง่าย 

พลาสติกขวดป๊ัม 
เพราะตกแลว้ไม่
แตก 

คุณอิฐ (26) ขวดโลหะ 
เพราะน่าใชง้าน 
ดูเป็นผูช้าย 

ขวดพลาสติก 
เพราะทนทาน 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 

พลาสติกขวดป๊ัม 
เพราะตกแลว้ไม่
แตก 
 

คุณนทั (26) ขวด/กระปุกแกว้ 
เพราะดูปลอดภยั
ไร้สารผดิและดู
มีราคา 

หลอดพลาสติก 
เพราะสามารถ
สัมผสัปริมาณท่ี
เหลือได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 

พลาสติกขวดป๊ัม 
เพราะตกแลว้ไม่
แตก 

คุณปาแมน (27) แกว้/พลาสติก 
เพราะสามารถ
ท าได้
หลากหลายสี 

หลอดพลาสติก 
เพราะ สามารถ
สัมผสัปริมาณท่ี
เหลือได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้านง่าย 

พลาสติกขวดป๊ัม 
เพราะตกแลว้ไม่
แตก 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณตาร์ (20) พลาสติกแบบ

หลอดหรือขวด
ป๊ัม เพราะใช้
สะดวกและ
ทนทาน 

ขวดหรือหลอด
พลาสติกเพราะ
หล่นแลว้ไม่แตก 
ทนทานและใช้
สะดวก 

หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก ถนดัใน
การใชง้านแบบ
บีบมากกวา่ 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก ไม่แตก
ง่าย 

คุณไบท ์(19) พลาสติกแบบ
หลอด เพราะใช้
สะดวกและ
ทนทาน 

หลอดพลาสติก
เพราะหล่นแลว้ไม่
แตก ทนทานและ
ใชส้ะดวก ไม่
เลอะเทอะ 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก มือไม่
เป้ือนบรรจุภณัฑ์
ไม่เลอะเทอะ 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก 

คุณเจ (19) พลาสติกแบบขวด  
เพราะใชส้ะดวก
และทนทาน 

ขวดพลาดสติก 
เพราะสามารถกะ
ปริมาณในการ
ใชไ้ด ้

หลอดหรือขวด
ป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก 

ขวดป๊ัมหรือ
หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวกไม่แตกง่าย 

คุณปล้ืม (19) ขวดป๊ัมไม ้เพราะ
รู้สึกวา่ดูดี ดูเป็น
ธรรมชาติ ให้
ความรู้สึก
ปลอดภยั 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะไม่เลอะ
เทอะ ใชง้านง่าย 

ขวดโลหะแบบหวั
สเปรย ์เพราะ
รวดเร็ว ไม่ตอ้ง
เป้ือนมือ  

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก 

คุณเบสท ์(19) กระปุกแกว้ 
เพราะดูสะอาด
และดูส าอาง
เหมาะกบัผวิหนา้ 

หลอดพลาสติก 
เพราะคุน้เคยกบั
รูปลกัษณ์น้ี และ
ใชง้านง่าย 

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก 

หลอดพลาสติก 
เพราะใชง้าน
สะดวก 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
คุณโบท๊ (19) ควรจะเป็นแกว้ 

ขวดป๊ัม เพราะอยู่
ในแกว้มนัดูไม่มี
สารปนเป้ือน ไม่มี
ผลต่อเคมี ขวดป๊ัม
ใชง้านง่าย ไม่
เลอะเยอะ 

ขวดป๊ัม พลาสติก 
ไม่แตกง่าย 
ทนทาน ไม่ตอ้ง
เปิดฝา ใชง้านได้
เลย 

สเปรย ์พลาสติก 
พกพาง่าย ไม่
เป้ือนมือ บานาน่า
โบท๊กนัแดด 
อะไรง้ี ง่ายๆ 

ขวดป๊ัม พลาสติก 
ไม่แตกง่าย 
ทนทาน ไม่ตอ้ง
เปิดฝา ใชง้านได้
เลย ขอขวดใหญ่ๆ 
ข้ีเกียจเปล่ียนบ่อย 

คุณกิจ (19) เป็นหลอดบีบ 
พลาสติก เก็บ
รักษาดี ไม่โดนอา
กา สะอาดศ กะ
ปริมาณได ้ 

ขวดป๊ัม พลาสติก 
ไม่แตกง่าย 
ทนทาน ไม่ตอ้ง
เปิดฝา ใชง้านได้
เลย 

ขวดพลาสติกมีฝา
ปิด จบัถนดัมือ 
สะอาด 

ชอบสบู่กอ้น 

คุณกาย (19) กระปุกแกว้ เร็ว 
สะใจ ไดป้ริมาณ 
ควกัละทาเลย 

ขวดป๊ัม พลาสติก 
ไม่แตกง่าย 
ทนทาน ไม่ตอ้ง
เปิดฝา ใชง้านได้
เลย 

เป็นหลอด
พลาสติกใหญ่ๆ 
ง่ายๆ บีบใส่ เปิด
ปิด ถูๆง่ายๆเร็วๆ 

ชอบสบู่กอ้น 
เพราะเหลวมนัชา้ 
ตอ้งกดบ่อย ละ
มนัล่ืนๆ 

คุณโจ (19) ขวดป๊ัมแกว้ 
เพราะดูเรียบง่าย
และสะอาดตา 

ขวดป๊ัมไม ้เพราะ
ดูดั้งเดิม และใช้
งานง่ายเพราะกวา่
ไมจ้ะผ ุก็ใช้
หมดแลว้ 

ควรเป็นหลอด
พลาสติก เพราะ
สามารถคาดเดา
ปริมาณในการใช้
งานได ้

ขวดป๊ัมพลาสติก 
เพราะสะดวกต่อ
การใชง้าน ไม่
เลอะเทอะ 

คุณเค (25) เป็นแบบไหนก็ได้
ท่ีไม่ใช่แบบประ
ปุก เพราะรู้สึกจะ
สกปรกและไม่ใช่
แกว้เพราะจะได้

หลอดบีบหรือ
ขวดพลาสติก 
เพราะไม่แตกง่าย 

หลอดหรือขวด
พลาสติก เพราะมี
ขนาดใหญ่เหมาะ
กบัการใชง้านกบั
พื้นท่ีร่างกายท่ีมี

หลอดหรือขวด
พลาสติก เพราะมี
ขนาดใหญ่เหมาะ
กบัการใชง้านกบั
พื้นท่ีร่างกายท่ีมี
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ 

ดูแล/บ ารุงผวิหน้า ช าระล้างผวิหน้า ดูแล/บ ารุงผวิกาย ช าระล้างผวิกาย 
ไมแ่ตกง่าย และท่ี
ส าคญัตอ้งเป็น
ระบบปิด ไม่ใช่
บรรจุภณัฑท่ี์ตวั
ผลิตภณัฑจ์ะ
สัมผสักบัอากาศ
ง่ายๆ 

พื้นท่ีเยอะ พื้นท่ีเยอะ 

 
ความเหมาะสมของสีทีใ่ช้ในการท าบรรจุบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ  (skincare)  

ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์สีใดเหมาะ/ไม่เหมาะกบัคุณ? เพราะเหตุใด?   
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโอ (27) ไม่ชอบบรรจุภณัฑสี์แดง เพราะรู้สึกเป็นสีท่ีไม่ควรมาใชก้บัผวิพรรณ 
คุณอู๋ (26) ไม่ชอบบรรจุภณัฑสี์ม่วง เพราะดูไม่สะอาด แต่ชอบสีขาวเพราดูสะอาด 
คุณอิฐ (26) ไม่ชอบบรรจุภณัฑสี์แดง ชมพู ม่วง เพราะเป็นสีท่ีดูจดัจา้นเกินไป ชอบโทรสี

อ่อน เช่น เหลืองอ่อน เป็นตน้ 
คุณนทั (26) ไม่ชอบบรรจุภณัฑสี์แดง ส้ม เพราะดูเหมือนจะมีส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์

รุนแรง ไม่น่าใช ้แต่ชอบสีฟ้าอ่อน เพราะดูอ่อนโยนกบัผิว 
คุณปาแมน (27) ไม่ชอบบรรจุภณัฑสี์ม่วง เพราะดูไม่เหมาะกบัการดูแลผวิ ชอบโทนสีอ่อน เช่น 

เขียวอ่อน เหลืองอ่อนเป็นตน้ 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตาร์ (20) ไม่ชอบสีแดง เพราะรู้สึกเป็นสีท่ีใหค้วามร้อน ไม่สบายตวั สีม่วงก็ดูไม่เป็นผูช้าย 

แต่รู้สึกดีกบัสีเขม้ เช่น น ้าเงิน ด า เป็นตน้ 
คุณไบท ์(19) ไม่ชอบสีเทา สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึกสกปรก แต่รู้สึกดีกบัสีชมพู ฟ้า น ้าเงิน ด า ให้

ความรู้สึกสดใส สดช่ืน  
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณเจ (19) ไม่ชอบสีเหลือง เพราะสีสวา่งเกินไปและสามารถใหค้วามรู้สึกถึงส่ิงปฏิกูล แต่

ชอบสีโทนเขม้ เช่น สีกรมท่า น ้าเงิน เป็นตน้ เพราะดูเป็นสีท่ีเหมาะกบัผูช้าย 
คุณปล้ืม (19) ไม่ชอบสีโทนร้อน เพราะดูไม่น่าใช ้สีแรงเกินไป แต่ชอบสีน ้าเงิน  
คุณเบสท ์(19) ไม่ชอบสีโทนร้อน เพราะดูไม่น่าใช ้ร้อนเกินไป แต่ชอบสีโทนเยน็ เพราะให้

ความรู้สึกสดช่ืน เยน็สบาย 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโบท๊ (19) ไม่ชอบเหลือง ม่วง เพราะรู้สึกไม่น่าใช ้ ควรเป็นเทาน ้าเงิน ด า หรือแดงก็ได ้
คุณกิจ (19) ไม่ชอบสีทึบๆด า หรือใสๆท่ีโชวเ์น้ือผลิตภณัฑ ์ชอบสีขาว ดูสะอาด 
คุณกาย (19) ไม่ชอบสีม่วง ด า เพราะรู้สึกไม่น่าใช ้ชอบโทนสีสวา่ง เช่น เหลือง ส้ม ดูน่าเช่ือถือ 

น่าใช ้
คุณโจ (19) ไม่ชอบสีสวา่ง เช่น แดง เหลือง เขียว เพราะดูสดใสเกินความเป็นชาย ดูน่ารักไป 

แต่ชอบสีโทนมืด เช่น ด า เทา น ้าเงิน โดยเฉพาะสีเงิน  
คุณเค (25) ไม่ชอบสีแรงๆหรือพวกสีสะทอ้นแสง เพราะดูฉูดฉาดเกินไป แต่ชอบสีด า เพราะ

ใหค้วามรู้สึกมีระดบัและหรูหรา  
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4.4 ส่วนที4่ ทศันคติด้านบุคลกิภาพและคุณค่าตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท 
skincare 

ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์ใดมีบุคลิกภาพดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี) 

บุคลกิภาพของบรรจุภัณฑ์ 
โลหะ 

(จ านวนคน
ตอบ) 

พลาสติก 
(จ านวนคน

ตอบ) 

ไม้ 
(จ านวนคน

ตอบ) 

แก้ว 
(จ านวนคน

ตอบ) 
บุคลิกภาพติดดิน  
(Down-to-earth) 

- 13 2 - 

เป็นตน้แบบ (Original) 4 3 1 7 
มีความเป็นมิตร (Friendly) - 2 10 3 
กลา้ทา้ทาย (Daring) 11 1 1 2 
เป็นคนทนัสมยั (Trendy) 7 - 2 6 
เป็นคนน่าต่ืนเตน้ (Exciting) 7 - 5 3 
เท่ (Cool) 6 1 7 1 
มีความเป็นหนุ่มสาว (Young) 4 3 2 6 
มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร (Unique) 3 1 11 - 
น่าเช่ือถือ (Reliable) 4 1 - 10 
ความเป็นผูน้ า (Leader) 8 1 2 4 
เป็นคนมีระดบั (Upper class) 3 - 1 11 
มีความหรูหรา (Glamorous) 1 - 3 11 
มีเสน่ห์ (Charming) 2 - 10 3 
มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine) - 1 2 12 
เป็นคนเรียบง่าย (Smooth) 2 6 4 3 
มีความเป็นชาย (Masculine) 11 2 2 - 
มีความเป็นตะวนัตก (Western) 4 - 7 4 
มีความเป็นตะวนัออก (Eastern) - 1 8 6 
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4.5 ส่วนที ่5 ทศันคติรวบยอดเกีย่วกบับรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภท skincare 
ทศันคติของผู้บริโภคในกรณีทีบ่รรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) มีสี เดียวกนัแต่มี
รูปร่างหรือวสัดุทีต่่างกนั 

 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์สีเดียวกนัแต่วสัดุหรือรูปร่างต่างกนัท าใหมี้ผลต่อทศันคติ 
               หรือไม่? อยา่งไร? 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโอ (27) รู้สึกไม่แตกต่าง เพราะสีเปรียบเสมือนการบอกสรรพคุณหรือคุณลกัษณะของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
คุณอู๋ (26) รู้สึกแตกต่าง เพราะมีความรู้สึกแตกต่างกนัออกไปในขณะท่ีใชง้านผลิตภณัฑ์

จากบรรจุภณัฑท่ี์รูปร่างหรือวสัดุต่างกนั 
คุณอิฐ (26) รู้สึกแตกต่าง เพราะ การสัมผสัวสัดุหรือรูปร่าง รูปทรงจะใหค้วามรู้สึกท่ีไม่

เหมือนกนั ต่อใหสี้เดียวกนัก็ตาม 
คุณนทั (26) รู้สึกไม่แตกต่าง เพราะสีเปรียบเสมือนการบอกสรรพคุณหรือคุณลกัษณะของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
คุณปาแมน (27) รู้สึกไม่แตกต่าง เพราะสีเปรียบเสมือนการบอกสรรพคุณหรือคุณลกัษณะของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตาร์ (20) รู้สึกแตกต่าง เพราะลกัษณะการใชก้็จะต่างกนั ปริมาณก็จะต่างกนั 
คุณไบท ์(19) รู้สึกแตกต่าง เพราะเม่ือจบัจะท าใหรู้้วา่สินคา้นั้นมีราคาแพงหรือมีมูลค่าแพง

หรือไม่ 
คุณเจ (19) รู้สึกแตกต่าง แต่ต่างในทางท่ีดี ท าใหจ้  าแนกประเภทสินคา้ไดง่้ายข้ึน  
คุณปล้ืม (19) รู้สึกไม่แตกต่าง เพราะดูท่ีตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่ 
คุณเบสท ์(19) รู้สึกแตกต่าง เพราะถา้วสัดุบางอยา่งก็ดูมีราคา ดูทนทานมากกวา่ ซ่ึงส่งผลต่อการ

เลือกซ้ือ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโบท๊ (19) รู้สึกแตกต่าง ดว้ยจุดประสงคท่ี์ต่างกนั จุดประสงคเ์ปล่ียน การใชง้านเปล่ียน 
คุณกิจ (19) รู้สึกแตกต่าง การใชง้านเปล่ียน วธีิใชเ้ปล่ียน 
คุณกาย (19) รู้สึกไม่แตกต่าง ก็ใชไ้ดเ้หมือนกนั ดูท่ีตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่ 
คุณโจ (19) รู้สึกแตกต่างกนั เพราะสามารถส่ือสารออกมาไดต่้างกนั ขวดแกว้อาจจะดูมีราคา

กวา่ขวดพลาสติก ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของแบรนดไ์ด ้
คุณเค (25) รู้สึกแตกต่าง เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นหลอดขนาดเล็กเป็นพลาสติกสี

ขาว ก็จะดูเป็นเวชส าอาง ส่งผลใหคิ้ดวา่ผลิตภณัฑมี์ความอ่อนโยนมากกวา่บรรจุ
ภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
ความส าคัญหรืออิทธิพลของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในการเลือกซ้ือ
ตราสินค้า 
 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์มีความส าคญั/อิทธิพลในการเลือกซ้ือตราสินคา้หรือไม่?  
                              อยา่งไร? 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโอ (27) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑไ์ม่ส าคญั เพราะซ้ือสินคา้ท่ีตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่ 
คุณอู๋ (26) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั เพราะจะท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือมากข้ึนจาก

การสัมผสั 
คุณอิฐ (26) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั เพราะเม่ือบรรจุภณัฑมี์รูปลกัษณ์ท่ีมีราคา ตราสินคา้

นั้นๆก็จะดูมีราคาดว้ย 
คุณนทั (26) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั เพราะเม่ือบรรจุภณัฑมี์รูปลกัษณ์ท่ีมีราคา ตราสินคา้

นั้นๆก็จะดูมีราคาดว้ย 
คุณปาแมน (27) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑไ์ม่ส าคญั เพราะซ้ือสินคา้ท่ีตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่ 
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตาร์ (20) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑไ์ม่ส าคญัเท่าไหร่ เพราะเนน้ท่ีสรรพคุณของผลิตภณัฑม์ากกวา่ 
คุณไบท ์(19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั แต่ไม่เท่ากบัตราสินคา้ จะเก็บไวเ้ป็นตวัเลือกในการ

เลือกซ้ือคร้ังต่อๆไป 
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คุณเจ (19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั แต่ไม่เท่ากบัตราสินคา้  
คุณปล้ืม (19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั เพราะถา้บรรจุภณัฑ์น่าสนใจก็น่าทดลองซ้ือมาใช ้
คุณเบสท ์(19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส์ าคญั เพราะรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ท าใหอ้ยากทดลองซ้ือใช ้
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโบท๊ (19) ใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์มนัตอ้งดูดีไวก่้อน ส่ือถึงคนใช ้บา้นมีคนมาบ่อย 

ตอ้งดูดีนิดนึง 
คุณกิจ (19) พิจารณาบรรจุภณัฑก่์อน แต่ถา้คุณสมบติัเหมือนเดิม ก็ไม่แตกต่าง แต่บรรจุภณัฑ์

ก็มีผลในการเลือกหยบิ 
คุณกาย (19) เช่ือถือในแบรนดม์ากกวา่ บรรจุภณ์ัฑอะไรก็มนัเหมือนๆกนั ตราบใดท่ีเป็นแบ

รนด์นั้น 
คุณโจ (19) ใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑม์ากกวา่ตราสินคา้ เพราะถา้หากบรรจุภณัฑน่์าสนใจ 

ก็น่าทดลองซ้ือเลย ผูช้ายไม่ค่อยสนใจแบรนดเ์พราะไดศึ้กษาเท่าไหร่  
คุณเค (25) บรรจุภณัฑมี์ความส าคญัมาก เพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถบอกถึงความน่าเช่ือถือของ

ผลิตภณัฑไ์ด ้
  
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) กบัการสร้างทศันคติ บุคลกิภาพหรือ คุณค่า
ตราสินค้า 

 ค าถาม: คุณคิดวา่บรรจุภณัฑ์มีส่วนในการสร้างทศันคติดา้นบวกหรือลบ รวมถึงบอก 
                บุคลิกภาพหรือคุณค่าของตราสินคา้นั้นๆ หรือไม่? อยา่งไร? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโอ (27) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑไ์ม่มีผลต่อการสร้างทศันคติในดา้นๆใด รวมถึงการบุคลิกภาพ

หรือคุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑน์ั้นๆดว้ย 
คุณอู๋ (26) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติดา้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 
คุณอิฐ (26) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติดา้นการใชง้าน เพราะเช่ือวา่ถา้

ผลิตภณัฑเ์ลือกใชว้สัดุหรือคิดสร้างสรรครู์ปร่างของบรรจุภณัฑไ์ดดี้ จะท าให้
ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้นั้นๆดูน่าเช่ือถือและน่าทดลองใช ้
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณนทั (26) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติในแง่ของการเห็นคร้ังแรกและสร้าง

ความเช่ือทางดา้นบวกหรือลบไดเ้ม่ือดูจากบรรจุภณัฑ์ 
คุณปาแมน 
(27) 

รู้สึกวา่บรรจุภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการสร้างทศันคติ บุคลิกภาพหรือคุณค่าตราสินคา้ 
เพราะใหค้วามส าคญักบัสรรพคุณของผลิตภณัฑม์ากกวา่ 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณตาร์ (20) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติดา้นความเหมาะสมในการเลือกใช้

งาน  
คุณไบท ์(19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติดา้นการใชง้านและเลือกซ้ือ 
คุณเจ (19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติโดยตรง โดยเฉพาะเร่ืองของสีและ

รูปลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือถึงสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ 
คุณปล้ืม (19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติเร่ืองของสีและรูปลกัษณ์ท่ีสามารถ

ส่ือถึงสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ 
คุณเบสท ์(19) รู้สึกวา่บรรจุภณัฑส่์งผลต่อการสร้างทศันคติเพราะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละบ่งบอก

ความเป็นแบรนดข์องผลิตภณัฑน์ั้นๆได ้
 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) ความคิดเห็น 
คุณโบท๊ (19) มีส่วนในการสร้างทศันคติโดยตรง เพราะมนัส่ือสารถึงตวัแบรนด ์ถึงตวัผูใ้ช ้ดูดี

หรือไม่อยูท่ี่บรรจุภณัฑ ์
คุณกิจ (19) มีส่วนในการสร้างทศันคติบา้งไม่ส่งผลบา้ง ผลิตภณัฑห์นา้อยากใหดู้ดี แต่

ผลิตภณัฑต์วั ใส่อะไรมาก็ซ้ือถา้เป็นวาสลีน คือเช่ือในตวัแบรนดม์ากกวา่ 
คุณกาย (19) ไม่มีส่วนในการสร้างทศันคติ ดูท่ีคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากกวา่ 
คุณโจ (19) มีส่วนในการสร้างทศันคติและส่ือสารความเป็นแบรนดไ์ด ้
คุณเค (25) มีส่วนในการสร้างทศันคติเพราะบรรจุภณัฑส์ามารถความเป็นเอกลกัษณ์ของตรา

สินคา้นั้นๆได ้
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คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ในอุดมคติและใน อนาคต 
 ค าถาม:  1.  คุณคิดวา่บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท Skincareในอุดมคติของคุณตอ้งมี

คุณสมบติัอะไรบา้ง?เพราะเหตุใด? 

2. คุณคิดวา่บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภท 
Skincareในอนาคตควรมีลกัษณะแบบใด? 

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) 
ความคิดเห็น 

ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณโอ (27) ตอ้งดูดีทั้งรูปร่างและเลือกใชว้สัดุท่ีดู

มีราคา 
ตอ้งมีการออกแบบใหส้ามารถพกพาได้
ง่ายข้ึน เพื่อตอบสนองการใชง้านได้
ตลอดเวลา 

คุณอู๋ (26) ตอ้งตอบสนองการใชง้านให้ไดใ้น
ทุกๆสถานการณ์ 

บรรจุภณัฑส์ามารถเมินสภาพผวิไดแ้ละ
ปรับคุณสมบติัผลิตภณัฑต์ามสภาพผวิ 
ณ ขณะนั้นๆไดเ้ลย เป็นการเพิ่มบทบาท
ของบรรจุภณัฑใ์หม้ากข้ึนอีกระดบั 

คุณอิฐ (26) ตอ้งมีการป้องกนัผลิตภณัฑภ์ายในให้
ปลอดภยัตลอดอายกุารใชง้าน ท าให้
เส่ือมสภาพชา้ท่ีสุดและตอ้งดูดี 

อยากใหเ้คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ 
(skincare) ท าบรรจุภณัฑเ์ป็นแบบ
ลูกกล้ิง เน่ืองจากจะไดส้ะดวกต่อการใช้
งานและรวดเร็ว ไม่เสียเวลาใหก้ารทา 
และอยากใหท้ าขนาดเล็กเพื่อพกพาใน
ทุกๆแบรนด์ 

คุณนทั (26) ตอ้งสะดวกต่อการใชง้าน  อยากใหมี้ระบบสัมผสัแบบมีsensor เม่ือ
เอามือรองบริเวณฝาป๊ัม ผลิตภณัฑก์็จะ
ไหลออกมา เพื่อความสะดวกสบายและ
รวดเร็ว อีกทั้งยงัอยากใหมี้บรรจุภณัฑ์
เก่ียวกบัผวิหนา้ท่ีสามารถท าหนา้ท่ี
เป็นมาส์ค ล็อคบรรจุภณัฑต์ามโครง
หนา้ของผูใ้ช ้กล่าวคือ เม่ือตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑ ์ก็แค่น าบรรจุภณัฑว์างลงบน
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่1 

ช่ือ (อายุ) 
ความคิดเห็น 

ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
ใบหนา้ ผลิตภณัฑก์็จะเขา้ถึงผวิหนา้ทุก
ส่วน โดยมือไม่เป้ือนเลย ทั้งน้ีก็เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วเช่นเดียวกนั  

คุณปาแมน 
(27) 

ตอ้งใชว้สัดุท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์
นั้นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อตวั
ผลิตภณัฑ ์ 

อยากใหมี้บรรจุภณัฑท่ี์สามารถบรรจุ
ผลิตภณัฑห์ลายๆประเภทไดใ้นหน่ึงอนั 
เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการบ ารุงผิว 
ท าใหใ้ชง้านบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์
นั้นๆ เพียงหน่ึงคร้ังก็เสร็จขั้นตอนการ
ดูแลผวิแลว้ 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) 
ความคิดเห็น 

ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณตาร์ (20) หลอดและขวดป๊ัม เพราะเป็นวสัดุ

และรูปร่างท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์
ดา้นดูแลและช าระลา้งมากท่ีสุด อีกทั้ง
ยงัสะดวกต่อการใชง้าน 

ขวดใสท่ีสามารถวดัปริมาณผลิตภณัฑ์
ได ้และเป็นแบบระบบเซ็นเซอร์เพื่อ
ความรวดเร็วและไม่เลอะเทอะ 

คุณไบท ์(19) ขวดป๊ัม เพราะใชง้านสะดวก  ขวดป๊ัมแบบระบบเซ็นเซอร์เพื่อความ
รวดเร็วและไม่เลอะเทอะ 

คุณเจ (19) สีตอ้งแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ 
ขวดใสๆ พกพาสะดวก 

อยากใหผ้ลิตภณัฑแ์บบเดียวกนัแต่มี
บรรจุภณัฑท่ี์มีแนวทางแตกต่างเพื่อตอบ
รับความชอบของคนท่ีไม่เหมือนกนั 
ควรเป็นแบบเรียบง่าย แต่ดูหรูหรา 
อยากใหมี้แบบรีฟิลกบัผลิตภณัฑผ์วิหนา้
บา้ง 

คุณปล้ืม (19) ขวดป๊ัมพลาสติกเพราะสามารถรับรู้
ปริมาณผลิตภณัฑไ์ด ้

อยากไดค้รีมทาหนา้แบบมาร์ค แบบแค่
วางบนใบหนา้ก็ทาไดท้ัว่หนา้ไดแ้ลว้ 
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่2 

ช่ือ (อายุ) 
ความคิดเห็น 

ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณเบสท ์(19) ขวดแบบหลอดพลาสติก เพราะ

สามารถตรวจเช็คปริมาณคงเหลือได ้
อยากไดบ้รรจุภณัฑแ์บบรูปลกัษณ์ล ้า
สมยัมากข้ึน 

 
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี)  กลุ่มที ่3 

ช่ือ (อายุ) 
ความคิดเห็น 

ในอุดมคติ ในอนาคต (นวตักรรม) 
คุณโบท๊ (19) ใชง้านง่าย(ขวดป๊ัม) สะอาด ตวั

ผลิตภณัฑจ์ะสัมผสักบัตวัผูใ้ชน้อ้ย 
หากไม่ไดใ้ชง้าน 

ผลิตภณัฑ ์all-in-one และเป็นสเปรย ์
ทีเดียวเสร็จทั้งหนา้ทั้งตวั อยากใหเ้ร็ว 
ง่าย ครบถว้น ประหยดัเวลา 

คุณกิจ (19) ตอ้งมีอย. มอก. มีเคร่ืองหมาย มีการ
ตรวจสอบแลว้ พลาสติกซีลไวว้า่ยงั
ไม่ไดแ้กะ  

เซนเซอร์ กะปริมาณใหเ้รียบร้อย ตั้งค่า
ปริมาณไดเ้อง ไม่ส้ินเปลือง ปริมาณ
แน่นอน ติดผนงัไว ้แลว้เติมรีฟิลได ้ 

คุณกาย (19) ใชง้านได ้สะดวก รวดเร็ว สเปรยเ์หมือนโบท๊ เร็วดว้ย ไม่เลอะ 
คุณโจ (19) การดีไซน์ของบรรจุภณัฑค์วามเป็นสี

โทนมืด และมีสีเงินเขา้มาประกอบ มี
รูปร่างเรียว ก็จะดูน่าเช่ือถือและน่าซ้ือ 

อยากใหใ้นหน่ึงบรรจุภณัฑส์ามารถ
บรรจุผลิตภณัฑไ์ดห้ลายตวั เพราะ
สะดวกต่อการใชง้านและรวดเร็ว 

คุณเค (25) เนน้การใชง้านง่ายเป็นหลกั ไม่ใช้
พื้นท่ีมาก และชอบบรรจุภณัฑแ์บบ
ใส 

กดคร้ังเดียวสามารถไดผ้ลิตภณัฑห์ลาย
อยา่งพร้อมๆกนั 
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