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งานวิจยั นี้ ศึกษาถึ งพฤติกรรมการเลือกซื้ อและทัศนคติต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
1) เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิวของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่
เจนเนอเรชั่น วาย 2) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิวด้านคุ ณ สมบัติ
บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย 3) เพื่อศึกษา
ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ เจนเนอเรชั่ น วายเกี่ ย วกับ รู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว งานวิจยั นี้ ได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม กับ
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย จานวน 30 คน (6 กลุ่ม)
ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุการใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิวมีดว้ ยกันอยู่ 2 สาเหตุ คือ
การมีปัญหาผิวและการดูแลตัวเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองที่ดี โดยส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม
การซื้ อและมีปัจจัยในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิวไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความถี่ใน
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ต่างกัน 2) ทัศนคติ ด้านคุ ณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
สามารถสรุ ปออกมาเป็ นทัศนคติ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านแรกคือด้านความเหมาะสมของวัสดุและรู ปร่ าง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่โดยส่ วนใหญ่เน้นไปที่ความทนทาน และการใช้งานสะดวก รวมถึงต้องทาหน้าที่
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ภายในสะอาดและปลอดภัยต่อผิวอยูเ่ สมอ ส่ วนด้านที่สอง คือ
ด้านความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว กลุ่มตัวอย่างโดย
ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่ามีความเห็ นว่าสี โทนทึบหรื อโทนมืด เช่น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิน เป็ นต้น และ
สี ข าว มี ค วามเหมาะสมในการน ามาใช้เป็ นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส่ วนสี ฉู ด ฉาด สี โทนร้ อ น เช่ น สี แ ดง
สี เหลือง สี ส้ม เป็ นต้น ไม่เหมาะสมในการนามาใช้เป็ นบรรจุภณั ฑ์ 3) วัสดุแต่ละชนิ ดสามารถสื่ อถึง

(4)
บุคลิกภาพและคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้าที่ต่างกันออกไป 4) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญ
กับ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิว โดยมี ค วามเห็ น ว่า ความแตกต่ างของบรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว สามารถสื่ อถึ งมู ลค่าและความน่ าเชื่ อถื อของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดู แลผิว หรื อตราสิ น ค้า นั้น ๆได้ รวมถึ งมี ส่ วนในการตัดสิ น ใจทดลองใช้ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดูแลผิวด้วย นอกจากนี้ ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างต่อบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดู แลผิวในอุดมคติ และในอนาคตโดยส่ วนใหญ่ เป็ นไปในทางเดี ยวกัน คื อ เน้นความสะดวกและ
รวดเร็ วต่อการใช้งานเหมื อนกัน ดังนั้นการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว จึง
จาเป็ นต้องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายด้วย
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2016

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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็ นมา
หลังจากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ค วามขัดแย้งทางการเมื องขึ้ น ในประเทศไทยมามากกว่า 2 - 3 ปี
ส่ งผลกระทบให้เศรษฐกิ จในประเทศชะลอตัวลง ทั้งการนาเข้าและการส่ งออก ส่ งผลต่อเนื่ องใน
การจ้างแรงงานในอุ ตสาหกรรมต่ างๆ อี ก ด้วย แต่ ใ นปี พ.ศ.2558 นี้ นัก การตลาดแถวหน้าของ
ประเทศไทยต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าเศรษฐกิ จของไทยจะขยายตัวขึ้น โดยธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย (ธปท., 2558) ได้แถลงว่า “คณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557
ขยายตัวประมาณร้ อ ยละ 0.5 และมี แ นวโน้ ม ฟื้ นตัวต่ อ เนื่ อ งอย่า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป โดยคาดว่า
เศรษฐกิ จไทยจะกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2558 จากการทยอยฟื้ นตัวของการบริ โภคที่
ได้รับ ผลดี จากราคาเชื้ อเพลิ งที่ ป รั บลดลง และการลงทุ น ของภาคเอกชนที่ จะเพิ่ ม ขึ้ นหลังจากที่
ทางการได้เร่ งอนุ มตั ิโครงการลงทุนต่างๆ ในช่ วงที่ผา่ นมา” จึงสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ประเทศไทย
กาลังอยู่ในช่ วงฟื้ นตัว ซึ่ งเป็ นข่าวดี สาหรับวงการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในประเทศที่จะผลักดัน
และขับเคลื่อนการดาเนินธุ รกิจให้กา้ วหน้าต่อไป
ตลาดเครื่ องส าอางเป็ นตลาดที่ มี ก ารแข่ งขัน สู ง กว่าหนึ่ งแสนล้านบาทและเติ บ โตอย่าง
ต่อเนื่อง ตรงข้ามกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงนั้น เรี ยกได้วา่ ตลาดเครื่ องสาอาง
โตกว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ก็ ว่า ได้ ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากผู ้บ ริ โ ภคค านึ ง ถึ ง
บุคลิ กภาพของตนเองมากขึ้ น มี สินค้าจากนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้ น มี การเติบโตของสังคมเมือง
ทาให้มีแรงซื้ อมากขึ้น (ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ออนไลน์, 2557, 19 กรกฎาคม) โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคเพศ
ชาย อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยังเน้นสิ นค้าหลากหลายขึ้น โดยยึดติดแบรนด์นอ้ ยลงและมุ่งเน้นไปทางคุณภาพ
และราคาของสิ นค้ามากขึ้ น และด้วยปั จจัยเหล่ านี้ ท าให้ตลาดเครื่ องส าอางมี แรงผลัก ดันในการ
เติบ โตไปเรื่ อยๆ ท่ ามกลางการแข่งขันกันของแบรนด์ไทยและต่ างชาติ เพื่ อแย่งชิ งส่ วนแบ่ งทาง
การตลาด ซึ่ งกลุ่ มผลิ ตภัณ ฑ์ส ร้ างความงาม (Make up) สวยภายนอกยังมี แนวโน้ม เติ บ โตขึ้ น
เรื่ อยๆ ในขณะที่กลุ่มผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว (Skincare) สวยภายในก็กาลังมาแรงและมีโอกาสขยายตัว
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เรื่ อยๆ ตั้งแต่ตลาดบนจนถึ งตลาดล่าง โดยกลุ่มสิ นค้าตลาดบนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกระแสที่
คล้ายกัน โดยเน้นหนักที่ เรื่ องของสารสกัดธรรมชาติ 100% รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์ออร์ แกนิ ค ซึ่ งจะมี
ราคาสู ง เพราะ ผูซ้ ้ื อในกลุ่มนี้ มีกาลังซื้ อสู ง จึงเน้นแข่งขันกันที่คุณภาพ ทาให้ถึงแม้จะมีผบู ้ ริ โภค
น้อย แต่มีมูลค่าทางการตลาดสู ง ในส่ วนของกลุ่มตลาดกลาง กระแสของสิ นค้าจะเน้นไปที่กลุ่มคน
รุ่ นใหม่ที่เพิ่งเริ่ มทางานหรื อที่ เรี ยกว่า First Jobber ที่ มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี มี กาลังซื้ อที่ ดีอยู่ใน
ระดับกลาง และมี อตั ราการขยายตัวสู ง ซึ่ งจะมุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคาที่ เหมาะสมกับคุ ณภาพ
และส่ วนตลาดล่าง ซึ่ งถือว่าเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุด เพราะเป็ นที่ตอ้ งการมากและเป็ นฐานการบริ โภค
ส่ วนใหญ่ของประเทศ การแข่งขันจึงค่อนข้างสู ง รวมถึ งยังเกิ ดกระแสสวยทั้งภายในและสวยทั้ง
ภายนอกหรื อที่เรี ยกว่ากระแสการใส่ ใจความงามและสุ ขภาพก็กาลังขยายตัวมากในหมู่ผบู ้ ริ โภคและ
คาดว่าในอนาคตจะขยายตลาดเป็ นขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ตลาดเครื่ องสาอางคาดว่าจะเติมโต 7 - 8 %
สู งกว่า GDP ของประเทศ (Marketeer, 2557ก, 14 กรกฎาคม) ซึ่ งสอดคล้องกับข่าวจากสานักพิมพ์
ผูจ้ ดั การที่ ได้กล่ าวไว้เบื้องต้น โดย Marketeer กล่ าวไว้อีกว่า กลุ่มเครื่ องสาอางระดับกลางจะเป็ น
กลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสู ง โดยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางประเภท Make up ส่ วน
ใหญ่จะไม่มี Brand Loyalty เพราะเน้นไปที่ความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมามากมาย แต่
ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส่ วนใหญ่จะมี Brand Loyalty หากที่
ใช้อยูเ่ หมาะกับผิวแล้วก็จะไม่เปลี่ ยนแบรนด์ เพราะกลัวอาการแพ้หรื อผิว หน้าที่แย่ลง และในช่ วง
เวลาต่อมา ตลาด skincare และ Make Up ในประเทศไทยเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN ในครึ่ ง
ปี แรกของปี 2557 โดยตลาด Skincare ที่ใหญ่ที่สุดคือประเภทดูแลผิวหน้า ซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาดมาก
ถึ ง 68% ของตลาด skincare ทั้งหมด สามารถคิ ดเป็ นจานวนเงิ นถึ ง 35,752 ล้านบาท (Marketeer,
2557ง, 3 กันยายน) ดังนั้นตลาดความงามดังเช่นตลาดเครื่ องสาอางจึงเป็ นธุ รกิจที่มีสีสันสวยงามทาง
กลางสมรภูมิการแย่งชิงและการแข่งขันอย่างจริ งจังในปี 2557
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ภาพที่ 1.1 ส่ วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม
แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงมาจากเว็บไซต์ Marketeer (2557ง, 3 กันยายน)
ต่ อ มาในปี 2558 ตลาดธุ ร กิ จ เครื่ อ งส าอางและความงามยัง คงเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี อ ัต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตสู ง และขยายตัว ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากผู บ้ ริ โ ภคทั้ง เพศชายและหญิ ง ยัง คงให้
ความสาคัญกับสุ ขภาพและความงาม รวมถึงการดูแลตัวเองมากขึ้น จนทาให้ผบู ้ ริ โภคมองว่าสิ นค้า
กลุ่มนี้ เป็ นสิ นค้าจาเป็ นในชี วิตประจาวัน ซึ่ งทาให้ตลาดกลุ่ มนี้ เป็ นธุ รกิ จที่ โตเงี ยบและเป็ นแหล่ ง
ขุมทรัพย์ทางการตลาด (ผูจ้ ดั การ 360 องศา, 2558, 23 มกราคม) ซึ่งจากผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยที่ทาการสารวจเกี่ยวกับธุ รกิจที่รุ่งเรื องและเติบโตในปี 2557 และมีแนวโน้มเดินหน้า
ไปได้ดีในปี 2558 นั้น 2 อันดับแรกคือ ทางการแพทย์และความงามและธุ รกิจเครื่ องสาอางและครี ม
บารุ งผิว แสดงให้เห็ นว่าธุ รกิ จความสวยความงามยังคงเติ บ โตและขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง อี ก ทั้ง
ตลอด 5 ปี ที่ผา่ นมา ตลาดเครื่ องสาอางมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉลี่ย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่า
ตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท ซึ่ งตลาดอุ ตสาหกรรมเครื่ องส าอางในประเทศไทยกลุ่ ม skincare มี
มู ลค่าสู งถึ ง 400,000 ล้านบาท เป็ นผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวขาวถึ ง 48% ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวทัว่ ไป 43%
และผลิตภัณฑ์บารุ งแบบให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9% ถือว่าเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
เป็ นตลาดที่ ใหญ่ ม ากและขยายตัวขึ้ น เรื่ อยๆ เนื่ องจากการเปิ ดตลาดทางการค้ากับ กลุ่ ม ประเทศ
ASEAN ในอนาคต ทั้งนี้ ท าให้ ผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิ ตจะต้องคิ ดสิ่ งที่ แตกต่ างเพื่ อดึ งดู ดความ
สนใจให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการส่ งเสริ มการขาย การแจงรายละเอียดเรื่ องของวัตถุดิบที่
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นาเข้ามากจากต่างประเทศ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อผลิตมาจากวัตถุ ดิบธรรมชาติ และอีกหนึ่ ง
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคคือบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและความงาม
ที่นอกจากจะต้องสร้างความโดดเด่น ทันสมัยเข้ากับยุคและแบรนด์แล้ว ยังต้องคานึ งถึงการใช้งาน
จริ งเพื่อให้ประโยชน์สูงสุ ดอีกด้วย
บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าเป็ นเครื่ องมื อสาคัญชิ้ นหนึ่ งที่ ผูผ้ ลิ ตหรื อเจ้าของแบรนด์ใช้สื่อสาร
ข้อความถึ งผูบ้ ริ โภคผ่านรู ปร่ าง สี วัสดุ และการออกแบบอื่นๆ แสดงเอกลักษณ์ หรื อบุคลิกพิเศษที่
เป็ นลักษณะเฉพาะตน (Brand Image) ของผลิ ตภัณ ฑ์ และผูผ้ ลิ ตให้เกิ ดความเด่ นชัด ผิดแผกจาก
ผลิ ตภัณฑ์คู่แข่งขัน เป็ นที่สะดุ ดตาและเรี ยกร้ องความสนใจจากผูบ้ ริ โภคทั้งเก่ าและใหม่ให้จดจา
รวมถึ งถ่ายทอดวัตถุ ประสงค์ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ด้วย ดังนั้นบรรจุภณ
ั ฑ์จึงเปรี ยบเสมือน “พนักงาน
ขายเงี ย บ” (The Silent Salesman) ที่ ท าหน้ า ที่ โฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ แ ทนคน ณ บริ เวณจุ ด ซื้ อ
(Point of Purchase) (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์ , 2550) ซึ่ งมีอิทธิ พลกับการรับรู ้ จนแปรเปลี่ ยนเป็ นการ
เกิดทัศนคติของผูบ้ ริ โภคและการให้คุณค่ากับตราสิ นค้าได้ โดยเฉพาะกับตลาดธุ รกิจที่กาลังได้รับ
ความนิ ยมอยูใ่ นกระแสสังคมตอนนี้ ตลาดเครื่ องสาอางจึงจาเป็ นต้องใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ในการสื่ อสาร
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้จนได้
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ จึงเป็ นโอกาสดีที่ในช่วงปี นี้ผผู ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดเครื่ องสาอางหรื อความงามทั้งหลายจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถตอบโจทย์
ผูบ้ ริ โภคในยุคแห่ งการรั กสุ ขภาพและดู แลตัวเองมากขึ้ น แต่สิ่งที่ ตามมาหลังจากการเติบ โตของ
ตลาดเครื่ อ งส าอางก็ คื อ การเกิ ด สิ น ค้าประเภทเดี ย วกัน มากเกิ น ความต้อ งการของผู บ้ ริ โภคใน
ท้องตลาด จึ งเป็ นผลให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์บ างแบรนด์ต้องเลิ ก ไปเนื่ องจากสู ้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ตวั อื่ นๆไม่ ไ หว
ซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถยัง ยืน อยู่ไ ด้ด้วยความมั่น คงท่ า มกลางการแข่ งขัน ที่ ดุ เดื อ นนี้ ได้ คื อ ผู ท้ ี่
สามารถสร้ างตราสิ นค้าให้โดดเด่ น ชัดเจน มี เอกลักษณ์ และสร้ างทัศนคติที่ดีต่อผูบ้ ริ โภคในสมัย
ปั จจุบนั ได้ และเนื่องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีพฤติกรรมการเลือกซื้ อและทัศนคติในการจับจ่ายใช้
สอยในชี วิตประจาวันเปลี่ ยนไปจากแต่ก่อน กล่ าวคื อในปั จจุบ นั ผูบ้ ริ โภคไม่ เพียงแต่ซ้ื อสิ นค้าที่
ต้องการมาใช้แต่ยงั ซื้ อสิ นค้าที่แสดงถึงเป็ นตัวตนของผูบ้ ริ โภคด้วย หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่าเป็ นการ
ซื้ อตราสิ นค้ามากกว่าซื้ อความเป็ นจริ งของสิ นค้า ดังเช่ นในยุคที่เศรษฐกิ จก่อนจะเกิ ดวิกฤตการณ์
ฟองสบู่แตก มีคนไทยกลุ่มหนึ่ งที่อยูใ่ นสังคมเมือง มีฐานะและการศึกษา มีลกั ษณะบูชาตราสิ นค้า
หรื อของมียหี่ ้อที่มีชื่อเสี ยงโดยไม่มีเหตุผล คนกลุ่มนี้ แยกแยะผูค้ นด้วยการเลือกบริ โภคสิ นค้ามียี่ห้อ
หรื อไม่ อย่างไร โดยแท้จริ งแล้วไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุ ณสมบัติของสิ นค้า เรี ยกได้ว่าเป็ นการ
บริ โภคสิ น ค้าเพราะความมี ชื่อ เสี ย งของสิ น ค้าเป็ นหลัก เป็ นยุค ของภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า และ
ก่อให้เกิดอิทธิ พลกับคนยุคหลังที่เลียนแบบกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นค่านิ ยมของคนในสังคม
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ปั จจุ บ นั เช่ น การที่ ค นทางานในปั จจุ บ นั เลื อกซื้ อกาแฟสตาร์ บ คั ส์ แทนการซื้ อกาแฟรถเข็น เพื่ อ
แสดงรสนิ ยมและวิถีชีวิตของตน เช่นเดี ยวกันกับการเลื อกซื้ อกระเป๋ าที่คนในสังคมปั จจุบนั มักจะ
เลือกซื้ อกระเป๋ าหนังแท้ที่มียี่ห้อมากกว่ากระเป๋ าหนังแท้ที่ไม่มียหี่ ้อ แสดงให้เห็นว่าแค่คุณภาพของ
กระเป๋ ายังไม่พอ แต่ยงั ซื้ อสิ่ งที่การันตีวา่ กระเป๋ านี้ หากถือแล้วจะได้รับการชื่ นชมหรื อการยอมรับ
ในสังคม เป็ นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละช่วงวัยของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ยังมีทศั นคติแตกต่างกันออกไป
เนื่ องจากประสบการณ์ และพื้นฐานการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน เช่น ผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในช่ วงวัยที่เรี ยกว่า
Generation Y เป็ นวัยทางานที่มีอายุ 19 – 35 ปี เป็ นช่วงวัยเทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิต มีความ
ยืดหยุน่ สู ง ชอบแสดงออก เป็ นตัวของตัวเอง ไม่มีความอดทน มีความคาดหวังสู ง เน้นความรวดเร็ ว
ในการใช้ชีวติ เป็ นต้น ซึ่ งในช่วงวัยนี้ จะเป็ นช่วงวัยที่เริ่ มมีกาลังซื้ อ เนื่องจากเป็ นวัยทางานและมีเงิน
จับจ่ายใช้สอยได้เองแล้ว ดังนั้นจึงเป็ นวัยที่เหมาะกับการทาการตลาดอย่างยิ่ง ยิ่งสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ยนไปจากอดี ต กลุ่มที่ มีกาลังซื้ อที่น่าจับตามองในปั จจุบนั นี้ คงหนี ไม่พน้ กลุ่มผูช้ ายสมัยใหม่
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มผูช้ ายที่มีการแสดงออกเป็ นเพศชายแต่มีทศั นคติของผูช้ ายในรู ปแบบใหม่ใน
เรื่ องของการดูแลรักษาตัวทั้งใบหน้าและร่ างกาย เป็ นคนทันสมัย มีพฤติกรรมใช้และเลือกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์คุณภาพดี ราคาสู ง คนกลุ่มนี้ ใช้จ่ายเม็ดเงิ นเพื่อบารุ งบาเรอเสื้ อผ้า หน้า ผม และผิวพรรณ
เฉลี่ยปี ละ 250,000 – 350,000 บาท ซึ่ งสู งกว่าคนทัว่ ไปถึง 3 - 4 เท่า (Positioning, 2550, 5 มกราคม)
ดัง นั้น การท าให้ สิ น ค้า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ ตัวแบรนด์ เข้า ถึ ง ผู บ้ ริ โภคได้ จึ งต้อ งค านึ งถึ งความ
แตกต่างของผูบ้ ริ โภคด้วย ทั้งนี้ หากแบรนด์สามารถสร้างทัศนคติที่ดีได้จากด้วยวิธีใดก็ตาม การทา
ให้ผบู ้ ริ โภคสนใจในตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป
การมุ่ งหาวิธี ก ารสื่ อสารทางการตลาดเพื่ อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุค
ปั จจุบนั เป็ นปั จจัยสาคัญในการประสบความสาเร็ จทางธุ รกิ จ ทั้งนี้ ในตลาดเครื่ องสาอางและความ
งามที่มีการแข่งขันสู ง จึงจาเป็ นต้องคัดสรรวิธีการที่สามารถผลักดันให้สินค้าเข้าไปอยูใ่ นความคิด
แรกของผูบ้ ริ โภค (Top of Mind) และผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ได้รับความนิยมและขยายตัวมากใน
ตลอดช่ วงปี นี้ คือตลาดเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิ ว (skincare) ซึ่ งต่างก็ดึงกลยุทธ์ต่างๆ นานามา
สนองความต้อ งการ ทั้ ง นี้ สิ่ งที่ ผู ้บ ริ โภคจะรั บ รู ้ แ ละเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ก่ อ นเป็ นด่ า นแรกของ
กระบวนการสื่ อสารของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ก็คือบรรจุภณั ฑ์ เพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อและหาวิธีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางผ่านผูบ้ ริ โภคที่ มีกาลังซื้ อ (Purchasing Power)
ในปั จจุบนั ซึ่ งศึกษาตั้งแต่พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ในรุ่ นเจนเนอเรชัน่
วาย ที่มีวิถีชีวิตและวิธีการคิดที่ น่าสนใจ อีกทั้งยังกลุ่มคนที่ มีกาลังซื้ อและกาลังขยายตัวขึ้นเรื่ อยๆ
ทาให้สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของแบรนด์จะได้
ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ต่างกันและผูบ้ ริ โภคเองก็จะสามารถบอก
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ความต้องการในฐานะผูท้ ี่ตอ้ งใช้ประโยชน์จากบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์จริ ง ดังนั้นการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องสาอางที่สร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั จึง
เป็ นเรื่ อ งที่ น่ า สนใจและเหมาะสมกับ การศึ ก ษาท าการวิ จ ัย เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคและนามาปรับใช้กบั อุตสาหกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ของ
ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
1.2.2 เพื่อศึกษารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้านคุณสมบัติ
บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
1.2.3 เพื่อศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายเกี่ ยวกับ
รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare

1.3 คาถามนาวิจัย
1.3.1 พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของผูบ้ ริ โภคชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย เป็ นอย่างไร
1.3.2 รู ปแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ องส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ด้ า นคุ ณ สมบั ติ
บุคลิกภาพและคุณค่ามีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย อย่างไร
1.3.3 ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคชายสมัย ใหม่ รุ่ น เจนเนอเรชั่น วาย เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เป็ นอย่างไร
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1.4 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาหลักการทฤษฎี และแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องแล้วนามากาหนดกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ได้ดงั นี้
ช่ วงอายุของผู้บริโภคเพศชาย
สมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย
- ตอนต้น
-

ตอนปลาย

ทัศนคติของผู้บริ โภคเพศชายสมัยใหม่
รุ่ นเจนเนอเรชั่ นวาย ต่ อบรรจุภัณฑ์
เครื่ องสาอางประเภท Skincare:
1. บุคลิกภาพของบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภท Skincare
2. คุณสมบัติของบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภท Skincare
3. คุณค่าของบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภท Skincare

รู ปแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
ประเภท Skincare
- ด้านวัสดุ
- ด้านรู ปร่ าง
- ด้านสี
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

พฤติกรรมเลือกซื้อเครื่ องสาอางประเภท
Skincare ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่
รุ่ นเจนเนอเรชั่ นวาย
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ผูศ้ ึกษากาหนดพื้นที่ของการศึกษาให้อยูใ่ นบริ เวณเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) รวมถึง
ศึกษารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้วยวัสดุ รู ปร่ างและสี จากทัศนคติ
และความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพศชายกลุ่มสมัยใหม่รุ่น Generation Y
1.5.3 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น
Generation Y หรื อ เกิ ด ใน พ.ศ.2523 – 2539 (อายุ 19 -35) จ านวน 30 คน ซึ่ งสามารถแบ่ ง ได้
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1.5.3.1 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น Generation Y ตอนต้น หรื อเกิ ด
ใน พ.ศ.2523 – 2530 (อายุ 28 – 35) จานวน 15 คน
1.5.3.2 กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น Generation Y ตอนปลาย หรื อ
เกิดใน พ.ศ.2531 – 2539 (อายุ 19 – 27) จานวน 15 คน
1.5.4 ขอบเขตด้ านเวลา
ผูศ้ ึ ก ษาก าหนดช่ วงเวลาในการท าการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558
จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

1.6 คานิยามศัพท์ เฉพาะ
1.6.1 พฤติก รรมการเลือ กซื้ อ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ องส าอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) ของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่น เจเนอเรชั่น วายที่ ต้องการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพื่อดูแลรู ปร่ างหน้าตาของตนเองให้มีบุคลิกภาพ
ภายนอกที่ดี โดยมีปัจจัยและเงื่อนไขในการเลือกซื้ อที่ต่างกันออกไป
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1.6.2 รู ปแบบบรรจุ ภั ณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) หมายถึ ง บรรจุภณ
ั ฑ์
หลัก หรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เฉพาะหน่ วย (Primary Package / Individual Package) ซึ่ งเป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่
สัมผัสอยูก่ บั เครื่ องสาอางประเภทที่ไม่ได้ใช้แต่งสี ของผิว แต่ใช้ในการทาความสะอาด บารุ ง หรื อ
ป้ อ งกัน ผิ ว หนั ง เช่ น กระปุ ก ครี ม ขวดแชมพู ขวดสบู่ เหลว เป็ นต้น โดยมี ว สั ดุ รู ป ร่ า งและสี
ที่แตกต่างกันออกไป
1.6.3 ทัศนคติ หมายถึง ผลของการประเมินสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยแสดงออกมาได้ท้ งั เชิ งบวก
และเชิ งลบ สามารถแสดงออกได้ทางความรู ้สึก ความคิดเห็น ซึ่ งจะแสดงถึงบุคลิก คุณสมบัติและ
คุณค่าของลักษณะบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอาง Skincare
1.6.4 ผู้ บ ริ โภคเพศชายกลุ่ ม สมั ยใหม่ หมายถึ ง กลุ่ ม ประชากรกลุ่ ม ผูช้ ายสมัย ใหม่ ซึ่ ง
รวมทั้ง Metrosexual และ Ubersexual ที่ มี ก ารแสดงออกเป็ นเพศชาย โดยมี พ ฤติ ก รรมของผูช้ าย
สมัยใหม่ในเรื่ องของการดู แลรักษาตัวทั้งใบหน้าและร่ างกาย เป็ นคนทันสมัย มีพฤติกรรมใช้และ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ คุ ณ ภาพดี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ งอยู่ใ นช่ ว งคนรุ่ น
เจนเนอเรชัน่ วาย หรื อเกิดใน พ.ศ. 2523 – 2539 (อายุ 19 - 35)
1.6.5 บุ ค ลิ ก ภาพของบรรจุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) หมายถึ ง
คุณลักษณะของบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่สามารถสื่ อสารออกมาได้จาก
ทางด้านวัสดุ รู ปร่ างและสี ซึ่ งมีพ้นื ฐานมาจากคุณลักษณะของมนุษย์
1.6.6 คุณสมบัติของบรรจุ ภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) หมายถึง หน้าที่
และความสาคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์ทางด้านวัสดุ รู ปร่ าง และสี ที่มีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) แต่ละประเภท
1.6.7 คุณค่ าของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) หมายถึง การเรี ยนรู ้
และเกิดทัศนคติที่สามารถรับรู ้ได้จากการมีความสัมพันธ์กบั บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) สามารถสื่ อสารออกมาได้จากทางด้านวัสดุ รู ปร่ างและสี ของบรรจุภณั ฑ์

1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.7.1 ประโยชน์ เชิงปฏิบัติ
1.7.1.1 ท าให้ ท ราบถึ งพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ ใ น
ปัจจุบนั
1.7.1.2 ท าให้ เกิ ด แนวทางในการสร้ า งสรรค์ รู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ให้ตรงใจและเหมาะสมผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่
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1.7.1.3 ท าให้ส ามารถตอบสนองความต้องการลัก ษณะรู ป แบบของบรรจุภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) แก่ผบู ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ได้
1.7.2 ประโยชน์ เชิงวิชาการ
1.7.2.1 ท าให้ ส ามารถเป็ นเครื่ อ งพิ สู จน์ ข้อ เท็ จ จริ ง จากทฤษฎี แ ละบทความที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้
1.7.2.2 ทาให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาสามารถนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้รวมถึงศึกษาวิจยั
ต่อในงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางให้เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการ
ตัดสิ นในซื้ อของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบ นั นั้น จาเป็ นต้องมี การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี รวมถึ งวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสัญวิทยาและสี
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู ้ ทัศนคติ คุณค่าและบุคลิกภาพตราสิ นค้า
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูช้ ายสมัยใหม่ในรุ่ นเจเนอเรชัน่ วาย
2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเครื่ องสาอาง
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.1.1 ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Meaning)
ผู ผ้ ลิ ต ไปยัง แหล่ ง ผู บ้ ริ โภคหรื อ แหล่ ง ใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เบื้ อ งต้น ในการ
ป้ องกันและรักษาผลิ ตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุ ณภาพใกล้เคี ยงกับ เมื่ อแรกผลิ ตให้มากที่ สุ ด
นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่า หี บห่ อหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ งในกระบวนการผลิ ต
และหี บห่ ออาจสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง อาทิเช่น วัตถุประสงค์ดา้ นการเก็บ
รักษา เป็ นต้น (ดารณี พานทอง, 2524, น. 29)
การบรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่ องกับ
การออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ (สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ และปรานี
พรรณวิเชียร, 2529, น.128)
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การบรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึ ง การนาเอาวัสดุ เช่ น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบ
เป็ นภาชนะห่ อหุ ้มสิ นค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย มีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่ วน สร้ าง
ภาพพจน์ ที่ ดี มี ภ าษาในการติ ดต่ อสื่ อสารและท าให้ เกิ ดผลความพึ งพอใจจากผูซ้ ้ื อสิ นค้า (จรู ญ
โกสี ยไกรนิรมล และดารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2528, น. 109)
การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการตลาด ใน
การใช้วสั ดุ ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งมาสรรค์สร้ างภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ เพื่อปกป้ อง
ความเสี ยหายของผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพ เกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่ งและ
เพื่อการสื่ อสารต่ างๆ และการตลาดโดยมี ค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสม โดยการใช้ท้ งั ศาสตร์ ศิ ลปะและ
เทคโนโลยีร่วมกัน (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์, 2550, น. 9)
ดังนั้น การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ หมายถึ ง กิ จกรรมที่ นาเอาวัสดุ ประเภทต่างๆ มาใช้ในการห่ อหุ ้ม
สิ นค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยหรื อป้ องกันรักษาเพื่อให้สินค้าคงสภาพและไม่ให้ได้รับความ
เสี ยหาย รวมถึ งเพื่อการสื่ อสารต่างๆ ทางการตลาดเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและทราบถึ งสิ นค้าที่อยู่
ภายใน
2.1.2 หน้ าที่และความสาคัญของการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Functions)
ความต้องการในการใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ ในอดี ต คื อ ความสามารถการเก็ บ รั กษาสิ นค้าให้ค ง
สภาพ (Protection) ในระยะเวลาหนึ่งหรื อจนกว่าจะนาไปใช้ ต่อมาตลาดของสิ นค้ากระจายกว้างขึ้น
จึงเกิดความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อความสะดวกในการส่ งมอบต่อลูกค้า เพื่อความปลอดภัยในการ
ขนส่ ง และเมื่ อ มี ก ารแข่ ง ขัน มากขึ้ น บรรจุ ภ ัณ ฑ์ จึ ง มี บ ทบาทในด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ เริ่ มเน้นเรื่ องความสวยงาม สะดุดตา เรี ยกร้องความสนใจได้ดีกว่า
ตลอดจนพิจารณาถึงความสะดวกในการนาไปใช้ (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์, 2550, น. 10)
2.1.2.1 การรับรองสิ นค้า (Contain) คื อ การรองรับ สิ นค้าให้รวมกันเป็ นกลุ่ ม และ
หมวดหมู่ หรื อตามรู ปร่ างของภาชนะ ทาให้สะดวกในการเก็บรักษา ขนส่ ง ลาเลียงและบริ โภค
2.1.2.2 การปกป้ องผลิ ตภัณฑ์ (Protection) คือ การรั กษาสภาพสิ นค้าให้ค งอยู่ใน
สภาพที่ ดี แ ละป้ อ งกั น คุ ้ ม ครองสิ นค้ า ที่ อ ยู่ ภ ายในจากความเสี ยหายด้ ว ยเหตุ ต่ า งๆ ทั้ ง จาก
สภาพแวดล้อม มนุ ษย์ สัตว์ การขนส่ งโยกย้าย เพื่อให้สินค้าคงสภาพเดิ มเหมือนเมื่อออกจากแหล่ง
ผลิ ต หรื อ โรงงานมากที่ สุ ด ซึ่ งความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้แก่
1) ความเสี ยหายทางกายภาพ เป็ นความเสี ยหายในลักษณะของการชารุ ด
แตกหัก การยุบตัว การแตกสลาย ซึ่ งจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและการเก็บรักษาสิ นค้า
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2) ความเสี ยหายทางเคมี เป็ นความเสี ยหายที่ เกิ ด จากลั ก ษณ ะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านปฏิกิริยาเคมีในสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ นค้าประเภทอาหาร บรรจุภณั ฑ์ที่ไม่
ดี พอจะทาให้อาหารเสี ย บูดเน่ า เกิ ดเชื้ อรา การเปลี่ ยนแปลงของกลิ่ น สี รส ความกรอบ ความสด
ของอาหารต่างๆ
2.1.2.3 เคลื่อนย้ายได้ (Handling) กล่าวคือบรรจุภณั ฑ์ตอ้ งเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก
น้ าหนักไม่มากเกินไปจนทาให้ยกหรื อขนย้ายไม่สะดวก
2.1.2.4 การรักษา (Preserve) คื อ การช่ วยรั กษาคุ ณภาพของสิ นค้าให้คงเดิ ม ตั้งแต่
ผูผ้ ลิ ตจนถึ งมื อผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย รวมทั้งในระหว่างการใช้งานของผูบ้ ริ โภคด้วย โดยที่ บรรจุ
ภัณ ฑ์ อาจมี คุ ณ สมบัติ ในการรั ก ษาสิ น ค้าที่ เก็ บ ไว้ในอุ ณ หภู มิ ห้ องปกติ ห รื ออาจมี ก ารใช้ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิเข้ามาช่วย
2.1.2.5 การขนส่ ง (Transportation) คือ การขนส่ งสิ นค้าไปยังแหล่งตลาดเป็ นไปได้
ด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ปลอดภัย ใช้ตน้ ทุ นที่เหมาะสม เช่ น การใช้ตูค้ อนเทนเนอร์ (Container)
ในการขนส่ งสิ น ค้าจ านวนมากไปยัง ระยะทางไกลๆ รวมทั้ง การใช้บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ เพื่ อ การขนส่ ง
(Shipping Packaging) แบบต่างๆ เช่น กล่อง ลัง กระบะ (Pallet) ฯลฯ
2.1.2.6 เอกลัก ษณ์ เป็ นของตนเอง (Identification) กล่ า วคื อ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ต้ อ งมี
เอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคแยกแยะได้วา่ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
2.1.2.7 สร้างความสะดวก (Convenience) กล่าวคือ การอุปโภคบริ โภคสิ นค้าต่างๆ
ของผูบ้ ริ โภค ล้วนแต่ตอ้ งการความสะดวกในการกินและการใช้ โดยที่สามารถนาไปใช้ได้เลยทั้ง
การบริ โภคและการนาไปจาหน่ายตั้งโชว์ขายได้ท้ งั บรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั ๆ ของร้านค้าส่ งและร้านค้าปลี ก
รวมทั้งการเอื้ออานวยความสะดวกในการมีประโยชน์ใช้สอยภายหลังอีกด้วย
2.1.2.8 ดึ ง ดู ด ความสนใจ (Attractiveness) กล่ า วคื อ หน้ า ที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิ ตภัณฑ์ที่ขายในร้ านค้าสมัยใหม่ ซึ่ งไม่มีพนักงานขายดังเช่ นร้านค้ารู ปแบบเดิ ม
บรรจุภณ
ั ฑ์จึงต้องทาหน้าที่เสมือนพนักงานขายที่พูดไม่ได้ (Silent Salesman) ชักจูงผูบ้ ริ โภคเดินเข้า
มาหาผลิตภัณฑ์น้ นั
2.1.2.9 ช่ วยสื่ อ สารการตลาด (Communication) กล่ าวคื อ พื้ น ที่ บ นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่
นามาใช้บรรจุหีบห่ อผลิตภัณฑ์ทุกชนิ ด สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสื่ อข้อมูลต่างๆ กับผูซ้ ้ื อ
ได้ดว้ ยตราสิ นค้า (Brand) เพื่อจะสื่ อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์น้ นั มาจากใครและมีคุณภาพในระดับใด
สามารถอธิ บายคุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ได้ บอกวิธีการใช้บอกส่ วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
ได้ ปริ มาณบรรจุ อายุการใช้งาน คาเตือน รวมทั้งสร้ างรู ปภาพเพื่ออธิ บายถึงตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ยสิ่ งที่
เรี ยกว่า ฉลาก (Label) ทั้งนี้ เนื่ องจากการขายสิ นค้าในปั จจุบ นั นิ ยมใช้ระบบ Self-Service มากขึ้ น
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ดังนั้นผูซ้ ้ื อจะแสวงหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อจากรายละเอียดที่
ปรากฏบนฉลากหรื อบนหี บห่อเหล่านั้น
2.1.2.10 ช่วยส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อนามาใส่
ในภาชนะบรรจุที่ออกแบบแตกต่างกัน ใช้วสั ดุ แตกต่างกัน จะให้ภาพพจน์ในด้านคุ ณค่า (Value)
ของผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน บรรจุภณ
ั ฑ์จะช่ วยเพิ่มคุ ณค่าให้กบั ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ได้ ทาให้จาหน่ ายได้
ราคาสู งขึ้ น เพิ่ ม อุ ป สงค์ในสิ น ค้าเพิ่ ม ขึ้ น ขยายตลาดให้ ใหญ่ ข้ ึ น และสามารถกระจายสิ น ค้าได้
กว้างขวางขึ้ น นอกจากนี้ การสร้ างบรรจุ ภณ
ั ฑ์ด้วยรู ปแบบที่ แปลกใหม่ แตกต่างไปจากที่ มีอยู่ใน
ท้องตลาด ช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์และเรี ยกร้องความสนใจให้กบั ตลาดได้อย่างมาก
รวมถึงการบรรจุภณ
ั ฑ์ในหน่วยเล็ก-ใหญ่ ตามขนาดที่เหมาะแก่การอุปโภคบริ โภค ทาให้ลูกค้าซื้ อ
สิ นค้าได้ถูกต้อง ไม่ตอ้ งเกิดปั ญหาขาด-เกิน ย่อมจะพอในมากขึ้นและนาไปสู่ การซื้ อเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การบรรจุหน่วยเล็กๆ รวมกันในหี บห่อรวม (Multi-Packs) เป็ นผลผลักดันให้เกิดการซื้ อเพิ่มขึ้นและ
ความสะดวกของบรรจุภณั ฑ์เป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้าในปริ มาณเพิ่มขึ้นได้ ทั้งในเรื่ องความ
สะดวกในการหยิบใช้ การนาติดตัวไป หรื อการเปลี่ยนสถานที่ใช้สินค้าได้สะดวกขึ้น
จากบทบาทต่ างๆ ของการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ จะเห็ น ได้ว่า บรรจุ ภ ัณ ฑ์ (Packaging) มี
ความสัมพันธ์กบั Marketing Mix อย่างมาก ดังนี้
Product บรรจุภ ณ
ั ฑ์ท าหน้าที่ ป้ องกันให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ น้ ันอยู่ในสภาพที่ ดี ตั้งแต่ ใน
ขบวนการผลิตจนกระทัง่ ถึงมือผูซ้ ้ื อ ผูบ้ ริ โภค ช่วยรักษารู ปทรง รักษาคุณภาพ รักษาคุณสมบัติต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์น้ นั แบ่งแยกปริ มาณตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการหรื อเหมาะสมแก่การใช้ รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นหน่ วยเล็ กๆ ให้รวมกันอยู่ ท าให้สามารถส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ต่อผูซ้ ้ื อได้ ช่ วยเพิ่ ม คุ ณค่ าให้แก่
ผลิตภัณฑ์
Price การจัดจ าหน่ ายที่ ดี ช่ วยลดต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ายต่ างๆ ในการผลิ ต ในการจัด
จาหน่าย ทาให้สามารถลดราคาลงได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ช่วยกาหนดคุณค่าในสายตาของผูซ้ ้ื อได้ ผลิตภัณฑ์
ที่ราคาสู งย่อมใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดูมีค่า หรู หรา ด้วยการใช้วสั ดุที่มีค่า ตกแต่งอย่างสวยงาม ทาให้เพิ่ม
มูลค่าของสิ นค้าได้ หากต้องการจาหน่ ายสิ นค้าในราคาต่า ก็สามารถใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสื่ อแสดงถึ ง
ราคาได้เช่นกัน
Place การจัดจาหน่ ายจะดี ราบรื่ น เมื่ อสามารถส่ งมองผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ได้ง่าย การ
บรรจุหีบห่ อที่ดีทาให้ขนย้ายง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง สามารถวางขายได้เลย แยกเป็ น
หน่วยย่อยสะดวกแก่การจาหน่าย ย่อมจะเพิ่มพูนยอดขายได้
Promotion ข้อมู ล รู ป ภาพต่างๆ ที่ ปรากฏบนหี บห่ อ รู ป ทรงที่ แปลก การใช้วสั ดุ
ใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเร่ งเร้า กระตุน้ ความสนใจ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และจัดเป็ นสื่ อ Point
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of purchase ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากในปั จ จุ บ ัน การวางโชว์ม ากๆ เรี ย กร้ อ งสายตากระตุ ้น ความ
ต้องการได้ดี
2.1.2.11 ความต้องการของลู ก ค้า กล่ าวคื อ ก่ อนจะหี บห่ อสิ นค้า ผูผ้ ลิ ตควรศึ กษา
อย่างถ่ องแท้เสี ยก่ อนว่าใครคื อลู กค้า และลู ก ค้ามี ลกั ษณะและรสนิ ยมคล้ายกันหรื อแตกต่ างกัน
อย่างไร ลักษณะและอุปนิ สัยในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร นิ ยมซื้ อสิ นค้าครั้งเดี ยวคราวละ
มากๆ หรื อแบ่งซื้ อครั้งละน้อยๆ
2.1.2.12 ราคาของสิ นค้า กล่าวคือ สิ นค้าที่มีราคาสู ง ผูผ้ ลิตควรจะต้องมีการหี บห่อที่
ดี เพื่อป้ องกันการแตกหักเสี ยหาย ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม ประณี ต
และให้ถูกกับรสนิยมของผูบ้ ริ โภคด้วย
2.1.2.13 ต้นทุนเหมาะสม (Suitable Cost) คือ ต้นทุนในการผลิ ตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ต้อ งเหมาะสมตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลุ่ ม เป้ า หมาย กล่ า วคื อ ถ้ า เป็ นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข องสิ นค้ า
อุ ต สาหกรรม เช่ น ถุ ง ใส่ ปู น ซี เมนต์ ไม่ จ าเป็ นต้อ งออกแบบลวดลายสวยงาม แต่ ต้อ งปกป้ อ ง
ปูนซี เมนต์ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ขวดใส่ น้ าหอมที่ขายสุ ภาพสตรี ช้ นั สู ง จาเป็ นต้องเลือกวัสดุดี เช่น
แก้วเจียระไน และออกแบบให้หรู หราซื้ อทาให้ตน้ ทุนในการผลิตบรรจุภณั ฑ์สูง
2.1.2.14 คู่แข่ งขันรายอื่ นๆ กล่ าวคื อ คู่ แข่งขันรายอื่ น มี ก ารหี บ ห่ อสิ นค้าอย่างไร
ใช้วสั ดุอะไร และมีการออกแบบอย่างไร ซึ่ งผูผ้ ลิตจะต้องพยายามทาให้ดีกว่าคู่แข่งเพื่อชนะใจลูกค้า
2.1.3 โครงสร้ างของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Structure)
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสื่ อความหมายถ่ายทอดความหมายและความคิดต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์
นั้นๆได้ โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ (ดารา และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553, น. 295)
2.1.3.1 สี (Color) ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากสี ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อารมณ์ ใ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี นักการตลาดจึงความให้ความสาคัญกับการเลื อกใช้สีให้
เหมาะสมกับ ระดับ ชั้น ของผลิ ตภัณ ฑ์ ตราผลิ ต ภัณ ฑ์ และจะต้องสอดคล้องกับ วัฒ นธรรมของ
ประเทศนั้น ๆ ที่ เข้าไปท าธุ รกิ จ ด้วย (รายละเอี ย ดอยู่ใ นส่ วนของแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ สี )
ยกตัวอย่างเช่ น คนจีนและคนญี่ ปุ่น จะตีความหมายหรื อให้คุณค่ากับสี ม่วงออกมาเป็ นสิ่ งของที่ มี
ราคาแพงและสี เทาจะเป็ นสิ่ งของราคาถู ก แต่ในทางกลับกัน คนอเมริ กาเห็ นว่าสี ม่วงเป็ นสี ที่แสดง
ให้เห็นถึงความมีราคาถูกและสี เทามีราคาแพง เป็ นต้น
2.1.3.2 รู ปร่ าง (Shape) รู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์อาจสะท้อนลักษณะทางกายภาพของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ างอย่าง ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ส่ ว นจู ง ใจให้ เกิ ด การซื้ อ ที่ ส าคัญ ด้ว ย ทั้ง นี้ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี นอกจากจะต้องคานึ งถึงความสวยงามแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายใน
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การนาไปใช้ รวมทั้งมีฉลากพร้อมคาอธิ บายอีกด้วย อีกทั้งยังควรมีคาแนะนาในการใช้และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอะไรได้อีกบ้าง เป็ นต้น
2.1.3.3 ขนาด (Size) ผลิตภัณฑ์จานวนมากจัดแบ่งประเภทเพื่อจาหน่ ายตามขนาด
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการส่ วนตลาดต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน มีขนาดการใช้ต่างกัน
2.1.3.4 วัส ดุ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ (Material) บ่ อ ยครั้ งที่ ย อดขายและก าไรของผลิ ต ภัณ ฑ์
บางอย่างเพิ่มขึ้นเป็ นผลเนื่ องจากการปรับปรุ งวัสดุ ที่นามาใช้ในการจัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่สวยงาม ดึงดู ดใจลู กค้ามากขึ้น วัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถกระตุน้ อารมณ์
ของผูบ้ ริ โภคได้ดีเสมอ เช่ น บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ทาด้วยโลหะ ท าให้เกิ ดความรู ้ สึ กด้านความแข็งแกร่ ง
ทนทาน บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาด้วยพลาสติก จะให้ความรู ้สึกถึงความเบา ความสะอาดและบางทีหมายถึง
ความถูก ไม่แพง เป็ นต้น
2.1.4 ประเภทของการบรรจุภัณฑ์ (Classification of Package)
บรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปทรงเรขาคณิ ตที่แตกต่างกัน อาจเป็ นสี่ เหลี่ ยม อาจเป็ นทรงกลม ทรงแบน
หรื อมี ส่วนสู งและเป็ นวงรี หรื อลักษณะแบบใดๆ ซึ่ งขึ้ นอยู่ก ับการใช้ป ระโยชน์ ซึ่ งประเภทของ
บรรจุภณั ฑ์สามารถสามารถจาแนกได้ดงั นี้ (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์, 2550, น. 59)
2.1.4.1 บรรจุภณ
ั ฑ์หลักหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์เฉพาะหน่วย (Primary Package/ Individual
Package) คือ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สัมผัสอยู่กบั ตัวผลิ ตภัณฑ์หรื อเป็ นสิ่ งที่บรรจุผลิ ตภัณฑ์ไว้ จะทาหน้าที่
ป้ องกันแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง อาจจะใช้วสั ดุชนิ ดต่างๆ ได้ เช่น ขวดน้ าปลา หลอดยาสี ฟัน กระดาษ
ห่อขนม กระปุกเครื่ องสาอาง ฯลฯ
2.1.4.2 บรรจุภณ
ั ฑ์รองหรื อบรรจุภณั ฑ์ช้ นั ใน (Secondary Package/ Inner Package)
คื อ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ อยู่ถ ัดมาอี กชั้นหนึ่ ง ท าหน้าที่ รวบรวมผลิ ตภัณฑ์ หรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ หลัก จานวน
มากกว่า 2 ชิ้ นเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการจาหน่ ายหรื อการขนส่ งจานวนมาก เช่ น กล่ อง
กระดาษลูกฟูกบรรจุนมกล่อง U.H.T. 1 โหล หรื อลังพลาสติกใส่ น้ าอัดลม เป็ นต้น บรรจุภณั ฑ์ช้ นั ที่
2 นี้ นอกจากทาหน้าที่รวบรวมหน่ วยบรรจุของผลิตภัณฑ์แล้ว อาจเพื่อป้ องกันการแตกหักเสี ยหาย
ของสิ นค้าเพิ่มขึ้น เช่น สบู่แต่ละก้อนจะห่ อด้วยกระดาษไข 1 ชิ้น แล้วใส่ กล่องกระดาษหรื อห่ อด้วย
กระดาษลามิ เนทที่ พิ ม พ์ไ ว้ส วยงามทับ อี ก ชั้น หนึ่ ง หรื อ ขวดเหล้าจะบรรจุ ใ นกล่ องกระดาษอี ก
ชั้นหนึ่ ง วัตถุ ที่เป็ นรู ปทรงกลมมักต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ช้ นั ที่ 2 เพิ่มขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาทางด้านการ
วางเรี ยงซ้อนกัน และเพื่อความสวยงามในการวางโชว์ขายในร้านขายปลีก
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2.1.4.3 บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ ง (Outer Package/ Shipping Package) บรรจุภณ
ั ฑ์
ลักษณะนี้ มกั ไม่ตอ้ งการความสวยงาม จัดทาเพื่อความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าหน่ วยเล็ก
จานวนมาก เพื่อความประหยัดในการใช้พ้นื ที่เก็บรักษาหรื อขนส่ ง ป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น
ได้จากการขนส่ งหรื อเก็บรักษาได้ ต้องการความแข็งแรง ทนทานมากที่ สุด เช่ นกล่องลู กฟู กที่ ใส่
เครื่ องอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆ ลังไม้ที่ใส่ เครื่ องจักร เป็ นต้น ในปั จจุบนั แนวโน้มของบรรจุภณ
ั ฑ์กล่อง
กระดาษลูกฟูกถูกนามาใช้งานด้านบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ งมากขึ้น เกิดขึ้นแทนที่ไม้ซ้ื อนับวันจะ
หายากขึ้ นและใช้ล วดลายสี สั นสวยงามเพื่ อประโยชน์ ด้าน Display ด้วย เช่ น กล่ องใส่ ผลไม้ไ ป
ต่างประเทศ กล่องใส่ บะหมี่สาเร็ จรู ปต่างๆ เป็ นต้น
2.1.5 วัสดุในการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials)
วัสดุ ที่นามาใช้ในการผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยพื้ นฐานแล้วสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่
2.1.5.1 ไม้และเยือ่ ไม้ (กระดาษ)
ไม้เป็ นวัสดุธรรมชาติที่ถูกนามาใช้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่โบราณ ใช้ท้ งั ส่ วนที่เป็ นใบ
และลาต้น ได้แก่ ใบกล้วย ใบไผ่ ใบบัว ใบจาก ใบมะพร้ าว กาบหมาก ต้นกล้วย นามาท าเชื อก
สาหรับมัด หวาย ต้นไผ่นามาจักสานเป็ นตะกร้า กระบุง ชะลอมต่างๆ ลังไม้และกระบะต่างๆ ล้วน
ผลิ ตจากลาต้นของต้นไม้มาเลื่ อยแผ่น ต่อมาเทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้ น มี การแปรรู ปไม้ให้
เป็ นเยื่อกระดาษแล้วนามาผลิ ตเป็ นกระดาษรู ป แบบต่างๆ กัน เช่ น กระดาษเหนี ยว กระดาษแก้ว
และกระดาษแข็ง แล้วนากระดาษเหล่านี้ มาแปรรู ปอีกเป็ นกล่องกระดาษลูกฟูกเป็ นถุง ที่นาไปใช้ใน
การผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เพื่ อ การขนส่ ง มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากราคาถู ก และรั บ แรงกระแทกได้ดี และ
ออกแบบเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ได้ง่าย ดังจะเห็ นได้จากกล่องที่ใช้ใส่ ผลิตภัณฑ์จานวนมากๆ เวลาขนส่ ง
นอกจากนั้นกระดาษลูกฟูกยังสามารถนาไปดัดแปลงผลิตเป็ นที่ต้ งั โชว์สินค้าในร้านค้าปลีกได้อย่าง
สวยงาม เพราะพิ ม พ์สี ได้ กล่ องกระดาษแข็ง น ามาใช้ใส่ สิ น ค้าที่ มี น้ า หนัก เบา ใช้เป็ น Primary
Package และ Secondary Package เช่ น กรณี กล่องผ้าอนามัย กล่องใส่ กระดาษเช็ดมือ กล่องที่ใช้ใส่
ขวดน้ าหอม กล่องใส่ ขวดสุ รา กล่องใส่ ของเด็กเล่นต่างๆ กล่องกระดาษแข็งมีขอ้ เสี ยคือ ไม่แข็งแรง
ต่อการรับแรงกดและแรงกระแทก แต่นาไปพิมพ์สอดสี สวยงามได้ง่าย ผลิตง่ายและนาไปใช้งานได้
สะดวก ไม่เสี ยพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการเก็บบรรจุภณ
ั ฑ์ก่อนนาไปใช้งาน นอกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
ชนิดนี้แล้ว ยังมีการนากระดาษไปผลิตเป็ นซองและเป็ นถุง ซึ่ งสามารถจะบรรจุผลิตภัณฑ์และนาติด
ตัวไปไหนๆ ได้ เช่น ถุงกระดาษ ที่ร้านค้าประเภทเสื้ อผ้านิ ยมนาไปใช้ท้ งั เพื่อใส่ เสื้ อผ้าให้ลูกค้าและ
เพื่อส่ งเสริ มการจาหน่ าย ลู กค้าถื อไปประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้ต่อ โดยถื อว่าเป็ นสื่ อโฆษณา

18
เคลื่อนที่ ใครพบเห็นข้อความต่างๆ บนถุงหรื อซองกระดาษเหล่านั้น จะมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ติดตามหาซื้ อเมื่ อเกิ ดความต้องการ นับเป็ นสื่ อการส่ งเสริ มการขายที่บอกถึ งแหล่งที่ มาของสิ นค้า
และโฆษณาสิ นค้าได้ดี
2.1.5.2 แก้ว
เป็ นวัส ดุ ที่ นามาใช้กนั นานกว่า 4,000 ปี มี คุณสมบัติที่ ดีในการบรรจุ สิ่งที่ ตอ้ งการ
ป้ องกันปฏิ กิริยาทางเคมี ทนแรงกดได้ดี มี ความแข็งแรงกว่าเหล็ก ใส ดู มีคุณค่า ขวดแก้วมักจะมี
ปั ญหาที่ฝาเปิ ด - ปิ ดและต้นทุนของค่าแบบ (Mold) แพงมาก ต้องผลิ ตครั้งละมากๆ เป็ นแสนหรื อ
ล้านขวด ยกเว้นแต่จะใช้ขวดที่เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป นอกจากนี้ ขวดแก้วที่แข็งแรงที่สุดคือขวดทรง
กลม ซึ่ งทาให้เปลืองที่ในการขนส่ งและต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์อีกชั้นหนึ่ ง เช่น ขวดเหล้าชนิ ดต่างๆ ที่
ส่ งขายจากต่างประเทศ จะบรรจุใส่ กล่องกระดาษแข็งแรงอี กชั้นหนึ่ ง ข้อดี ของขวดที่ ยงั คงเป็ นที่
นิ ยมใช้กนั มาก คือ นากลับมาหมุนเวียนใช้กนั ได้อีกหลายๆ รอบและเมื่อไม่ตอ้ งการใช้งานแล้ว ยัง
นากลับมาผลิตใหม่ได้
2.1.5.3 โลหะ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้มากที่สุด คือ กระป๋ อง ซึ่ งผลิ ตจากแผ่นเหล็กบางชุ บดี บุก เนื่ องจาก
สามารถทนความร้ อนได้ดี นาไปต้มฆ่าเชื้ อได้ แข็งแรงและสามารถบรรจุได้รวดเร็ ว จึงนามาใช้ใน
การบรรจุ อาหารประเภทที่ ตอ้ งการปิ ดสนิ ท และฆ่าเชื้ อโรคด้วยความร้ อน การปิ ดสนิ ทในระบบ
สุ ญญากาศจะหยุดยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยห์ รื อแบคทีเรี ยที่ยงั มีหลงเหลืออยูไ่ ด้ แต่กระป๋ อง
มีขอ้ เสี ยที่อาจจะบุบ ฉี กขาดได้ หากได้แรงกระแทกมากและการชุบดีบุ กไม่ดีพอ จะทาปฏิกิริยากับ
อาหารที่บรรจุได้ กระป๋ องบรรจุอาหารในปั จจุบนั จะผลิตจากอลูมิเนียม ซึ่ งมีน้ าหนักเบากว่าและไม่
เป็ นสนิ ม ในปั จ จุ บ ัน มี ว สั ดุ โ ลหะชนิ ด ใหม่ ที่ ก าลัง ได้รับ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น คื อ แผ่น อลู มิ เนี ย ม
(Aluminium Foil) ที่นามาทาเป็ นซองบรรจุอาหารชนิ ดต่างๆ ที่มีไขมันและต้องการป้ องกันไม่ให้
อากาศเข้า เช่น ซองบรรจุบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปประเภทต้มยา ซองบรรจุขนมขบเคี้ยวที่มีลกั ษณะกรอบ
แผ่นเปลวอลูมิเนี ยมนี้ นอกจากป้ องกันความชื้ นอากาศและกลิ่นรสได้ดี ยังให้ภาพคุณค่าสู งขึ้นกับ
ตัวผลิตภัณฑ์ เพราะมีความเงา แวววาวสะท้อนแสงเรี ยกร้องสายตาได้ดี
2.1.5.4 พลาสติก
เป็ นวัส ดุ ที่ มี แ นวโน้ ม การใช้ เพิ่ ม ขึ้ น สู งมาก เนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติ ที่ ส ามารถจะ
เปลี่ ยนแปลงรู ปทรงได้หลายลักษณะ เช่ น ให้เป็ นรู ปทรงแข็งแรงแบบขวด ลัง กล่อง หรื อให้เป็ น
วัสดุ รูปทรงอ่อนตัวนามาทาซองได้ใช้ห่อได้ ทาเป็ นหลอด เป็ นถุ งได้ มีวสั ดุ พลาสติ กให้เลือกใช้
หลายชนิด ราคาประหยัด สามารถพิมพ์ตกแต่ง สอดสี ได้สวยงาม การผลิตลงทุนน้อย แต่อย่างไรก็ดี
การเลื อกใช้พลาสติกต้องมี ความเข้าใจในวัสดุ แต่ละชนิ ด เพราะมี คุณสมบัติที่แตกต่างกันอยู่มาก
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เช่ น บางชนิ ด ยอมให้ อ ากาศเข้า ได้ บางชนิ ด ไม่ ไ ด้ บางชนิ ด ทนความร้ อ นได้ บางชนิ ด ไม่ ไ ด้
ตลอดจนปฏิกิริยาทางเคมีบางประการและที่สาคัญ ปริ มาณการใช้พลาสติกมากขึ้นเพียงไร ย่อมก่อ
ผลด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในการเพิ่ ม ปริ ม าณขยะมากขึ้ น อัน เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เกิ ด ท่ ออุ ด ตัน น้ าท่ วมใน
กรุ งเทพฯ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้แก้ไขปั ญ หาการย่อยสลายยากไปได้ม าก เช่ น ถุ งใส่
สิ นค้าของห้างร้านต่างๆ จะมีความทนทางได้เพียง 3 เดือน แล้วถุงจะเสื่ อมสภาพยุย่ เป็ นผงไปเอง
2.1.6 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
ประชิ ด ทิณบุตร (2531, น. 81) ได้เล่าว่า ในปี ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริ กาใช้เงิ นมากกว่า 50
พันล้านเหรี ยญไปในการใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าการโฆษณา โดยมีเหตุผลว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ นแนวโน้มต่อไปในการที่จะเข้าถึงการบริ การตนเอง (Trend Toward Self-Service) ที่ตอ้ งการให้
บรรจุภณั ฑ์ได้แสดงบทบาท 2 ประการ ไปพร้อมๆ กัน คือ ทั้งการโฆษณาและการขาย (Advertising
and Selling) ดังนั้น บรรจุภณ
ั ฑ์จึงกลายเป็ นสิ่ งที่ แสดงรวมไว้ซ่ ึ งรู ป ร่ างลักษณะทางกายภาพของ
ภาชนะบรรจุ (Container) การออกแบบ สี สัน รู ปร่ าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง
หลักการออกแบบบรรจุภณั ฑ์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.1.6.1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ (The Structure Packaging Design)
การออกแบบโครงสร้าง หมายถึง การกาหนดลักษณะรู ปร่ าง รู ปทรง ขนาดปริ มาตร
ส่ วนปริ มาณอื่นๆ ของวัสดุ ที่จะนามาผลิ ตและประกอบเป็ นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้
สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ ง (ประชิ ด ทิณบุตร, 2531, น.
86)
การออกแบบโครงสร้ างบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เป็ นการออกแบบทางด้านเทคนิ ค และทาง
กายภาพของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ โดยเน้ น กระบวนการบรรจุ ใ ส่ การรั ก ษาคุ ณ ภาพและคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมต่ อ การขนส่ ง และการกระจายสิ นค้า เพื่ อ สร้ า งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถเอื้ อ อ านวย
คุ ณประโยชน์ด้านหน้าที่ ใช้สอยได้ดี มี ความปลอดภัยต่อการคุ ม้ ครองผลิ ตภัณฑ์ ความประหยัด
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต การบรรจุ การขนส่ ง การเก็ บ รั ก ษา การวางจาหน่ ายและการ
อุ ป โภคบริ โ ภค ซึ่ งทั้ ง นี้ ต้อ งการอาศัย ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยร่ วมด้วย
การออกแบบประเภทนี้ ผู อ้ อกแบบจะมี บ ทบาทสร้ างสรรค์บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ป ระเภท
Individual Package และ Inner Package ที่สัมผัสอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ช้ นั แรกและชั้นที่ 2 เป็ นส่ วนใหญ่
แต่จะมีรูปร่ างลักษณะอย่างไรนั้นก็ข้ ึนอยู่กบั ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ประเภทใดเป็ น
ตัวก าหนดขึ้ นมา ซึ่ งผูอ้ อกแบบจะต้องศึ ก ษาข้อมู ล ของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ จะต้องบรรจุ และออกแบบ
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โครงสร้างเพื่อรองรับการบรรจุให้เหมาะสม โดยอาจจะกาหนดให้มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะหรื อทาให้
รู ปร่ างที่เหมาะแก่การจับถื อ หิ้ ว และอานวยความสะดวกต่อการนาเอาผลิตภัณฑ์ภายในออกมาใช้
พร้อมทั้งทาหน้าที่ให้ความปกป้ องคุม้ ครองผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย นอกจากนี้ผอู ้ ออกแบบจะต้อง
อาศัยความรู ้และข้อมูลตลอดจนปั จจัยต่างๆ เข้ามาพิจารณาตัดสิ นใจร่ วมในกระบวนการออกแบบ
เช่น ราคาวัสดุ การผลิตเครื่ องจักร การขนส่ ง การตลาด การพิมพ์ ฯลฯ ที่จะต้องพิจารณาว่ามีความ
คุม้ ทุนหรื อเป็ นไปได้ในระบบการผลิตและจาหน่ายเพียงใดแล้วจึงจะมากาหนดเป็ นรู ปร่ าง รู ปทรง
(Shape and Form) ของบรรจุภณ
ั ฑ์อีกครั้งหนึ่ งว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ควรจะออกมาในลักษณะอย่างไร ซึ่ ง
รู ปทรงทางเรขาคณิ ต รู ปทรงอิสระก็มีขอ้ ดี - ข้อเสี ยในการบรรจุ การใช้เนื้ อที่และมีความเหมาะสม
กับชนิ ด ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป วัสดุ แต่ละชนิ ดมีขอ้ จากัดและสามารถดัดแปลง
ประโยชน์ได้เพียงใด หรื อใช้วสั ดุ ในมาประกอบจึงจะเหมาะสมดี กว่าหรื อลดต้นทุ นในการผลิ ต
ได้มากที่สุด ดังนั้นจะเห็ นได้ว่านักออกแบบมิใช่ ว่าจะสร้ างสรรค์ได้ตามอาเภอใจ แต่กลับต้องใช้
ความรู ้ และข้อมู ลจากหลายๆด้านมาประกอบกัน จึงจะทาให้ผลงานออกแบบนั้นมีความสมบู รณ์
และสาเร็ จออกมาได้
2.1.6.2 การออกแบบกราฟฟิ คสาหรับบรรจุภณั ฑ์ (Graphic Design for Packaging)
การออกแบบกราฟฟิ ค หมายถึง การสร้างสรรค์ลกั ษณะส่ วนประกอบภายนอกของ
โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถสื่ อสารสื่ อความหมาย ความเข้าใจ (To Communicate) ในอันที่จะ
ให้ผลทางด้านจิตวิทยา (Psychological Effects) ต่อผูอ้ ุปโภคบริ โภค เช่ น ให้ผลในการดึ งดู ดความ
สนใจ การให้ ม โนภาพถึ ง สรรพคุ ณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ การกระตุ ้น ให้ เกิ ด ความทรงจ า
บุ ค ลิ ก ลัก ษณะของผลิ ตภัณ ฑ์ ยี่ห้อผลิ ตภัณ ฑ์ ผูผ้ ลิ ต ด้วยการใช้วิธี ก ารออกแบบ การจัดวางรู ป
ตัวอักษร ถ้อยคา โฆษณา เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางการค้า และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้
เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ (ประชิด ทิณบุตร, 2531,
น. 139)
การออกแบบประเภทนี้ เป็ นการออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อสร้ างแรง
ดึงดูดและสื่ อความหมายให้แก่ผบู ้ ริ โภค พร้ อมทั้งสามารถโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้ อ การออกแบบ
กราฟฟิ คจะเน้นในเรื่ องของการตกแต่ง รู ปลักษณะ วัสดุ ที่ข้ ึนรู ปเป็ นที่ สร้ างความประทับใจ เพื่อ
สร้ างบรรจุ ภณ
ั ฑ์ให้สามารถสื่ อสารและสร้ างผลกระทบทางจิ ตวิทยาต่อผูบ้ ริ โภค โดยใช้ความรู ้
แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะของบรรจุภณั ฑ์ให้มีคุณสมบัติต่างๆ โดยการออกแบบนี้ สามารถ
สร้างสรรค์ได้ท้ งั ลักษณะที่เป็ น 2 มิติ บนพื้นผิวแผ่นราบของวัสดุ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่น
โลหะอาบดีบุก หรื อแผ่นอลูมิเนียม โฟม ฯลฯ ก่อนนาวัสดุต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเป็ นรู ปทรงของ
บรรจุภณั ฑ์ ส่ วนในลักษณะ 3 มิติ ก็อาจจะกระทาได้ 2 กรณี คือ ทาเป็ นแผ่นฉลาก (Label) หรื อแผ่น
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ป้ ายน าไปติ ดบนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ป ระเภท Rigid Forms ที่ ข้ ึ นรู ป เป็ นภาชนะบรรจุ ส าเร็ จมาแล้ว หรื อ
อาจจะสร้างสรรค์บนผิวภาชนะบรรจุรูปทรง 3 มิติ โดยตรงก็ได้ เช่นขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็ นต้น
ซึ่ งลักษณะการออกแบบกราฟฟิ คบนบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี ส่วนใหญ่มกั ถือถามเกณฑ์ของเทคนิ คการพิมพ์
ในระบบต่างๆ เป็ นหลักและแสดงบทบาทหน้าที่สาคัญ ได้แก่
1) การสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผูผ้ ลิต
กราฟฟิ คบนบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ละแผ่น สลาก ได้ท าหน้ าที่ เปรี ย บเสมื อ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในอันที่จะเสนอต่อผูอ้ ุปโภคบริ โภค แสดงออกถึงคุณงามความดีของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ และความรั บ ผิดชอบที่ ผู ผ้ ลิ ตมี ต่อผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ โดยที่ ล ัก ษณะทางกราฟฟิ คจะสื่ อ
ความหมายและปลูกฝังความรู ้ความเข้าใจ การนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ ตลอดทั้งสร้างความต่อเนื่ องของ
การใช้การเชื่อถือในคุณภาพ จนกระทัง่ เกิดความศรัทธาเชื่อถือในผูผ้ ลิตในผลที่สุด
2) การชี้แจงและบ่งชี้ให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์
ลัก ษณะกราฟฟิ คเพื่ อ ให้ สื่ อ ความหมายหรื อ ถ่ า ยทอดความรู ้ สึ กได้ว่ า
ผลิตภัณฑ์คืออะไรและผูใ้ ดเป็ นผูผ้ ลิ ตนั้น มักนิ ยมอาศัยใช้ภาพและอักษรเป็ นหลัก แต่ก็อาจอาศัย
องค์ประกอบอื่นๆ ในการออกแบบ เช่น รู ปทรง เส้น สี ฯลฯ ซึ่ งจะสามารถสื่ อให้เข้าใจความหมาย
ได้ เช่นเดียวกันกับการใช้ภาพและข้อความอธิ บายอย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ต่างประเภทที่บรรจุอยูใ่ น
ภาชนะที่ ค ล้ายคลึ งกัน เช่ น เครื่ องส าอางและยา เป็ นต้น แม้บ รรจุ อยู่ในขวดหรื อหลอดรู ป ทรง
เหมือนกัน ผูบ้ ริ โภคก็สามารถชี้ ได้วา่ อันใดคือยา อันใดคือเครื่ องสาอาง ทั้งนี้ ก็โดยการสังเกตจาก
ลักษณะกราฟฟิ ค
3) การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ
ลัก ษณะรู ป ทรงและโครงสร้ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ส่ วนใหญ่ ม กั มี ล ัก ษณะที่
คล้ายคลึงกันในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่ งบรรจุภณั ฑ์เหล่านี้มกั มีขนาด สัดส่ วน ปริ มาณการบรรจุ
ที่เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน ดังนั้นการออกแบบกราฟฟิ คจึงมีบทบาทหน้าที่แสดงเอกลักษณ์หรื อ
บุคลิกพิเศษที่เป็ นลักษณะเฉพาะตน (Brand Image) ของผลิ ตภัณฑ์และผูผ้ ลิ ตให้เกิ ดความเด่นชัด
ผิดแผกจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน เป็ นที่สะดุดตาและเรี ยกร้องความสนใจจากผูบ้ ริ โภคทั้งเก่าและใหม่
ให้จดจาได้ ตลอดจนหาซื้ อได้โดยสะดวกและรวดเร็ ว
4) การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์
เป็ นการใช้ข่าวสาร ข้อมูล ส่ วนผสมหรื อส่ วนประกอบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้อย่างถูกต้องอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ โดยอาศัยการออกแบบ
การจัดวาง (Lay Out) ภาพประกอบ ข้อความสั้นๆ (Slogan) ข้อมู ลรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนตรา
รับรองคุ ณภาพและอื่ นๆให้สามารถเรี ยกร้ องความสนใจผูบ้ ริ โภคให้หยิบ ยกเอาผลิ ตภัณฑ์ข้ ึ นมา
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พิจารณาเพื่อตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ จึงเปรี ยบเสมือนการสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เป็ น “พนักงานขายเงียบ”
(The Silent Salesman) ที่ ท าหน้ า ที่ โ ฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ แ ทนคน ณ บริ เวณจุ ด ซื้ อ (Point of
Purchase)
2.1.7 การประเมินบรรจุภัณฑ์ (The VIEW Model)
ชิ มพ์ (2010 อ้างถึ งใน ดารา และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553, น. 296) ได้พฒั นาตัวแบบการ
ประเมินบรรจุภณั ฑ์ข้ ึน เรี ยกว่า VIEW Model ซึ่ งประกอบด้วยลักษณะสาคัญทั้งหมด 4 อย่าง ดังนี้
2.1.7.1 V: Visibility หมายถึ ง บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ดี จ ะต้อ งสามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า ง
ชัด เจน เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจ (Attract Attention) แก่ ลู ก ค้า ณ จุ ด ซื้ อ (Point of Purchase: POP)
เพราะจุดมุ่งหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งการจะให้มองดูโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ บนชั้นวางขาย แต่ไม่
ถึ งกับ ต้องมี ลกั ษณะหรู หราหรื อฉู ดฉานจนเกิ นไป จนท าให้ลูกค้าเบี่ ยงเบี ยนความสนใจไปจาก
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ อ นอกจากนั้นการใช้ศิลปะการเขียนและการทาภาพพิมพ์ใหม่ๆ
ขนาด รู ป ร่ าง ก็ มี ส่ วนส าคัญ ท าให้ บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ ม องเห็ น ได้อย่างชัดเจนและเรี ย กร้ องความสนใจ
ผูบ้ ริ โภคได้ดี
2.1.7.2 I: Information หมายถึง บรรจุภณั ฑ์ที่ดีตอ้ งมีขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่ นาเสนออยู่บนบรรจุ ภณ
ั ฑ์อย่างครบถ้วน เช่ น ส่ วนประกอบ ข้อแนะนา ประโยชน์ ข้อห้าม
ต่างๆ เป็ นต้น เพราะจุดมุ่งหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดี จะต้องมีขอ้ มูลที่ถูกต้องในปริ มาณที่พอเหมาะ
ไม่มากและไม่นอ้ ยจนเกินไปจนทาให้บรรจุภณั ฑ์ดูลดค่าลง
2.1.7.3 E: Emotional Appeal หมายถึ ง บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีตอ้ งมีสิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์
(Emotion Appeal) เพื่อกระตุน้ ความรู ้สึกความต้องการอยากได้ให้กบั ลูกค้า นักออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
จะต้องใช้ความพยายามเพื่ อสร้ างแรงจู งใจลู ก ค้าเพื่ อให้เกิ ดความรู ้ สึ กถึ งความสวยเก๋ สง่ างาม มี
ศักดิ์ศรี ปลื้มปิ ติ และความสนุกสนาน เป็ นต้น โดยผ่านการใช้สี รู ปร่ าง วัสดุที่ใช้และวิธีการอื่นๆ
2.1.7.4 W: Workability หมายถึง บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีตอ้ งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการใช้งานได้อย่างแท้จริ งตามที่ลูกค้าต้องการ เช่ น ป้ องกันรักษาตัวสิ นค้าได้ดี จัดเก็บสต๊อกได้
ง่าย ใช้งานได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่แตกหักง่าย ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การประเมินบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั ต้องอาศัยทั้ง 4 ปัจจัยในการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้บรรจุภณั ฑ์ที่ดีที่สุดและประโยชน์สูงสุ ดแก่ท้ งั ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
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2.1.8 การออกแบบให้ ประทับใจลูกค้ าในสั งคมปัจจุบัน
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ ศาสตร์ และศิลป์ ครอบจักรวาล ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถ
เกือบทุกแขนง ดังนั้นการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการต้อง
ท าความเข้าใจในสาขาวิช านี้ อย่างถ่ องแท้ (นเร ขอจิ ตต์เมตต์, 2550, น. 231) และจากสภาพการ
แข่ ง ขัน ในตลาดและพฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภคที่ เปลี่ ย นไป ท าให้ มี ก ารพัฒ นาปรั บ ตัว ในส่ ว นของ
อุตสาหกรรมการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เติบโตขึ้นอย่างมากทั้งด้านการออกแบบ วัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์ อุ ปกรณ์
เครื่ องจักรและเทคโนโลยีการผลิ ต พร้ อมทั้งบทบาทความสาคัญที่เพิ่มมากขึ้นของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่อ
ความสาเร็ จทางการตลาด (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์, 2550, น. 53) ทั้งนี้ การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ในปั จจุบนั
มีปัจจัยหลักอยูม่ ากมาย ได้แก่
2.1.8.1 การผลิ ตเพื่อการจาหน่ ายให้เข้ากับยุคสมัยที่เน้นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับการค้า
ปลีกและค้าส่ ง
2.1.8.2 พฤติกรรมและวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภค ที่เน้นการซื้ อแบบบริ การ
ตนเอง ดังนั้นบรรจุภณั ฑ์จึงต้องดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจทางบวก อีกทั้งผูบ้ ริ โภค
ในปั จจุ บนั มี การศึ กษาและรายได้สูงขึ้ นและมี รสนิ ยมดี ข้ ึ น จึงเต็มใจที่ จะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ในราคาที่
สู งขึ้น เพื่อแลกกับความสะดวกในการใช้งาน ความสบายตาสบายใจ ความน่าเชื่อถือหรื อแม้กระทัง่
ความภาคภูมิใจในบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคออกทางานนอกบ้านมากขึ้น ทาให้ผลิ ตภัณฑ์
จาเป็ นต้องสามารถตอบโจทย์เรื่ องของความสะดวกสบายและความรวดเร็ วในการอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าด้วย
2.1.8.3 จากการแข่งขันในการทาธุ รกิจที่รุนแรงขึ้น ทาให้ผผู ้ ลิตต้องพิถีพิถนั กับการ
ออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์มากขึ้นทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านการตลาด รวมถึงการควบคุม
ต้นทุนในการผลิตด้วย
2.1.8.4 วัสดุบรรจุภณั ฑ์มีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ขึ้นมาและได้รับความนิยม
2.1.8.5 อุ ตสาหกรรมการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เติ บ โตขยายตัวอย่างมาก ท าให้มี การพัฒ นา
คิดค้นเทคโนโลยีดา้ นการบรรจุภณั ฑ์มากขึ้น
2.1.8.6 ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มและมลภาวะต่ างๆ ซึ่ งเกิ ดจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
บรรจุภณั ฑ์ ทาให้ตอ้ งแก้ไขในส่ วนของผลกระทบเหล่านี้ให้ได้
2.1.8.7 มี การตรากฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ ต่ างๆ เพื่ อคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค ดังนั้น
บรรจุภณั ฑ์จึงต้องผ่านการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ถูกตามหลักสุ ขภาพอนามัย
จะเห็ นได้ว่าความเปลี่ ย นแปลงไปในสั งคมปั จจุ บ นั ท าให้ก ารผลิ ตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาที่เคยเกิดขึ้นมาด้วย จึงจาเป็ นต้อง
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อาศัยคนที่มีความรู ้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ต้องหนักแน่ นต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ และมีจุดยืนเป็ น
ของตัวเอง ในบางครั้งบรรจุภณ
ั ฑ์ถูกออกแบบมาอย่างเพอร์ เฟ็ กต์ครบถ้วนทุกกระบวนการ แต่กลับ
ล้มเหลวไม่เป็ นที่ยอมรับจากผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการใช้กลยุทธ์บางอย่างเข้ามามีส่วนช่วย อาจจะทาให้
เจ้าของกิจการมีความสบายใจและมัน่ ใจมากขึ้น เช่นการนาหลักฮวงจุย้ มาใช้อย่างเหมาะสม การใช้
สี ตามหลักมงคล เป็ นต้น นอกจากนี้ ตอ้ งรู ้ จกั และเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อการสร้างและ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตรงกับจุดประสงค์หลักตามความต้องการหรื อเงื่อนไขต่างๆ ของลูกค้าด้วย
เช่น จุดประสงค์เรื่ องการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อผ่านการจดทะเบียน การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ดู
เป็ นสากลหรื อใกล้เคียงกับสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว เป็ นต้น ดังนั้นการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ให้ประทับใจลูกค้า
จึ ง เป็ นการออกแบบตามความต้อ งการของลู ก ค้า โดยที่ ต้อ งอาศัย การช่ างสั ง เกตและไหวพริ บ
ปฏิ ภาณในการเข้าใจลู กค้าอย่างแท้จริ ง จึ งสามารถกล่ าวได้ว่านักออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่สามารถ
สร้างผลงานให้เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าได้ ต้องอาศัยความชานาญและประสบการณ์ในระดับหนึ่ ง
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้กระบวนการออกแบบดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ วทันใจ ตอบสนองความของลูกค้าได้ตรง
จุดและเหมาะกับยุคสมัย
2.1.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในอนาคตแนวโน้มการบรรจุภณั ฑ์ตามแนวคิดของ Selin (อ้างถึงใน สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์ ,
2550, น. 55) กล่าวไว้วา่
“ประเทศที่พฒั นาแล้วจะมีอุตสาหกรรมการบรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ้น โดยเน้นการบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
มู ล ค่ าเพิ่ ม ประเทศที่ ก าลัง พัฒ นาจะมุ่ งการพัฒ นาการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่ ส ามารถคุ ้ม ครองและรั ก ษา
คุณภาพของสิ นค้าเพื่อลดความสู ญเสี ยและส่ งเสริ มการส่ งออก ส่ วนประเทศด้อยพัฒนาต้องมุ่งการ
ให้ความรู ้พ้ืนฐานเพื่อรณรงค์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของการบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถคุม้ ครองคุณภาพสิ นค้าได้”
แสดงให้เห็ นว่าวิธีการดาเนิ นการผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์ของแต่ละประเทศในโลกไม่เหมื อนกัน
ขึ้ นอยู่กบั สภาพแวดล้อมและบริ บ ททางสั งคมและเศรษฐกิ จในช่ วงเวลานั้นๆ อี กทั้งกระแสการ
จ าหน่ า ยแบบบริ การตัว เอง (Self Service) จะเข้ า มามี บ ทบาทและได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น
เช่ นเดียวกันกับผูค้ นในสังคมที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ตามระดับการศึกษาและรายได้ที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการความสะดวกสบายในการใช้สอยและความสวยงามอีกด้วย
นอกจากนี้ในส่ วนของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภณั ฑ์ จะมีแนวโน้มที่ต่างกันออกไปตามแต่ละ
ชนิดของวัสดุ ได้แก่
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2.1.9.1 พลาสติ กจะมี บ ทบาทมากขึ้ นเพราะสามารถเป็ นวัส ดุ ทดแทนบรรจุ ภณ
ั ฑ์
ประเภทโลหะและแก้วได้ดี ซึ่ งพลาสติกประเภท PET จะได้รับความนิ ยมมากที่สุดและพลาสติก
ประเภท PE จะเป็ นพลาสติ ก ที่ มี ก ารใช้มากที่ สุ ด ในส่ วนของพลาสติ ก ประเภท PP จะมี ก ารใช้
เพิ่มขึ้ นเช่ นเดี ยวกัน เพราะสามารถทดแทนกระดาษแก้วได้ แต่ในทางกลับกัน พลาสติ กประเภท
PVC จะมีการใช้ลดลง เพราะกรรมวิธีในการทาลายด้วยการเผา ก่อให้เกิดปั ญหามลภาวะ
2.1.9.2 กระดาษแข็งฟอกสี บางส่ วนและไม่ได้ฟอกสี เลยจะได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น
เพราะมีราคาต่ากว่ากระดาษฟอก ส่ วนกระดาษลูกฟูกก็มีแนวโน้มการใช้มากขึ้น เยือ่ กระดาษขึ้นรู ป
จะได้รับความนิ ยมเพราะใช้แทนถาดพลาสติกได้มากขึ้นและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ นอกจากนี้ ยงั มี
กระดาษลู กฟูกหุ ้มด้วยฟิ ล์มหด ถุ งในกล่ องลู กฟู ก กล่องแบบ Wrap-Around Box ก็จะมี แนวโน้ม
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
2.1.9.3 โลหะประเภทแผ่นเหล็กไร้ ดีบุก (Tin Free) จะได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น ฝา
แบบเปิ ดง่ายจะมีการใช้อย่างกว้างขวาง อลู มิเนี ยมฟอยด์ยงั คงได้รับความนิ ยมอยู่ ส่ วนกระป๋ องฉี ด
จะถูกควบคุมชนิดของสารขับ เพื่อความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้และไม่ก่อให้เกิดปั ญหามลภาวะ
2.1.9.4 แก้ ว จะได้ รั บ พัฒ นาให้ มี น้ าหนั ก ลดลงแต่ แ ข็ ง แรงมากขึ้ น ขวดแบบ
หมุนเวียนนามาบรรจุใหม่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
นอกจากเรื่ องของวัสดุในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว ระบบการผลิตและเครื่ องจักรอุปกรณ์ใน
การผลิ ตจะมีความก้าวหน้า รวดเร็ ว สามารถฆ่าเชื้ อได้ดว้ ยความร้ อนและเข้าตูอ้ บไมโครเวฟได้จะ
ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งการบรรจุแบบสุ ญญากาศที่มีระบบควบคุม ระบบปรับสภาวะอากาศ
ตลอดจนระบบปลอดเชื้ อ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาจะได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายเช่ นกัน ส่ วน
การผลิตบรรจุภณั ฑ์เพื่อการขนส่ งและการออกแบบกราฟฟิ คที่ส่งเสริ มการขายและสร้างการยอมรับ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งบทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการตลาดและ
สิ่ งแวดล้อมจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยที่จะเน้นไปในเรื่ องของความร่ วมสมัย รวดเร็ ว ใช้งานง่าย
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจและซื้ อมากขึ้น รวมถึ งการใช้กลยุทธ์การตลาดสี เขียวในกรรมวิธีในการ
ผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ โดยจะมี ก ารออกกฎระเบี ยบเพื่ อ ก ากับ ดู แลและส่ ง เสริ ม การแก้ไขปั ญ หาด้า น
สิ่ งแวดล้อมด้วยการรณรงค์ให้มีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้วสั ดุจากธรรมชาติ การนากลับมา
ใช้ใหม่และการใช้สินค้าชนิดเติม
การผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ท้ ัง ในปั จ จุ บ ัน และแนวโน้ ม ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตจะมี
ทิศ ทางการเปลี่ ยนแปลงไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความต้องการด้าน
ความเชื่ อ ด้านการตลาด ด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อด้านที่ เฉพาะเจาะจง ทาให้ผูผ้ ลิ ตและนักออกแบบ

26
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ต้อ งใช้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ค วามช านาญเข้า มาผนวกกัน เพื่ อ ให้ ไ ด้
บรรจุภณั ฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในสังคมปัจจุบนั ได้จนถึงที่สุด

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับสั ญวิทยาและสี
2.2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับสั ญวิทยา (Semiology)
กระบวนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั นอกจากจะต้องใช้วสั ดุให้เหมาะสมแล้ว การสื่ อสาร
ผ่านบรรจุภณั ฑ์ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งการสื่ อสารนั้นไม่ใช่เพียงแต่การใช้ภาษาเขียนออกมา
เป็ นคาพู ดอย่างเดี ยว แต่ยงั คงต้องใช้เรื่ องของการใช้ภาพสื่ อความหมายให้เหมาะสมด้วย ดังนั้น
เรื่ องสั ญวิท ยาจึ งเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งของการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์เพื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์
ทางการสื่ อสารต่อผูบ้ ริ โภค
2.2.1.1 ความหมายของสัญวิทยา
สัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของ
จริ ง/ตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ งๆ สิ่ งที่นามาใช้เป็ นสัญญะนั้น
อาจจะเป็ นวัตถุ สิ่งของหรื ออาจจะเป็ นรู ปภาพและสัญญะที่ เรารู ้จกั กันมาที่ สุดก็คือ ภาษา ถึ งแม้ว่า
สัญญะจะเป็ นเพียงตัวแทนความหมายของความเป็ นจริ ง แต่สัญญะยังคงมีความสาคัญไม่น้อยกว่า
สิ่ งอื่นเลย (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 76)
สัญญะ (Sign) คือ สิ่ งที่มีความหมายมากกว่าตัวของมันเอง (Peirce, 1931 อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2542, น. 84)
สัญ วิท ยา (Semiology) หมายถึ ง ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาวิถี ชี วิ ตของสั ญ ญะที่ อยู่ในบริ บ ท
หนึ่ งๆ (Life of Sign) กล่ าวคื อ ต้องมี ก ารประกอบสร้ างหรื อสถาปนาสั ญ ญะ (Constitute) ตั้ง อยู่
ภายในเงื่ อนไขหรื อกฎข้อบังคับ และสัญญะนั้นสามารถที่ จะผกผันหรื อเปลี่ ยนแปลงได้ (นพรุ จ
ต้นทัพไทย, 2554, น. 17)
สัญวิทยา (Semiology) หมายถึง ศาสตร์ ที่ทาการศึกษาการทางานของสัญญะ (Sign)
และทาการสารวจกระบวนการที่ได้มาซึ่งความหมาย (Signification) ภายในกระบวนการนี้ สัญญะมี
ส่ วนประกอบที่สาคัญสองส่ วนคือ รู ปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) (สันต์
สุ วจั ฉราภินนั ท์ ทวีศกั ดิ์ เกียรติวรี ะศักดิ์ และรัฏฐา ฤทธิศร, 2555, น. 88)
สั ญ วิท ยา (Semiology) หมายถึ ง ศาสตร์ ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งวัฏ สงสารของสั ญ ญะ
กล่ าวคื อ การเกิ ดขึ้ น การพัฒ นา การแปรเปลี่ ยน รวมทั้งการเสื่ อมโทรม ตลอดจนการสู ญสลาย
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ของสัญ ญะหนึ่ งๆ ที่ ป รากฏออกมาอย่างเป็ นแบบแผนและมี ระบบระเบี ยบ (กาญจนา แก้วเทพ,
2552, น. 76)
Saussure (อ้ า งถึ ง ใน ไชยรั ต น์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง สั ญ วิ ท ยา
(Semiology) ว่า ค่ าสื่ อความหมายของสั ญ ญะแต่ ละตัวเกิ ดจากความสั มพันธ์ ที่ สั ญ ญะตัวนั้นๆ มี
กับสัญญะตัวอื่นๆ ที่อยูร่ ่ วมในระบบเดียวกัน สัญญะแต่ละตัวไม่สามารถสื่ อความหมายด้วยตัวของ
มันเองโดดๆ ได้
ดังนั้น สัญวิทยา (Semiology) จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษากระบวนการ
ของสัญญะตั้งแต่การเริ่ มต้นไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งมีแบบแผนและมีที่มาที่ไปอย่างเป็ น
ระบบ
2.2.1.2 องค์ประกอบของสัญวิทยา
ตามแนวคิ ดของ Saussure (อ้างถึ งในกาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 81) ได้กล่ าวไว้
ว่าสัญญะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ของจริ ง (Reference) คือ ของจริ งทั้งหลาย เช่น ขวดแก้วจริ งๆ
2) ตัวหมาย (Signifier) คือ สัญญะที่สร้างขึ้นมาแทนของจริ ง เช่น ตัวหมาย
ของขวด ในสั งคมอังกฤษเรี ยกว่า Bottle สั งคมฝรั่ งเศสเรี ยกว่า Bouteille ส่ วนสั งคมไทยเรี ยกว่า
ขวด หรื อ อาจจะเป็ นการออกเสี ย งหรื อ ภาพของขวดก็ ไ ด้ (Sound-Image) ซึ่ งเมื่ อต่ า งสั ง คมและ
วัฒนธรรมกันออกไป ตัวหมายของสัญญะแต่ละตัวก็ต่างกัน
3) ตัว หมายถึ ง (Signified) คื อ เมื่ อ เห็ น สั ญ ญะของ ขวด/Bottle/Bouteille
แล้ว เกิดกระบวนการทางสมองหรื อความคิดเกิดจินตนาการของภาพขวดขึ้นมา หรื อที่เรี ยกว่า ภาพ
ในใจหรื อในความคิด (Concept)

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของสัญวิทยา
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2547, น. 110.
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นอกจากนี้ Saussure ได้ได้ส นใจความสั มพันธ์ ของตัวหมายและตัวหมายถึ งเป็ น
พิเศษ ซึ่ งแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. Arbitrary คือ ความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ กล่าวคือ ไม่ได้
มีความสัมพันธ์ใด
2. Unnatural คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ต้องเรี ยนรู ้เอา
3. Unmotivated คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากมูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผูส้ ร้าง
และผูใ้ ช้ความหมาย หรื อไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงกระตุน้ ใจของผูใ้ ช้สัญญะ
ทั้งนี้ Peirce ได้กล่าวว่า สัญญะมีองค์ประกอบอยูแ่ ค่ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นตัวหมาย
(Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 78)

Signifier
Sign

\
Signified

มีระยะห่างกันมากน้อย
เพียงใด

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของสัญวิทยาทั้ง 2 ส่ วน
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 78.
2.2.1.3 ประเภทของสัญญะ
จากองค์ป ระกอบของเพิ ร์ส ที่ แ บ่ ง องค์ป ระกอบของสั ญ ญะออกเป็ น 2 ส่ ว น จะ
สามารถจัดประเภทของสัญญะได้ท้ งั หมด 3 แบบ ได้แก่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 78)
1) ภาพเหมื อน (Icon) คื อ เครื่ องหมายที่ มีความสั มพันธ์ ระหว่างตัวหมาย
(Signifier) และตัว หมายถึ ง (Signified) ที่ เป็ นไปในลัก ษณะที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน กับ สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกถึ ง
(Resemblance)
2) ดรรชนี (Index) คื อ เครื่ อ งหมายที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว หมาย
(Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ที่เป็ นไปในลักษณะที่เป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกัน (Cause
and Effect) ที่ช้ ีถึงบางสิ่ งบางอย่างอื่นๆ
3) สัญลักษณ์ (Symbol) คือ เครื่ องหมายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย
(Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ที่เป็ นไปในลักษณะที่ถูกกาหนดขึ้นมาเอง แสดงถึ งบางสิ่ ง
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บางอย่างแต่ไม่ได้เหมือนกับสิ่ งที่บ่งชี้ แต่ตอ้ งได้รับการยอมรับจนกลายเป็ นแบบแผน (Convention)
และต้องมีการเรี ยนรู ้เพื่อทาความเข้าใจความหมายของเครื่ องหมายนั้นๆ
ตารางที่ 2.1 ประเภทของสัญวิทยา
ประเภทของสั ญญะ
เกณฑ์ พจิ ารณา
ความสั มพันธ์

ตัวอย่าง
กระบวนการถอด
ความหมาย

Icon
มีความคล้ายคลึงกัน

ภาพถ่ายอนุสาวรี ย ์
รู ปปั้ น
มองเห็นได้

Index
มีความเชื่อมโยง
แบบมีเหตุผล
(Casual Connection)
ควันไฟ อาการของ
โรค
ต้องคิดหาเหตุผล

Symbol
มีความเชื่อมโยง
เกิดจากข้อตกลง
(Convention)
คา ตัวเลข ชวเลข
ต้องเรี ยนรู ้

จากที่ ก ล่ าวมาจะเห็ น ได้ว่าสั ญ วิท ยาเป็ นศาสตร์ ที่ ใ ช้อยู่ในชี วิต ประจาวัน ของผูบ้ ริ โภค
ตลอดเวลา ซึ่ งมีความสาคัญในการให้คุณค่าหรื อให้ความหมายกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในเชิ งสัญญะ ซึ่ ง
ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ภูมิหลังหรื อประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนด้วย ดังนั้นการตีความของสัญญะ
จึงมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นการให้ความหมายหรื อคุณค่ากับบางสิ่ ง
บางอย่าง โดยเฉพาะกับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในชี วติ ประจาวันของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตจึงจาเป็ นต้องคิด
วิเคราะห์และออกแบบสิ นค้า รวมถึงบรรจุภณั ฑ์ให้เกิดการให้ความหมายที่ชดั เจนและสอดคล้องกับ
เจตนาหรื อวัตถุประสงค์และสามารถตีคุณค่าได้ในเชิงบวกในสายตาของผูบ้ ริ โภค
2.2.1.4 บทความที่เกี่ยวข้องกับสัญวิทยา
เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์ (2554) ในบทความเรื่ องการบริ โภคสัญญะในนิ ตยสารสตรี
หัวนอก ได้อธิ บายไว้ว่านิ ตยสารสตรี ได้ทาหน้าที่ ของสื่ อมวลชนในการให้ข่าวสาร ข้อมูลความรู ้
ความบัน เทิ งแก่ ผูห้ ญิ งไทย ซึ่ งมี ก ารพัฒ นารู ป แบบและเนื้ อหามาโดยตลอด จนถึ งยุคปั จจุ บนั มี
นิตยสารผูห้ ญิงจานวนมากมาย รวมทั้งนิ ตยสารสตรี หวั นอกให้สามารถเลือกซื้ อ เลือกหามาอ่านตาม
ความพอใจของผูอ้ ่าน/ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี วิถีการดาเนิ นชี วิต (Lifestyle) ที่ แตกต่างกันไป โดยจากการ
สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ แบบกลุ่มกับกลุ่มผูอ้ ่านนิ ตยสารสตรี หัวนอก จานวนทั้งสิ้ น 15 คน ที่เป็ น
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กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามอ่านนิตยสารสตรี หวั นอก เป็ นประจามามากกว่า 2 ปี ความหมายเชิงสัญญะที่
ถูกค้นพบมี 3 ประเด็น คือ
1) ผูอ้ ่านนิ ตยสารสตรี หัวนอกได้ให้คาจากัดความของคาว่า “แฟชั่น” ว่า
หมายถึ ง การแต่ งตัวตามกระแสนิ ย ม (Trend) ที่ ถู ก สร้ างขึ้ น มา เพื่ อต้องการให้ ตวั เองดู ดี แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้เข้ากับบุคลิก เป็ นการแต่งกายตามกรอบที่สังคมรอบข้างยอมรับ และเกี่ยวข้อง
กับหน้าที่การงาน รวมถึงกลุ่มเพื่อนหรื อกลุ่มสังคม ซึ่งอาจจะได้ความหมายรวมๆ ก็คือการแต่งกาย
ตามที่สื่อมวลแนะนา
2) ผูอ้ ่านนิ ตยสารสตรี หัวนอกได้ให้คาจากัดความผ่านความเป็ นตะวันตก
ไว้ว่า ความทันสมัย ความหรู หรา ดู เป็ นผูห้ ญิ งที่ มีความมัน่ ใจ มี สไตล์เป็ นของตนเอง และมีการ
เชื่ อมโยงกับให้เข้ากับบุ คลิ ก ซึ่ งก็คือการแต่งกายที่ เหมาะสมกับรู ปร่ าง ทรวดทรง และได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรื อกลุ่มสังคมของผูอ้ ่าน จึงเป็ นการสร้ างวัฒนธรรมใหม่ของตนเองขึ้นมา
เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทแวดล้อมที่กลุ่มผูอ้ ่านดารงอยู่
3) ผูอ้ ่านนิ ตยสารสตรี หัวนอกได้ให้คาจากัดความผ่านความเป็ นผูห้ ญิงยุค
ใหม่ ไ ว้ว่า ผู ห้ ญิ ง สวยที่ มี ค วามมัน่ ใจ ทัน สมัย มี ค วามเป็ นตัวของตัว เอง โดยใช้ภ าพของดารา
นางแบบต่ างประเทศ และข้อความต่ างๆ ที่ ป รากฏอยู่ใ นนิ ตยสารเป็ นสื่ อกลางในการถ่ ายทอด
ความหมาย
ดังนั้น วัฒนธรรมการแต่งกายของผูอ้ ่านถู กประกอบสร้ างความหมายขึ้น จากการ
บริ โภคสัญญะและความหมายในนิตยสารสตรี หวั นอกของผูอ้ ่าน ที่สร้างความหมายของแฟชัน่ ให้มี
ลักษณะ เป็ นแบบการสร้างภาพแบบฉบับตายตัว (Stereotype) และเมื่อภาพแบบฉบับนี้ ถูกผลิตซ้ าๆ
และต่อเนื่ องเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นมายาคติ (Myth) ที่นิตยสารหัวนอกมีบทบาทในการเป็ นผู ้
ก าหนดแนวทางแฟชั่น (Trend Setter) ให้ ก ับ กลุ่ ม ผู อ้ ่ าน นิ ต ยสารจึ ง ท าหน้ าที่ เป็ นตัวแทนของ
“วัฒนธรรมเสมือนจริ ง ” (Virtual Culture) นิ ตยสารได้สร้าง “ความเป็ นพวกเรา” ขึ้นใน ความรู ้สึก
ผูอ้ ่านกับกองบรรณาธิ การ ที่มีใจความคิ ด และมุ่งไปสู่ gป้ าหมายเดี ยวกัน ความรู ้ สึกนี้ ได้ถูกสร้าง
ขึ้ น มาให้ผูอ้ ่ านรู ้ สึ ก เป็ นอัน หนึ่ งอันเดี ยวกับ กองบรรณาธิ ก าร ท าให้ นิตยสารเป็ นเครื่ องมื อ การ
สื่ อสารระหว่างกันของกลุ่ ม ผูห้ ญิ ง จึ งกล่ าวได้ว่านิ ตยสารเป็ นตัวแทนของ “สังคมเสมื อนจริ ง ”
(Virtual Communities) ที่ อยู่ในนิ ตยสาร เพราะฉะนั้นการที่ สื่อมวลชนจะเลื อกเสนอเนื้ อหาอะไร
และการให้ความหมายของสิ่ งต่างๆ ก็เท่ากับเป็ นการสร้างภาพความเป็ นจริ งนั้นๆ ให้กบั สังคมด้วย
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2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับสี
2.2.2.1 ความหมายของสี
เทียนชัย ตั้งพรประเสริ ฐ (2542, น. 32) ได้อธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับสี ไว้วา่ สี (Color)
เป็ นส่ ว นประกอบที่ มี ค วามส าคัญ ของศิ ล ปะและมี บ ทบาทที่ โดดเด่ น กว่า ส่ ว นประกอบอื่ น ๆ
ก่อให้เกิดการรับรู ้ได้รวดเร็ วและสามารถก่อให้เกิดอารมณ์และความรู ้สึกต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
จะเห็นได้วา่ สี มีอิทธิ พลในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เนื่ องจากสี มีความหมายและ
อารมณ์ความรู ้สึกอยูใ่ นตัวของมันเอง ทาให้ผลงานบางอย่างสามารถสื่ อสารความหมายโดยนัยหรื อ
โดยตรงได้จากสี ที่ ใ ช้และสามารถถ่ ายทอดอารมณ์ ใ ห้ ก ับ ผูท้ ี่ เห็ น ได้ถึ งแม้จะไม่ รู้ว่าสิ่ ง ที่ เห็ น มี
ความหมายว่าอย่างไรก็ตาม เพราะสี คือภาษาสากลเป็ นที่เข้าใจได้ทวั่ โลก
2.2.2.2 ประเภทของสี
ทวีเดช จิ๋วบาง (2536, น. 1 - 4) ได้แบ่งประเภทของสี ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) สี ธ รรมชาติ คื อ สี ที่ เกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ เช่ น สี ข องแสงอาทิ ต ย์
สี ของดิน สี ของท้องฟ้ ายามพระอาทิตย์ตกดิ น สี ของรุ ้งกิ นน้ า เป็ นต้น โดยเป็ นเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
และเป็ นไปตามธรรมชาติ
2) สี ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น หรื อ สั ง เคราะห์ ข้ ึ น เช่ น สี วิ ท ยาศาสตร์ จากการ
ทดลองต่างๆ วัตถุ ธาตุ ต่างๆ เช่ น สี น้ า สี น้ ามัน สี ชอล์ก เป็ นต้น ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการสร้ าง
ผลงานต่างๆ ได้ และจากการผสมสี จะทาให้เกิดสี ที่ต่างกันออกไปจากเดิมและในแต่ละสี จะทาให้
เกิดความรู ้สึกผ่านการสัมผัสโดยใช้เป็ นสื่ อ
2.2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับสี
ความพึงพอใจ ความชอบ - ไม่ชอบส่ งผลต่อความรู ้สึกสนใจและเข้าถึงคุณภาพของ
บางสิ่ งบางอย่าง ซึ่ งสามารถตอบสนองแรงกระตุน้ ได้ตามวัตถุประสงค์เป็ นเป้ าหมายสาคัญของงาน
ออกแบบ ดังนั้นทฤษฏีเกี่ยวกับสี จะช่วยให้ความกระจ่างในเรื่ องของความหมายและอิทธิ พลของสี ที่
มีต่อการรับรู ้และสื่ อความหมายได้ ทั้งมีทฤษฎีที่เป็ นที่ยอมรับและนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายด้วยกัน
4 ทฤษฎี ได้แก่ (พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์, 2544, น. 34 - 35)
1) ทฤษฏี ตามหลัก วิชาฟิ สิ ก ส์ เป็ นการอธิ บายความหมายของสี จากการ
มองเห็น โดยมีความเกี่ยวข้องกับแสง ซึ่ งตามทฤษฎีน้ ี สี หมายถึง ส่ วนประกอบของสเป็ กตรัม มีแม่
สี ท้ งั หมด 3 สี ได้แก่ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน และหากนาสี ท้ งั 3 สี น้ ีมาผสมกันจะได้สีใหม่ดงั นี้
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ตารางที่ 2.2 ผลการผสมสี ตามหลักวิชาฟิ สิ กส์
สี ทผี่ สม
แดง + น้ าเงิน
น้ าเงิน – เขียว
เขียว + แดง
แดง + เขียว + น้ าเงิน

สี ทไี่ ด้
มาเจนต้า (สี แดงม่วง)
ไซยา (สี เขียวปนน้ าเงิน)
เหลือง
ขาว

2) ทฤษฏี ตามหลัก วิชาเคมี เป็ นการอธิ บ ายถึ งสี ตามคุ ณ สมบัติท างเคมี ที่
ปรากฏ คือ เป็ นส่ วนผสมที่ยอ้ มขึ้นหรื อเป็ นเสื้ อแท้ของสี ซึ่ งกาหนดแม่สีไว้ 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง
สี น้ าเงิน และหากนาเอาเนื้อสี มาผสมกัน จะได้สีใหม่ดงั นี้
ตารางที่ 2.3 ผลการผสมสี ตามหลักวิชาเคมี
สี ทผี่ สม
แดง + เหลือง
เหลือง + น้ าเงิน
น้ าเงิน + แดง

สี ทไี่ ด้
ส้ม
เขียว
ม่วง

3) ทฤษฎี ตามหลักจิตวิทยา เป็ นทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม อันเป็ น
แรงกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้า ตามทฤษฎีน้ ี จะอธิ บายถึงคุณสมบัติของสี ตามสิ่ งเร้าประเภทต่างๆ ที่มองเห็น
แม่สีตามทฤษฎีน้ ี ประกอบด้วย สี เหลือง สี เขียว สี น้ าเงินและสี แดง และหากนาสี ท้ งั 4 สี น้ ีมาผสมกัน
จะได้สีใหม่ดงั นี้
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ตารางที่ 2.4 ผลการผสมสี ตามหลักจิตวิทยา
สี ทผี่ สม
เหลือง + เขียว
เขียว + น้ าเงิน
น้ าเงิน + แดง
แดง + เหลือง

สี ทไี่ ด้
เขียวเหลือง
เขียวน้ าเงิน
ม่วง
ส้ม

4) ทฤษฎี สีของมันเซลล์ (สี ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน) หรื อเรี ยกอีกว่าอย่างว่า
แม่สีของนักออกแบบเป็ นการอธิ บายถึงความหมายและคุณสมบัติของสี ตามที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
มันเซลล์ (Munsell) ศิลปิ นชาวอเมริ กนั ได้กาหนดแม่สีเป็ น 5 สี คือ สี แดง สี เหลื อง สี เขียว สี น้ า
เงินและสี ม่วง เมื่อนามาผสมกันจะได้สีใหม่ข้ ึนมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

ภาพที่ 2.3 วงจรสี ของมันเซลล์
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2.2.2.4 วงจรของสี (Color Wheel)
วงจรของสี หรื อวงล้อของสี (Color Wheel) หมายถึง วงจรสี 12 สี ที่เกิดจากการผสม
สี ของแม่สีท้ งั 3 ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ นขั้นได้ดงั นี้ (พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์, 2544, น. 35)
1) สี ข้ นั ที่ 1 (Primary Color) หรื อ ที่ เรี ย กว่าแม่ สี มี ด้วยกัน 3 สี คื อ สี แ ดง
สี เหลือง สี น้ าเงิน
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2) สี ข้ นั ที่ 2 (Secondary Color) คือ สี ที่เกิ ดจากการผสมกันของแม่สีหรื อสี
ขั้นที่ 1 ทีละคู่ดว้ ยปริ มาณสี ละเท่าๆ กัน จะได้สีที่เพิ่มขึ้น 3 สี ได้แก่
สี แดง + สี เหลือง = สี ส้ม
สี เหลือง + สี น้ าเงิน = สี เขียว
สี น้ าเงิน + สี แดง
= สี ม่วง
3) สี ข้ นั ที่ 3 (Tertiary Color) คื อ สี ที่ เกิ ดจากการผสมกัน ของสี ในขั้นที่ 1
และขั้นที่ 2 ผสมด้วยกันทีละคู่ ด้วยสี ปริ มาณสี ที่เท่าๆ กัน จะได้สีเพิ่มอีก 6 สี ได้แก่
สี เหลือง + สี ส้ม
= สี เหลืองส้ม
สี ส้ม + สี แดง
= สี ส้มแดง
สี แดง + สี ม่วง
= สี ม่วงแดง
สี ม่วง + สี น้ าเงิน = สี ม่วงน้ าเงิน
สี น้ าเงิน + สี เขียว
= สี น้ าเงินเขียว
สี เขียว + สี เหลือง = สี เขียวเหลือง
และสี กลาง คือ การนาทุกสี มาผสมรวมเข้าด้วยกัน ซึ่ งจะออกมาเป็ นสี เทา
นอกจากนี้ สีในวงล้อสี เป็ นสี แท้ เพราะทุกสี จะมีความเข้มหรื อความสดใส
ในตัวของมันเองซึ่ งเกิดจากการผสมของแม่สีและสี ที่อยูใ่ กล้กนั จะมีความกลมกลืนกันเพราะเป็ นสี
ที่ได้จากการผสมสี ร่วมกัน
2.2.2.5 วรรณะของสี (Tones)
พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์ (2544, น. 37) ได้ให้ความหมายวรรณะของสี ไว้วา่ หมายถึง กลุ่ม
ของสี ที่ให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน สังเกตจากวงล้อสี จะปรากฏเป็ น 2 วรรณะ ได้แก่ วรรณะสี ร้อน
และวรรณะสี เย็น
น. ณ ปากน้ า (2525, น. 10) ได้ใ ห้ ค วามหมายวรรณะของสี ไ ว้ว่า หมายถึ ง การ
แตกต่างของสี แต่ละฝ่ าย คล้ายกับเสี ยงเพลงซึ่ งมีเสี ยงสู งและเสี ยงต่ า เสี ยงสู งแสดงอารมณ์ ปีติยินดี
การต่อสู ้ การเคลื่อนไหวฉับพลัน ความมีชีวิตชี วา ส่ วนเสี ยงต่าแสดงความสลดรันทดใจ ความสงบ
สันติ ความคิดคะนึ ง ในด้านของสี ก็เช่นกัน ย่อมแบ่งออกเป็ นสองฝ่ าย ได้แก่ วรรณะเย็นและวรรณะ
ร้อน
ดังนั้น วรรณะสี คือ กลุ่ มของสี ที่แสดงออกถึ งความรู ้ สึกที่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถ
แย่งออกได้เป็ น 2 วรรณะ ได้แก่
1) สี วรรณะเย็น (Cool Tone) คือ สี ที่ให้ความรู ้ สึ กถึ งความสงบ เยือกเย็น
จนถึงความเศร้า ได้แก่ สี น้ าเงิน สี ม่วง สี เขียว และสี ใกล้เคียง
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2) สี วรรณะร้อน (Warm Tone) คือ สี ที่ให้ความรู ้สึกสดใส ร้อนแรง ฉู ดฉาด
หรื อรื่ นเริ ง ได้แก่ สี เหลือง สี แดง สี แสด และสี ใกล้เคียง

ภาพที่ 2.4 รู ปการแบ่งสี โทนเย็นและสี โทนร้อน
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Blogspot ของ Pook 'tkps เรื่ อง Color Theory หัวข้อ วรรณะของสี
2.2.2.6 สี กบั การออกแบบ
สี แต่ละสี มีลกั ษณะเฉพาะหรื อคุณค่าของตัวเอง โดยจะเป็ นตัวแทนของอารมณ์ต่างๆ
ได้ เมื่อสายตาสัมผัสกับวัตถุได้เห็นความแตกต่างหลากหลายของสี ย่อมเกิดความรู ้สึกต่างๆ ได้ เช่น
ตื่นเต้น อบอุ่น อ่อนโยน เป็ นต้น นอกจากนี้ สียงั เป็ นสัญลักษณ์ ของความคิดแบบนามธรรมอีกด้วย
เช่ น สันติ อันตราย ความตาย เป็ นต้น ดังนั้นสี จึงมีอิทธิ พลเกี่ ยวเนื่ องกับการรับรู ้และการจดจาสิ่ ง
ต่างๆ รอบตัว มี ผลกระทบต่อระบบประสาทสัมผัสได้ดีกว่ารู ปร่ าง ลายเส้นหรื อถ้อยคา ตลอดจน
มโนทัศน์ต่างๆ ทั้งหมดนี้ จะก่อให้เกิดประสบการณ์ส่วนบุคคลที่สะสมเกี่ยวกับสี และสิ่ งที่เชื่ อมโยง
กับสี เหล่านั้นด้วย ดังนั้นการใช้สีในการออกแบบวัตถุ บางอย่างจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารผ่านวัตถุน้ นั ๆ ด้วยสี ซึ่ งการใช้สีในการออกแบบนั้น ความหมายของสี ก็
แตกต่างกันออกไป เช่น
สี แดง คือ สี ของไฟ สื่ อถึ งการปฏิ วตั ิ ความรู ้ สึกทางกามอารมณ์ อันตราย เร้ าร้อน
รุ นแรง ความปรารถนา กระฉับ กระเฉง กล้าหาญ แต่ ในทางกลับ กัน ก็เป็ นสี ของความอ่ อนเยาว์
ดังนั้นจึงเป็ นที่นิยมมากสาหรับของเล่นเด็ก ในทางกลับกัน สี แดงเป็ นสี ที่มีพลังมาก ทาให้บดบังสี
อื่นๆ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนามาเป็ นสี พ้นื หรื อฉากหลัง ควรใช้ในการเน้นความสาคัญ
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สี เหลื อ ง คื อ สี ที่ มี พ ลัง ในด้า นความสว่า ง สดใส ร่ า เริ ง มี ชี วิ ต ชี ว า ระมัด ระวัง
สะท้อนถึ งสติปัญญามากกว่าจิตใจ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ว่าสี เหลื องอยูค่ ู่กบั สี ใด เช่ น หากสี เหลื องอยูค่ ู่สี
เขียว จะทาให้รู้สึกมัน่ คงและจาต้องได้มากขึ้น เป็ นต้น ส่ วนสี ส้มจะให้ความรู ้สึกคล้ายกับสี เหลือง
เช่นกัน
สี เขียว คือ สี ทางชี ววิทยาซึ่ งใกล้เคียงกับธรรมชาติ ให้ความรู ้ สึกงอกงาม พักผ่อน
สดชื่น ปลอดภัย ช่วยให้ความคิดพลุ่งพล่านสงบลง เป็ นสี กลาง ๆ ไม่ร้อนและไม่เย็น หากมีสีเข้มขึ้น
ไปทางสี น้ าเงิน จะดูเป็ นน้ า มีอาการเคลื่อนไหว
สี น้ าเงิน คือ สี ที่เก็บกด ช่างฝันเปล่าเปลี่ยว เงียบขรึ ม จริ งจัง สง่างาม สะอาด บริ สุทธิ์
ปลอดภัย มักใช้กบั สิ่ งของที่แสดงถึงสุ ขอนามัย
สี ฟ้า คือ สี ที่แสดงถึ งความปลอดโปร่ งโล่ง กว้าง เบา สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง
ลมหายใจ ความเป็ นอิสระ เสรี ภาพ การช่วยเหลือแบ่งปั น
สี ม่ วง คื อ สี สื่ อถึ งความใคร่ ครวญ การท าสมาธิ ความลึ ก ลับ เวทมนตร์ คาถาและ
ความเก่าแก่โบราณ บางครั้งก็สื่อถึงความหนัก สงบ มีเลศนัย มีเกียรติยศ
สี ชมพู คื อ สี ที่สื่อถึ งความอบอุ่น อ่อนโยน นุ่ มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่
วัยรุ่ น หนุ่มสาว ความน่ารัก สดใส
สี ทอง คือ ความหรู หรา โอ่อ่า มี ราคา สู งค่า สิ่ งสาคัญ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความสุ ข
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย การแผ่กระจาย อีกทั้งยังเป็ นสี ทีมีตาแหน่งใกล้สีส้ม นับว่าเป็ นสี ในวรรณะอุ่นสี
หนึ่ง ในขณะสี เงินจัดให้เป็ นสี ในวรรณะเย็น แต่ท้ งั สองสี สื่อถึงความหมายในเชิงบวกทั้งคู่
สี ดา คือ สี แห่ งความมืด ความว่าง หดหู่ เงียบ ทึบตัน มักจะใช้ในการตีพิมพ์ มีค่าใน
ทางบวกมากเมื่อใช้ร่วมกับสี อื่นๆ เนื่องจากสี ดาจะทาให้สีขา้ งเคียงเด่นชัดหรื อเจิดจ้าสะดุดตาขึ้นมา
สี ข าว คื อ สี ที่ มี ค วามเป็ นกลาง ไม่ ร้อ นและไม่ เย็น ซึ่ ง สื่ อ ถึ งความสะอาด สุ ภาพ
เรี ยบร้อย และมักจะใช้ควบคู่กบั สี อื่นๆ เพื่อทาให้สีอื่นๆ เด่นชัดขึ้นเช่นเดียวกันกับสี ดา
สี เทา คือ เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ
สุ ภาพ สุ ขมุ ถ่อมตน
นอกจากนี้ เหล่ านี้ แล้ว สี อื่นๆ ยังสามารถถ่ายทอดความหมายออกมาได้อีก ทั้งนี้ ก็
ขึ้ น อยู่ก ับ การออกแบบและการจัด วางสี อ ย่า งเหมาะสม ซึ่ งจะท าให้ ก ารสื่ อ สารผ่ านสี น้ ัน เกิ ด
ประสิ ทธิภาพที่สุดเมื่อสี สามารถสื่ อความได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
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2.2.2.7 การเลือกใช้สีในการทาตลาด
ณรงค์ศกั ดิ์ วดี ศิริศกั ดิ์ (2555) ได้กล่ าวไว้ว่า การเลื อกใช้สี โดยคานึ งถึ งความรู ้ สึ ก
ของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก โดยที่อาศัยแนวคิดที่วา่ สี มีผลต่อความรู ้สึกของคนเรา และนักออกแบบ
โฆษณาได้ศึ ก ษาและทดลองการเลื อกใช้กลุ่ ม สี ในการสร้ างความรู ้ สึ ก กับ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ดังนี้
1) กลุ่มสี ที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้ าใจ (Excitement Color) เหมาะสาหรับ
ใช้ในการออกแบบประเภทป้ายเตือนให้ระวังถึงอันตราย ได้แก่ สี แดง สี ดา สี เหลือง และสี แสด
2) กลุ่มสี ซ่ ึ งแสดงความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine Color) เหมาะสาหรับใช้การ
ออกแบบที่เน้นความเป็ นผูห้ ญิงหรื อผลิ ตภัณฑ์สาหรับความเป็ นผูห้ ญิ ง ได้แก่ สี ชมพู ฟ้ า สี เหลื อง
อ่อน และสี เขียวอ่อน
3) กลุ่มสี ซ่ ึ งแสดงความเป็ นผูช้ าย (Masculine Color) เหมาะสาหรับใช้กบั
การออกแบบที่เน้นความเป็ นชาย หรื อผลิ ตภัณฑ์ความเป็ นผูช้ าย ได้แก่ สี ดา สี น้ าเงิน สี เทา และสี
แดง
4) กลุ่มสี ที่เน้นความสด (Fresh Color) เหมาะสาหรับใช้กบั การออกแบบที่
เน้นความสดของสิ นค้า เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม เป็ นต้น ได้แก่ สี เหลือง สี เขียวเหลือง และสี น้ าเงิน
5) กลุ่มสี ที่แสดงออกถึ งสุ ขภาพ (Healthy Color) เหมาะสาหรับใช้กบั การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านสุ ขภาพ เช่น อาหารเสริ ม ยา ได้แก่ สี เหลือง สี น้ าตาล และสี เขียว
6) กลุ่มสี ที่แสดงออกถึ งความสั่นสะเทื อน (Vibrant Color) เป็ นสี ที่เหมาะ
ส าหรับ การออกแบบซึ่ งต้องการความหวือหวา เคลื่ อนไหว สั่ นสะเทื อน ได้แก่ สี น้ าเงิ น สี แดง
สี เขียว และสี เหลือง
7) กลุ่ ม สี ที่ แ สดงออกถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Sophisticated Color) เป็ นสี ที่
เหมาะส าหรั บ การออกแบบที่ ตอ้ งการจู งใจให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อต่ อสิ น ค้าหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ
ได้แก่ สี ดา สี เหลือง สี น้ าตาล และสี ทอง
2.2.2.8 บทความและวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสี
จากเว็บ ไซต์ Social Media Week (2014, October 30)ในเรื่ อง The Psychology Of
Color In Marketing ได้กล่ าวไว้ว่าจิ ตวิท ยาของสี ที่ เกี่ ยวข้องกับ การจู งใจเป็ นเรื่ องน่ าสนใจและมี
มุมมองที่ต่างกันอย่างมากมายทางด้านการตลาด เนื่ องจากสี เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับจิตใจของแต่ละบุคคล
มากกว่า ดังนั้นจึ งมี การท าวิจยั เกี่ ยวกับการสื่ อความหมายของสี ห รื อจิ ตวิทยาของสี มากมาย เช่ น
มีการวิจยั ที่มีผลสารวจว่าสี เหลื องเป็ นสี สื่อถึงการมีความสุ ขมากที่สุดในบรรดาสี ในวงจรทั้งหมด
เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ต าม สี ยัง มี ค วามส าคัญ ต่ อ ตราสิ นค้ า อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ สี เป็ นเรื่ อ งที่ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ

38
ประสบการณ์ แต่ ล ะบุ ค คล จึ งยากที่ จะจากัดความของแต่ล ะสี ออกมาได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่
เนื่ องจากยังมีการค้นพบที่วา่ การรับรู ้ของสี ของบุคคลมีบทบาทในการซื้ อขายและมีผลต่อตราสิ นค้า
ดังนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของสี ทางการตลาดขึ้น (Impact of Color in Marketing) ซึ่ งผล
วิจยั ออกมาว่าร้ อยละ 90 ของการตัดสิ นใจในตัวสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้ นอยู่กบั สี ของตัวสิ นค้า
นั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ การศึกษาเรื่ องผลกระทบจากการสื่ อสารของสี แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตราสิ นค้ากับสี น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมจากการรับรู ้ส่วนบุคคลของสี ที่ใช้กบั ตราสิ นค้า
หรื อกล่ าวได้ว่าขึ้นอยู่กบั มุมมองของผูบ้ ริ โภคที่ มองว่าสี เหมาะกับสิ นค้ามากแค่ไหน และยังมีอีก
หลายการศึกษาที่พบว่าสี สามารถสื่ อได้ถึงบุคลิกภาพของตราสิ นค้า (Brand Personality) ได้อีกด้วย
บทความจากการศึกษานี้ อา้ งว่า Joe Hallock สี เป็ นเรื่ องของความชื่ นชอบของแต่ละ
เพศ ซึ่ งผลจากการศึกษาครั้งนี้ออกมาดังนี้
สี ทเี่ พศชายชอบ:

ภาพที่ 2.5 สี ที่เพศชายชอบ
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Social Media Week (2014, October 30)
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สี ทเี่ พศชายไม่ ชอบ:

ภาพที่ 2.6 สี ที่เพศชายไม่ชอบ
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Social Media Week (2014, October 30)

สี ทเี่ พศหญิงชอบ:

ภาพที่ 2.7 สี ที่เพศหญิงชอบ
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Social Media Week (2014, October 30)
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สี ทเี่ พศหญิงไม่ ชอบ:

ภาพที่ 2.8 สี ที่เพศหญิงไม่ชอบ
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Social Media Week (2014, October 30)
จากการศึกษาจะแสดงให้เห็นได้วา่ สี ฟ้าเป็ นสี ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ทั้ง
สองเพศได้ ในขณะที่ สีม่วงเป็ นสี ที่เพศชายชื่ นชอบน้อยที่ สุด แต่ยงั คงได้รับการชื่ นชอบจากเพศ
หญิง และสามารถสรุ ปได้วา่ จากการรับรู ้และความชอบของสี เพศชายมีแนวโน้มจะชื่ นชอบสี โทน
สว่าง ฉู ดฉาดมากกว่า ส่ วนเพศหญิงจะมีแนวโน้มชื่ นชอบสี โทนอ่อนมากกว่า ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า
เรื่ องของสี มี ความส าคัญ ทางการตลาด ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและ
ความเหมาะสมในการใช้สีทางด้านต่างๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้สามารถส่ งผลต่อตราสิ นค้าอีกด้วย

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.3.1.1 ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ การศึกษาและวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรม
การซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของพฤติกรรมการซื้ อและการใช้
ของผูบ้ ริ โภคค าตอบที่ ได้จะช่ วยให้ นัก การตลาดสามารถจัดท ากลยุท ธ์ทางการตลาดที่ ส ามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม (ดารา ทีปาละ, 2542, น. 3)
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การกระทาของแต่ละบุ คคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าหรื อบริ การรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อน
และเป็ นตัวกาหนดให้เกิ ดการกระทาต่างๆ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก โดยที่
ผูบ้ ริ โภคมี ก ระบวนการซื้ อจากความตั้งใจไปซื้ อสิ นค้าที่ ตอ้ งการ หรื อความไม่ ต้ งั ใจซื้ อสิ นค้าที่
ต้องการ หรื อความไม่ ต้ งั ใจซื้ อสิ นค้าแต่ เกิ ดไปดู แล้วเห็ นจึ งเกิ ดความต้องการก็เป็ นได้ (สมจิ ตร
ล้วนจาเริ ญ, 2541: 22-24)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง ปฏิ กิริยาของบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับ การได้รับ และใช้สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ
ตัดสิ นใจซึ่ งเกิดก่อนและเป็ นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539, น. 5)
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การกระท าของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือก การซื้ อ การใช้ และการกาจัดส่ วนที่เหลือของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการและความปรารถนาของตน (Solomon, 2009 อ้ า งถึ ง ใน ชู ชั ย
สมิทธิไกร, 2557, น. 6)
ดังนั้น พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงมี ความหมายว่าเป็ นกระบวนการของการกระทาของ
บุคคลที่มีความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ โดยจะต้องมีกระบวนการตัดสิ นใจเกิดขึ้นก่อนจึงจะ
เกิ ดเป็ นพฤติกรรม ซึ่ งสามารถเกิ ดได้จากความตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของผูบ้ ริ โภค
2.3.1.2 ปั จจัยกาหนดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
การที่บุคคลหนึ่ งสามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาได้ ย่อมต้องมีสาเหตุและ
ปั จจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิ ดพฤติกรรมนั้น ซึ่ งปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ด้านคือ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 11)
1) ปัจจัยภายใน หรื อเรี ยกว่าปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
(1) การรับรู ้ (Perception) คือ การเปิ ดรับหรื อให้ความสนใจและแปล
ความหมายสิ่ งเร้าที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
(2) การเรี ยนรู ้ (Learning) คือ การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ค่อนข้างถาวร เนื่องจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมา
(3) ความต้องการและแรงจูงใจ (Needs and Motives) คื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คล
ปรารถนา ทาให้เกิดความตื่นตัวและพลังที่จะกระทาสิ่ งต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงสิ่ งที่ตอ้ งกา
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(4) บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
บ่ ง ชี้ ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คลและเป็ นสิ่ ง ก าหนดลัก ษณะการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มหรื อ
สถานการณ์ของบุคคลนั้น
(5) ทั ศ นคติ (Attitude) คื อ ผลของการประเมิ น สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
สามารถบอกได้วา่ สิ่ งนั้นดีหรื อเลว เป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่ มีประโยชน์หรื ออันตราย
(6) ค่ า นิ ย มและวิ ถี ชี วิ ต (Values and Lifestyles) ค่ า นิ ย ม คื อ รู ป แบบ
ของความเชื่ อที่แต่ละบุคคลยึดถือในการตัดสิ นว่าสิ่ งใดดีหรื อไม่ดี และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของ
คนอื่ น ส่ วนวิถีชี วิต คื อ รู ป แบบการใช้ชี วิตของบุ คคลที่ แสดงออกมาในรู ป แบบกิ จกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น
2) ปั จจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมนอกตัวของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภค ได้แก่
(1) ครอบครัว (Family) คือ บุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความเกี่ ยวพัน
กันทางสายเลือดหรื อการแต่งงานหรื อการรับเลี้ยงดู
(2) กลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Reference Group) คื อ บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมากต่ อพฤติ ก รรมของบุ ค คลหนึ่ งๆ โดยมุ ม มองหรื อค่านิ ยมของกลุ่ ม อ้างอิ งจะถู ก
นาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการแสดงพฤติกรรมอื่นๆ
(3) วัฒนธรรม (Culture) คือ แบบแผนการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
รวมถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ค นสร้ า งขึ้ น ซึ่ งสะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ค่ านิ ย ม ทัศ นคติ แ ละแบบแผน
พฤติกรรมที่ยดึ ถืออยูใ่ นสังคมนั้นและสามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นได้
(4) ชั้น ทางสั งคม (Social Class) คื อ การจาแนกกลุ่ ม บุ ค คลในสั งคม
ออกเป็ นชั้นๆ โดยบุคคลที่อยูใ่ นชั้นเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันด้านค่านิ ยม วิถีชีวิต ความสนใจ
พฤติกรรมสถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา
2.3.1.3 แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ Philip Kotler
ศิ ริ วรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2546) ได้อ ธิ บ ายถึ งโมเดลพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model)ไว้วา่ มีอยูด่ ว้ ยกันหลากหลายแบบ ซึ่ งแต่ละแบบต่างมุ่งเน้น
การศึกษากระบวนการความต้องการซื้ อหรื อใช้สินค้าหรื อบริ การ ซึ่ งหนึ่ งในหลายๆ โมเดลที่ได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง ได้แก่ โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ Philip Kotler ที่เน้นการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทาให้
เกิ ดความต้องการ และเมื่อสิ่ งกระตุ น้ นั้นๆ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Buying’s
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Black Box) ซึ่ งเปรี ย บเสมื อ นกล่ อ งด าที่ ผู ผ้ ลิ ต หรื อ ผู ข้ ายไม่ ส ามารถคาดเดาได้ และความรู ้ สึ ก
เหล่ านั้นจะได้รับอิทธิ พลต่างๆ จากภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภคเอง จากนั้นจึงมี การตอบสนองของ
ผู ้บ ริ โภค (Buyer’s response) หรื อที่ เ รี ยกว่ า การตั ด สิ นใจของผู ้ บ ริ โภค (Buyer’s Purchase
Decision) ดังนั้นโมเดลนี้จึงถูกเรี ยกว่า S-R Theory ซึ่งมีกระบวนการดังรู ป

ภาพที่ 2.9 แบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, น. 198.
จากภาพแสดงถึ งแบบจาลองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่มีสิ่งกระตุ น้ (Stimulus)
ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงั นี้
(1) สิ่ ง กระตุ ้น (Stimulus) สิ่ ง กระตุ ้น อาจเกิ ด ขึ้ น เองภายในรางกาย
(Inside stimulus) และสิ่ ง กระตุ ้น จากภายนอกเพื่ อ ให้ ผู บ้ ริ โภคเกิ ด ความต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ่ ง
กระตุ น้ ถื อว่าเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้า (Buying motive) ซึ่ งสามารถจูงใจได้ท้ งั ด้านเหตุผล
หรื อด้านจิตวิทยาก็ได้ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
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1) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่
นักการตลาดสามารถควบคุมและสามารถและจัดขึ้นได้ เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ซึ่งประกอบด้วย
- สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความสวยงามเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
- สิ่ งกระตุ น
้ ด้านราคา (Price) เช่ น การกาหนดราคาสิ นค้าให้
เหมาะสมกับราคาผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้ าหมาย
- สิ่ งกระตุ น
้ ด้านการจัดช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เช่ น
จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค ถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการ
ซื้ อ
- สิ่ งกระตุ น
้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่ นการ
โฆษณาสม่ าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานตัวแทนจาหน่ าย การลด แลก แจก แถม การ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัว่ ไป ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
2) สิ่ งกระตุ ้ น ด้ า นอื่ น ๆ (Other stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุ ้ น ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่อยูภ่ ายนอก ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ได้แก่
- สิ่ ง กระตุ ้น ทางเศรษฐกิ จ (Economic) เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ
รายได้ของผูบ้ ริ โภค ล้วนมีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
- สิ่ ง กระตุ ้น ทางเทคโนโลยี (Technology) เช่ น เทคโนโลยี
ใหม่ในการผลิตและแปรรู ปสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ
- สิ่ ง กระตุ ้น ทางกฎหมายและการเมื อ ง (Political) เช่ น การ
เพิ่มหรื อลดภาษีสินค้าบางชนิดของรัฐบาล พ.ร.บ. ยาและการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
(2) กล่ อ งด าหรื อความรู ้ สึ กนึ กคิ ด ของผู ้ ซ้ื อ (Buyer’s black box)
ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อที่เปรี ยบเสมือนกล่องดา (Black box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบ
ได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลมาจาก
ลักษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer characteristics) มี
อิทธิ พลมาจากปั จจัยต่างๆ คือ
1) ปั จจัย ด้านวัฒ นธรรม (Cultural factors) วัฒ นธรรมเป็ นเครื่ อง
ผูก พัน บุ ค คลในกลุ่ ม ไว้ด้วยกัน บุ ค คลเรี ย นรู ้ วฒั นธรรมของเขาภายใต้ก ระบวนการทางสั งคม
วัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ก าหนดความต้อ งการ และพฤติ ก รรมของบุ ค คล วัฒ นธรรมแบ่ ง ออกเป็ น
วัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี และชั้นสังคม
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2) ปั จจัย ด้ า นสั ง คม (Social factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
ชี วิตประจาวัน และมี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อ ลัก ษณะทางสั งคมประกอบด้วย กลุ่ มอ้างอิ ง
ครอบครัว บทบาทและสถานะ
3) ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล (Personal factors) การตัด สิ นใจของผู ้ซ้ื อ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชี วิตครอบครัว
อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึ กษา รู ป แบบการดารงชี วิต บุ ค ลิ ก ภาพและแนวความคิ ดส่ วน
บุคคล
4) ปั จ จัย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา (Psychological factor) การเลื อ กซื้ อของ
บุคคลได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 6 อย่าง คือ การจูงใจ ความเข้าใจ ความรับรู ้ ความ
เชื่อ ทัศนคติและการเรี ยนรู ้
(3) การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice)
2) การเลือกตราสิ นค้า (Brand choice)
3) การเลือกผูข้ าย (Dealer choice)
4) การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase timing)
5) การเลือกปริ มาณการซื้ อ (Purchase amount)
จะเห็ น ได้ ว่า โมเดลโมเดลพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคของ Philip Kotler ที่ เน้ น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้านั้น ได้ศึกษาถึงสิ่ งกระตุน้ ที่มีผลต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังศึกษาเรื่ องของความรู ้สึกนึ กคิดของภายในตัวบุคคล
โดยเปรี ยบเทียบกับกล่องใบหนึ่ งที่มีความรู ้สึกนึ กคิดต่างๆที่ผขู ้ ายไม่อาจทราบได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิด
การตอบสนองหรื อที่เรี ยกว่าการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเวลาต่อมา
2) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ Schiffman & Kanuk
Schiffman & Kanuk (2007, อ้างถึ งใน ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
ได้เสนอว่า การบริ โภคประกอบด้วยขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ขั้นปั จจัยนาเข้า (Input State) คื อ ขั้นที่ ปัจจัยภายนอกมีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ได้แ ก่ การด าเนิ น การขององค์ก ารธุ รกิ จ กล่ าวคื อ การ
พยายามทาให้ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึ งความต้องการของตน ผ่านหลักการที่ เรี ยกว่า “ส่ วนผสมทาง
การตลาด” (Marketing Mix: 4P) ส่ วนปั จจัยด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ก็ เป็ นปั จจัย แวดล้อมของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มี อิท ธิ พ ลในการหล่ อ หลอมพฤติ ก รรมต่ างๆของบุ ค คล เช่ น ครอบครั ว กลุ่ ม อ้างอิ ง
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ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม เป็ นต้น ปั จจัยทั้งสองอย่างนี้มีอิทธิ พลร่ วมกันต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยทั้งสิ้ น
(2) ขั้น กระบวนการ (Process State) คื อ ขั้น ที่ แสดงถึ ง กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยด้านจิ ตวิท ยาได้แก่ การรั บรู ้ การเรี ย นรู ้ ความต้องการและ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิ ยมและวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภค สิ่ งเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อการตระหนัก
ถึ งความต้องการ การค้นหาข้อมู ล ก่ อนซื้ อ รวมถึ งการประเมิ นทางเลื อกก่ อนการซื้ อ นอกจากนี้
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประเมินหลังการบริ โภค ก็จะมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านจิตวิทยาด้วย
(3) ขั้น ผลลัพ ธ์ (Output State) คื อ ขั้น สุ ดท้ า ยของกระบวนการซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการซื้ อ การใช้ การกาจัดส่ วนที่เหลือและการประเมินหลักการบริ โภค ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการบริ โภคอาจจะเป็ นความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การก็ได้ ซึ่ งผลลัพธ์
นั้นๆจะถูกจดจาไว้เป็ นประสบการณ์ในการบริ โภคและส่ งผลปั จจัยด้านจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคต่อไป

ภาพที่ 2.10 แบบจาลองกระบวนการการบริ โภคของ Schiffman & Kanuk (2007)
แหล่งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546

47
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ว่า โมเดลพฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคของ Schiffman &
Kanuk เป็ นการอธิ บ ายถึ งขั้น ตอนของผูบ้ ริ โภคอย่างคร่ าวๆ ที่ เข้าใจได้ง่าย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 คือขั้นรับอิทธิ พลจากปั จจัยภายนอก จึงก่อให้เกิดขั้นที่ 2 ซึ่ งคือขั้นของการสิ่ งที่
ได้จากขั้นที่ 1 มาประมวลผลตัดสิ นใจซื้ อและสุ ดท้ายจึงก่อให้เกิดขั้นที่ 3 ขึ้น คือ สิ่ งที่ได้รับจากจาก
ประมวลผลตัดสิ นใจซื้ อนั้นๆ ทั้งหมดนี้ จึงเป็ นการแสดงพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเพื่ อทาให้ท ราบถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจและประเมินผลของผูบ้ ริ โภคโดยรวม
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นการนาหลัก เกณฑ์ หรื อเครื่ องมื อต่ างๆ เข้ามาช่ วยในการ
ตัดสิ นใจเพื่ อท าให้ผูต้ ดั สิ นใจมี โอกาสผิดพลาดน้อยลงหรื อการตัดสิ น ใจได้ถูก ต้องมากภายใต้
สถานการณ์ ต่างๆ ที่ ส ามารถท าการประเมิ นได้ และใช้กฎเกณฑ์หรื อ เครื่ องมื อดังกล่ าวพิจารณา
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสิ นใจ อย่างไรก็ตาม การทาการตัดสิ นใจได้นาเอาความน่าจะเป็ นเชิ งจิต
และแบบเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการกระทาของตนย่อมต้องการ
เลือกสิ่ งที่ดีที่สุด ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงได้พยายามหาสิ่ ง
ที่จะช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด
Walters (1978 อ้างถึ งใน ศุภร เสรี รัตน์ , 2550, น.49) ได้อธิ บายความหมายของคาว่า การ
ตัดสิ นใจ (Decision) ไว้ว่า หมายถึ ง การเลื อกที่ จะกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยเฉพาะจากบรรดา
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง ขั้นตอนการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสอง
ทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้าน
จิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิ จกรรมด้านจิตใจ และกายภาพ
ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง กิ จกรรมเหล่านี้ ทาให้เกิ ดการซื้ อ และเกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อตาม
บุคคลอื่น (Schiffman & Kanuk, 1994 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
เสรี วงษ์ม ณฑา (อ้างถึ ง ใน ฐานิ ส า สรรค์วิทยากุ ล , 2549, น. 23–24) ได้อธิ บ ายเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคไว้วา่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทาง
กายภาพ และลักษณะทางกายภาพจะถูกกาหนดด้วยสภาพจิตวิทยาโดยครอบครัวและสังคม รวมถึง
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1. ลัก ษณะทางสรี ร ะ (Physiological Characteristic) สรี ระเป็ นปั จ จัย เบื้ อ งต้ น ในการ
กาหนดพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรี ระจึง
เป็ นสิ่ งแรกที่ตอ้ งกระทา เนื่องจากมีบทบาทมากที่สุดในการตัดสิ นใจของมนุษย์
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2. สภาพจิ ต วิท ยา (Psychological Condition) เป็ นลัก ษณะของความต้อ งการที่ เกิ ด จาก
สภาพจิตใจซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ครอบครั ว (Family) เป็ นกลุ่ ม สั ง คมเบื้ อ งต้น
3. ครอบครั วเป็ นแหล่ งอบรมและสร้ างประสบการณ์ ของบุ ค คล ถ่ ายทอดลักษณะนิ สั ย
ครอบครัวจึงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
4. สั ง คม (Social) เป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบตัว เราซึ่ งจะมี ผ ลท าให้ เราต้อ งท าตัว สอดคล้อ งกับ
บรรทัดฐานของสังคม ซึ่ งแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
5. วัฒนธรรม (Culture) คือวิถีชีวติ ที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบตั ิตามกัน
ดังนั้นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจึ งเป็ นการเลื อกซื้ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตั้งแต่ 2 สิ่ งขึ้ นไป
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะพฤติกรรมทางกายภาพ โดยจะถูกกาหนดจากสภาพจิตวิทยาภายในตัวบุคคล รวม
ไปถึงคนใกล้ชิด วัฒนธรรมและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการตัดสิ นใจมีลาดับขั้นตอน
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 นี้ ( ศิ ริ ว ร ร ณ เ ส รี รั ต น์ ,
, น. 219)

ภาพ 2.11 ลาดับขั้นตอนกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อทั้ง 5 ขั้นตอน
แหล่งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546
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2.3.2.1 ความต้อ งการได้รั บ การกระตุ ้น หรื อ การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการ (Need
recognition) หรื อการรับ รู ้ ปั ญ หา (Problem recognition) การที่ บุ คคลรับรู ้ ถึงความต้องการภายใน
ของตน ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นเองหรื อเกิ ดจากสิ่ งกระตุ น้ ภายในและภายนอก รวมถึ งความต้องการทาง
ร่ างกาย (Physiological needs) ความต้องการที่เป็ นความปรารถนา อันเป็ นความต้องการทางด้าน
จิตวิทยา (Psychological needs) สิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่ งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลจะ
เรี ยนรู ้ ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ ในอดีต ทาให้เขารู ้วิธีการตอบสนองต่อสิ่ ง
กระตุน้ นั้นๆ ได้
2.3.2.2 การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความต้องการถู กกระตุน้ มากพอ
และสิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการค้นหาข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องมากขึ้น แหล่งข้อมูลที่ผูบ้ ริ โภคแสวงหาและมีอิทธิ พลที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการเลื อก
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย
1) แหล่ ง บุ ค คล (Personal sources) ได้แก่ สมาชิ ก ในครอบครัว ญาติ คน
รู ้จกั
2) แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ สื่ อการโฆษณา พนักงานขาย
ตัวแทนการค้า การบรรจุภณั ฑ์
3) แหล่ ง ประสบการณ์ (Experiential sources) ได้ แ ก่ การควบคุ ม การ
ตรวจสอบ การใช้สินค้า
4) แหล่ ง ชุ ม ชน (Public sources) ได้ แ ก่ สื่ อมวลชน องค์ ก ารคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค
5) แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่หน่ วยงานที่สารวจคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรื อหน่วย
วิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการทดลองใช้ลิต
ภัณฑ์อิทธิ พลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลต่างๆ จากแหล่งการค้า ซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลที่นกั การตลาด
สามารถควบคุมการให้ขอ้ มูลได้ โดยปกติขอ้ มูลจากแหล่งการค้าให้ขอ้ มูลทัว่ ๆ ไป แก่ผซู ้ ้ื อแต่ขอ้ มูล
จากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผซู ้ ้ื อ นักการตลาดสามารถพิจารณาความสาคัญ
ของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคว่ารู ้จกั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิ พล
มากต่อผูบ้ ริ โภค

50
2.3.2.3 การประเมิ น ผลทางเลื อ ก (Evaluation of alternatives) เมื่ อผูบ้ ริ โภคได้รับ
ข้อมูลมาแล้วจากขั้นที่สอง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
2) ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุ ณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่าง
กัน นักการตลาดต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
3) ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่ อถื อเกี่ ยวกับสิ นค้า เนื่ องจากความเชื่ อถื อ
ของผู บ้ ริ โภคขึ้ น อยู่ก ับ ประสบการณ์ ข องผู บ้ ริ โภคและความเชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกับ ตราผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
4) ผู ้บ ริ โภคมี ท ั ศ นคติ ใ นการเลื อ กตราสิ นค้ า โดยผ่ า นกระบวนการ
ประเมินผลเริ่ มต้นด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
2.3.2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่
เขาชอบมากที่ สุด และปั จจัยต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นระหว่างประเมิ นผลพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อ 3
ประการ คือหลังจากประเมินทางเลือก ก่อนที่จะเกิ ดความตั้งใจซื้ อ และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อในการ
ตัดสิ นใจซื้ อแต่ละครั้งผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1) เลือกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั หรื อไม่ แท้จริ งแล้วมี 3 ทางเลือก คือ ซื้ อ
สิ นค้านั้น ซื้ อสิ นค้าอื่นทดแทน หรื อไม่ซ้ื อเลย
2) ถ้าซื้ อจะซื้ อยีห่ อ้ อะไร
3) จะซื้ อที่ไหน
4) จะซื้ อจานวนเท่าใด
5) จะซื้ ออย่างไร
นักการตลาดจะต้องพยายามที่จะสร้างแรงกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ ก ารให้เร็ วขึ้ น ซึ่ งสามารถท าได้ด้วยวิธี ก าร คื อ การให้ผ ลตอบแทนส่ วนเพิ่ ม การสร้ างความ
แตกต่าง และการสร้างความมัน่ ใจ
2.3.2.5 พฤติ ก รรมภายห ลั ง การซื้ อ (Post purchase behavior) ภายหลั ง จากที่
ผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ ก ารแล้ว พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อบางอย่างก็ จะตามมา เช่ น อาจซื้ อ
เพิ่มขึ้น หรื ออาจประเมินการซื้ อที่ได้ตดั สิ นใจซื้ อไปแล้ว ในหลายกรณี เมื่อผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
อย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว ก็จะทาให้แรงดลใจ ทาให้เกิดการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การอีกอย่างตามมา
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ดังนั้นจะเห็นได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
และแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ ยวเนื่ องซึ่ งกันและกัน ทาให้ผลของการตัดสิ นใจเกิ ดขึ้นอย่างมีหลักมี
เกณฑ์ ที่ ชัดเจน ซึ่ ง เมื่ อผ่านกระบวนการขั้น ตอนการประเมิ นล าดับ สุ ดท้ายแล้ว ความรู ้ สึ ก หรื อ
ประสบการณ์ต่อสิ นค้านั้นๆ ของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อสิ นค้าและตราสิ นค้านั้นต่อไปในอนาคต

2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการรับรู้ ทัศนคติ คุณค่ าและบุคลิกภาพตราสิ นค้ า
2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการรับรู้
2.4.1.1 ความหมายของการรับรู ้
การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการรับรู ้ของตัวบุคคล โดยจะผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คื อ การเห็ น การได้ยิน การได้ก ลิ่ น การรั บ สั ม ผัส แต่ ท้ งั นี้ ยงั รวมถึ งประสบการณ์ จากการ
เรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาของบุคคลนั้นๆ ด้วย ซึ่ งประสบการณ์ดงั กล่าวจะมีการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมา
ส่ งไปยังศูนย์กลางการควบคุมระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ทาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ความหมาย
ของการรับรู ้ได้มีนกั วิจยั หลายท่านได้ให้คาจากัดความไว้ดงั นี้
นายแพทย์สันติชยั ฉ่ าจิตรชื่น (2550) จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี เขียนไว้ในผัสสะและการรับรู ้ (Sensation and Perception) ว่าผัสสะหรื อการ
สัมผัส (Sensation) คือขั้นตอนที่ สิ่งเร้ ากระทบประสาทสัมผัสหรื อก็คือ ขั้นตอนการรับข้อมูลจาก
ภายนอกเข้า สู่ ต ัว การรั บ รู ้ (Perception) คื อ ขบวนการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ขั้น ตอนการเลื อ กสิ่ ง เร้ า
(Sensation) การประมวลสิ่ งเร้า (Organization) และการแปรผลตีความสิ่ งเร้า (Interpretation) ดังนั้น
ทั้ง ผัสสะ และการรับรู ้ จึงเกี่ยวโยงกันอยู่ในแง่ของการทางานที่ต่อเนื่ องกัน นอกจากนี้ การรับรู ้ยงั
เป็ นขบวนการที่ มี ส่ วนเกี่ ย วโยงกับ ความจ า (Memory) ในตอนที่ แปลผลตี ค วามสิ่ ง เร้ า จะต้อ ง
เทียบเคียงกับประสบการณ์เดิมในความจา
กฤษณา ศัก ดิ์ ศรี (อ้า งถึ ง ใน สุ ริโ ย ชัย โสภา, 2549) กล่ า วว่า การรั บ รู ้ คื อ การใช้
ประสบการณ์ เดิมแปลความหมาย สิ่ งเร้า ท่านประสาทสัมผัสแล้วเกิ ดความรู ้สึกความหมายว่าเป็ น
อย่างไร
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ (อ้างถึงใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการรั บ รู ้ ว่า หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กรั บ การจัดระเบี ย บและการแปล
ความหมายของสิ่ งเร้าที่บุคคลพบเห็น หรื อมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยในสิ่ งแวดล้อมหนึ่งๆ
กรองแก้ว อยู่สุข (อ้างถึ งใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) ให้ความหมายของการรับรู ้ ว่า
การรับรู ้ คือกระบวนการที่แต่ละคนรวบรวมจัดและทาความเข้าใจต่อสิ่ งที่ เขามองเห็ น ได้ยินหรื อ
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รู ้สึก ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วจะให้ทุกคนมองสิ่ งเดียวกันแล้วคิดและเข้าใจไปในแนวเดียวกันย่อม
เป็ นไปไม่ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสรุ ปความหมายของการรับรู ้ได้ออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การ
รับรู ้ภายในบุคคล และการรับรู ้ภายนอกบุคคลหรื อสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป การรับรู ้ภายในบุคคลคือการ
รับรู ้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รู ป รส กลิ่ น เสี ยง และสัมผัส ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวจะมีการ
ประเมินผลภายในจิตใจของเราเองว่าสิ่ งที่เรารับรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งที่ดีหรื อไม่ดี ส่ วนการรับรู ้จากภายนอก
หรื อสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไปเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราได้พบเจอหรื อเคย
ร่ วมอยูใ่ นเหตุการณ์ น้ นั มาก่อน เราจะมีกระบวนการเปิ ดรับในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่เราและปิ ดรับ
ในสิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ ซึ่ งการรับรู ้จากภายนอกนี้ อาจจะเกิดการถูกบังคับให้จดจาได้ดว้ ยสิ่ งเร้าที่
จะท าหน้ า ที่ ใ นการกระตุ ้น เพื่ อ ให้ เกิ ด การจดจ า ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน การตลาดส่ ว นใหญ่ จ ะสร้ า ง
ประสบการณ์ ใหม่ ให้ก ับ ผูบ้ ริ โภคด้วยสิ่ งเร้ าในรู ป แบบใหม่ เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเปิ ดรั บ สื่ อ
การตลาดดังกล่าวเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคตนัน่ เอง
2.4.1.2 กระบวนการรับรู ้
กรองแก้ว อยู่สุข (อ้างถึ งใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) อธิ บายถึ งกระบวนการรับรู ้ ว่า
กระบวนการรับรู ้ น้ นั เริ่ มด้วยบุ คคลรับเอาสิ่ งเร้ าต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็ นการรับรู ้ทาง
สรี ร ะท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก (Sense) ขึ้ น มาก่ อ น และแต่ ล ะคนก็ จ ะแปลความหมายออกมาจาก
ความรู ้สึกนั้นๆ ตามภูมิหลัง (Background) ของตนเอง ซึ่ งเกิดจากหลายๆ สิ่ งประกอบกัน เช่น อายุ
เพศ ฐานะการศึกษา อาชี พ ประสบการณ์ อารมณ์ และสิ่ งแวดล้อมอื่น รวมทั้งค่านิ ยมและทัศนคติ
ส่ วนตนเข้าไปอีกทาให้เกิดความรู ้สึกหรื อความเข้าใจอย่างแท้จริ ง ทาให้เกิดปฏิกิริยาหรื อพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ได้พบเห็นตามที่ตน “รับรู ้”
กระบวนการรับรู ้เป็ นขั้นตอนในการเปิ ดรับสารหรื อข้อความจากสิ่ งเร้าภายนอก เพื่อ
นามาประมวลผลและประเมินผลว่าสิ่ งเร้าดังกล่าวน่ าสนใจหรื อไม่ แต่การประมวลผลของแต่ละ
บุคคลจะมี กระบวนการที่ ต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ หรื อภูมิหลังของแต่ละคนว่ามีความรู ้ ใน
เรื่ องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
2.4.1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
สิ ทธิโชค วรานุสันติกุล (อ้างถึงใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่อิทธิ พล
ต่อการรับรู ้ทางสังคมดังนี้
1) ความต้องการ (Need) เมื่อบุคคลรับรู ้แล้วตีความสิ่ งเร้าที่รับรู ้มาเป็ นสิ่ งที่
จะสนองความต้องการของบุ คคลนั้นๆ ซึ่ งทาให้รับรู ้สิ่งที่ตอ้ งการได้รวดเร็ ว เช่ นเมื่อหิ ว บุคคลจะ
รับรู ้สิ่งที่เกี่ยวกับอาหารได้เร็ ว ไม่วาจะเป็ นกลิ่นอาหารหรื อเสี ยงกระดิ่งรถขายอาหาร เป็ นต้น
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2) ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทัว่ ไปมักจะตีความสิ่ งที่ตนเองสัมผัส
ตามภูมิหลังของแต่ละคน
3) การเตรี ยมการไว้ก่อน (Preparatory set) คือการที่บุคคลมีประสบการณ์
และการเรี ยนรู ้สิ่งใดมาก่อน ทาให้บุคคลเตรี ยมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งนั้นแนวเดียวกันกับที่รับรู ้มา
4) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ เช่ น บุ ค คลที่ มี
บุ คลิ กภาพแข็งกร้ าว ยึดมัน่ จะสามารถรับรู ้ การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งเร้ าได้ช้ากว่าผูท้ ี่ มีบุคลิ กภาพ
ยืดหยุน่ เป็ นต้น
5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ถ้าบุคคลที่มีทศั นคติที่
ดีต่อใครคนหนึ่ง การกระทาของบุคคลนั้นจะถูกรับรู ้ในทางที่ดีเสมอ
6) ตาแหน่ งทางสั งคม (Social position) และบทบาทท าให้ บุ ค คลรั บ รู ้ สิ่ ง
ต่างๆไม่เหมือนกัน
7) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้บุคคลรับรู ้ต่างกัน
8) สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของบุคคลมีผลต่อการรับรู ้
นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของมนุ ษย์ดา้ นการตลาดยังสามารถแบ่งแยกได้อีก
2 ประเภท ได้แก่ (เนตรนภา ชินะสกุลชัย, 2553)
1) องค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical Factor) ประกอบด้วย
(1) ขนาด (Size) การรับรู ้ขนาดของสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าต้องมีราคา
ที่แพงกว่า คุณภาพดีกว่าหรื อเหนือกว่าสิ นค้าที่มีขนาดเล็กกว่า
(2) สี (Color) บอกถึ ง บุ ค ลิ ก และลัก ษณะของสิ น ค้า ได้ เนื่ อ งจากสี
สามารถบ่งบอกถึงความหมายได้
(3) ความเข้ม (Intensity) คือจานวนครั้งและความถี่ในการโฆษณา
(4) การเคลื่อนไหว (Movement) เป็ นการโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อจูง
ใจให้เกิดการเปิ ดรับข่าวสาร
(5) ตาแหน่ง (Position) เห็นได้จากตราสิ นค้า
(6) ความแตกต่ าง (Contrast) สร้ างความแตกต่ างจากคู่ แข่ งหรื อกลุ่ ม
อื่นๆ
(7) การจับ แยก (Isolation) คื อ การวางสิ น ค้า ที่ ส่ ง เสริ ม การขายแยก
ออกมาจากกลุ่มสิ นค้าประเภทเดียวกัน
2) ความ พ ร้ อ ม ท างด้ า น ส ม องข องผู ้ บ ริ โภ ค (Mental Readiness of
Consumer to Perceive) ได้แก่
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(1) ความฝังใจหรื อการยึดมัน่ (Perceptual Fixation) กล่าวคือ การออก
สิ นค้าใหม่ตอ้ งสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้น เพื่อป้ องกันการฝังใจในแง่ลบของผูบ้ ริ โภค
(2) นิ สัยในการมอง (Perceptual Habit) ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนรั บ รู ้ ต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั นิ สัยในการมองของคน ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงสามารถมองโลกในแง่ดีหรื อแง่ร้ายกับสิ นค้า
หรื อบริ การได้
(3) ความมัน่ ใจและความรอบคอบ (Confidence and Caution) ผูบ้ ริ โภค
แต่ละคนมีลกั ษณะนิ สัยที่ต่างกัน ดังนั้นนิ สัยการบริ โภคและการคล้อยตามการชวนเชื่ อของโฆษณา
ก็ต่างกันเช่นกัน
(4) ความใส่ ใจ (Attention) ผู ้ บ ริ โภคที่ ใส่ ใจจะมองรายละเอี ย ด
เล็กๆน้อยๆ แต่บางคนที่ไม่ใส่ ใจก็จะไม่ทนั สังเกต
(5) โครงสร้างในสมอง (Track of Mind) การสื่ อสารที่ออกไปเป็ นคาพูด
แต่ผบู ้ ริ โภคบางคนคิดไม่ดีก็สามารถตีความไปในทางลบได้
(6) ความคุน้ เคย (Familiarity) เป็ นการสร้างความชื่ นชอบขึ้นมาได้ หาก
ผูบ้ ริ โภคได้ทดลองใช้แล้วเกิดความคุน้ เคยแล้วทาการซื้ อซ้ าอีก
(7) ความคาดหวัง (Expectation) เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคได้เห็ น หรื อ ได้ยิน การ
โฆษณาบางส่ วน แต่ก็สามารถเข้าใจได้เนื่องจากผูช้ มสามารถจินตนาการหรื อสามารถเติมเต็มส่ วนที่
หายไปได้
3) ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค (Past Experience of The Consumer)
ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้สินค้าใดก็จะใช้สินค้านั้นโดยไม่ตอ้ งพิจารณามาก สามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ง่า
4) สภาวะอารมณ์ (Mood) ความพร้อมทางด้านจิตใจต่างๆ ซึ่ งแสง สี เสี ยง
ดนตรี หรื อเวลาสามารถเป็ นปัจจัยในการสร้างอารมณ์ความรู ้สึกได้
5) ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมจากการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค (Social and
Culture Factors of Consumer Perception) เนื่ องจากแต่ละสั งคมมี วฒั นธรรมที่ แตกต่างกันออกไป
จึงมีการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของสังคมที่ต่างกัน
สุ ปาณี สนธิรัตน์ (อ้างถึงใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) ยังกล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อการ
รับรู ้อีกว่า การที่แต่ละบุคคลรับรู ้แตกต่างกันออกไป ซึ่ งแม้จะมีสิ่งเร้าสิ่ งเดียวกัน ส่ วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ธรรมชาติที่ของสิ่ งเร้า ประสบการณ์เดิม ความคาดหวังในขณะนั้น ความ
สนใจและอื่นๆ อีกทั้ง นวลศิริ เปาโรหิตย์ (อ้างถึงใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) ได้กล่าวถึงตัวแปรที่มี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้มีดว้ ยกัน 2 ประเภทคือ
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1) คุ ณ สมบัติในจิ ตใจของบุ คคลที่ รับ รู ้ ได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ
ทัศนคติ และความใส่ ใจ เป็ นต้น
2) คุณสมบัติของสิ่ งเร้าภายนอกที่มีต่อความสนใจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สิ่ งเร้า ขนาดของสิ่ งเร้า การเคลื่อนไหวของสิ่ งเร้าและการเกิดซ้ าๆ กันของสิ่ งเร้า
เพราะฉะนั้นปั จจัยที่จะมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้จึงสามารถเป็ นเกิดขึ้นจากสิ่ งเร้าภายใน
ของตัวบุ คคล เช่ น ประสบการณ์ ในอดี ต ความสนใจ ทัศนคติ เป็ นต้น ซึ่ งหากสิ่ งเร้ าประเภทนี้ ถูก
รับรู ้ในเชิ งบวก ก็จะทาให้บุคคลนั้นจดจาในทางที่ดีเสมอ และเกิดจากสิ่ งเร้าภายนอกของตัวบุคคล
เช่ น ลักษณะของสิ่ งเร้ า การเคลื่ อนไหวของสิ่ งเร้ า เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเร้ าเหล่ านั้นสามารถกระตุ น้ ให้
บุคคลรับรู ้แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ จึงทาให้การตีความและความเข้าใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ออกไปเช่นกัน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสามารถสรุ ปได้วา่ การรับรู ้ คือกระบวนการที่บุคคลจัดการ ตีความ
และทาความเข้าใจกับสิ่ งเร้าที่บุคคลสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งแต่ละคนสามารถตีความและ
เข้าใจต่างกันออกไปตามปั จจัยภายในบุคคลและสิ่ งแวดล้อมภายนอกของแต่ละบุคคล
2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้ในการพิจารณาและตัดสิ นใจเรื่ องราวต่างๆ ตั้งแต่เรื่ องเล็ก
ไปจนถึงเรื่ องใหญ่ ซึ่ งทัศนคติจะทาหน้าที่ช่วยในการตัดสิ นใจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงเป็ น
อีกหนึ่งเรื่ องที่ควรทาการศึกษาค้นคว้า
2.4.2.1 ความหมายของทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติ (Attitude) คือ ผลสรุ ปของการประเมินสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งบ่งชี้ วา่ สิ่ งนั้นดีหรื อ
เลว น่ าพอใจหรื อไม่ น่าพอใจ ชอบหรื อไม่ ชอบ เป็ นประโยชน์ หรื ออันตราย (Eagly & Chaiken,
1993 อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 180)
ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมิ นภาพโดยรวมทั้งหมดที่ แสดงออกมาในรู ปของ
ความชอบหรื อไม่ชอบมากเพียงใดต่อสิ่ งต่างๆ ประเด็น บุคคล หรื อกิจกรรม (Hoyer and Macinnis,
2010 อ้างถึงใน วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555, น. 190)
ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินหรื อการตัดสิ นเกี่ยวกับความชอบหรื อไม่ชอบไม่
วัตถุ คน หรื อเหตุการณ์ ซ่ ึ งจะสะท้อนให้เห็ นถึ งความรู ้สึกของคนคนหนึ่ งเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่าง
หรื อเป็ นท่าทีหรื อแนวโน้มของบุ คคลที่ แสดงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อาจเป็ นบุคลคล กลุ่มคน ความคิ ด
หรื อสิ่ งของก็ได้ โดยมีความรู ้สึกหรื อความเชื่อเป็ นพื้นฐาน (รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี , 2548)
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วุฒิ สุ ขเจริ ญ (2555, น. 190) อธิ บายเกี่ ยวกับทัศนคติไว้ว่า เป็ นผลของการประเมิ น
ทาให้เกิดความโน้มเอียงทางใจจากการเรี ยนรู ้ ดังนั้นทัศนคติจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้
ดังนั้นทัศนคติจึงมีได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ นอกจากนี้ ทศั นคติยงั มีความคงที่แต่ไม่ถาวรเสมอไป
ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น. 190) ให้แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติไว้วา่ เป็ นตัวแปรหนึ่ ง
ในศูนย์สั่งการของกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู ้และจากการมีการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคกับบุคคลอื่น
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ทัศนคติคือผลของการประเมินสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยแสดงออกมาได้
ทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบ สามารถแสดงออกได้ทางความรู ้สึก ทั้งนี้ ทศั นคติเกิดจากการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิซ้ าๆ ซึ่ งทาให้ทศั นคติมีความคงที่แต่ไม่คงทนถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา
2.4.2.2 ลักษณะสาคัญของทัศนคติ
จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒั น์ (2547) ได้อธิ บายถึงลักษณะสาคัญของทัศนคติไว้ดงั นี้
1) ทัศ นคติ ต้อ งมี ที่ ห มาย (Attitude Objective) ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค คล กลุ่ ม
บุคคล สิ นค้า สถานที่ หรื อประเด็นที่ถกเถียง
2) ทัศ นคติ มี ล ัก ษณะของการประเมิ น (Evaluative Nature) ทัศ นคติ ข อง
บุคคลขึ้นอยู่กบั ผลสรุ ปของการประเมินสิ่ งนั้น ซึ่ งหากเป็ นความรู ้สึกเชิ งบวกหรื อเชิ งบวก ผลการ
ประเมินอาจแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (Quality and Intensity) เป็ นสิ่ งบ่งชี้ ถึง
ความแตกต่างกันของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่ งต่างๆ ซึ่ งคุณภาพคือทัศนคติในทางบวกหรื อทางลบ
ส่ วนความเข้มคือระดับความมากน้อยของทัศนคติ
4) ทัศนคติเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการสะสมประสบการณ์ ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อมของแต่ละบุคคล ไม่ได้รับมาตั้งแต่เกิด
5) ทัศ นคติ มี ค วามคงทน ไม่ เปลี่ ย นแปลงง่ า ย (Permanence) เนื่ อ งจาก
ทัศ นคติ เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ แ ละการสะสมประสบการณ์ ข องบุ ค คล แต่ ท้ ัง นี้ ทัศ นคติ ก็ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู ้ใหม่ในภายหลัง
2.4.2.3 การก่อตัวของทัศนคติ
การก่อตัวขึ้นของทัศนคติเป็ นการเกิดจากการที่บุคคลไม่เคยรู ้จกั หรื อให้ความสนใจ
กับบ้างสิ่ งบางอย่างจนกระทัง่ ได้มีโอกาสรู ้ จกั และเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งนั้น บุ คคลนั้นจะเกิ ดทัศนคติ
เกี่ ยวกับ สิ่ งนั้นขึ้ น ซึ่ งสามารถศึ กษาการก่ อตัวขึ้ นได้จากประสบการณ์ หลายลักษณะดังต่อไปนี้
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 183)
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1) ผลจากการเปิ ดรับสิ่ งเร้าซ้ าแล้วซ้ าเล่า (Mere Exposure Effect) คือการที่
บุคคลมีแนวโน้มที่จะชอบสิ่ งเร้าใหม่ เมื่อมีการเปิ ดรับสิ่ งเร้าใหม่น้ นั ซ้ าๆ โดยที่บุคคลนั้นจะต้องไม่
เกลียดสิ่ งเร้าใหม่น้ นั ตั้งแต่เริ่ มต้น ซึ่ งประสบการณ์ ลกั ษณะนี้ จะมีผลมากที่สุดเมื่อบุคคลไม่มีขอ้ มูล
เกี่ยวกับสิ่ งเร้าใหม่มาก่อน
2) การเรี ยนรู ้ จากการวางเงื่ อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning)
คื อ การเรี ยนรู ้ จากการนาสิ่ งเร้ า 2 ชนิ ดมาจับ คู่ก ันหลายๆ ครั้ งอย่างต่ อเนื่ อง จนท าให้บุ คลมี ก าร
ตอบสนองในทางบวกหรื อทางลบต่อสิ่ งเร้ าใหม่ ดังเช่ นที่โฆษณาใช้หลักการนาเสนอสิ นค้าหรื อ
บริ การควบคู่กบั บุคคลที่มีชื่อเสี ยงหรื อได้รับความนิยมควบคู่กนั ไป
3) การเรี ยนรู ้จากการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทา (Operant Conditioning)
คือ ทัศนคติของบุคคลก่อตัวจากการได้รับรางวัลหรื อการลงโทษ บุคคลจะมีทศั นคติทางบวกต่อสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งหากสิ่ งนั้นทาให้เขาได้รับผลทางบวก แต่จะมีทศั นคติทางลบเมื่อได้รับผลทางลบ
4) การเรี ยนรู ้จากการสังเกตการกระทาของผูอ้ ื่น (Observational Learning)
คื อ ทัศ นคติ ข องบุ ค คลก่ อตัวขึ้ น จากการสั งเกตการกระท าของผูอ้ ื่ น โดยการเห็ น ตัวแบบแสดง
พฤติกรรมและได้รับรางวัลหรื อโทษจากการกระทานั้น หากตัวแบบได้รับรางวัลก็จะมีผลต่อการก่อ
ตัวของทัศนคติทางบวก แต่หากตัวแบบได้รับการลงโทษก็จะส่ งผลต่อการก่อตัวของทัศนคติเป็ น
ทางลบ
2.4.2.4 องค์ประกอบของทัศนคติ
องค์ประกอบของทัศนคติสามารถแบ่งได้หลายแบบ
1) ทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) องค์ประกอบด้านความรู ้ ความนึกคิด (Cognitive Component) เป็ น
ส่ วนที่อยูใ่ นระดับส่ วนบุคคลที่ชอบหรื อไม่ชอบบางสิ่ งบางอย่าง ซึ่ งหากบุคคลมีประสบการณ์หรื อ
ความรู ้ นึ กคิดที่ในเชิ งบวกก็จะเกิดทัศนคติเชิงบวกไปด้วย หากมีประสบการณ์หรื อความรู ้ นึกคิดที่
ไม่ดีมาก่อน ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่ งๆ นั้นก็จะเป็ นเชิงลบ
(2) องค์ป ระกอบด้านความรู ้ สึ ก (Affective Component) เป็ นส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู ้สึกของสิ่ งต่างๆ ตามแต่ละบุคคลไป ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับค่านิ ยมส่ วนบุคคล
หากมีความรู ้สึกชอบหรื อรู ้สึกดีกบั สิ่ งใด ก็จะมีทศั นคติที่ดีกบั สิ่ งนั้น และหากรู ้สึกไม่ชอบหรื อรู ้สึก
ไม่ดีกบั สิ่ งใด ก็จะมีทศั นคติในแง่ลบกับสิ่ งนั้นเช่นกัน
(3) องค์ป ระกอบด้านพฤติ ก รรม (Behavior Component) เป็ นส่ ว นที่
เกี่ยวกับการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทั้งนี้มาจากความรู ้ ความนึกคิดและความรู ้สึกของ
บุคคล
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ภาพที่ 2.12 องค์ประกอบของทัศนคติ
แหล่งทีม่ า: นงรัก บุญเสริ ฐ, 2554.
2) ทัศนคติแบบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component)
(2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึก (Affective Component)
3) ทัศนคติแบบ 1 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) องค์ป ระกอบด้านพฤติ ก รรม (Behavior) กล่ าวคื อ แนวโน้ม หรื อ
ความตั้งใจของคนที่จะแสดงบางสิ่ งบางอย่างต่อคนใดคนหนึ่ งหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งความตั้งใจนั้น
จะสามารถวัดหรื อประเมินออกมาได้

59
2.4.2.5 ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติสามารถเกิ ดได้หลากหลายรู ปแบบ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องส่ วนบุ คคล ไม่ว่าจะ
เป็ นประสบการณ์ ความเชื่ อ ความรู ้สึกนึ กคิด หรื อพฤติกรรมต่อบางสิ่ งบางอย่าง ดังนั้นจึงสามารถ
แบ่งประเภทของทัศนคติได้ดงั นี้ (เกศสุ ดา เข้มแข็ง, 2550)
1) ทัศนคติเชิ งบวก คือการที่บุคคลมีความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีหรื อชอบเกี่ยวกับ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
2) ทัศ นคติ เชิ งลบ คื อการที่ บุ ค คลมี ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดที่ ไ ม่ ดี ห รื อ ไม่ ช อบ
เกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
3) ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็น คือการที่บุคคลไม่ได้มีความรู ้สึก
นึ กคิดที่ดีหรื อไม่ดี ชอบหรื อไม่ชอบต่อบางสิ่ งบางอย่างเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ บุคคลหนึ่ ง
สามารถแสดงทัศนคติได้ท้ งั เชิ งบวกหรื อลบ รวมถึงสามารถไม่แสดงทัศนคติก็ได้ เนื่ องจากบุคคล
สามารถมี ค วามรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ต่ อ บางสิ่ งบางอย่ า งได้ อ ย่ า งหลากหลาย อี ก ทั้ง แต่ ล ะบุ ค คลยัง มี
ประสบการณ์ ความเชื่ อ การรับรู ้ มาแตกต่างกัน ทาให้การแสดงทัศนคติ ของบุ คคลเป็ นเรื่ องส่ วน
บุคคลที่ซบั ซ้อนและยากที่จะวัดหรื อให้ความหมายบางสิ่ งบางอย่างที่ชดั เจน
2.4.2.6 ทฤษฏีการวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติสามารถแบ่งประเภทของเทคนิ คการวัดเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
(สุ บิน ยุระรัช, 2550)
1) มาตรส าหรั บ การท านายภายนอก (Scale for External Prediction) เป็ น
มาตรที่ใช้คาถามเพื่อทานายพฤติกรรมภายนอก เช่น การเลือกตั้ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ซึ่ งมี
การมาตรการวัดอย่างหลายประเภท ได้แก่
(1) มาตรวัดทัศ นคติ ข องเธอร์ ส โตนหรื อมาตรอันตรภาคเท่ ากันตาม
ปรากฏ (Thurstone’s Type Scale/ Equal – Appearing Interval Scale) เป็ นการวัด แบบก าหนด
โครงสร้าง นาข้อความไปตัดสิ นและแจกแจงความถี่ ความถี่สะสม ความแปรปรวน แล้วนาแบบวัด
ชุดเดิมให้ทาอีกครั้ง
(2) มาตรวัด ทัศ นคติ ข องลิ เคอร์ ท หรื อ วิ ธี ก ารประเมิ น แบบรวมค่ า
(Likert Scale/ Method of Summated Rating) เป็ นการวัด ที่ ใ ช้ก ัน อย่า งกว้า งขวาง สามารถวัด ได้
เกือบทุกเรื่ องและยังมีความเที่ยงตรงสู ง โดยแต่ละมาตรวัดห่างเท่าๆ กัน เป็ น 0 1 2 3 4 5 ซึ่ งสามารถ
เป็ นได้ท้ งั Positive และ Negative
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(3) มาตรวัด ทัศ นคติ ข องออสกู ด หรื อ มาตรวัดโดยอาศัย การจาแนก
ความห มายของค า (Osgood’s Scale/ Semantic Differential Scale) เป็ น การวัด ทั ศ น คติ แล ะ
บุคลิกภาพ ความคิดเห็น ความเชื่อและความรู ้สึกต่างๆ โดยแยกตามความแตกต่างของมโนทัศน์
(4) มาตรวัดทัศนคติสาหรับเด็กของบัตซิ นและแอนเดอร์ สันหรื อมาตร
หน้ายิม้ (The Smiling Faces Scale)
2) มาตรตัวแทน เป็ นการนากระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้อนุมานด้าน
ทัศนคติของบุคคล ซึ่ งมีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่
(1) มาตรก ารตั ด สิ น เป รี ยบ เที ยบ ของเธอร์ ส โตน (Thurstone’s
Comparative Judgment Scale)
(2) มาตรวัดความห่ างทางสั ง คมของโบกาดัส (The Bogardus Social
Distance Scale)
(3) มาตรวัด ความคงที่ ข องทัศ นคติ ต ามวิ ธี ข องกัต ท์ แ มน (Guttman
Scale/ Cumulative Scale)
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากทัศ นคติ เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ บ างสิ่ ง อย่า งจากสิ่ ง แวดล้อ มท าให้ เกิ ด
ประสบการณ์หรื อการรับรู ้และกลายเป็ นทัศนคติไปในที่สุด ซึ่ งจะค่อนข้างคงทนถาวรจนกลายเป็ น
ค่ า นิ ย มและสามารถบัง คับ พฤติ ก รรมของบุ ค คลได้ ท ัศ นคติ จึ ง เป็ นส่ ว นผสมของความเชื่ อ
ประสบการณ์ ความคิดเห็ น ค่านิ ยม ความรู ้ สึก การรับรู ้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการวัดทัศนคติน้ นั
เป็ นเรื่ องที่ ท าได้ย าก เนื่ อ งจากเป็ นการวัดที่ วดั ไม่ ไ ด้อย่างแน่ น อนตายตัว ซึ่ งท าให้ นัก วิช าการ
พยายามหาวิธีโดยการใช้Scaleในการวัดผลทัศนคติของบุคคลจากประเด็นต่างๆมาชัง่ น้ าหนักหาค่า
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2.4.2.7 ประโยชน์ของการวัดทัศนคติ
1) วัด เพื่ อ ท านายพฤติ ก รรม เนื่ อ งจากทัศ นคติ ข องบุ ค คลเป็ นเครื่ อ งมื อ
ทานายบุคคลนั้นๆ ได้ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นได้อย่างถูกต้องและสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ดว้ ย
2) วัด เพื่ อ หาทางป้ อ งกัน เนื่ อ งจากแต่ ล ะบุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ท ัศ นคติ ที่
ต่างกัน แต่การอยูร่ วมกันในสังคมก็ควรจะมีทศั นคติต่อสิ่ งต่างๆ คล้ายกันเพื่อไม่เกิดความแตกแยก
ขึ้นในสังคม
3) วัด เพื่ อ หาทางแก้ไ ข การรู ้ ถึ ง ทัศ นคติ ข องบุ ค คลจะช่ ว ยให้ ส ามารถ
วางแผนและดาเนินการแก้ไขลักษณะที่ไม่เหมาะสมของบุคคลนั้นได้
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4) วัดเพื่อให้เข้าใจสาเหตุและผล ทัศนคติของบุคคลเปรี ยบเหมือนสาเหตุ
ภายในที่ ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ งจะได้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อมด้วยส่ วนหนึ่ ง
ระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ (5 Product Level) เป็ นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ ในแต่ละระดับจะ
สร้างคุณค่าสาหรับลูกค้า เรี ยกว่า เป็ นขั้นตอนของคุณค่าสาหรับลูกค้า (Consumer Value Hierarchy)
ประกอบไปด้วย
(1) ประโยชน์ ห ลั ก (Core Benefit) หมายถึ ง ประโยชน์ พ้ื น ฐานที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้าโดยตรง
(2) รู ป ลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Tangible Product) หมายถึ ง ลัก ษณะทาง
กายภาพที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู ้ได้ ซึ่ งเป็ นส่ วนเสริ มผลิตภัณฑ์ให้ทาหน้าที่สมบูรณ์ข้ ึน
หรื อเชิ ญชวนให้ใช้ยิ่งขึ้น เช่ น รู ปแบบ (Style) การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) ตราสิ นค้า (Brand) เป็ น
ต้น
(3) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expect Product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติ
หรื อเงื่อนไขที่ผซู ้ ้ื อคาดหวังว่าจะได้รับและใช้เป็ นข้อตกลงจากการซื้ อสิ นค้า
(4) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึ ง ประโยชน์เพิ่มเติ ม
หรื อบริ ก ารที่ ผูซ้ ้ื อจะได้รับ ควบคู่ไปพร้ อมกับ การซื้ อสิ นค้านั้นๆ เช่ น การติ ดตั้ง การขนส่ ง การ
รับประกัน เป็ นต้น
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าการวัดทัศนคติจึงสามารถนาไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด
เพื่อผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อสร้างกิจกรรมทางการตลาดขึ้นมาให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างตรงจุ ดประสงค์และเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นทัศนคติ จึงเปรี ยบเสมื อนความ
ต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค หากผูผ้ ลิตสามารถรับรู ้ท ัศนคติของกลุ่มเป้ าหมายของตนเองได้ การ
ทาการตลาดจึงจะประสบความสาเร็ จได้
2.4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่ าของตราสิ นค้ า
2.4.3.1 ความหมายของคุณค่าของตราสิ นค้า
คุ ณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึ ง การสนับสนุ นของตราสิ นค้าที่ มีต่อ
สิ นค้า (Kamakura & Russell, 1993 อ้างถึงใน วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555, น. 343)
คุ ณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึง คุ ณค่าที่ มีความสัมพันธ์กบั กิ จกรรม
ทางการตลาดที่สนับสนุ นให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่มีตราสิ นค้า (Davis, 2010 อ้างถึงใน
วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555, น. 343)

62
คุณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้าอันนาไปสู่
การเรี ยนรู ้ และการเกิ ดขึ้ นของทัศนคติ เกี่ ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งมี อิทธิ พลในเชิ งอารมณ์ ส่งผลให้เกิ ด
ความชอบและสร้ างให้เกิ ดความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้านั้นๆ (Elliot & Percy, 2007 อ้างถึงใน วุฒิ
สุ ขเจริ ญ, 2555, น. 343)
คุณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึ ง คุณค่าผลิ ตภัณฑ์ที่รับรู ้ในสายตาของ
ลูกค้า การที่ตราสิ นค้าของบริ ษทั มีความหมายเชิ งบวกในสายตาของผูช้ ้ื อ คุณค่าตราสิ นค้าจะสร้าง
ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ อ้างถึงใน เนตรนภา ชินะสกุลชัย, 2553, น. 27)
คุ ณ ค่ า ของตราสิ นค้ า (Brand Equity) หมายถึ ง การที่ ต ราสิ นค้ า ของบริ ษั ท มี
ความหมายเชิ งบวกในสายตาของลูกค้าซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อ นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างคุณค่าให้ตรา
สิ นค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือ การที่คนมีความรู ้เกี่ ยวกับตราสิ นค้าและมีผลก่อให้เกิ ด
พฤติกรรมของตราสิ นค้านั้น คุณค่าของตราสิ นค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยกับตราสิ นค้า มี
ความรู ้ สึกที่ ดีกบั ตราสิ นค้าอย่างมัน่ คงจดจาตราสิ นค้านั้นได้คุณลักษณะที่ ไม่ซ้ ากับตราสิ นค้าอื่ น
(เสรี วงษ์มณฑา อ้างถึงใน เนตรนภา ชินะสกุลชัย, 2553, น. 27)
ดังนั้นจะสรุ ปได้ว่า คุ ณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึ ง คุ ณค่าที่สามารถ
รับ รู ้ ไ ด้จากการมี ค วามสั ม พันธ์ หรื อกิ จกรรมทางการตลาดที่ ส นับ สนุ นตราสิ นค้า ท าให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และเกิดทัศนคติเกี่ยวกับตราสิ นค้านั้นในเชิ งบวกและมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในการจาจดได้ไม่
ซ้ ากับตราสิ นค้าอื่น
2.4.3.2 องค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้า
Aaker (1991 อ้างถึงใน มีนา อ่องบางน้อย, 2553) อธิ บายว่าคุณค่าของตราสิ นค้านั้น
มีองค์ประกอบ 5 ส่ วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.13 องค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: มีนา อ่องบางน้อย, 2553.
1) การรู ้ จ ัก ตราสิ นค้ า (Brand Awareness) เป็ นจุ ด เริ่ มต้ น ที่ ท าให้ เกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อ เพราะการที่ตาสิ คา้ ใดๆสามารถเข้ามาอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ แสดงว่าตราสิ นค้า
นั้นมีความมัน่ คงอยู่ในใจของผูบ้ ริ โภคในเชิ งบวก ดังนั้นจึงมักถู กเลื อกหรื อใช้มากกว่าตราสิ นค้าที่
ไม่เป็ นที่ รู้จกั ผูป้ ระกอบการจึ งสามารถสร้ างมู ลค่าเพิ่มให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ผ่านมู ลค่าตราสิ นค้าและ
คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า ทั้ง นี้ ระดับ การรู ้ จกั ตราสิ น ค้าสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 ระดับ ตามการรั บ รู ้ ของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนี้
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ภาพที่ 2.14 ระดับการรู ้จกั ตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Wordpess โดย THEBRANDTHATTIMEFORGOT (2013, October 11)
(1) ไม่รู้จกั ตราสิ นค้า (Unaware of Brand) เป็ นระดับที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้จกั
ตราสิ นค้าเลย
(2) จดจ าตราสิ นค้า ได้ (Brand Recognition) เป็ นระดั บ ที่ ผู ้บ ริ โภค
สามารถนึกชื่อตราสิ นค้าได้ เมื่อมีการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสิ นค้า
(3) การระลึ ก ได้ใ นตราสิ น ค้า (Brand Recall) เป็ นระดับ ที่ ผู ้บ ริ โ ภค
สามารถระลึกถึ งชื่ อ ของตราสิ นค้าและระดับของผลิ ตภัณฑ์ (Product class) ได้โดยไม่ตอ้ งมี การ
ช่วยแนะนาจากผูถ้ าม
(4) ระดับสู งสุ ดในใจ (Top of Mind) ในระดับนี้ ผบู ้ ริ โภคสามารถระลึก
ถึงตราสิ นค้า นั้น ๆ ได้เป็ นลาดับแรก
2) คุณภาพที่รับรู ้ (Perceived Quality) คือ ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ถึง
คุณภาพโดยรวม หรื อคุณภาพที่เหนื อกว่าตราสิ นค้าตราอื่น โดยมีการคานึ งถึ งวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั้นๆ ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบถึงความต่างและตาแหน่งของ
สิ นค้านั้นๆ รวมทั้งทาให้ผบู ้ ริ โภคมีเหตุผลที่จะซื้ อสิ นค้านั้นๆ ด้วย
3) ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ตราสิ นค้า (Brand Associations) คื อ ความสัมพัน ธ์ ที่
เชื่ อมโยงตราสิ น ค้ากับ ความทรงจาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถเชื่ อมโยงได้ท้ ังกับ สิ น ค้าโดยตรง
(Attribute) คุ ณ ประโยชน์ (Benefit) และทัศ นคติ (Attitude) ดัง นั้ นตราสิ นค้า จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถดึ ก ข่ าวเกี่ ย วกับ ตราสิ น ค้า ออกมาจากความทรงจา ท าให้ สิ น ค้า ต่ างจากคู่ แข่ ง
รวมทั้งทาให้ผบู ้ ริ โภคมีเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กบั ตราสิ นค้า
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4) ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ นค้า (Brand Loyalty) คื อ ความพึ ง พอใจที่
สม่ าเสมอ จนกระทัง่ อาจมีการซื้ อตราสิ นค้าเดิม เป็ นสิ่ งที่แสดงถึ งความยึดมัน่ ที่ ผูบ้ ริ โภคมีต่อตรา
สิ นค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้าเป็ นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) ที่สาคัญ
ที่สุดของคุ ณค่าตราสิ นค้า เพราะหากผูบ้ ริ โภคไม่เห็ นความแตกต่างของสิ นค้าแต่ละตรา ก็จะเป็ น
เหตุ ผ ลให้ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ตราสิ น ค้าอื่ น แต่ ถ้าผูบ้ ริ โภคมี ค วามภัก ดี ต่ อตราสิ น ค้าใน
ระดับสู งผูบ้ ริ โภคมีการซื้ อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งยังเป็ นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
การซื้ อซ้ าผูบ้ ริ โภคที่มี ประสบการณ์การต่อการใช้สินค้าก็จะสามารถลดต้นทุนทางการตลาดให้กบั
ตราสิ นค้านั้น ซึ่ งความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ระดับตามแนวคิดของ Aaker
(1991 อ้างถึงใน มีนา อ่องบางน้อย, 2553) ดังนี้

ภาพที่ 2.15 ระดับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: มีนา อ่องบางน้อย, 2553.
(1) ผูซ้ ้ื อไม่มีความภักดีต่อตราสิ นค้า (Non-loyal buyer) เป็ นความภักดี
ต่อตราสิ นค้าระดับต่าที่สุด โดยลูกค้าไม่เห็ นความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้า สามารถเปลี่ยนไปใช้
ตราสิ นค้าอื่นๆ ได้จากความชื่นชอบ ตามความสะดวกหรื อการจัดกิจกรรมของตราสิ นค้าคู่แข่ง
(2) ผูซ้ ้ื อจากความเคยชิ น (Habitual buyer) เป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้าที่ พ อใจใน
ระดับต่ าหรื อเริ่ มพึงพอใจกับตราสิ นค้าที่ใช้อยู่ แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอในการที่เปลี่ ยนไปใช้
ตราสิ นค้าอื่น หรื อซื้ อเพราะความเคยชิน
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(3) ผูซ้ ้ื อที่ คิดถึ งต้นทุนในการเปลี่ ยนตราสิ นค้า (Switching cost loyal)
เป็ นการที่ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้ตราสิ นค้าอื่น ซึ่ งหมายถึงต้นทุนของเวลา (Cost in time)
ต้นทุ นทางการเงิ น (Money) ต้นทุ นในความเสี่ ยง (Risk) และต้นทุ นในการค้นหา (Performance)
หรื อในการเปลี่ยนตราสิ นค้า
(4) เป็ นมิ ตรกับตราสิ นค้า (Friend of the brand) เป็ นระดับที่ผูบ้ ริ โภค
รู ้ สึ กว่าตราสิ นค้าคื อเพื่ อน ผูบ้ ริ โภคจะมี ค วามรู ้ สึ กผูก พัน โดยจะให้ค วามส าคัญ ของสั ญ ลักษณ์
(Symbol) มี ความชื่ นชอบต่อตราสิ นค้าอย่างแท้จริ ง ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า (Set of
use experiences) หรื อการรับรู ้ต่อคุณภาพในระดับสู ง (A high perceived quality
(5) ผูซ้ ้ื อมี ความผูกพัน (Committed buyer) เป็ นระดับสู งสุ ดของความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ คิดว่าตราสิ นค้ามีความผูกพันและตราสิ นค้าที่ตนใช้สามารถ
สะท้อนถึงความเป็ นตัวตนของเขาได้ จนผูบ้ ริ โภคเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ซ้ื อตราสิ นค้านั้นๆ
5) สิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสิ นค้า (Other Proprietary Brand Assets)
2.4.3.3 มุมมองคุณค่าตราสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค
มีนา อ่องบางน้อย (2553) ได้กล่าวว่า คุ ณค่าตราสิ นค้าในมุ มมองของผูบ้ ริ โภคเป็ น
ผลมาจากการที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีและแข็งแกร่ งเกี่ยวกับตราสิ นค้า โดยที่ทศั นคติหมายถึง การ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งๆ ใดสิ่ งหนึ่ งที่เกี่ยวพันธ์กบั ตราสิ นค้า และการที่ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ่ งๆ นั้นแล้ว
เก็บไว้ในความทรงจา ดังนั้นการวัดคุ ณตราสิ นค้าจึ งต้องการวัดถึ งความแข็งแกร่ งของทัศนคติ ที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
คุณค่าของตราสิ นค้าถูกเพิ่มเข้าไปในตราสิ นค้าเพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภคลดความเสี่ ยงใน
การซื้ อสิ นค้า ซึ่ งมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้ (วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555, น. 344)
1) การรับรู ้ตราสิ นค้า (Brand Awareness)
การรับรู ้ตราสิ นค้าคือการที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และสามารถจดจาสิ นค้าได้
จากความรู ้สึก ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในเชิ งบวกหรื อเชิ งลบต่อตราสิ นค้า ดังนั้นเจ้าของตรา
สิ นค้าจึงจาเป็ นต้องสร้ างกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ และสามารถ
จดจาตราสิ นค้าของตนให้ได้ ทั้งนี้ การรับรู ้ตราสิ นค้าเกิ ดขึ้นมาจากผูบ้ ริ โภคมีความคุ น้ เคยกับตรา
สิ นค้า ซึ่ งความคุน้ เคยนี้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับความต้องการรายละเอียดปลี กย่อยของตราสิ นค้า
นั้น ดังนั้นการสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคจึงไม่จะเป็ นต้องนาเสนอรายละเอียดของตราสิ นค้า แต่เน้นการ
ก่ อให้เกิ ดการจดจาตราสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าที่ มีราคาสู ง ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อได้ก็
ต่อเมื่อมีความคุน้ เคยกับสิ นค้านั้นๆ การรับรู ้ตราสิ นค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อใน 2 แบบ
ได้ แ ก่ การจ าได้ (Recognition) และการระลึ ก ได้ (Recall) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ นค้ า ที่ มี ก าร
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เคลื่อนไหวสู ง (FMCG) ความสามารถในการจดจาได้เกี่ ยวกับตราสิ นค้าในจุดที่ซ้ื อสิ นค้าจะส่ งผล
ให้เกิดความต้องการในการซื้ อสิ นค้าได้
2) ทัศนคติต่อตราสิ นค้า (Brand Attitude)
ทัศนคติของตราสิ นค้าเกิดขึ้นจากผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ตราสิ นค้า ส่ งผลให้
ตราสิ นค้านั้นเกิ ดความโดดเด่ น (Brand Salience) และเกิ ดการสร้ างความเชื่ อมโยง (Associations
Builds) จากนั้นผูบ้ ริ โภคจะสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้ากับคุ ณลักษณะ
และคุ ณสมบัติที่ อาจจะเกี่ ยวข้อง เช่ น คุ ณ ภาพ การใช้งาน หรื อไม่ เกี่ ยวข้องกับ สิ นค้า เช่ น ราคา
ภาพลักษณ์ ความรู ้ ก็ได้ ความเชื่ อมโยงนี้ เกิดขึ้นภายในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภค
เกิ ดความเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า จะทาให้เกิ ดเป็ นทัศนคติต่อตราสิ นค้า ความชื่ นชอบและนาไปสู่
ความจงรักภักดีในที่สุด

ภาพที่ 2.16 กระบวนการทางานขององค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555.
3) ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า คือ เป้ าหมายสู งสุ ดของนักการตลาด กล่าวคือ
การทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าของตนเอง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีการพัฒนา
เป็ นลาดับขั้น โดยเริ่ มจากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้และเรี ยนรู ้ ตราสิ นค้า ทาให้ตราสิ นค้านั้นมีความโดด
เด่ น จนผูบ้ ริ โภคสามารถสร้ างความเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ทาให้เกิ ดทัศนคติ และความชื่ น ชอบอัน
นาไปสู่ ความจงรักภักดีในท้ายที่สุด ซึ่ งความจงรักภักดีมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ทั้งความพึงพอใจ
และความเสี่ ย งที่ เปลี่ ย นไปใช้ตราสิ น ค้าอื่ น ความจงรั ก ภัก ดี ต่อตราสิ น ค้าจะเกิ ดขึ้ น ได้ก็ ต่อเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในการใช้สินค้าสู งและรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสู ง

68

ภาพที่ 2.17 การรับรู ้ความเสี่ ยงในการเปลี่ยนตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555.
2.4.3.4 การเกิดของคุณค่าตราสิ นค้า
วุฒิ สุ ข เจริ ญ (2555, น. 348) ได้อธิ บ ายถึ ง คุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้า ไว้ว่าเกิ ดจากการ
สื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า และเมื่อมีการ
สื่ อสารมากขึ้ น ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิ ดการจดจาและสามารถระลึ กได้ ซึ่ งท าให้เกิ ดพฤติ กรรมเชิ งบวก
ยอมรับ ในสิ นค้าและเกิ ดเป็ นคุ ณค่าสิ นค้าในที่ สุด ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าการเกิ ดขึ้ นของตราสิ นค้ามี
ความเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารเพื่อให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
เกิดการยอมรับสิ นค้าอันนาไปสู่ การเกิดพฤติกรรมเชิงบวก

ภาพที่ 2.18 กระบวนการเกิดคุณค่าตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555.
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ทั้งนี้ คุณค่าตราสิ นค้าจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตรา
สิ นค้าด้วย เช่ น การรับรู ้ ภาพลักษณ์ การรับรู ้ คุณภาพ การเรี ยกร้องและความคุน้ เคยตราสิ นค้า ซึ่ ง
ปั จจัยเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดสามารถสร้างขึ้นได้ โดยอาศัยการสื่ อสารการตลาด อย่างไรก็ตาม
การสร้างให้เกิ ดคุณค่าตราสิ นค้ามีตน้ ทุนทางด้านการเงิ น ได้แก่ ต้นทุนในการสร้างตราสิ นค้าและ
ต้นทุนทางด้านการเงิน ดังนั้นการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าจึงต้องคานึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนด้วย

ภาพที่ 2.19 รู ปแบบคุณค่าตราสิ นค้าบนพื้นฐานของลูกค้า
แหล่งทีม่ า: วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555.
Keller (1993 อ้า งถึ งในวุฒิ สุ ข เจริ ญ , 2555) ได้อ ธิ บ ายแนวคิ ด เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ตรา
สิ นค้าบนพื้นฐานของลูกค้า กล่าวคือ ผลกระทบต่างๆ ของความรู ้ดา้ นตราสิ นค้าของลูกค้าที่เกิดการ
ตอบสนองต่ อการตลาดของตราสิ นค้า ซึ่ งแนวคิ ดนี้ จะแสดงให้ เข้าใจถึ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและคุ ณค่าตราสิ นค้า โดยสามารถแบ่งความรู ้ ดา้ นตราสิ นค้านี้ ออกเป็ น 2 ด้าน
ได้แก่
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1) การรับรู ้ตราสิ นค้า(Brand Awareness) ซึ่ งประกอบด้วยการระลึกได้และ
การจาได้จากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น
2) ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า (Brand Image) ซึ่ งมี องค์ประกอบทั้งหมด 4
ด้าน ดังนี้
(1) ประเภทของความเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า หมายถึ ง การที่ ผูบ้ ริ โภค
เชื่ อมโยงตราสิ นค้าเข้ากับสิ นค้าหรื อบริ การในด้านใดด้านหนึ่ ง ได้แก่ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องหรื อที่
ไม่เกี่ยวข้อง คุณประโยชน์ต่างๆและทัศนคติ
(2) ความชื่นชอบของความเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภค
ได้ประเมินความชื่ นชอบที่มีต่อตราสิ นค้า โดยนักการตลาดควรเน้นถึงความสามารถของตราสิ นค้า
ในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(3) ความแข็งแรงของความเชื่อมโยงตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภค
สามารถจดจาข้อมูลได้มากและนานเพียงใด ซึ่งเป็ นปัจจัยทางปริ มาณ
(4) ความเป็ นเอกลักษณ์ ของความเชื่ อมโยงตราสิ นค้า หมายถึ ง การที่
ผูบ้ ริ โภคมีการจดจาตราสิ นค้าร่ วมกับตราสิ นค้าอื่นๆ ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคสามารถจดจาตราสิ นค้านั้นได้
เพียงตราสิ นค้าเดี ยวย่อมทาให้คุณค่าของตราสิ นค้านั้นสู งขึ้น ซึ่ งนักการตลาดควรสร้ างเอกลักษณ์
ของตราสิ นค้า เพื่อไม่ใช้ผบู ้ ริ โภคสับสนและนาตราสิ นค้าอื่นมาจดจาร่ วมด้วย
2.4.3.5 การวัดคุณค่าตราสิ นค้า
Aaker (1996 อ้างถึงใน มีนา อ่องบางน้อย, 2553) ใช้การวัดคุ ณค่าของตราสิ นค้าใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคที่แสดงออกจากองค์ประกอบ 5 ปั จจัย ได้แก่
1) ปั จจัยด้านความรู ้จกั ตราสิ นค้า วัดจากลาดับของการนึ กคิด ซึ่ งเป็ นด้าน
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้า
2) ปั จจัยด้านความชอบตราสิ นค้า วัดจากระดับความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ระดับความชอบที่มีต่อราคา ระดับความชอบที่มีต่อการสื่ อสารการตลาดและระดับความชอบที่มีต่อ
ตรา สิ นค้า
3) ปั จจัยด้านความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้า วัดจากโอกาสหรื อความเป็ นไปได้ใน
การที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าแต่ละตรา
4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในตราสิ นค้า ซึ่งวัดจาก
(1) สิ นค้าตรานั้นๆ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
เพียงใด การตอบสนองความพึงพอใจทางกายภาพ การตอบสนองความพึงพอใจทางจิตวิทยา
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(2) ระดับ ความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังจากได้ใช้สิ น ค้าตรานั้น ๆ
แล้ว เมื่อเทียบกับความคาดหวัง
(3) โอกาสที่ผบู ้ ริ โภคจะได้บริ โภคสิ นค้าตรานั้นๆ อีก
5) ปั จจัยด้านความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า พฤติ กรรมการใช้สิ น ค้าตราใดตรา
หนึ่ งเป็ นประจา ความมัน่ ใจในคุ ณภาพของตราสิ นค้านั้น ความภาคภูมิใจที่เป็ นผูใ้ ช้สินค้านั้นเป็ น
ประจาและมีความต้องการเฉพาะตราสิ นค้านั้นอีกด้วย
อีกทั้ง Keller (1998 อ้างถึ งในวุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555) ได้เสนอวิธีในการวัดคุ ณค่าตรา
สิ นค้าในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคไว้ 2 แนวทาง ได้แก่
1) การวัดคุณค่าตราสิ นค้าทางตรง (Direct Measure) ซึ่งจะเป็ นการวัดการ
ตอบสนองต่อการตลาดของตราสิ นค้าอันเป็ นผลมาจากการที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า
ซึ่ งมีอยู่ 2 วิธี คือ
(1) การวัดด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบ (Comparative Method) เป็ นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยวัดจากปฏิกิริยาของผูบ้ ริ โภค (Consumer Response)
(2) การวัด ด้ ว ยวิ ธี เบ็ ด เสร็ จ (Holistic Method) เป็ นการประเมิ น ค่ า
โดยรวมตราสิ นค้า ทั้งในส่ วนที่ เป็ นนามธรรม โดยการวัดความชอบมากกว่าและในส่ วนที่ เป็ น
รู ปธรรม เช่น เป็ นการวัดด้วยวิธีทางด้านการเงิน
2) การวัดคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้าทางอ้อ ม (Indirect Measure) เป็ นการประเมิ น
ศักยภาพของแหล่ งที่ มาของคุ ณค่าตราสิ นค้า โดยวัดจากการตระหนักรู ้ ตราสิ นค้าและภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า ซึ่งเป็ นโครงสร้างของความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า
(1) การวัดจากการตระหนัก รู ้ ตราสิ นค้า (Brand Awareness) สามารถ
วัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่านการทดสอบการจดจาทั้งแบบอาศัยตัวช่วย (Aided) และไม่อาศัยตัว
ช่วย (Unaided) เพื่อบอกว่าการตระหนักรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคนั้นอยูใ่ นระดับระลึกได้ หรื ออยูใ่ น
ระดับการจดจาและด้วยวิธีน้ ีจะทาให้สามารถรู ้ถึงอันดับตราสิ นค้าสู งสุ ดในใจของผูบ้ ริ โภค (Top of
Mind) ได้อีกด้วย ส่ วนการวัดการจดจาได้น้ นั เป็ นการวัดความสามารถในการจาแนกแยกแยะตรา
สิ นค้าภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปของผูบ้ ริ โภค
(2) การวัด ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้า (Brand Image) จะเป็ นการวัด
ลักษณะของ การเชื่ อมโยงของตราสิ นค้า โดยส่ วนใหญ่จะใช้วิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพในการวัดและการ
วัดความสัมพันธ์การเชื่ อมโยงตราสิ นค้าซึ่ งจะวัดโดยให้กลุ่มตัวอย่างให้เปรี ยบเที ยบลักษณะการ
เชื่อมโยงด้วยวิธีการบางอย่าง รวมถึงมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยตรงเพื่อให้อธิ บายถึงสิ่ งที่ รู ้สึก
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เมื่ อ มี ก ารอ้างอิ ง ถึ ง ตราสิ น ค้า หนึ่ ง เมื่ อเปรี ย บเที ย บตราสิ น ค้านั้น กับ ตราสิ น ค้าอื่ น และเมื่ อกลุ่ ม
ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับสิ่ งอื่นๆ
Keller (2003 อ้างถึงใน วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555) ได้แสดงความเห็ นว่าการวัดตราสิ นค้า
ทางตรงนั้น แม้วา่ จะได้รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก แต่การวัดคุณค่าตราสิ นค้าทางอ้อมนั้นสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้จริ งในเชิ งบริ หารได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม Keller กล่าวว่า ในการวัดคุ ณค่า
ตราสิ นค้ า ในสายตาผู ้บ ริ โ ภคนั้ น จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งใช้ ท้ ัง สองแนวทางนี้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
2.4.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้ า (Brand Personality)
2.4.4.1 ความหมายของบุคลิกภาพของตราสิ นค้า (Brand Personality)
Aaker (2012 อ้างถึงใน สุ พชั รา สุ ภีกิตย์, 2556) ได้ให้ความหมายของบุคลิกภาพตรา
สิ นค้าไว้วา่ เป็ นกลุ่มลักษณะเฉพาะทาง บุคลิ กภาพของมนุ ษย์เชื่ อมโยงกับตราสิ นค้าซึ่ งจะรวมถึ ง
ลักษณะทางประชากรทัว่ ไป เช่ น เพศ อายุ ระดับชั้นในสังคม ตลอดจนลักษณะเฉพาะทางบุ คลิ ก
และอุปนิ สัย เช่น ความเป็ นคนจริ งใจ อบอุ่น อ่อนไหว เป็ นต้น ดังนั้น บุคลิกภาพตราสิ นค้า (Brand
Personality) จึงเป็ นสิ่ งที่บอกถึง ลักษณะเด่นชัดและถาวรของ ตราสิ นค้า ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่สร้างความ
แตกต่างเมื่อเทียบกับตราสิ นค้าอื่นๆ
2.4.4.2 องค์ประกอบของบุคลิกภาพตราสิ นค้า (Brand Personality Component)
องค์ป ระกอบของบุ คลิ กภาพตราสิ นค้านั้นมี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ และการเชื่ อมโยงตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งบุคลิกนั้นๆ พัฒนามาจากลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุ ษย์ ซึ่ งสามารถแบ่ง
ได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ (Plummer, 1984 อ้างถึงใน มิรา โกมลลวนิช และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2557)
1) ลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค้าที่กาหนดไว้ (Brand Personality Statement)
คือบุคลิกภาพที่นกั การตลาดต้องการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ตราสิ นค้า
2) ลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ (Brand Personality Profile)
คือบุคลิกภาพที่เป็ นการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นความคิดและความรู ้สึกจริ งๆ ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะทาให้ภาพโครงร่ างที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้มีความใกล้เคียงกับ
บุคลิกภาพที่กาหนดไว้มากที่สุด
2.4.4.3 กระบวนการสร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้า
Aaker (2012 อ้างถึงใน สุ พชั รา สุ ภีกิตย์, 2556) ได้เสนอแนวทางการสร้างบุคลิกภาพ
ตราสิ นค้าเอาไว้ 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่
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1) การสร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้าทางตรง (Direct) เช่น สร้ างจากระดับชั้น
ของสิ นค้า (Product Class) หรื อกลุ่มของประเภทสิ นค้า (Category) คุณสมบัติของสิ นค้า (Product
Attributes) รู ปแบบการใช้งาน (Feature) เป็ นต้น
2) การสร้ างบุ คลิ ก ภาพตราสิ น ค้าทางอ้อม (Indirect) เป็ นบุ คลิ ก ภาพตรา
สิ นค้าที่เกิดจากภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ (User Imagery) ทั้งผูท้ ี่ใช้จริ งและผูใ้ ช้ในอุดมคติ
นอกจากนี้ Aaker ยังให้แนวทางเกี่ ยวกับการกาหนดบุคลิ กภาพของตราสิ นค้า ด้วย
การแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การกาหนดบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ นค้าผ่านลัก ษณะที่ เกี่ ยวข้องกับ ตัวสิ นค้า
โดยตรง (Product-related Characteristic) สามารถก าหนดผ่ า นประเภทของสิ นค้ า (Product
Category) ผ่านหี บห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package) ราคา (Price) และคุณสมบัติของสิ นค้า (Attributes) จน
เกิดเป็ นบุคลิกภาพตราสิ นค้า
2) การกาหนดบุคลิ กภาพตราสิ นค้าผ่านลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้า
โดยตรง (Non-Product-Related Characteristic) สามารถก าหนดผ่ า นภาพลัก ษณ์ ข องผู ้ใ ช้ (User
Imagery) ทั้ง ที่ เป็ นผู ้ใ ช้ ต ราสิ นค้ า ทั่ว ไปเห็ น (Typical Users) และผู ้ใ ช้ แ บบที่ ต้อ งการจะเป็ น
(Idealized Users) กาหนดผ่านเป็ นผูส้ นับสนุนสิ นค้า (Sponsorships) หรื อความเก่าแก่ของตราสิ นค้า
(Age)
2.4.4.4 ประโยชน์ของการกาหนดบุคลิกภาพตราสิ นค้า
1) ช่ วยในการบริ ห ารตราสิ น ค้า เพื่ อ เป็ นตัว ช่ วยเพิ่ ม ความเข้าใจในตรา
สิ นค้านั้นๆ
2) ช่ วยเพิ่มคุ ณค่าสร้ างความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้า โดยเฉพาะในสิ นค้าที่
ไม่สามารถหาความแตกต่างในทางกายภาพและการใช้งาน (Me-Too Product)
3) สร้ า งข้อได้เปรี ย บระยะยาวให้ ก ับ ตราสิ น ค้าด้วยการสร้ างคุ ณ ค่ าตรา
สิ นค้า เปรี ยบเสมือนสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าที่จะช่วยให้ตราสิ นค้ามีคุณค่าทางการเงิน
4) ช่ ว ย เพิ่ ม ค ว าม เข้ าใ จ แ ล ะ ก าร รั บ รู ้ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค (Enriching
Understanding) หรื อ การทราบถึ ง ทัศ นคติ ขิ ง ผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อตราสิ น ค้า จะช่ วยให้ นัก การตลาด
สามารถเข้าใจถึงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคลึกซึ้ งขึ้น
5) สร้ างเอกลักษณ์ ที่แตกต่างให้กบั ตราสิ นค้า ทั้งนี้ เพราะคุ ณลักษณะและ
คุณสมบัติทวั่ ไปของสิ นค้าสามารถลอกเลียนแบบได้ ดังนั้นหากสามารถสร้างบุคลิกภาพให้มีความ
สอดคล้องกับตราสิ นค้าได้แล้ว ตราสิ นค้านั้นย่อมมีอตั ลักษณ์ที่เด่นเฉพาะตัวที่เลียนแบบไม่ได้
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6) ช่ ว ยในการก าหนดแนวทางการสื่ อ สารไปยัง ผู ้บ ริ โ ภคได้อ ย่า งตรง
ประเด็นและชัดเจนขึ้น
7) ช่วงในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า ซึ่ งสามารถผลักดันให้เกิดได้ 3 ลักษณะ
ได้แก่
(1) เครื่ องมือในการแสดงเอกลักษณ์หรื อความเป็ นตัวตนของผูบ้ ริ โภค
(Self-Expression Model) ผ่านการซื้ อและใช้ตราสิ นค้า
(2) การสร้างความสัมพันธ์พ้ืนฐานบางอย่างกับผูบ้ ริ โภค (Relationship
Basis Model) เช่นบุคลิกของตราสิ นค้าตรงกับบุคลิกของบางคน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
(3) เครื่ อ งมื อ ในการแสดงคุ ณ ประโยชน์ แ ละคุ ณ สมบัติ (Functional
Benefit Representation Model) โดยผ่านการใช้สัญลักษณ์
2.4.4.5 การวัดบุคลิกภาพตราสิ นค้า
Aaker (1997 อ้างถึ งใน กุ ลนันทน์ ศรี พ งษ์พ นั ธุ์ และก่ อพงษ์ พลโยราช, 2556) ได้
สร้ า งมาตรวัด บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้า (Brand Personality Scale) โดยมี พ้ื น ฐานมาจากทฤษฎี ด้าน
จิตวิท ยา (Psychology) มาตรวัดทางด้านบุ คลิ ก ภาพโดยนัก การตลาด (Personality Scale Used by
Marketers) และงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่ เกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุ คคล (Personality Trait) ซึ่ งทาให้ได้
ลักษณะบุ คลิ กภาพออกมาทั้งหมด 42 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ ทางสถิ ติโดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
Analysis) แล้ว พบว่าสามารถแบ่งเป็ นมิติทางด้านบุคลิกภาพได้ 5 มิติ ได้แก่
1) บุคลิกภาพจริ งใจ (Sincerity) ประกอบด้วย ลักษณะบุคลิกภาพ 11 ด้าน
ได้แก่
(1) บุคลิกภาพติดดิน (Down-to-earth)
(2) รักครอบครัว (Family-oriented)
(3) ไม่ค่อยเปิ ดรับสิ่ งใหม่ๆ (Small-town)
(4) ซื่อสัตย์ (Honest)
(5) จริ งใจ (Sincere)
(6) เป็ นในแบบที่ตนเองเป็ น (Real)
(7) ดีงาม (Wholesome)
(8) เป็ นต้นแบบ (Original)
(9) ร่ าเริ ง (Cheerful)
(10) มีอารมณ์อ่อนไหว (Sentimental)
(11) มีความเป็ นมิตร (Friendly)
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2) บุคลิ กภาพน่ าตื่นเต้น (Excitement) ประกอบด้วยลักษณะบุคลิกภาพ 11
ด้าน ได้แก่
(1) บุคลิกภาพกล้าท้าทาย (Daring)
(2) เป็ นคนทันสมัย (Trendy)
(3) เป็ นคนน่าตื่นเต้น (Exciting)
(4) มุ่งมัน่ (Spirited)
(5) เท่ (Cool)
(6) มีความเป็ นหนุ่มสาว (Young)
(7) ช่างจินตนาการ (Imaginative)
(8) มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร (Unique)
(9) ทันสมัย (Up-to-date)
(10) เป็ นตัวของตัวเอง (Independent)
(11) เป็ นคนร่ วม สมัย (Contemporary)
3) บุ ค ลิ ก ภาพมี ค วามสามารถ (Competence) ประกอบด้ ว ยลั ก ษณ ะ
บุคลิกภาพ 9 ด้าน ได้แก่
(1) บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ (Reliable)
(2) ขยัน (Hard working)
(3) มีความมัน่ คง (Secure)
(4) ฉลาด (Intelligent)
(5) มีความเชี่ยวชาญ (Technical)
(6) เห็นแก่หมู่คณะ (Corporate)
(7) ประสบความสาเร็ จ (Successful)
(8) มีความเป็ นผูน้ า (Leader)
(9) มัน่ ใจในตนเอง (Confident)
4) บุ ค ลิ ก ภาพโก้ห รู (Sophistication) ประกอบด้วยลัก ษณะบุ คลิ ก ภาพ 6
ด้าน ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

บุคลิกภาพเป็ นคนมีระดับ (Upper class)
มีความหรู หรา (Glamorous)
ดูดี (Good looking)
มีเสน่ห์ (Charming)
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(5) มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
(6) เป็ นคนเรี ยบง่าย (Smooth)
5) บุ ค ลิ ก ภาพเข้มแข็ง (Ruggedness) ประกอบด้วยลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ 5
ด้าน ได้แก่
(1) บุคลิกภาพชอบกิจกรรมนอกบ้าน (Outdoorsy)
(2) มีความเป็ นชาย (Masculine)
(3) มีความเป็ นตะวันตก (Western)
(4) หัวแข็ง มุทะลุ (Tough)
(5) ห้าวหาญ (Rugged)
ดังนั้นจากที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดจะเห็ น ได้ว่าบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ นค้ามี ผ ลต่ อคุ ณ ค่ าตรา
สิ นค้าและส่ งผลต่อเนื่ องไปยังภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า ซึ่ งทั้งหมดนี้ ส ามารถวัดได้จากสิ นค้าทั้งแต่
ลักษณะบรรจุภณั ฑ์เป็ นต้นไป ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการศึกษาและทาการวิจยั เพื่อให้ได้ทศั นคติของ
ผูบ้ ริ โภคต่อบรรจุภณั ฑ์

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับผู้ชายสมัยใหม่ ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย (Generation-Y)
ในอดี ต การบริ โ ภคสิ น ค้า ของเพศชายจะด าเนิ น ไปอย่า งเรี ย บง่ า ย ราบรื่ น ไม่ ซั บ ซ้ อ น
โดยเฉพาะกับสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้ดูแลร่ างกาย อีกทั้งประเภทของสิ นค้าที่ผลิ ตขึ้นมาเพื่อ
เพศชายโดยเฉพาะก็ มี ใ ห้ เลื อ กน้ อ ยหรื อมี เพี ย งบางหมวดหมู่ ข องสิ นค้ า เท่ า นั้ น ต่ อ มาเมื่ อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนไปมาจนถึงปั จจุบนั ทาให้ความเป็ นอยูข่ องผูช้ ายก็เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย จึงก่อให้เกิดกลุ่มประชากรเพศชายกลุ่มใหม่ที่เรี ยกกันว่า กลุ่มผูช้ ายสมัยใหม่
2.5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ชายสมัยใหม่
2.5.1.1 ค วาม เป็ น ม าแ ล ะลั ก ษ ณ ะ ข อ งผู ้ ช ายส มั ย ให ม่ (Metrosexual แล ะ
Ubersexsual)
คนที่บญั ญัติความหมายของคาว่า Metrosexual ขึ้นมาครั้งแรกคือ Mark Simpson ใน
บทความเรื่ อง ”It’s a Queer World” ของหนังสื อพิมพ์ The Independent ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2537 ที่ประเทศอังกฤษ โดยเป็ นการกล่าวถึงกระแสพฤติกรรมของผูช้ ายชาวอังกฤษในช่วงต้น
ศตวรรรษที่ 20 ว่าเป็ นผูช้ ายที่ มีผิวพรรณ ทรงผม และสไตล์การแต่งตัวที่ ดูดีในทุ กด้าน จนเป็ นที่
สนใจในวงการแฟชัน่ ของแบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ Mark ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
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กลุ่มนี้ วา่ เป็ นกลุ่มคนที่ชื่นชอบและสนุ กกับการเลื อกซื้ อสิ นค้า เลือกแบรนด์ ทดลองสวมใส่ เสื้ อผ้า
ในห้องสรรพสิ นค้า ไปจนถึงการดูแลเครื่ องแต่งกายต่างๆ
คงศัก ดิ์ ฉัน ทภัก ดี , นนท์ ธิ ติเลิ ศเดชา และณั ต ฐาวุฒิ ฐิ ติป ราโมทย์ (2555) ได้ใ ห้
ความหมายของผูช้ ายเมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) ไว้ว่า เป็ นผูช้ ายประเภทที่นิยมความสวยความ
งามบนตัวเองมากกว่าปกติ โดยจะมีเรื่ องการดูแลเครื่ องแต่งกาย ใบหน้าและผิวพรรณสู งกว่าผูช้ าย
ทั่ว ไป ซึ่ งส่ ว นมากนิ ย มใช้ สิ น ค้า ที่ มี ยี่ ห้ อ ราคาสู ง ใช้ น้ าหอม ชอบช็ อ ปปิ้ ง เล่ น ฟิ ตเนส โดย
พฤติ ก รรมของคนกลุ่ ม นี้ ไม่ ไ ด้ส นใจแต่ เรื่ อ งสุ ข ภาพอย่างเดี ยว แต่ ยงั เป็ นคนทัน สมัย ชอบการ
เปลี่ยนแปลง สนใจเรื่ องเทคโนโลยี เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการทางาน
เพื่อความสาเร็ จ มีอาชีพที่มนั่ คงและมีรายได้สูง ที่สาคัญยังเป็ นนักช็อปตัวยง
ในส่ ว นของ Ubersexual ได้ถู ก กล่ า วขึ้ น เป็ นครั้ งแรกในหนั ง สื อ “The Future of
Men” ของ Mariam Saizman Ira Matathia และ Ann O’Reilly ในปี ค.ศ.2005 โดยนิ ยามความหมาย
ของกลุ่ มคนกลุ่ ม นี้ ไว้ว่า เป็ นผูช้ ายยุคใหม่ที่ผสมผสานลักษณะของความเป็ นเพศชายเข้ากับการ
ยอมรับพฤติกรรมต่างๆ ที่โน้มเอียงไปทางเพศหญิง โดยไม่รู้สึกว่าตนเองกาลังถูกคุกคามความเป็ น
เพศชาย
ภูริชญ์ สมโลก (2553) ได้ให้ความหมายของ Ubersexual ไว้ว่าเป็ นผูช้ ายที่ มีความ
เป็ นผูน้ าสู ง มีการแสดงออกถึงความเป็ นเพศชาย แต่เป็ นการแสดงออกด้วยทัศนคติใหม่ๆ เช่น การ
ให้ความสาคัญกับเรื่ องธุ รกิจ เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่ งเข้ามาแทนที่ทศั นคติของความเป็ นเพศชาย
ในอดี ตที่ ต้องมี ร่า งกายแข็ง แรง เล่ น กี ฬ าเก่ ง และมี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ยวกับ งานช่ า ง คนกลุ่ ม นี้ มี
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแบรนด์คุณภาพดี เนื่องจากพวกเขาไม่ตอ้ งการให้มีขอ้ ผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น
แต่จะไม่ให้ความสาคัญกับการดูแลตนเองที่มากจนเกินไป
เว็บ ไซต์ Positioning (2554, 5 มี น าคม) หั ว ข้อ “Men’s Grooming ผู ้ช าย (เครื่ อ ง)
สาอาง” ได้กล่าวถึ งในปั จจุบนั ในการทาการตลาดเครื่ องสาอางของผูช้ ายที่ ห่วงใยความงามไม่แพ้
ผูห้ ญิง โดยเรี ยกกลุ่มผูช้ ายเหล่านี้วา่ กลุ่ม Real-Men ซึ่งประกอบไปด้วย
1) กลุ่ ม ชาย Metrosexual ที่ เป็ นหนุ่ ม ในเมื อง 100% แต่ ให้ค วามสนใจใน
เรื่ องความสวยงามมากเป็ นพิ เศษตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยจะสนใจตัวเองเป็ นอับ ดับ หนึ่ ง และมัก มี
เพื่อนสนิทเป็ นผูห้ ญิง
2) กลุ่มชาย Ubersexsual ที่เป็ นหนุ่มที่ตอ้ งการความแมนของผูช้ ายมากขึ้น
ซึ่ งคาที่ เหมาะสมกับชายกลุ่ มนี้ มากที่ สุดคือ Perfectionist เพราะนิ ย มความสมบูรณ์ แบบ คุ ณภาพ
ต้อ งมาเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง การดู แ ลตัว เองเป็ นเพี ย งส่ วนหนึ่ งในชี วิต เท่ านั้ น เพราะพวกเขายัง ให้
ความสาคัญกับความสาเร็ จของหน้าที่การงานและการศึกษามากกว่า
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3) กลุ่ มชาย Retrosexual เป็ นหนุ่ มที่ เรี ยกว่าเป็ นลู กผูช้ ายตัวจริ ง หรื อเรี ยก
ได้วา่ เป็ นกลุ่มที่ตรงกันข้ามกับกลุ่ม Metrosexual โดยสิ้ นเชิ ง คนกลุ่มนี้จะไม่สนใจว่าจะต้องดูดีในที่
สาธารณะ พวกเขาเป็ นตัวของตัวเอง ไม่มีการเสริ มเติมแต่งหรื อเพิ่มความดูดีลงไปในภาพลักษณ์ ไม่
ใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว เพราะมองว่าไม่ใช่วถิ ีของผูช้ ายแต่เป็ นวิถีของผูห้ ญิง
4) กลุ่มชาย Hybridosexual เป็ นผูช้ ายประเภทล่าสุ ดที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศ
อินเดีย เป็ นส่ วนผสมระหว่าง Metrosexual และ Retrosexsual พวกเขามักจะไว้หนวดเครารุ งรังและ
ผมยาว เหมื อ นกับ หนุ่ ม Retro แต่ ก็ ใ ช้ เครื่ อ งส าอางบ ารุ ง ผิ ว เพื่ อ ให้ ต ัว เองดู ดี ไ ม่ ต่ า งจากหนุ่ ม
Metrosexual ซึ่งสาวๆ มักจะมองว่าพวกเขามีเสน่ห์เหนือกว่าหนุ่มประเภทใดๆ
ดัง นั้ น จากการสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั้ง หมด กลุ่ ม ผู ช้ ายสมัย ใหม่ (Metrosexual และ
Ubersexual) จึงเป็ นกลุ่มผูช้ ายที่มีการแสดงออกเป็ นเพศชายแต่มีทศั นคติของผูช้ ายในรู ปแบบใหม่
ในเรื่ องของการดู แลรักษาตัวทั้งใบหน้าและร่ างกาย เป็ นคนทันสมัย มี พฤติกรรมใช้และเลื อกซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์คุณภาพดี ราคาสู ง ทุ่มเทกับการงานและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
2.5.1.2 ความแตกต่างระหว่าง Metrosexual และ Ubersexual
จากคานิยามของ Metrosexual และ Ubersexual ที่ผา่ นมาจะสังเกตได้วา่ กลุ่มชายทั้ง
2 กลุ่มนี้มีลกั ษณะใกล้เคียงกันในบางลักษณะ แต่ทว่าก็ยงั มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่มนี้ในเชิ ง
ของรู ปแบบกิ จกรรมและความสนใจดังนี้ (Salzman, Matathai & O’Reilly, 2548 อ้างถึ งใน ภูริชญ์
สมโลก, 2553)
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ตารางที่ 2.5 ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะของผูช้ ายประเภท Metrosexual และ Ubersexual
Metrosexual
สนใจเรื่ องของตนเองและยินดีที่จะพูดคุย
เกี่ยวกับตนเองมากกว่าการสนใจเหตุการณ์ต่างๆ
รอบตัวและมีแนวโน้มที่จะอ่านนิตยสารเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองเป็ นประจา

Ubersexual
สนใจเรื่ องธุ รกิจ การเมืองและเหตุการณ์ต่างๆ
ในโลก ซึ่ งทาให้สนใจที่จะทราบข่าวและ
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงชอบ
ที่จะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ชอบใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั เพื่อนผูห้ ญิงมากกว่า ชอบทากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับเพื่อนผูช้ ายกว่า
ผูช้ าย เนื่องจากเชื่อว่าการที่มีผหู ้ ญิงอยูร่ อบตัวจะ กว่าผูห้ ญิง ถึงแม้วา่ จะรู ้จกั วิธีการปฏิบตั ิต่อ
ทาให้พวกเขามีความเป็ นเพศชายมากขึ้น
ผูห้ ญิงเป็ นอย่างดีก็ตาม
มักมองหาแรงบันดาลใจในการเลือกทากิจกรรม มองหาแรงบันดาลใจจากประสบการณ์
ต่างๆ จากนิตยสารผูช้ ายและสื่ อต่างๆ
ความชอบ และเหตุผลส่ วนตัว
มีปัจจัยด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ปั จจัยด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจ โดยมีแนวโน้มที่จะให้อารมณ์เข้ามามี ตัดสิ นใจ
บทบาทมากกว่าเหตุผล
มักใช้จ่ายเงินจานวนมากเพื่อซื้ อครี มบารุ งหรื อ สนใจที่จะกันเงินส่ วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตนเองดูดีตลอดเวลา
ทาธุ รกิจต่างๆ
ให้ความสาคัญกับการดูแลร่ างกายของตนเองให้ ให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิต ศีลธรรมและ
ดูดีอยูเ่ สมอ ดังนั้นจึงชอบการเข้าฟิ ตเนสเพื่อ
ความถูกต้องในทุกๆ ด้าน
ออกกาลังกายให้ตนเองมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์
แบบ
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า Metrosexual และ Ubersexual มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร
ในด้านการให้เหตุผลของการกระทาต่างๆ แต่สิ่งที่ยงั คงคล้ายกันก็คือพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า
หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ยงั คงให้ความสาคัญไม่ต่างๆ กัน
2.5.1.3 พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าของกลุ่มผูช้ ายสมัยใหม่
เว็บไซต์ Positioning (2554, 5 มีนาคม) ได้กล่าวไว้วา่ มูลค่าการตลาดประเภท Men’s
Grooming มีมากถึง 1 ใน 10 ของตลาดเครื่ องสาอางผูห้ ญิง โดยเฉพาะโฟมล้างหน้า ครี มบารุ งผิว
และครี มโกนหนวด โดยที่ พฤติกรรมของกลุ่ม Real-Man นี้ จะใช้เวลาอยู่หน้าที วีน้อย และมีเวลา
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อ่านหนังสื อน้อยกว่าผูห้ ญิง และโดยส่ วนใหญ่อยากดู ดีเพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งของความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน มักจะเลือกซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเอง โดยไม่ปรึ กษาผูช้ ายด้วยกันเอง แต่จะปรึ กษาหรื อขอ
คาแนะนาจากผูห้ ญิงเมื่อเกิดปั ญหาหนักจริ งๆ ซึ่ งคนกลุ่มนี้ จะใช้เวลาไม่มากในการทาครี ม ต้องการ
ครี มที่ทาครั้งเดียวแล้วตอบความต้องการได้ทุกอย่าง ซึ่ งได้แก่ ผิวขาว ลดริ้ วรอยและให้ความชุ่มชื้ น
เพราะฉะนั้น หากต้อ งการท าการตลาดกับ ผู ช้ ายกลุ่ ม นี้ ยิ่ ง สร้ า งโฆษณาที่ ส ามารถสื่ อ สารได้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากเท่าไหร่ การรับรู ้และการตระหนักถึงในแบรนด์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้ เว็บ ไซต์ม ติ ช นออนไลน์ (2555, 23 มี น าคม) ในหัวข้อ “เปิ ดงานวิจยั "
ต ล าด ห นุ่ ม เจ้ า ส าอ าง " Metrosexual โ ต พ ร ว ด ห มื่ น ล้ าน ” ส านั ก วิ จั ย เอ แ บ ค โ พ ล ล์
มหาวิท ยาลัยอัส สัม ชัญ เปิ ดตัวโครงการ “เอแบคโพลล์ มิ นิเทรนด์ (ABAC POLL MiniTrends)”
เพื่อกลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขึ้น โดยเป็ นโครงการรายงานข้อมูลทางธุ รกิ จแก่กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จเป็ นรายไตรมาสชี้ ให้ เห็ น ถึ งกลุ่ ม ธุ รกิ จที่ มี แนวโน้ม มาแรงหรื อน่ าสนใจเป็ นพิ เศษเพื่ อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุ นธุ รกิ จ ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า กลุ่ มเมโทรเซ็ กชวล (Metrosexual) ชายไทยยุค
ใหม่กว่า 35% มีทศั นคติและพฤติกรรมดูแลร่ างกายตัวเองมากขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวพื้นฐาน เช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์ไวท์เทนนิ่ ง โฟมล้างหน้า ครี ม กันแดด และปั จจัยส าคัญ ที่ ท าให้
ตลาดดังกล่ าวขยายตัวขึ้ นเรื่ อยๆ คื อ วิถีชี วิต สภาพสังคม และค่านิ ยมที่ ท าให้ผูช้ ายอยากดู ดีเพื่ อ
เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเอง ส่ งผลให้ตลาดเมโทรเซ็กชวลมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
และอาจมี มูลค่ารวมของยอดขายพุ่งทะลุ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพฤติกรรม
ของชายไทยดังกล่าวทั้งจากการวิจยั เชิ งสารวจและการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า ตัวอย่างกว่า 1 ใน 4
ของผูช้ ายที่ถูกศึกษามีพฤติกรรมการดู แลรู ปลักษณ์ การติดตามแฟชัน่ ใช้สินค้าแบรนด์เนม และ
ความสวยความงามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งร่ างกายและผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิว รวมถึ งการใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก และสถานเสริ ม ความงามต่างๆ นอกจากนี้ ผ ลของการสั ม ภาษณ์
เจาะลึกกับกลุ่มเป้ าหมายยังย้าชัดว่าส่ วนใหญ่เชื่อว่าการได้ดูแลตนเองทาให้มีความมัน่ ใจมากขึ้นใน
การปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ คนในสั ง คม และการมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ส ามารถเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ โอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน รวมทั้งการดึ งดู ดเพศตรงข้ามด้วย และจากการวิจยั ยังพบด้วยว่า
ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่ อดึงดู ดความสนใจของลูกค้าเป็ นอย่างมากไม่จาเป็ นต้อง
เน้น การจัด โปรโมชั่น และราคาเหมื อนกับ ผูห้ ญิ ง แต่ ต้องมี ก ารให้ ข ้อมู ล ที่ ค รบถ้ว น เข้าใจง่ า ย
รวมถึงควรมีการออกแบบ Packaging ที่เรี ยบเหมาะกับผูช้ ายและสามารถพกพาได้สะดวก เพื่อดึงดูด
ให้กลุ่ มลู กค้าผูช้ ายมีความประทับและกลับมาเป็ นลู กค้าประจาในที่ สุด จึงแสดงให้เห็ นว่า ตลาด
เมโทรเซ็ ก ชวลมี แนวโน้ม การขยายตัวในทุ ก ระดับ ธุ รกิ จ ตัวเลขต่ างๆ ที่ ช้ ี ชัดถึ ง ความต้องการ
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บริ โภค ศักยภาพในการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่สูงของคนกลุ่ มดังกล่าว ทาให้การแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้น
เว็บไซต์ Positioning (2549, 5 มกราคม) หัวข้อ “Metrosexual Power” ได้เปิ ดเผยการ
ท าวิจยั ล่ าสุ ดเรื่ อง “Meet the Bangkok Metrosexuals” ของ โอกิ ล วี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ เพื่อการรายงานเพื่อให้นกั การตลาดรู ้จกั Bangkok Metrosexuals ในทุกๆ ด้าน ซึ่ งประเด็นที่น่า
ตกใจ คือ กลุ่มนี้ ใช้จ่ายเม็ดเงินเพื่อบารุ งบาเรอเสื้ อผ้า หน้า ผม และผิวพรรณ เฉลี่ยปี ละ 250,000 –
350,000 บาท ซึ่ งสู งกว่าคนทัว่ ไปถึ ง 3 - 4 เท่า โดยการทาวิจยั ครั้งนี้ กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 115 คน
ถูกคัดเลือกโดยวิธี “Snowball” แบ่งเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ 25 - 29 ปี (35%) 30 - 39 ปี (35%) และ 40 55 ปี (30%) มี รายได้ครอบครั วมากกว่า 40,000 บาท/เดื อน ให้ค วามส าคัญ เกี่ ยวกับ การแต่งกาย
รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกของตัวเอง ดู แ ลผิวหน้าผิวกาย และความสะอาดของร่ างกายในระดับ มากค่อนข้างมาก และยืนยันว่าตนคือผูช้ ายแท้ ถึงแม้จะสนใจเรื่ องความสวย ความงามก็ตาม โดยใช้การ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบตัวต่อตัว (Face-to-face interviews) ซึ่ งผลวิจยั พบว่า
- ส่ วนใหญ่ เป็ นคนโสด (64%) มากกว่ า คนที่ แ ต่ ง งานแล้ ว (36%) มี ร ายได้
ครอบครัวค่อนข้างสู ง
- 67% มี ร ายได้ ม ากกว่ า 100,000 บาท/เดื อ นเลยที เดี ย ว ขณะที่ 23% มี ร ายได้
ครอบครัวระหว่าง 60,001 - 100,000 บาท และมีเพียง 10% ที่มีรายได้ระหว่าง 40,000 - 60,000 บาท/
เดือน
- รายได้ส่ วนตัว/เดื อน พบว่า อยู่ในระดับ ใกล้เคี ยงกัน คื อ น้อยกว่า 50,000 บาท
(35%) 50,001 - 100,000 บาท (33%) และมากกว่า 100,000 บาท (32%)
- ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาดี จบการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี (54%) และสู ง กว่า
ปริ ญญาตรี (42%) มากกว่าครึ่ งทางานในบริ ษทั เอกชน (56%) รองลงมา คือ เป็ นเจ้าของธุ รกิจ (36%)
และมีเพียงส่ วนน้อยที่เป็ นข้าราชการ (7%)
นอกจากนี้ยงั พบว่า
- หนุ่ มเมโทรส่ วนใหญ่นิยมไปใช้บริ การเกี่ ยวกับผมที่ร้านทาผมทันสมัยประเภท
แฮร์ซาลอน (77%) มากกว่าร้านตัดผมผูช้ ายธรรมดา (23%)
- หนุ่ ม เจ้าส าอางเกื อ บทุ ก คนในทุ ก กลุ่ ม อายุแ ละรายได้ที่ ส ารวจพบว่า 98% ใช้
น้ าหอมเป็ นประจาทุกวัน เพราะนอกจากเป็ นสิ่ งที่ชอบและเพิ่มความมัน่ ใจให้พวกเขาอีกด้วย ซึ่ ง
เมื่อเทียบกับโคโลญจน์แล้ว พบว่า ได้รับความนิยมน้อยกว่า 24%
- พวกเขาใส่ ใจดู แลผิวพรรณเป็ นอย่างดี เช่ น เดี ยวกับ ผูห
้ ญิ งหรื ออาจจะมากกว่า
หากดู จากผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหลากหลายชนิ ดที่ใช้อยู่ประจาและทรี ตเมนต์ที่ทาอยู่ ซึ่ งนอกจาก
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ส่ วนใหญ่จะใช้โฟมทาความสะอาดใบหน้า มอยเจอไรเซอร์ บารุ งผิวหน้า และครี มกันแดดแล้ว ยัง
พบว่าประมาณครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มอายุ 30 ปี ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับการใช้ครี มลดริ้ วรอย และครี ม
บารุ งรอบดวงตา เพื่อชะลอการเกิดริ้ วรอย
- พวกเขาเป็ น Spa Lovers โดยเฉพาะคนอายุ 40 ปี ขึ้ น ไป และกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้
ส่ วนตัวสู งมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน ยังนิยมไปใช้บริ การที่สปา ทาทุกอย่างทั้งนวดหน้า ขัดตัว
ซาวน่า
- 55% ช็อปปิ้ งบ่อยเดื อนละครั้งหรื อมากกว่านี้ 70% ของทั้งผูท้ ี่ โสดและแต่งงาน
แล้ว ชอบไปซื้ อเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายตามลาพัง โดยไม่มีภรรยาหรื อแฟนสาวไปช่ วยเลื อกให้ เป็ น
เพราะหนุ่ มสาอางกลุ่มนี้ รู้เรื่ องแฟชัน่ ดี และรู ้ว่าตนเองชอบแบบไหน รู ้วา่ สิ่ งไหนเหมาะกับตนเอง
เนื่ อ งจากมี ร ายได้สู ง ส่ ว นใหญ่ จึ ง ชอบซื้ อ เสื้ อผ้า รองเท้า เข็ ม ขัด ที่ เป็ นของแบรนด์ เนมจาก
ต่างประเทศ และกว่าครึ่ งหนึ่ งบอกว่าราคาไม่ใช่ ปัจจัยสาคัญในการเลื อกซื้ อสิ นค้า และ 54% ยอม
ซื้ อสิ นค้าราคาแพง เพื่อดีไซน์ที่ตนชอบ
- รักการท่องเที่ยว ซึ่ งส่ วนใหญ่ 73% ท่องเที่ยวในประเทศ 3 - 4 ครั้ง หรื อมากกว่า
นี้ ใน 1 ปี ส่ วนการท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้นมี ความถี่ น้อยกว่าอยู่ที่ปีละ 1 - 2 ครั้ง คิ ดเป็ น 40%
และน้อยกว่าปี ละครั้ง 31%
- หนุ่ มเมโทรเซ็ กชวลเป็ นคนทันสมัย ชอบติดตามแสวงหาความรู ้ข่าวสารใหม่ๆ
อยู่เสมอ ซึ่ งส่ วนใหญ่ 80% จะให้ความสนใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ 70% ติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจมากเป็ นพิเศษ ซึ่ งพบเหมือนกันในทุกกลุ่มอายุและรายได้ นอกจากนี้ยงั พบว่าพวก
เขายังให้ความสนใจเกี่ยวกับดนตรี แฟชัน่ ศิลปะ การเมือง และปั ญหาสังคม อีกด้วย
ผลวิจยั แสดงให้เห็ นว่า หนุ่ มเมโทรไม่ได้ทุ่มเทความสนไปที่ เรื่ องความสวยความ
งามเพียงอย่างเดี ยว แต่พวกเขายังเป็ นคนทันสมัยที่รักสุ ขภาพ ชอบการเปลี่ยนแปลง กล้าที่ จะเป็ น
ผูน้ ากระแสใหม่ๆ ของสังคม นอกจากนี้ ยังสนใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นคนที่ ชอบเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการทางาน เพื่อชี วิตที่ประสบความสาเร็ จ
เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นคนมีรายได้สูง และมีอาชี พที่มนั่ คง จึงสามารถใช้จ่ายเงินในการช็อปปิ้ ง ซื้ อ
สิ นค้าราคาแพง สิ นค้าแบรนด์เนม และใช้ชีวติ ตามที่ตนเองชอบ หนุ่มเมโทรเป็ นแบบฉบับของชาย
เจ้าสาอางสมัยใหม่ ที่ สาวๆ ยุคปั จจุบนั ให้ความสนใจ ดังนั้นนักการตลาดและนักโฆษณาจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ให้ตรงจุดมากยิง่ ขึ้น เพราะเป็ นกลุ่มที่มีการ
ใช้จ่ายสู ง โดยเฉพาะกับสิ นค้าที่ตรงกับวิถีชีวติ ของพวกเขา
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2.5.1.4 บทความและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มผูช้ ายสมัยใหม่ (Metrosexual และ
Ubersexual)
เว็บไซต์ผูจ้ ดั การ 360 รายสัปดาห์ (2549, 6 มกราคม) ในหัวข้อ “Ubersexual เทรนด์
ผูช้ ายรุ่ นใหม่ หนุ่มนิ้ง...ปิ๊ งกว่าเดิม” ได้อธิ บายถึงความสนใจของนักการตลาดที่เริ่ มมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม
ลู กค้าผูช้ ายมากขึ้ นเพราะมองเห็ นถึ งโอกาสทางการตลาดมากมาย ซึ่ งในขณะนั้นกลุ่ มของผูช้ าย
Metrosexual จากคานิ ยามของมาร์ ค ซิ มป์ สัน ที่ได้จากัดความของคาว่าผูช้ ายยุคใหม่ไว้ว่าต้องเป็ น
คนที่ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้เงินในการปรนเปรอตนเองให้ดูดีได้ ต้องอาศัยอยู่ในเมื อง ใกล้กบั
ความเจริ ญ ที่ มี สิ นค้าแฟชั่นไว้บ ริ ก าร รวมถึ งคลับ ยิมหรื อฟิ ตเนสที่ ท าให้ร่างกายดู ดีได้ด้วย แต่
นักการตลาดบางกลุ่มมองว่าคนกลุ่มนี้ น่าจะเป็ นโมเดิร์น แมนที่ประสบความสาเร็ จในการปรับตัว
เองให้มีภาพลักษณ์ ที่เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงของโลกสมัยใหม่มากกว่าการเป็ นแค่หนุ่ มเจ้าสาอาง
และยังเสริ มอีกว่าจะมีคานิ ยามคาใหม่ให้กบั กลุ่มโมเดิ ร์นแมนกลุ่มนี้ ด้วยคาว่า Ubersexual พร้อม
พยากรณ์วา่ ชายกลุ่มนี้จะเป็ นอนาคตของผูช้ ายในตลาดโลกรุ่ นต่อไป ซึ่ งจะทาให้ภาพลักษณ์ของผูด้ ี
อังกฤษทุ ก กระเบี ยดนิ้ วที่ เคยพบเห็ นกันกลับ มาในโลกยุคนี้ ม ากขึ้ น ซึ่ งจะมี ลกั ษณะที่ เป็ นผูช้ าย
สมบูรณ์แบบ ไม่มีที่ติ นอกจากนี้ เนื่องจากกระแสกลุ่มผูช้ าย Metrosexual กาลังมาแรง ทาให้กระแส
การทาธุ รกิ จเสริ มความงามหันมาสนใจกลุ่มลู กค้ากลุ่มนี้ มากขึ้น ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นการ
ให้บริ การเพื่อปรั บปรุ งสรี ระ ทั้งนี้ ก็เพื่อการเข้าสังคมหรื อการเลื่ อนตาแหน่ งการงาน จึงมีวิธีการ
ตอบรับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย เช่ นในอเมริ กา เมื่อลูกค้าเข้ามาทาเล็บ จะมีบริ การ
เบียร์ ฟรี หรื อสู บซิ การ์ ได้ หรื อจะเป็ นการเปิ ดโทรทัศน์รายการกีฬายอดฮิตให้ชมกันทั้งวัน เป็ นต้น
ทั้งนี้ในการทาธุ รกิจด้านเสริ มสวยผูช้ ายยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อไป เนื่องจากแรงกดดันทางสังคมที่วา่
ผูช้ ายต้องดู ดี ดู หนุ่ มกว่าวัยและออกสไตล์เซ็ กซี่ นิดหน่ อย ยังคงเป็ นคอนเซปต์ของคนยุคใหม่ใน
ปัจจุบนั
2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนรุ่ นเจนเนอเรชั่ นวาย (Generation-Y)
ยุค สมัยที่ เราก าลังอาศัยอยู่น้ ี เป็ นยุค ที่ คนเราให้ความสาคัญกับ เรื่ องทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ น
อย่า งมาก เนื่ อ งจากคุ ณ ลัก ษณะและความคิ ด ความอ่ านของคนแต่ ล ะรุ่ น นั้น จะต่ างกัน ออกไป
โดยเฉพาะกลุ่มคน Generation Y ที่ มีอิท ธิ พลต่อการทาการตลาดในปั จจุ บนั เป็ นอย่างมาก ดังนั้น
การศึ กษาเรื่ องของรุ่ นคนนี้ ในปั จจุบนั จึ งน่ าสนใจและเหมาะแก่ ก ารนาไปวิเคราะห์ ในการเลื อก
บริ โภคอุปโภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
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2.5.2.1 ลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่ นเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y หรื อ
Gen-Y)
กลุ่มคนรุ่ น Gen-Y คือ กลุ่มคนที่เกิ ดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 เป็ นกลุ่มคนที่ โต
มาพร้ อมกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชอบแสดงออก เป็ นตัวของตัวเองสู ง ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบ
และไม่ชอบเงื่อนไข ต้องการความชัดเจนในการทางาน มีความสามารถในการทางานที่เกี่ยวกับการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและท างานหลายๆอย่า งได้ใ นเวลาเดี ย วกัน เป็ นผู บ้ ริ โภคที่ ใ จร้ อ น ต้อ งการเห็ น
ผลสาเร็ จรวดเร็ ว เชื่ อว่าจะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งเกิดจากการทางานหนัก แต่งงานช้า เลือกงาน
ก่อนแฟน และมักจะเปลี่ยนงานบ่อย (ดารง พิณคุณ, 2556, น. 88)
กลุ่มคนรุ่ น Gen-Y คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2524 – 2538 บางครั้งถู กเรี ยกว่า
Millennial Generation, Net Generation, Echo Boomer, Boomerang Generation, PeterPan
Generation คนกลุ่ ม นี้ มี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค ขึ้ น อยู่ก ับ สภาพเศรษฐกิ จและสั ง คม
คุน้ เคยและใช้เครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิ ด เทคโนโลยีและโซเชียล เน็ตเวิร์ค มีวยั เด็กนานกว่ารุ่ นอื่นๆ
มีแนวโน้มแต่งงานช้า เลื อกงานที่มนั่ ใจว่าจะให้ความสุ ขในอาชี พและประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนิ นชี วิตอย่างแน่นอน ได้รับสมญานามว่าเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สุด (ลือรัตน์ อนุ รัตน์
พานิช, 2553, น. 24-25)
กลุ่มคนรุ่ น Gen-Y คือกลุ่มรุ่ นคนที่เติบโตมากับการเลี้ยงดูที่เชื่อเรื่ องความสัมพันธ์ที่
เท่าเทียมกันของพ่อแม่ลูก ระบบการศึกษาที่เน้นความกล้าแสดงออก อยูใ่ นโลกของสิ่ งกึ่งสาเร็ จรู ป
จึงไม่อดทนรอ อยู่ในโลกการศึกษาและการทางานที่ มุง้ เน้นนวัตกรรมความคิดสร้ างสรรค์ มีฮีโร่
เป็ นผูป้ ระสบความสาเร็ จตั้งแต่อายุน้อย มีความเชื่ อเรื่ องความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มี
ความยืดหยุ่นสู ง มองโลกในแง่ดี มี ไฟแรง ใฝ่ รู ้ และพัฒ นาตนเอง สามารถท างานหลายอย่างไป
พร้ อมๆ กันได้ คล่ องแคล่ วเรื่ องเทคโนโลยี มี จินตนาการและนิ ยมท างานเป็ นที ม สู ง (เสาวคนธ์
ศิรกิดากร, 2554)
กลุ่มคนรุ่ น Gen-Y คือกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ.2524 – 2539 เป็ นกลุ่มคน
ที่มองโลกในแง่ดี ไม่ชอบทาตามกฎระเบียบ ชอบความท้าทาย ใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิต
ตลอดเวลา มีโลกส่ วนตัวสู ง ไม่มีความอดทน มีความคาดหวังสู ง มีความมัน่ ใจในตนเอง มุ่งหวังแต่
ผลส าเร็ จ ใช้ Social Media ในการแสดงตัว ตน มี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น แต่ แ ฝงไปด้ว ยความ
อ่อนไหวต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง (ปรานิศา ธวัชรุ่ งโรจน์, 2557, น. 51)
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ กลุ่มคนรุ่ น Gen-Y คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2523 – 2539 ซึ่ ง
เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงใช้งานและชานาญในด้านนี้มากที่สุด เรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชี วิตตลอดเวลา มี ค วามยืดหยุ่นสู ง ชอบแสดงออก เป็ นตัวของตัวเอง ไม่ มี ค วามอดทน มี ค วาม
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คาดหวังสู ง เน้น ความรวดเร็ วในการใช้ชี วิต เชื่ อเรื่ องแต่ งงานช้า มี ความคิ ดนอกกรอบ ชอบคิ ด
สร้างสรรค์และสามารถทางานหลายอย่างพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน
2.5.2.2 บทความและวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรุ่ นคนเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y หรื อ
Gen-Y)
จากเว็บไซต์ Marketing Oops! (2558, 27 กรกฎาคม) ได้นาเสนอข่าวเกี่ ยวกับเนื้ อหา
ข่ า วสารที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม คนรุ่ น Baby Boomers, Gen X และ Millennials ซึ่ งส รุ ปได้ ว่ า
Buzzstream และ Fractl ได้ทาการสารวจพฤติกรรมการเข้าถึ งของผูบ้ ริ โภคของคนแต่ละวัย พบว่า
กลุ่ มที่ มีการเข้าถึ งเนื้ อหาข่าวสารทางอิ นเตอร์ เน็ ตมากที่ สุด เฉลี่ ย 20 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ คื อ กลุ่ ม
Baby Boomers ส่ วน Gen X และ Millenials ที่ โตมากับ เทคโนโลยีก็ยงั คงพร้ อมในการเปิ ดรั บ สิ่ ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องคานึ งถึ งกลุ่มเป้ าหมายของตนเองเพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่ม
คนเหล่ านั้น ได้อย่างเหมาะสม เพราะด้วยเนื้ อหาบางอย่างไม่ ส ามารถเข้าถึ งทุ ก กลุ่ ม คนได้ โดย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) Baby Boomers
ในปั จ จุ บ ัน คนกลุ่ ม นี้ เข้า ถึ ง เทคโนโลยี ม ากขึ้ น ท าให้ ส นใจข้อ มู ล ข่ า วสารผ่า น
ช่องทางเหล่านี้มากขึ้น กลุ่มคนนี้จะรู ้สึกว่าตนเองมีสิทธิ์ ใช้ชีวติ ที่ดีและนี่ คือ ยุคของพวกเขา เป็ นวัย
ที่มีเงินเก็บพอสมควร ดังนั้นการทาการตลาดกับคนกลุ่มนี้ ผา่ นช่องทางเทคโนโลยีจึงต้องผลิตสื่ อที่
เหมาะสมและคุม้ ค่ากับการจ่ายเงิน สร้างความประทับใจและสร้างความสะดวกสบายให้กบั คนกลุ่ม
นี้ได้ ซึ่ งช่วงเวลาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคือช่วงตอนเช้า
2) Gen X
คนในกลุ่ ม Gen X ส่ วนใหญ่ จะอยู่ในวัย พ่อแม่ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสายอาชี พ ของ
ตัวเอง กาลังวางแผนหลังเกษียณ ซึ่ งคนกลุ่มนี้ จะให้ความสาคัญกับเรื่ องของสุ ขภาพของตนเองและ
คนในครอบครัว โดยคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่ไม่บ่อยนัก แต่มีแนวโน้มจะซื้ อสิ นค้า
มากขึ้น จากผลสารวจของ Forrester ระบุวา่ คนกลุ่มนี้ จบั จ่ายมากขึ้นถึง 40% ซึ่ งมากกว่า Boomers
และ Millenials รวมกัน นอกจากนี้ 69% ของคนกลุ่ ม นี้ มี ค อมพิ วเตอร์ และสมาร์ ท โฟนเป็ นของ
ตัวเอง เพื่อเข้าถึ งข่าวสารในช่ วงเวลาทางาน ก่อนเริ่ มงาน หลังพักเที่ ยง ก่ อนเลิ กงานและก่ อนเข้า
นอน
3) Millenials
คนกลุ่ ม Millenials หรื อ Gen Y นี้ เป็ นกลุ่ มมนุ ษย์เงินเดื อน จะผูกชี วิตตัวเองไว้กบั
โลกดิจิตอล ใช้ชีวิตออนไลน์มากกว่าคนอื่นๆ ซึ่ ง Forbe เผยว่าคนกลุ่มนี้ จะซื้ อสิ นค้าออนไลน์มาก
ที่สุด โดย 50% จะซื้ อสิ นค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนล่ วงหน้า และ 36% จะซื้ อเฉพาะของที่จาเป็ น
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ดังนั้นรู ปลักษณ์สินค้าจึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของคนกลุ่มนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไม่เหมือน
คนอื่น เป็ นสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เป็ นต้น นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ เกิ นกว่าร้ อยละครึ่ งของคน
กลุ่มนี้ มีแนวโน้มจะแชร์ เนื้ อหาข่าวสารที่มาจากแบรนด์ ซึ่ งเนื้ อหาเหล่านั้นจะต้องน่ าเชื่ อถื อและมี
เนื้ อหาเชิ งบวก โดยที่กลุ่มคนเหล่านี้ จะเข้าถึงเนื้ อหาได้มากที่สุดคือผ่านช่ องทางสมาร์ ทโฟนในทุก
ช่วงเวลาของวัน โดยเฉพาะช่วงเย็น
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ เมื่อคนต่างวัยต่างรุ่ นกัน ลักษณะการใช้ชีวิต รู ปแบบการคิดหรื อ
พฤติ ก รรมต่ างๆ ก็ จะต่ างกัน ออกไป ท าให้ ก ารเข้า ถึ งของช่ อ งทางการตลาดผ่านเทคโนโลยีจึง
จาเป็ นต้องผ่านการจัดการที่เหมาะสมให้เข้ากับแต่ละกลุ่มคนที่ ตอ้ งการจะสื่ อสารออกไป ซึ่ งหาก
สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด การสื่ อสารนั้นๆจะถือได้วา่ เป็ นที่จดจาได้ใน
กลุ่มคนนั้นๆ และเป็ นการสื่ อสารที่ประสบความสาเร็ จ

2.6 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับเครื่ องสาอาง
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ สิ นค้ า ประเภท
เครื่ อ งส าอาง ซึ่ งในประเทศไทยนั้ นมี ก ารควบคุ ม และแบ่ ง ประเภทของเครื่ อ งส าอางอย่ า ง
หลากหลาย ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวเครื่ องสาอางจึงมีส่วนทาให้เข้าใจและสร้างความกระจ่าง
ให้กบั ผูว้ จิ ยั ได้มากขึ้น
2.6.1 ความหมายของเครื่ องสาอาง
เครื่ องสาอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มีความตั้งใจหรื อจงใจผลิตขึ้นมาสาหรับใช้กบั
บุคคลโดยตรง เพื่อใช้ในการทาความสะอาดหรื อทาให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมาย
ควบคุมอาหาร ยาและเครื่ องสาอาง ทั้งนี้ รวมถึงวิธีการรักษาและเครื่ องมือเครื่ องใช้สาหรับทาความ
สะอาดร่ า งกายในร้ า นเสริ ม สวยด้ว ย (หนัง สื อ พิ ม พ์เภสั ช กรรม สมัย สยาม อ้า งถึ ง ใน ดวงใจ
ธรรมนิภานนท์, 2557, น. 8)
เครื่ อ งส าอาง หมายถึ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ สิ่ ง ปรุ ง เพื่ อใช้บ นผิวหนัง หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ของ
ร่ างกายมนุ ษ ย์ โดยการถู ทา พ่ น หรื อโรย โดยมี จุดประสงค์ต่างๆ กันไป เช่ น ท าความสะอาด
ป้ องกั น แต่ ง เส ริ ม เพื่ อ ความงดงามหรื อเปลี่ ย นแปลงรู ปลั ก ษ ณ ะ (หนั ง สื อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.152 - 2518) อ้างถึงใน วิภาวดี ปรปักษ์ขาม, 2541, น. 10)
เครื่ องสาอาง หมายถึง วัตถุที่สาหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรื อกระทาอื่นๆ
ต่ อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ของร่ า งกายเพื่ อ ท าความส าอาด ความสวยงาม หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความ
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สวยงาม ตลอดทั้งเครื่ องประทินผิวต่างๆ (พระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ.2535 อ้างถึงใน วิภาวดี
ปรปักษ์ขาม, 2541, น. 10)
ดังนั้น เครื่ องสาอางจึงเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อปรุ งแต่งหรื อทาความสะอาดผิวให้
เกิ ดความสวยงาม โดยวิธีการถู ทา หรื อ โรย ทั้งนี้ รวมไปถึ งวิธีการรักษาและเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ปรุ งแต่งหรื อทาความสะอาดเสริ มสวยต่างๆ ด้วย
2.6.2 คุณลักษณะของเครื่ องสาอาง
เนื่องจากเครื่ องสาอางมีหน้าที่ทาความสะอาดและบารุ งผิว ซึ่ งมีกระบวนการผลิตหรื อการ
เตรี ยมเหมือนกับการทายา แต่จะมีลกั ษณะเด่นชัดที่ต่างกันอยู่ 3 ประการคือ
2.6.2.1 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอม หรื อให้สัมผัสทางจมูกเป็ นสิ่ งแรก
2.6.2.2 มีลกั ษณะสวยงาม ประณี ตบรรจง ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์
2.6.2.3 ใช้งานได้ง่ายและพกติดตัวได้
ทั้งนี้เครื่ องสาอางโดยทัว่ ไปจะต้องบอกคุณลักษณะและสรรพคุณของเครื่ องสาอางนั้นๆ ไว้
ตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) ซึ่ งก าหนดถึ ง ส่ วนประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอาง ภาชนะบรรจุและการบรรจุ วิธีใช้และข้อควรระวัง ตัวอย่างและการทดสอบ การตรวจ
ปริ มาณและการวิเคราะห์ต่างๆ มากมาย ดังนั้นเครื่ องสาอางจึงไม่เพียงสวยงาม ประณี ตเพียงอย่าง
เดียว แต่ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานอีกด้วย
2.6.3 ประเภทของเครื่ องสาอาง
เครื่ องสาอางสามารถแบ่งได้เป็ นหลายประเภทขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยในการแบ่ง ซึ่ งโดยทัว่ ไป
มักจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
2.6.3.1 เครื่ องสาอางประเภทที่ไม่ได้ใช้แต่งสี ของผิว เครื่ องสาอางประเภทนี้ ใช้ใน
การทาความสะอาด บารุ ง หรื อป้ องกันผิวหนังไม่ให้เกิ ดอันตรายจากสิ่ งแวดล้อม เช่ น สบู่ แชมพู
ครี มล้างหน้า ครี มกันแดด ครี มทาหน้า น้ ายาช่วยกระชับผิว เป็ นต้น
2.6.3.2 เครื่ องสาอางที่ ใช้แต่งสี ของผิว เครื่ องสาอางประเภทนี้ ใช้ในการแต่งสี ของ
ผิวให้มีสีสวยสดใสขึ้นจากผิวธรรมชาติหรื อผิวปกติ เช่น แป้ งแต่งหน้า ลิปสติก รู ้ช เป็ นต้น
ทั้งนี้ หากแบ่งเครื่ องสาอางตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง กระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ มอก. 152-2518 จะสามารถแบ่งเครื่ องสาอางได้เป็ น 6 ประเภท ดังนี้
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1) เครื่ อ งส าอางส าหรั บ ผม (Hair Cosmetics) เช่ น แชมพู น้ า ยาโกรกผม
น้ ายาจับลอน น้ ายาดัดผม สิ่ งปรุ งเพื่อกาจัดรังแค สิ่ งปรุ งแต่งสี ของเส้นผมและขน น้ ายาปรับสภาพ
ผมหรื อแต่งทรงผม เป็ นต้น
2) เครื่ องสาอางแอโรซอล (Aerosal Cosmetics)
3) เครื่ องสาอางสาหรับใบหน้า (Face Cosmetics) ครี มและโลชัน่ ล้างหน้า
สิ่ งปรุ งสมานผิวและสิ่ งปรุ งทาให้ผิวสดชื่ น สิ่ งปรุ งรองพื้น สิ่ งปรุ งผัดหน้า สิ่ งปรุ งแต่งตา ลิปสติก
เป็ นต้น
4) เครื่ องสาอางสาหรับลาตัว (Body Cosmetics) เช่ น ครี มและโลชัน่ ทาผิว
ครี มและโลชัน่ ทามือและทาตัว สิ่ งปรุ งป้ องกันแดดและแต่งให้ผิวคล้ า น้ ายาทาและล้างเล็บ สิ่ งปรุ ง
ระงับเหงื่อและกลิ่นตัว เป็ นต้น
5) เครื่ องหอม (Fragrances) เช่ น น้ าหอม ครี ม หมอ และเครื่ องหอมชนิ ด
แข็ง เป็ นต้น
6) เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Cosmetics) เช่ น สิ่ ง ปรุ ง ส าหรั บ การโกน สิ่ ง
ปรุ งที่ทาให้สีผิวจางและฟอกสี ผิว สิ่ งปรุ งสาหรับผสมน้ าอาบ ฝุ่ นโรยตัว สิ่ งปรุ งทาให้ขนร่ วง เป็ น
ต้น
2.6.4 ประโยชน์ ของเรื่ องสาอาง
2.6.4.1 ช่ วยตกแต่งให้ผิวดู เนี ยนและผุดผ่องขึ้ น เช่ น แป้ งแต่งหน้า ดิ นสอเขี ยนคิ้ว
ครี มต่างๆ เป็ นต้น
2.6.4.2 ช่ วยทาความสะอาดรักษาอนามัยและสุ ขภาพผิวของปากและฟั น เช่ น สบู่
และยาสี ฟัน เป็ นต้น
2.6.4.3 ช่วยกลบเกลื่อนให้แลดูเป็ นธรรมชาติ
2.6.4.4 ช่วยตกแต่งทรงผมให้อยูท่ รงและสวยงามตามที่ตอ้ งการ
2.6.4.5 ช่วยทาให้สบายผิว แก้ความอับชื้น เช่น แป้ งฝุ่ นโรยตัว เป็ นต้น
2.6.4.6 ทาให้จิตใจสดชื่น รู ้สึกผ่อนคลาย จากกลิ่นหอมของเครื่ องสาอาง
จะเห็ น ได้ว่าเครื่ องส าอางเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ถู ก สร้ างสรรค์ข้ ึ น เพื่ อ ปรุ ง แต่ ง หรื อ ท าความ
สะอาดผิวของมนุ ษ ย์ โดยสามารถแบ่ งได้ออกเป็ นหลายประเภทและรู ป แบบ ดัง นั้น การท าให้
เครื่ องสาอางเป็ นที่จดจาหรื อสร้ างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเองด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์
จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ นอกจากนี้บรรจุภณั ฑ์อาจสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
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2.6.5 งานวิจัยและบทความทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องสาอาง

ภาพที่ 2.20 4 เรื่ องตลาดเครื่ องสาอางโต
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Marketeer (2557ก, 27 กรกฎาคม)
เว็บไซต์ Marketeer (2557ก, 27 กรกฎาคม) ได้นาเสนอข่าวเกี่ยวกับตลาดของเครื่ องสาอาง
เอาไว้ว่าตลาดเครื่ องสาอางในปี 2557 จะเติบโตขึ้ น 7-8 % สู งกว่า GDP ของประเทศ ซึ่ งจะมี กลุ่ ม
เครื่ องสาอางระดับกลางเป็ นกลุ่ มที่ มีขนาดใหญ่และมี การเติ บโตสู ง อีกทั้งผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอาง
ประเภท Make Up จะไม่ มี Brand Loyalty มากเท่ า แต่ ก่ อ น เนื่ องจากผู ้ บ ริ โภคเน้ น ที่ ค วาม
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มากกว่า ซึ่ งทาให้เครื่ องสาอางประเภท Skin Care มี Brand Loyalty ที่สูง
มากขึ้น เนื่ องจากจะเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าที่ ใช้แล้วเหมาะสมกับผิวอยู่แล้ว อีกทั้งยังกลัวเรื่ องอาการแพ้
จากการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นด้วย
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ภาพที่ 2.21 ส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสาอาง
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Marketeer (2557ข, 30 กรกฎาคม)
เว็ บ ไซต์ Marketeer (2557ข, 30 กรกฎาคม) ได้ น าเส นอเรื่ องของส่ วนแบ่ ง ตลาด
เครื่ อ งส าอางจากบิ ว ตี้ แอบโซลู ท ได้ ไ ว้ว่ า ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดของสิ นค้า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางนี้ มีตลาดรวมอยูท่ ี่ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท ซึ่ งแบ่งเป็ นสิ นค้า Skin Care และ Make
Up ประเภทละเท่าๆ กัน คือ ประเภทละ 50,000 – 60,000 ล้านบาท

ภาพที่ 2.22 ตลาดความงาม ที่ไม่เคยหยุดสวย
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ผจู ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ (2557, 19 กรกฎาคม)
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เว็บไซต์ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ (2557, 19 กรกฎาคม) นาเสนอข่าวเกี่ ยวกับตลาดความงามไว้
ว่า ตลาดเครื่ องสาอางเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสู งจากมูลค่าการตลาดกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่ งเป็ น
ตลาดที่ไม่วา่ สภาวะเศรษฐกิจหรื อการเมืองจะเป็ นอย่างไร ก็ไม่ส่งผลต่อตลาดด้านความงามได้ อีก
ทั้งยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมองว่าสิ นค้าประเภทนี้ เป็ นสิ นค้าจาเป็ นใน
ชีวิตประจาวันไปแล้ว และเหตุผลสาคัญอีกประการคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลง
ไปในด้านการดู แลสุ ขภาพร่ างกาย รวมไปถึ งรู ปลักษณ์ มีการคานึ งถึ งตัวเองมากขึ้น มีนวัตกรรม
ใหม่มากขึ้น การขยายตัวของสังคมเมือง ทาให้มีแรงซื้ อมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จึงเน้นสิ นค้าที่
หลากหลายมากขึ้น โดยยึดติดแบรนด์นอ้ ยลงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและราคามากขึ้น ทั้งหมดนี้ จึง
ทาให้สิ นค้าความงามจากทั้งภายในประเทศและตลาดต่ างชาติ ต่างก็เข้ามาช่ วงชิ งพื้ นที่ ตลาดใน
ประเทศไทย ซึ่ งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทสร้างความงาม (Make Up) หรื อสวยภายนอก
ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทสวยภายใน (Skin Care) ยังคงมา
แรงและมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้สินค้า Skin Care หลายประเภท ตั้งแต่ตลาดบนจึงถึ ง
ตลาดล่ างล้วนต้องแข่งขันกันอย่างดุ เดื อด ซึ่ งตลาดบนโดยส่ วนใหญ่จะเน้นสิ นค้าที่ทามาจากสาร
สกัดธรรมชาติ 100% ซึ่ งมี ราคาสู ง แต่เนื่ องจากผูซ้ ้ื อกลุ่ มนี้ มีกาลังซื้ อสู งอยู่แล้ว ทาให้ตอ้ งกันมา
แข่งขันกันด้วยคุ ณภาพ ในส่ วนตลาดกลางจะพุ่งเป้ าไปที่ คนรุ่ น First Jobber (อายุ 25-30 ปี ) ซึ่ งมี
กาลังซื้ อที่ดีในระดับกลาง สิ นค้าที่ออกมาตอบโจทย์กลุ่มคนกลุ่มนี้ ที่มีอตั ราการขยายตัวสู งจึงต้อง
เน้นทั้งทางด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และตลาดสุ ดท้ายคือตลาดล่างที่เป็ นตลาดใหญ่และเป็ น
ฐานการบริ โภคส่ วนใหญ่ ข องประเทศ ก็ มีก ารแข่ งขันสู งเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้น จากกระแสการใส่
ใจความงามและสุ ขภาพจึงทาให้ตลาดความงามหรื อตลาดเครื่ องสาอางนั้นขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าขายปลีกสิ นค้าความงามและสุ ขภาพได้
เพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เช่ นเดี ยวกันกับการส่ งออกเครื่ องสาอางของไทย ก็ยงั มีอตั ราการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทาให้เป็ นที่หนึ่งในเรื่ องเครื่ องสาอางในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้จะเห็นได้วา่
ผลกาไรไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของธุ รกิ จ เครื่ องสาอางเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มีกาไรดี ความสาเร็ จจึ ง
ขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนการผลิตและผูล้ งทุนจับตลาดกลุ่มไหน
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ภาพที่ 2.23 ส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสาอาง จากยูทิป
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Marketeer (2557ค, 30 สิ งหาคม)
เว็ บ ไซต์ Marketeer (2557ค, 30 สิ งหาคม) ได้ น าเสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ส่ วนแบ่ ง ตลาด
เครื่ องส าอางจากเครื่ องส าอางยูทิ ป (Utip) ซึ่ งได้ก ล่ าวถึ งส่ วนแบ่งของตลาดเครื่ องส าอางไว้ว่ามี
ตลาดรวมอยู่ที่ 15,000 ล้า นบาท แบ่ ง ออกเป็ นเครื่ อ งส าอางส าหรั บ วัย รุ่ น 3,000 ล้านบาทและ
เครื่ องสาอางสาหรับคนทัว่ ไป 12,000 ล้านบาท

ภาพที่ 2.24 ส่ วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ความงามจากลอริ อลั
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Marketeer (2557ง, 3 กันยายน)
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เว็บ ไซต์ Marketeer (2557ง, 3 กัน ยายน) ได้น าเสนอข่ า วเกี่ ย วกับ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ความงามไว้วา่ ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skin Care และ Make Up ในประเทศ
ไทยเป็ นตลาดที่ ใหญ่ที่สุดในอาเซี ยน โดยในประเทศไทยตลาด Skin Care เป็ นตลาดที่ ใหญ่ ที่สุด
โดยสิ น ค้า Skin Care ดู แ ลผิ ว หน้ า มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดถึ ง 68% ของตลาด Skin Care ทั้ง หมด โดย
แบ่งเป็ นตลาด Skin Care 35,752 ล้านบาท ตลาด Make Up 12,393 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
17,346 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขอนามัย 9,925 ล้านบาท และน้ าหอม 2,305 ล้านบาท

ภาพที่ 2.25 ตลาดเครื่ องสาอางและสกินแคร์
แหล่งทีม่ า: เว็บไซต์ Marketeer (2558, 22 มิถุนายน)
เว็บไซต์ Marketeer (2558, 22 มิ ถุนายน) ได้นาเสนอข่าวเกี่ ยวกับตลาดเครื่ องส าอางและ
Skin Care ไว้วา่ เป็ นตลาดที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจมากนัก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญกับการดูแลตัวเองอยูเ่ สมอ โดยตลาดนี้เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี และมีการแบ่งสัดส่ วน
เป็ นเครื่ องส าอางประเภท Make Up ร้ อยละ 50 ส่ วนประเภท Skin Care แบบบ ารุ งผิวร้ อยละ 30
และแบบทาความสะอาดร้อยละ 20 ซึ่ งทั้งหมดนี้มีตลาดรวมอยูท่ ี่ 60,000 ล้านบาท
จากที่ บทความและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องสาอางทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จะเห็ นได้ว่า
ตลาดความงามหรื อธุ รกิ จเครื่ องสาอางเป็ นตลาดที่ยงั คงเติบโตได้ไม่ว่าจะมีสภาวะเศรษฐกิ จหรื อ
การเมื องอย่างไรก็ ตาม เนื่ องจากพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ ส นใจและใส่ ใจตัวเองมาขึ้ น ทาให้สิ นค้า
ประเภทความงามและสุ ขภาพกลายสภาพเป็ นสิ นค้าจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในชี วิตประจาวัน อีกทั้งหากดู
จากการเติบโตของตลาดเครื่ องสาอาง จะเห็นได้วา่ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องทั้งประเภท Make Up
และโดยเฉพาะตลาด Skin Care ที่ มีแนวโน้มเติ บโตสู งมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นการศึ กษาวิจยั
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เกี่ยวกับเครื่ องสาอาง โดยเฉพาะประเภท Skin Care จึงน่าสนใจและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
จริ งในปัจจุบนั

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิ นีนาถ เลิศไพรวัน (2552) กรณี ศึกษารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางส่ วนผสมธรรมชาติ
จ า ก ก รุ ง มิ ล า น (Case study: Natural-Cosmetic Package Style from Milan) ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสื่ อความเข้าใจและการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์เพื่อการจัดจาหน่ าย โครงการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางสมุนไพรจึงได้จากการรวบรวมแนวโน้มในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จดั
จาหน่ ายในประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านการออกแบบ คือ กรุ งมิลานประเทศอิตาลีจากจานวน
กลุ่ ม ตัวอย่างทั้ง สิ้ น 30 ชิ้ น พบว่า บรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ อ งส าอางที่ ไ ด้จากส่ วนผสมทางธรรมชาติ ม ัก
สะท้อนความเป็ นธรรมชาติเพื่อการสื่ อ ความเข้าใจถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์โดยจานวนร้อยละ
45 สื่ อความด้วยการเลื อกใช้วสั ดุ ที่ มาจากธรรมชาติ ร้ อยละ 20 สื่ อความเข้าใจด้วยรู ปทรงที่เป็ น
สัญลักษณ์ ของธรรมชาติและร้อยละ 30 สื่ อความด้วยกราฟิ กโดยใช้เทคนิ คการพิมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าส่ วนที่เหลือร้อยละ 10 สื่ อความหมายด้วยวิธีอื่นๆ นักออกแบบเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญใน
การส่ งเสริ มตัวผลิ ตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการวางแนวทางการออกแบบสร้ างมูลค่าเพิ่มด้วย
การจัดวางองค์ป ระกอบทางศิ ล ปะอย่างมี ม าตรฐานและเหมาะสมกับ ผูบ้ ริ โภคที่ มี ก ารศึ ก ษาใน
ระดับ สู ง ที่ พ บว่าร้ อ ยละ 80 เป็ นผู ม้ ี ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่าระดับ ปริ ญ ญาตรี จากการศึ ก ษาพบว่า
นักออกแบบร้อยละ 90 เริ่ มต้นหาข้อมูลด้วยการศึกษาแนวโน้มรู ปแบบและความนิ ยมในปั จจุบนั
เพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบหลักในการออกแบบ โดยเล็งเห็ นว่าความชื่ นชอบในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั มัก
สอดคล้องรสนิยมและความนิยมในแต่ละยุคสมัยทางสังคม เทคโนโลยีการผลิตเป็ นส่ วนหนึ่งที่มีผล
ต่อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์โดยเป็ นส่ วนที่สร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผลงานนวัตกรรม ที่สามารถ
เห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด ส่ วนรู ปทรงจะมี ค วามชั ด เจนเป็ นรอง และที่ น้ อ ยที่ สุ ดคื อ ด้ า นกราฟิ ก
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยร้อยละ 60 เน้นประโยชน์ใช้สอยที่ แตกต่าง ร้ อยละ 30 สร้ าง
ความแตกต่างด้วยรู ปทรง และร้อยละ 10 ใช้รูปแบบกราฟิ กและสี สันสร้างจุดสนใจ และ ร้อยละ 80
มีความเห็นตรงกันด้านความคุม้ ค่าของการลงทุนทั้งที่เป็ นเรื่ องของการใช้วสั ดุและการผลิตหรื อการ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม
สรุ ปผลการดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่านักออกแบบไทยมีความพร้อมที่จะออกแบบเพื่อการ
แข่งขันทางธุ รกิ จกับต่างประเทศ โดยเฉพาะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อการส่ งออกเป็ นการเพิ่มผลผลิ ต
ให้กบั วงการธุ รกิจในอุตสาหกรรมขนาดย่อมการยอมรับแนวโน้มทางด้านรู ปแบบนั้นเป็ นส่ วนที่ทา
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ให้เพิ่มยอดขายได้มากกว่า การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และสร้างความเชื่ อถื อในการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญทาง
ความงามจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับตลาดเครื่ องสาอางในดิ นแดนแถบตะวันตก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุ งมิ ล าน ประเทศอิ ตาลี ดินแดนแฟชั่นเสื้ อผ้าและเครื่ องส าอางทั้งนี้ อาจมี ก ารศึ กษา
เกี่ยวกับความแตกต่างของผูบ้ ริ โภคเพียงผิวเผิน ซึ่ งอาจส่ งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ตามความแตกต่างของผูบ้ ริ โภคได้
ชัย มิ ต ร แสวงมงคล (2548) การออกแบบกราฟิ คและบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส มุ น ไพรของกลุ่ ม
เกษตรกรโพธิ์ ทอง จัง หวัด สมุ ท รปราการ (Graphic and Package Design for Herbal Products of
Phothong Agricultural Group, Samutprakarn Province) มี วัต ถุ ประส งค์ 1) เพื่ อรวบรวมแน ว
ทางการออกแบบกราฟิ คและบรรจุภณ
ั ฑ์สมุ นไพรของกลุ่ มเกษตรกรโพธิ์ ทอง สมุท รปราการ 2)
เพื่อออกแบบกราฟิ คและบรรจุภณ
ั ฑ์สมุนไพรของกลุ่ มเกษตรกรโพธิ์ ทอง สมุ ทรปราการ 3) เพื่อ
ประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพด้า นกราฟิ คและบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส มุ น ไพรของกลุ่ ม เกษตรกรโพธิ์ ทอง
สมุทรปราการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูจ้ าหน่ายสมุนไพร 5 คน ผูผ้ ลิตสมุนไพรจานวน 5
คน แบบภาพกราฟิ คและบรรจุภณ
ั ฑ์สมุ นไพร จานวน 50 แบบ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แผนผังการวางภาพลักษณ์ แบบตารางวิเคราะห์รูปแบบกราฟิ คบนบรรจุภณ
ั ฑ์ แบบ
ประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพด้านกราฟิ คและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปออกมาได้ว่า แนวทางการออกแบบกราฟิ คและบรรจุภณ
ั ฑ์สมุนไพรของ
กลุ่ มเกษตรกรโพธิ์ ทอง สมุ ทรปราการ พบว่าภาพกราฟิ คที่ แสดงภาพลักษณ์ เลี ยนธรรมชาติ เช่ น
การใช้ภาพประกอบแสดงวัตถุดิบที่นามาผลิต ซึ่ งสามารถบ่งบอกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดีเข้าใจ
ได้ง่าย และสี เขียวเป็ นสี ที่นิยมใช้มากที่สุด ส่ วนของการออกแบบกราฟิ คและบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่ารู ป
แบบตัวอักษร แบบที่ 1 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุด คืออ่านง่ายชัดเจน จดจาได้ ส่ งเสริ มการขาย
และบรรยายสรรพคุณ ด้านรู ปภาพประกอบ พบว่า ภาพประกอบแบบที่ 4 มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ที่ สุ ด คื อ เข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาย ดึ งดู ด น่ าสนใจจดจาง่ าย สร้ างความแตกต่ างและมี เอกลักษณ์ ให้
อารมณ์ ลักษณ์ ท างความคิ ดและความรู ้ สึกในทางที่ ดี ช่ วยสร้ างให้เห็ นสิ่ งที่ อยู่ภายใน ช่ วยทาให้
ข้อ ความชั ด เจนมั่น ใจ น่ า เชื่ อ ถื อ และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาพและพื้ น และในส่ ว น
เครื่ อ งหมายการค้า แบบที่ 1 มี คุณ ลัก ษณะที่ เหมาะสมที่ สุ ด คื อ มี ค วามแตกต่ างจากแบบอื่ น มี
ลักษณะเฉพาะตัว ไม่ขดั กับกฎหมายและศีลธรรม มี แนวความคิ ดรวบยอดที่ ดี สื่ อความหมายได้
ชัดเจน รู ป ทรงเรี ยบง่ าย ใช้เป็ นเครื่ องมื อส่ งเสริ ม การขาย สามารถเชื่ อมโยงถึ งสิ นค้าและบริ การ
ทรงคุ ณค่าและใช้งานได้นานเหมาะกับทุ กยุคสมัย ส่ วนคุ ณลักษณะรู ปแบบและโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์แบบที่ 5, 7, 13 และ 28 เป็ นแบบที่เหมาะสมที่สุดในการนาไปผลิตบรรจุภณั ฑ์สมุนไพร อีกทั้ง
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ผลการประเมิ นภาพด้านออกแบบกราฟิ คและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ส มุ นไพรของกลุ่ มเกษตรกรโพธิ์ ทอง
สมุ ท รปราการ พบว่าผู ้เชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ว ยต่ อ ภาพเครื่ อ งหมายการค้า ภาพประกอบ
ตัวอักษร รู ป แบบและโครงสร้ างบรรจุ ภณ
ั ฑ์อยู่ในระดับ มากทั้งนี้ เนื่ องจากยังเป็ นการเน้นสิ นค้า
ประเภทเดียวทาให้ไม่สามารถอ้างอิงวิจยั นี้ไปยังการทาวิจยั เครื่ องสาอางประเภทอื่นๆ ได้
ภูรัชญ์ สมโลก (2553) การศึกษาวิถีของผูช้ ายสมัยใหม่ (Metrosexsual และ Ubersexual) ที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ซื้ 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) การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษา
ว่าวิถีชีวิตที่ แตกต่างกันของผูช้ ายทั้ง 2 ประเภท (Metrosexsual และ Ubersexual) นั้นมี พ ฤติ กรรม
การตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่ งสามารถแบ่งแยกวิถีชีวิตออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม
ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น ตามแนวคิด Activities-Interests-Opinions (AIOs) และศึกษา
ว่าวิถีชีวิตในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผูบ้ ริ โภคอย่างไร
โดยแบ่งพฤติกรรมการซื้ อออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ปั จจัย
ด้านการตลาดที่ให้ความสาคัญ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ การใช้ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว ที่ ใ ช้ เป็ นประจ า ซึ่ งการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นหารวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
400 คน ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งนี้ จะกาหนดขอบเขตการศึ ก ษาเพี ยงผูบ้ ริ โภคอายุ
18-35 ปี ซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม Generation Y ที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ มี
แนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสาหรับผูช้ ายมากที่สุด โดยการวิเคราะห์สถิติ
พรรณนา
ผลการศึกษาสรุ ปว่าวิถีชีวติ ด้านกิจกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคส่ งผลทางบวกอย่าง
มีนยั สาคัญต่อพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวของผูบ้ ริ โภค ขณะที่ วิถีชีวิตด้านความสนใจไม่
สามารถสรุ ปผลได้ นอกจากนี้ ยงั พบว่า Metrosexual มี แนวโน้มที่ จะใช้ผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวมากกว่า
Ubersexsual ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จ ัย ของ Russell ในปี ค.ศ. 2007 ที่ ร ะบุ ว่ า Metrosexual
มีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากกว่าผูช้ ายทัว่ ไป ทั้งนี้ เป็ นการทาวิจยั กับปั จจัยภายนอกของ
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งไม่คงทนถาวรเท่ากับการหาวิธีตอบสนองผูบ้ ริ โภคจากปั จจัยภายใน ดังนั้นการทาวิจยั ที่
เน้นเรื่ องความนึกคิดของผูบ้ ริ โภคจึงมีความเป็ นไปได้วา่ จะมีความคงทนถาวรและแท้จริ งมากกว่า
รัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554) ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศ
ชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
พฤติ กรรมการเลื อกใช้และปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศชายของ
นัก ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ศิ ลปากร วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี มี ก ลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนัก ศึ กษาชาย
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จานวน 325 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามและค่าสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน วิธี วิเคราะห์ F-Test และวิธี วิเคราะห์ Correlation ของเพี ยร์ สั น โดยผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเฉลี่ยมีอายุ 21 ปี รายได้อยู่
ระหว่าง 5,001 – 7,000 บาทต่อเดื อน จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เช่ น อายุและคณะที่ ต่างกันมี
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศชายแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับ
เพศชายแตกต่ างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวส าหรับเพศชายที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 กล่ าวคื อ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศชาย
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าอายุและสิ่ งแวดล้อมที่ ต่างกันออกไป ทาให้นักศึ กษาเพศชายเลื อกซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งผิวส าหรั บ เพศชายที่ ต่างกัน ซึ่ งเป็ นการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคชายจากประสบการณ์ และปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งยังขาดเรื่ องของความนึ กคิดที่ แท้จริ งของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ทาให้ได้ขอ้ มู ลเพียงผิวเผิน แต่มากพอที่จะนามาใช้ในการศึกษาทัศนคติของ
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวสาหรับเพศชายต่อไป
มิรา โกมลลวณิ ช และธาตรี ใต้ฟ้ าพู ล (2557) การสื่ อสารบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าผ่านบรรจุ
ภัณ ฑ์ น้ าหอม มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ าหอมในการสื่ อ สาร
บุคลิกภาพตราสิ นค้าและประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารบุคลิกภาพตราสิ นค้าผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้
การวิจยั เชิ งปริ มาณ เก็บข้อมูลการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคด้วยแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยโฆษณาสื่ อ
สิ่ งพิ ม พ์จากน้ าหอมตราสิ นค้า Gucci Envy Me และ Christian Dior J’adore จากกลุ่ ม ตัวอย่างเพศ
หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์น้ าหอมตราสิ นค้า Gucci Envy
Me สามารถสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้าได้วา่ เป็ นคนดู ดีและมีเสน่ ห์ แต่รับรู ้ภาพ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในงานโฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์สามารถสื่ อสารได้ว่า มีความเป็ นหนุ่ มสาว ซึ่ งใกล้เคียงกับ
บุ คลิ กภาพตราสิ นค้าที่ ตราสิ นค้าสื่ อสารออกมามากกว่า ในขณะที่ ท้ งั บรรจุ ภณ
ั ฑ์และภาพบรรจุ
ภัณฑ์ในงานโฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์ของน้ าหอมตราสิ นค้า Christian Dior J’adore สามารถสื่ อสารให้
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้วา่ เป็ นคนหรู หรา เป็ นคนดูดี เป็ นคนมีเสน่ห์ เป็ นคนมีระดับ มีความเป็ นผูห้ ญิงและ
มัน่ ใจในตัวเอง ซึ่ งตรงกับ บุ คลิ กภาพตราสิ นค้าที่ ตราสิ นค้าสื่ อสารออกมาทั้งคู่ ส่ วนการสื่ อสาร
บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้า ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ าหอมตราสิ น ค้า Gucci Envy Me เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการสื่ อสารบุคลิกภาพตราสิ นค้าได้ตรงกับที่ตราสิ นค้าสื่ อสารออกมา แต่
ภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ในงานโฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์ของน้ าหอมตราสิ นค้า Gucci Envy Me มีประสิ ทธิ ภาพ
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เพี ยงพอ ในขณะที่ ก ารสื่ อสารบุ คลิ ก ภาพตราสิ นค้าของบรรจุภณ
ั ฑ์และภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ในงาน
โฆษณาสื่ อสิ่ งพิ มพ์ของน้ าหอมตราสิ นค้า Christian Dior J’adore มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการ
สื่ อสารบุคลิกภาพตราสิ นค้าได้ตรงกับที่ตราสิ นค้าสื่ อสารออกมาทั้งคู่
จะเห็นได้วา่ การสื่ อสารบุคลิกภาพตราสิ นค้าผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถทาหน้าที่สาคัญในการ
แสดงบุคลิกภาพของตราสิ นค้าและส่ งผลต่อความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้นการออกแบบ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ให้ สื่ อสารบุ ค ลิ ก ภาพของตราสิ นค้าออกมาได้อย่างตรงจุ ดประสงค์ต้องอาศัยความ
ช านาญ ทั้งนี้ ก็ เพื่ อท าให้ ผู บ้ ริ โภคมี ท ัศ นคติ ส อดคล้องไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ สิ่ งที่ ตราสิ น ค้า
ต้องการจะสื่ อสารออกมา
คงศักดิ์ ฉันทภักดี นนท์ ธิ ติเลิศเดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ (2555) ทัศนคติของผูช้ าย
กลุ่ ม เมโทรเซ็ ก ชวลในช่ วงอายุ 20-40 ปี ต่ อเครื่ องส าอางของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานครนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาทัศนคติของผูช้ ายกลุ่มเมโทรเซ็ กชวลในช่วงอายุ 20-40 ปี ต่อเครื่ องสาอาง
ของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานครและหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ กลุ่มผูช้ ายเมโทร
เซ็ ก ชวลในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยใช้ แ บบสอบถามทัศ นคติ ก ารเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางผลการศึกษาพบว่า
- กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอายุ 20-25 ปี (ร้อยละ 53.0)
- มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.00)
- เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา (ร้อยละ 35.00)
- จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 72.00)
- มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 27.00)
- ประเภทเครื่ อ งส าอางที่ ซ้ื อ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ เครื่ อ งส าอางเพื่ อ บ ารุ งรั ก ษาผิว หน้า ทัว่ ไป

(ร้อยละ 62.50) ซึ่ งไม่แน่ใจว่าจัดอยูใ่ นกลุ่มที่ดูแลสุ ขภาพและบุคลิกภาพ (ร้อยละ 56.00)
- รู ้จกั คาว่าเมโทรเซ็กชวล (ร้อยละ 56.00) และคิดว่าความหมายของคาว่า เมโทรเซ็กชวล

(metrosexual) คื อ ผู ้ช ายที่ ดู แ ลตัว เองทั้ง สุ ข ภาพ บุ ค ลิ ก ภาพ เป็ นคนทัน สมัย และสนใจเรื่ อ ง
เทคโนโลยี (ร้อยละ 62.50)
- ส่ ว นใหญ่ เคยใช้ เครื่ อ งส าอาง (ร้ อ ยละ 85.00) โดยเป็ นเครื่ อ งส าอางส าหรั บ ผู ้ช าย

(ร้อยละ 95.00)
- ส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ าย ประเภทโฟม/เจลล้างหน้า (ร้อยละ 89.50)
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- ส่ วนที่ใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูห้ ญิงพบว่าเป็ นครี มบารุ งผิวกาย (ร้อยละ 7.00) เนื่ องจาก

โดยส่ วนใหญ่ ห ลัง จากใช้เครื่ องส าอางส าหรั บ ผูช้ ายพบว่า รู ้ สึ ก ว่า มี คุ ณ สมบัติ ดีก ว่าของผูห้ ญิ ง
(ร้ อยละ 40.00) และต้องการใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายอย่างต่อเนื่ อง (ร้อยละ 94.50) เนื่ องจาก
รู ้สึกมัน่ ใจกว่าการใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูห้ ญิง (ร้อยละ 44.50)
- ส่ ว นใหญ่ ให้ค วามส าคัญ กับ คุ ณ สมบัติ /ต้องเห็ น ผลจริ งและเนื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ ม ง่ ายไม่

เหนอะหนะ (ร้อยละ 31.00)
- มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสาอางต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท (ร้อยละ 35.50)
- ส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสาอางที่ร้านสะดวกซื้ อ (ร้อยละ 41.00)

อีกทั้งจากการศึกษาระดับความคิ ดเห็ นในปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อเครื่ อ งส าอาง พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ = 3.95) มี
ความส าคัญ มากกว่าปั จจัย ด้านราคา (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.71) ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.57) และด้านการช่ องทางการจัดจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.55) ตามลาดับ และจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางพบว่า ระดับ
การศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางสาหรับเมโทรเซ็กชวลอย่างมีนยั สาคัญ
จะเห็ นได้วา่ จากการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของเมโทรเซ็ กชวลเบื้องต้นพบว่าผูช้ าย
สมัยใหม่กลุ่มนี้ มีความรู ้และความเข้าใจมากพอในการเลือกใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ าย โดยมีการ
เริ่ มใช้เครื่ องสาอางสาหรั บผูห้ ญิ งมาก่อนแล้วจึ งทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์สาหรั บผูช้ าย และพึงพอใจ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เหมาะสมกับ ตนเองมากกว่า อี ก ทั้งปั จจัย ในการเลื อกซื้ อยังให้ ค วามส าคัญ กับ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์มากกว่าด้นอื่ นๆ แสดงให้เห็ นว่าผูช้ ายกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญคุ ณสมบัติและคุ ณลักษณะ
เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ าย เพราะฉะนั้นการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ จึงเป็ นการศึกษาทัศนคติ เกี่ ยวกับการ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อเบื้องต้น ซึ่ งสามารถนามาต่อยอดและนามาศึกษาต่อได้ในเชิ งลึก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ได้ดียงิ่ ขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์
พฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อและรู ป แบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) มี ผลต่ อ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย โดยดาเนิ นการเป็ นลาดับขั้นตอนตาม
หัวข้อ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 วิธีวจิ ยั และเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
3.6 การนาเสนอผลการวิจยั

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งผู ้บ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายหรื อเกิดใน พ.ศ.2523 – 2539 (อายุ 19-35 ปี ) จานวน 30 คน ซึ่ งสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2
กลุ่มใหญ่ ดังนี้
3.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น หรื อเกิด
ใน พ.ศ.2523 – 2530 (อายุ 28-35 ปี ) จานวน 15 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน
3.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายหรื อ
เกิ ด ใน พ.ศ.2531 – 2539 (อายุ 19-27 ปี ) จ านวน 15 คน แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย กลุ่ ม ละ 5 คน
เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายที่เกิดใน พ.ศ.
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2523 – 2539 (อายุ 19-35 ปี ) จานวน 30 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ดังนั้นกลุ่ม
ตัว อย่ า งจึ ง ใช้ ก ารคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบอกต่ อ
(Snowball Sampling) เนื่ องจากจาเป็ นต้องมี คุณสมบัติ (มีการอ้างอิงจากแนวคิ ดดั้งเดิ มของ Mark
Simpson, 1991 และ Saizman, Matathia & O’Reilly, 2005 อ้างถึงในภูริชญ์ สมโลก, 2553) ดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างต้องเป็ นเพศชายสมัยใหม่ที่มีลกั ษณะการแสดงออกถึงความ
เป็ นเพศชาย
2) มีอายุระหว่าง 19 – 35 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2523 – 2539)
3) อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4) มีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตนเอง
5) มีการแต่งกายตามสมัย ดูดีและเสริ มบุคลิกภาพตนเอง
6) เป็ นเพศชายที่มี การดู แลรักษาตัวทั้งส่ วนใบหน้าและร่ างกาย เช่ น เล่ น
ฟิ ตเนส ใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าและผิวกาย เป็ นต้น
7) มีพฤติกรรมใช้และเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์คุณภาพดี ราคาสู งและทันสมัย

3.2 วิธีวจิ ัยและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์
ในการเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือเหล่านี้ในการวิจยั
3.2.1 แบบบั น ทึก ส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ แบบกลุ่ ม (Group Interview) กับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้บ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย จานวน 30 คน โดยแบ่งเป็ นรุ่ นเจนเนอเรชัน่ วาย
ตอนต้น จานวน 15 คน กลุ่มละ 5 คน จานวน 3 กลุ่ม และ รุ่ นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย จานวน 15
คน จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม (Group Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ แบบเปิ ดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง skincare โดยใช้คาถามเกี่ ยวกับ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อเครื่ อ งส าอางดู แ ลผิ ว และค าถามตามหลัก การโครงสร้ างบรรจุ ภ ัณ ฑ์
(Packaging Structure) ซึ่ งเป็ นเรื่ องของสี รู ปร่ าง และวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน้นไปที่อิทธิ พลของ
ลักษณะรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอาง skincare รู ปแบบต่างๆ ซึ่งตัวอย่างบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอาง
skincare ที่ น าม าใช้ นั้ น เป็ น บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ห รื อ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เฉ พ าะ ห น่ ว ย (Primary
Package/Individual Package) ซึ่ งเป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่ สั ม ผัส อยู่ก ับ ตัวผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อเป็ นสิ่ ง ที่ บ รรจุ
ผลิ ตภัณฑ์ไว้ จึ งเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ อยู่กบั ผูบ้ ริ โภคตลอดเวลาการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ น้ นั ๆ และ
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เลื อกใช้รูปแบบและวัสดุ ที่ได้รับความนิ ยมโดยทัว่ ไปในปั จจุ บนั ทั้งนี้ จะมี การทาแบบสัมภาษณ์
ควบคู่ไปด้วยเพื่อจดบันทึก ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ด้านข้อมูลส่ วนตัวเบื้องต้นผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมและปั จจัยการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติ ด้านคุ ณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare)
ประเภทต่างๆ
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติดา้ นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้าของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare)
ส่ วนที่ 5 ทัศนคติรวบยอดเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
3.2.2 เครื่ องบันทึกเสี ยงสาหรับ การสั มภาษณ์ แบบกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่ างผู้บริ โภคเพศชาย
สมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย ทั้งนี้ เนื่องจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มอาจมีความยาวนานและมีขอ้ มูล
จานวนมากที่ อาจตกหล่น นอกจากแบบสัมภาษณ์ ที่จะใช้ในการบันทึกคาตอบและข้อความต่างๆ
อย่างกระชับแล้ว เพื่ อความครบถ้วนของข้อมู ลในการสั มภาษณ์ แบบกลุ่ มจึ งจาเป็ นต้องมี การใช้
เครื่ องบันทึกเสี ยงช่วยในการเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ทั้งนี้ การสัมภาษณ์แบบกลุ่มจะมีการเตรี ยมเอกสารและมี แผนในการสนทนาล่วงหน้า เพื่อ
ความครอบคลุ มและได้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั อย่างสู งสุ ด นอกจากนี้ ยงั มีการใช้
การสัมภาษณ์แบบกลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในมุมมองที่แปลกใหม่
ตามสถานการณ์และเกิดความเหมาะสมกับผูส้ นทนาแต่ละบุคคลได้ ซึ่ งในการสัมภาษณ์แต่ละส่ วน
จะมีโครงสร้างการสนทนาที่ต่างกันออกไป อีกทั้งผูว้ ิจยั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มกับ
กลุ่มตัวอย่างเองทั้งหมด เพื่อความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของการศึกษาการวิจยั โดยจะแบ่งการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มจะแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ช่ วงที่ 1 เป็ นการเปิ ดการสัมภาษณ์ ด้วยการแนะนาตัวและชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ พร้ อมด้วย
ประโยชน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน อีกทั้งยังสอบถาม
ความเป็ นส่ วนตัวในการให้ขอ้ มูลว่าสามารถเปิ ดเผยได้หรื อไม่ หากไม่อนุ ญาตจะไม่มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนตัวแต่จะใช้นามสมมติเพื่อเป็ นการรักษาความลับของผูร้ ่ วมสนทนาตามสิ ทธิ์ อนั พึงมี
ช่วงที่ 2 เป็ นการสนทนาในส่ วนของเนื้ อหาหลักที่ได้เตรี ยมการมา ซึ่ งมีการเลือกใช้คาถาม
และเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการสังเกตอย่างเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
ช่วงที่ 3 เป็ นช่วงปิ ดการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยการขอบคุณและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อเกิดข้อสงสัยในบางกรณี
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม (Group
Interview) กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายทั้งตอนต้นและตอนปลาย จานวน
30 คน แบ่ งออกเป็ นกลุ่ ม ตอนต้น และตอนปลายกลุ่ ม ละ 15 คนเท่ าๆ กัน ซึ่ งในแต่ ก ลุ่ ม จะแบ่ ง
ออกเป็ นกลุ่ ม ย่อยกลุ่ ม ละ 5 คน จานวน 3 กลุ่ ม เพื่ อศึ กษาหาข้อมู ลเชิ งลึ ก และความคิ ดเห็ น ส่ วน
บุคคล ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้มีการกาหนดวันและเวลานัดหมายล่วงหน้าเพื่อพูดคุยและเก็บข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่ องจากการศึกษาการวิจยั นี้ ได้ใช้เครื่ องมือในการศึกษาเป็ นการสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคู่
กับการบันทึกเสี ยงในการสนทนา การวิเคราะห์มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จึงต้องอาศัยการบรรยาย
(Descriptive) ในการอธิ บายผลที่ เกิ ดขึ้ น ทั้งนี้ สามารถแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลออกเป็ น 5
ขั้นตอน ได้แก่
3.4.1 ขั้นทบทวนวรรณกรรม กล่าวคือการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยรวม เพื่ อประมวลผลและเกิ ดมุ ม มองหลายประเด็ น โดยเมื่ อวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากผลการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล ตามจริ ง แล้ว จึ ง มี ก ารน าเอาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ างๆนั้น มา
พิจารณาหาความสอดคล้องและวิเคราะห์ซ้ าเพื่อให้ได้ผลข้อมูลที่ออกมามีประสิ ทธิ ภาพและมีทุก
แง่มุม
3.4.2 ขั้น ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม ว่ า ครบถ้ว นและสามารถ
นามาใช้จริ งได้ โดยการฟังบทการบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม รวมถึงตรวจสอบแบบบันทึก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มด้วย
3.4.3 ขั้ นวิ เ คราะห์ เนื้ อหาจากเครื่ องมื อ การวิ จ ั ย ด้ ว ยการใช้ ก ารถอดเทปค าพู ด
(Transcription) การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ทั้งจากข้อความจากการถอดเทปและจาก
การจดสรุ ป ในแบบบันทึ ก รวมไปถึ งในบางกรณี ที่ ตอ้ งมี ก ารอ้างอิ งต้องมี ก ารยกข้อความคาพู ด
(Quotation) ด้วย
3.4.4 ขั้นสรุ ปโดยรวม เป็ นการสรุ ป จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทั้งหมด เพื่อแสดงภาพรวม
ของผลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าต้องมีการเพิ่มเติ มหรื อควรให้
ความสาคัญหรื อไม่อย่างไร
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3.4.5 ขั้น สรุ ป สมบู ร ณ์ เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล ที่ ส รุ ป แต่ ล ะหั วข้อ มาประมวลผลตาม
ขั้น ตอนและเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อ สรุ ป ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั นี้

3.5 การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูล
หลังจากเก็ บ ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ แบบกลุ่ ม จากกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้งหมดจานวน 30 คน
6 กลุ่ ม แล้ว ผู ว้ ิจยั จะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าตรวจสอบความครบถ้วนและน ามาแยกเป็ นประเด็ น ตาม
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั จนสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้อย่างครบคลุ มตามกรอบแนวคิดและ
ขอบเขตที่ตอ้ งการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็ นการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูล ด้านเวลา ด้านสถานที่และด้านบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากเวลา สถานที่และคนที่
ต่ างกัน ข้อมู ล จะเหมื อนเดิ ม หรื อไม่ หากข้อมู ล ออกมาในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ข้อ มู ล ที่ ได้จะมี ค วาม
น่าเชื่อถือ
3.5.2 การตรวจสอบแบบสามเส้ า ด้านวิธี ก ารเก็ บ ข้อมู ล (Methodological triangulation)
ผูว้ ิจยั ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ควบคู่กบั การวิเคราะห์เนื้ อหาจากข้อมูลที่ได้รวมทั้งศึกษาข้อมูล
จากเอกสารประกอบที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วย

3.6 การนาเสนอผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั น าเสนอผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อและทัศ นคติ ต่ อ รู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) จากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่
วายทั้งตอนต้นและตอนปลาย ด้วยวิธีก ารพรรณนา (Descriptive) โดยผูว้ ิจยั เป็ นคนเก็บ รวบรวม
ข้อมูล นามาวิเคราะห์ และสรุ ปผลทั้งหมดด้วยตนเอง

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อ และมี ท ัศ นคติ ต่อรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ องส าอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) ของผู บ้ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น สามารถแบ่ งผลการวิจยั ออกเป็ น
ทั้งหมด 5 ส่ วน ได้แก่
4.1 ข้อมูลส่ วนตัว
4.2 พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับเครื่ องสาอางประเภท skincare
4.3 ทัศนคติดา้ นคุณสมบัติของบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท skincare
4.4 ทัศนคติดา้ นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้าของบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
skincare
4.5 ทัศนคติรวบยอดเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท skincare
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จ ัย แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม (Group Interview) มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายที่มีอายุต้ งั แต่ 19-35 ปี จานวน 30 คน ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-38
ปี ) และผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่นเจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) โดยแบ่ งการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน โดยผลการวิจยั สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
จากการศึกษาวิจยั สามารถสรุ ปข้อมูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น
เจนเนอเรชัน่ วายทั้งหมด 30 คน ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 19 – 34 ปี พบว่าครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 30 คน เป็ นกลุ่มคนที่จบการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี มีกลุ่มจานวนหนึ่ งที่ยงั ไม่มีรายได้
จากการประกอบอาชี พ เนื่ องจากเป็ นนักศึกษา แต่ในส่ วนของคนที่ประกอบอาชี พแล้วจะมีรายได้
ส่ วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท และประกอบอาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนและ
รองลงมาเป็ นเจ้าของกิจการ
การศึกษา
(จากกลุม่ ตัวอย่าง Gen-Y จานวน 30 คน)

ต่ากว่าปริ ญญาตรี (9)

ปริ ญญาตรี (15)

ปริ ญญาโท (6)

ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
ทั้งหมด จานวน 30 คน
อาชีพ
(จากกลุม่ ตัวอย่าง Gen-Y จานวน 30 คน)

พนักงานเอกชน (15)

เจ้ าของกิจการ (6)

นักศึกษา (9)

ภาพที4่ .2 แผนผังแสดงผลอาชีพจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
ทั้งหมด จานวน 30 คน
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รายได้
(จากกลุม่ ตัวอย่าง Gen-Y จานวน 30 คน)

ยังไม่มีรายได้ (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)

ภาพที่ 4.3 แผนผังแสดงผลรายได้จากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
ทั้งหมดจานวน 30 คน
ทั้ง นี้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่นวายที่ มี อายุต้ งั แต่ 19-35 ปี
จานวน 30 คน สามารถจาแนกได้ออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
4.1.1 กลุ่มผู้บริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) จานวน
15 คนแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยมีขอ้ มูลส่ วนตัวดังนี้
กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นคนที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดับ ปริ ญ ญา มี จ านวน 11 คน และมี ค นจบ
การศึกษาสู งสู ดในระดับปริ ญญาโทจานวน 4 คน
โดยส่ วนมากกลุ่ ม นี้ จะเป็ นพนักงานบริ ษ ทั เอกชน โดยมี จานวน 10 คนและเป็ นเจ้าของ
กิจการ 5 คน
กลุ่มคนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 40,001 – 50,000 บาท มีจานวนทั้งหมด 6 คน คนที่มีรายได้ต้ งั แต่
20,001 – 30,000 บาท มีจานวน 5 คน คนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 30,001 – 40,000 บาท มีจานวน 3 คน และ
คนที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปมีจานวนทั้งหมด 1 คน
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4.1.2 กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเพศชายสมั ย ใหม่ ร่ ุ น เจนเนอเรชั่ น วายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี )
จานวน 15 คน แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยมีขอ้ มูลส่ วนตัวดังนี้
มี คนที่ มีการศึ กษาสู งสุ ดระดับ ต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี ซึ่ งเป็ นนัก ศึ กษามหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
จานวน 9 คน มีคนจบการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี จานวน 4 คน และมีคนจบการศึกษาสู งสู ด
ในระดับปริ ญญาโท จานวน 2 คน
โดยส่ วนมากกลุ่มนี้ จะเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา โดยมีท้ งั หมด 9 คน มีคนประกอบอาชี พ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 5 คน และเป็ นเจ้าของกิจการ 1 คน
เนื่ องจากโดยส่ วนใหญ่คนกลุ่มนี้ จะเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ทาให้ยงั ไม่รายได้จากการ
ประกอบอาชี พ ซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 9 คน และในส่ วนของคนที่ประกอบอาชี พแล้ว มีคนที่มีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท มี จานวน 3 คน คนที่ มี รายได้ต้ งั แต่ 40,001 – 50,000 บาท มี จานวน
ทั้งหมด 2 คน และคนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 – 30,000 บาท มีจานวนทั้งหมด 1 คน

4.2 ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ในส่ ว นของการศึ ก ษาพฤติ ก รรมและทัศ นคติ เกี่ ย วกับ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
และตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี ) ทั้งหมด 6 กลุ่ม จานวน 30 คน สามารถแบ่งหัวข้อย่อยออกมาได้ดงั นี้
4.2.1 การใช้ และสาเหตุ ก ารใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ใน
ปัจจุบัน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเจอเรชัน่ วายตอนต้นและตอน
ปลาย จานวน 30 คน จะเห็นได้วา่ สาเหตุการใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีดว้ ยกันอยู่
2 สาเหตุ คื อ การมี ปั ญ หาผิวและการดู แลตัวเองเพื่ อบุ คลิ ก ภาพภายนอกของตนเองที่ ดีซ่ ึ งมี ก าร
เลือกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่หลากหลายประเภท ทั้งสาหรับผิวหน้าและผิวกาย
โดยที่ ส่วนใหญ่ กลุ่มคนทางานแล้วจะใช้เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ที่ มีราคาสู งกว่า
และใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่ากลุ่มนักศึกษา ซึ่ งสามารถสรุ ปความแตกต่างตามกลุ่มตัวอย่างได้
ดังนี้

109
4.2.1.1 กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น (อายุ
28-35 ปี )
จากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งนี้ เป็ นกลุ่ ม คนท างานที่ ใ ช้ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) ตามเคาท์เตอร์ แบรนด์ดัง น่ าเชื่ อ ถื อ เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งมี ก ารเลื อกใช้
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่หลากหลายประเภททั้งสาหรับผิวหน้าและผิวกาย รวมทั้ง
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่ใช้โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ปานกลาง
ไปจนถึ ง สู ง เป็ นส่ ว นใหญ่ โดยมี ท้ ัง กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) ทัว่ ไปและเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิวสาหรับผูช้ ายโดยเฉพาะ (skincare for men) ส่ วน
ใหญ่มีสาเหตุ การใช้เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) อยู่ 2 สาเหตุ คือ การมีปัญหาผิวและ
การดูแลตัวเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองที่ดี ซึ่ งปั ญหาผิวที่พบส่ วนใหญ่ในช่วงอายุน้ ีคือผิว
ที่ขาดการดูแลและริ้ วรอยตามวัย รวมถึงปั ญหาผิวของฮอร์ โมนเพศชายด้วย ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างคน
หนึ่ งให้เหตุผลในการเริ่ มใช้ไว้ว่า “เนื่ องจากรู ้สึกว่าการทาความสะอาดด้วยน้ าเปล่านั้นไม่เพียงพอ
เพราะมลภาวะในปั จจุบนั เยอะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทาให้ตอ้ งใช้ skincare เป็ นตัวช่วย เพื่อไม่ให้เกิด
ปั ญหาผิวเพิ่ มเติ ม” และกลุ่ มตัวอย่างบางคนเลื อกที่ จะใช้เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare)
จากการแนะนาของคนใกล้ตวั เช่ น แฟน เพื่อน คนในครอบครัว เป็ นต้น และบางคนเลือกที่จะเข้า
รับการรักษาปัญหาผิวจากแพทย์
4.2.1.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
กลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มนี้ มีท้ งั กลุ่มคนทางานและกลุ่ มนักศึ กษาอยู่ดว้ ยกัน ทาให้มีความ
คิดเห็ นที่ หลากหลาย ซึ่ งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
ตอนปลาย จะเห็ นได้วา่ สาเหตุการใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีดว้ ยกันอยู่ 2 สาเหตุ
คื อ การมี ปั ญ หาผิวตามช่ วงวัย (การท างานของฮอร์ โมนในช่ วงวัย รุ่ น ) และการดู แลตัวเองเพื่ อ
บุ ค ลิ ก ภาพภายนอกของตนเองที่ ดี โดยที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งกลุ่ ม นี้ คนหนึ่ งได้ใ ห้ เหตุ ผ ลในการใช้
เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ไว้ว่า “ผูช้ ายยิ่งโตขึ้ นก็ ตอ้ งยิ่งดู แลตัวเองมากขึ้ น เพราะ
รู ป ลัก ษณ์ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในปั จ จุ บ ัน ” ซึ่ งได้รับ ค าแนะน ามาจากคนใกล้ต ัว เช่ น เพื่ อ น คนใน
ครอบครัว เป็ นต้น รวมถึ งมีก ารใช้เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ตามผูน้ าเสนอสิ นค้า
(presenter) ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตามโฆษณา เนื่ องจากอยากมีรูปลักษณ์ที่ดี
เหมื อ นกับ ผู ้น าเสนอสิ น ค้า นั้ น ๆ นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ก ลุ่ ม นี้ จ านวนหนึ่ งมี ก ารเลื อ กใช้
เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) มากกว่า และหลากหลายกว่า กลุ่ ม คนส่ ว นใหญ่ ทั้ง นี้
เนื่องจากมีปัญหาผิวและไปพบแพทย์ผิวหนังในช่วงเวลาหนึ่ ง แต่รู้สึกการรักษาไม่หายขาดและรู ้สึก
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สิ้ นเปลื องกับการพบแพทย์ จึงทาให้ตอ้ งศึกษาข้อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตและอ่านบทวิจารณ์ เกี่ ยวกับ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต่างๆ แล้ว จึงซื้ อมาทดลองใช้ดว้ ยตนเอง คนกลุ่มนี้ มีการ
เลื อกใช้เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ตั้งแต่ราคาต่ าไปจนถึ งราคาสู งตามการประกอบ
อาชีพและสถานะทางการเงินของแต่ละคน
4.2.2 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
ในด้านพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) จะสามารถแบ่งออกมาได้
ทั้งหมด 3 ส่ วนและสามารถเปรี ยบเทียบกันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มได้ดงั นี้
4.2.2.1 ลักษณะการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) จากการศึกษากลุ่ ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 19-35 ปี ) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะการซื้ อซ้ าของเดิ มคล้ายกัน ถึ งแม้จะมีความต่างระหว่างภายในกลุ่มต่างกัน
ออกไป โดยกลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
พบว่าส่ วนใหญ่มีการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ซ้ าแบบเดิ ม เพราะรู ้ สึกปลอดภัย
และมัน่ ใจได้ม ากกว่าการซื้ อเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ที่ ไม่ เคยทดลองใช้ และมี
บางส่ วนที่มีความเห็นว่าจะลองของใหม่ไปเรื่ อยๆ ในส่ วนของการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี ) พบว่ากว่าครึ่ งของกลุ่ มตัวอย่างมี
ลักษณะการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซ้ าแบบเดิม ไม่เปลี่ยนยี่ห้อ เพราะรู ้สึกว่าใช้
แล้ว ได้ ผ ลดี ไม่ แ พ้ ไม่ ไ ด้เกิ ด ด้ า นลบก็ จ ะใช้ ต่ อ ไป แต่ บ างส่ ว นของกลุ่ ม ก็ มี ล ัก ษณะการซื้ อ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เปลี่ยนเพื่อทดลองใหม่ไปเรื่ อยๆ บ้างก็ให้เหตุผลว่าถ้าใช้ซ้ า
เดิ มจนรู ้ สึกว่าไม่ได้เกิ ดผลดี หรื อผลลบแล้ว จะรู ้ สึกว่าผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ คุ น้ ชิ นกับผิวจนไม่เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ กับผิวแล้ว จึงมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่อไป
4.2.2.2 ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี ) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง
2 กลุ่มมีความถี่ในการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่ รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายมี ความถี่ ในการซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) ที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น อีกทั้งยังมี
การซื้ อเก็บไว้ตามโปรโมชัน่ อีกด้วยซึ่ งโดยกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่
วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี ) ผลออกมาพบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) 23 เดื อนต่อครั้ง รวมถึ งมีการซื้ อเก็บเอาไว้ตอนมีโปรโมชั่นด้วย ในส่ วนของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
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เพศชายสมัยใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี ) ผลออกมาพบว่า ส่ วนใหญ่ ซ้ื อ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ใช้เดือนละ 1 ครั้ง
4.2.2.3 วิธีหรื อปั จจัยในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) จาก
การศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี ) พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ มให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare)
เป็ นวิธีหรื อปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) แต่กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านตราสิ นค้า/แบรนด์ควบคู่
ไปด้ว ย ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้บ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่ น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลายให้
ความส าคัญ กับ ราคาของเครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) มากกว่า ด้านบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข อง
เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare)ทั้ง นี้ จากการศึ ก ษาวิ จ ัย กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี ) พบว่าวิธีหรื อปั จจัยที่ใช้บ่อยที่สุดในการเลือก
ซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) มากที่สุด ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์โดยส่ วนใหญ่ให้เหตุผลว่า
เนื่องจากเป็ นสิ่ งแรกที่มองเห็น รองลงมาเป็ นตราสิ นค้า/แบรนด์ เพราะน่าเชื่ อถือและเป็ นเครื่ องบ่งชี้
คุณภาพของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นๆ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยด้านส่ วนผสม ด้าน
ราคา ด้านการรี วิวสิ นค้าทางอินเตอร์ เนต/คนใกล้ตวั ด้านพนักงานขาย (BA) รวมถึงการโฆษณา
โปรโมชัน่ สรรพคุณของสิ นค้า คุ ณสมบัติของสิ นค้า กลิ่นของสิ นค้า ปริ มาณของสิ นค้า ผลิตภัณฑ์
for men โดยเฉพาะและความหลากหลายของประเภทของสิ นค้าอีกด้วย ในส่ วนของการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี ) พบว่า วิธีหรื อปั จจัยที่ ใช้
บ่อยที่ สุดในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) มากที่ สุด ได้แก่ เรื่ องของราคา
รองลงมา คื อ บรรจุภณ
ั ฑ์ อีกทั้งยังมี เรื่ องของสรรพคุ ณ ตราสิ นค้า/แบรนด์ โฆษณา พรี เซ็ นเตอร์
การแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ผูผ้ ลิตและส่ วนผสม
ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นๆ ด้วยซึ่ งจะสังเกตได้วา่ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายนี้ ให้ความสาคัญกับสิ่ งที่จบั ต้องได้ (บรรจุภณ
ั ฑ์) หรื อ
สามารถมองเห็ น ได้ด้ว ยตาเปล่ า (ราคา) ก่ อ นที่ จ ะให้ ค วามส าคัญ กับ สิ่ ง ที่ จ ับ ต้อ งไม่ ไ ด้ (เช่ น
สรรพคุ ณหรื อตราสิ นค้า เป็ นต้น) แต่กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
ตอนต้นนั้นให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสิ นค้า/แบรนด์มาก่อน แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ปั จจัย
มีความสาคัญใกล้เคี ยงกันมากในสายตาของคนกลุ่ มนี้ ทั้งนี้ เนื่ องจากบรรจุ ภณ
ั ฑ์และตราสิ นค้า/
แบรนด์สาหรับคนกลุ่มนี้จึงสื่ อความหมายถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยได้
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วิธีหรื อปั จจัยในการเลือกซือ้ เครื่ องสาอางประเภทประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจเนอเรชั่นวาย (อายุ 19-35 ปี )
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ภาพที4่ .4 แผนผังแสดงผลวิธีหรื อปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชัน่ วายทั้งหมด
จานวน 30 คน
4.2.3 ความสาคัญของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิวสาหรับผู้ชาย (skincare for men) และ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ ไปในปัจจุบัน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 1935 ปี ) เรื่ อ งความส าคัญ ของเครื่ อ งส าอางประเภทดู แลผิว ส าหรั บ ผูช้ าย (skincare for men) และ
เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ทั่ว ไป ในปั จ จุ บ ัน พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ วนใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แลผิวส าหรั บ ผูช้ าย (skincare for men) และเครื่ องส าอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) ทัว่ ไปเท่ าๆกัน แต่ มี ก ลุ่ ม ตัวอย่างบางคนมี ค วามเห็ นว่าเครื่ องส าอาง
ประเภทดู แลผิวสาหรับผูช้ าย (skincare for men) ถู กสร้ างขึ้ นมาเพื่อผูช้ ายโดยเฉพาะและต่างจาก
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ ไป โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่คล้ายกันดังนี้
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4.2.3.1 กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้บ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่ น เจนเนอเรชั่ น วายตอนต้ น
(อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น
(อายุ 28-35 ปี ) แสดงให้ เห็ น ได้ว่า ครึ่ งหนึ่ งของกลุ่ ม ตัว อย่างนี้ ให้ ค วามส าคัญ กับ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดูแลผิวสาหรับผูช้ าย (skincare for men) ซึ่ งมีสาเหตุเนื่องมาจากมีความเห็นต่อเครื่ องสาอาง
ประเภทดู แ ลผิ ว ส าหรั บ ผู ้ช าย (skincare for men) ว่ า ถู ก สร้ า งมาเพื่ อ ผู ้ช ายโดยเฉพาะ ดั ง นั้ น
ส่ วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ประเภทนี้ จึงเหมาะสมกับผูช้ าย
ที่สุด แต่ในส่ วนของกลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกเฉยๆและไม่ให้ความสาคัญกับเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
สาหรับผูช้ าย (skincare for men) มีความเห็ นว่าเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิวสาหรับผูช้ าย (skincare
for men) และเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ ไปมีความคล้ายคลึ งกัน เพียงแค่สร้ างขึ้น
เพื่อทาให้ผูช้ ายกล้าใช้เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) มากขึ้ นเท่ านั้น โดยมี ความเห็ นว่า
เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ทุ ก ประเภทล้วนแต่ มี ห น้าที่ ถู ก สร้ างขึ้ นมากให้ ดูแลผิ ว
ด้วยกันทั้งนั้น
4.2.3.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี ) แสดงให้เห็ นได้ว่ากลุ่ ม ตัวอย่างนี้ ให้ความส าคัญกับ เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
สาหรับผูช้ าย (skincare for men) และ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ ไปแบบภาพรวม
โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา เพราะโดยส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่วา่ จะเป็ นแบบใดก็มีคุณสมบัติในการ
ชาระล้างและบารุ งผิวด้วยกันทั้งนั้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่ งกล่าวไว้วา่ “เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิวสาหรับผูช้ าย (skincare for men) เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผชู ้ ายกล้าใช้ skincare มากขึ้นเท่านั้น” ดังนั้น
กลุ่ มตัวอย่างนี้ จึงให้ความสาคัญกับเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิวสาหรับผูช้ าย (skincare for men)
และ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัว่ ไปเท่าๆ กัน
4.2.4 ทัศนคติต่อผู้ชายสมัยใหม่ ทบี่ ริโภคเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 1935 ปี ) เรื่ องทัศนคติ ต่อผูช้ ายสมัยใหม่ที่บริ โภคเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าเป็ นเรื่ องปกติ เพราะปั จจุบนั ผูช้ ายสมัยใหม่หันมาใส่ ใจเรื่ อง
บุ คลิ กภาพและดู แลตนเองมากขึ้ น แต่ถ้าดู แลมากเกิ นไปจะรู ้ สึกว่าไม่ใช่ ผูช้ ายแท้โดยแต่ละกลุ่ ม
ตัวอย่างมีเหตุผลที่คล้ายกันดังนี้
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4.2.4.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นทั้งหมด จะ
เห็ นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างนี้ มีทศั นคติต่อการบริ โภคเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)ของผูช้ าย
ในปั จจุบนั ว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา ไม่ใช่เรื่ องแปลกใหม่แต่อย่างใด
4.2.4.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย
ทั้งหมดจะได้ว่ามี ความเห็ นมี ทศั นคติ ต่อการบริ โภคเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของ
ผูช้ ายในปั จจุบนั ว่าเป็ นเรื่ องปกติ เพราะทุกคนอยากมีบุคลิกภาพที่ดีดว้ ยกันทั้งนั้น แต่ในกรณี ที่เป็ น
ผูช้ ายที่ดูแลและบริ โภคเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มากจนเกินพอดีหรื อสาอางมากเกิน
ระดับผูช้ ายทัว่ ไปจะยอมรับได้ พวกเขาจะสันนิษฐานว่าอาจจะไม่ใช่เพศชายแท้

4.3 ส่ วนที่ 3 ทั ศ นคติ ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare)
การศึกษาทัศนคติด้านคุ ณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ของกลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย (อายุ 19-27 ปี ) และ
ตอนต้น (อายุ 28-35 ปี ) ทั้งหมด 30 คน สามารถแบ่งออกได้เป็ นทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ เรื่ อง
ความเหมาะสมของวัสดุ และรู ป ร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) และ
เรื่ องความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในการทาบรรจุบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ซึ่ งผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดออกมา ดังนี้
4.3.1 ความเหมาะสมของวัสดุและรู ปร่ างของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายทั้งตอนปลายและ
ตอนต้น ทั้งหมด 6 กลุ่ ม จานวนทั้งหมด 30 คนเกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของวัสดุ และรู ปร่ างของ
บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท skincare ซึ่ งสามารถแบ่งได้ท้ งั หมด 4 ประเภท ได้แก่
1. บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทดูแล/บารุ งผิวหน้า
2. บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทชาระล้างผิวหน้า
3. บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทดูแล/บารุ งผิวกาย
4. บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทชาระล้างผิวกาย
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ซึ่ งการจากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่าโดยส่ วนใหญ่บรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับดูแล/บารุ งผิวหน้า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจน
เนอเรชัน่ วายตอนต้นจะเลือกขวดหรื อขวดปั๊ มแก้ว เนื่องจากดูสะอาดและปลอดภัยเหมาะกับผิวหน้า
ส่ วนกลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายจะเลื อกเป็ นขวดหรื อ
หลอดพลาสติ ก เนื่ อ งจากทนทาน ใช้ง านง่ า ยและกะปริ ม าณได้ ในส่ ว นของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข อง
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับชาระล้างผิวหน้า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายทั้งตอนปลายและตอนต้นจะเลื อกขวดปั๊ มพลาสติก เนื่ องจาก
ใช้ง านง่ า ย ทนทาน เหมาะกับ สถานที่ ใ ช้งานเช่ น ห้ อ งน้ า เป็ นต้น ในส่ ว นของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข อง
เครื่ องสาอาง skincare สาหรับ ดู แล/บารุ งผิวกายและชาระล้างผิวกาย ส่ วนใหญ่จะมี ลกั ษณะการ
เลือกที่คล้ายกันทั้ง 2 กลุ่ม คือ ขวดปั๊ มหรื อขวดพลาสติก (ขนาดใหญ่) เนื่ องจากใช้งานง่าย ทนทาน
ไม่เลอะเทอะและเหมาะกับสถานที่ใช้งาน ซึ่ งแต่ล ะกลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามเห็ นต่างกันและคล้ายกัน
บางส่ วนดังนี้
4.3.1.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น
จานวน 15 คน เกี่ ยวกับความเหมาะสมของวัสดุ และรู ปร่ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดู แลผิว (skincare) ทั้งหมด 4 ประเภท ในส่ วนของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ข องเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว
(skincare) สาหรับดูแล/บารุ งผิวหน้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเลือกเป็ นขวดหรื อขวดปั๊ มแก้ว
เนื่องจากให้ความรู ้สึกสะอาดและปลอดภัยเหมาะกับผิวหน้า รองลงมาเป็ นหลอดหรื อขวดพลาสติก
เพราะใช้งานง่าย กะปริ มาณได้ ในส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
สาหรับชาระล้างผิวหน้า ส่ วนใหญ่จะเลื อกหลอด/ขวดปั้ มพลาสติ ก เพราะใช้งานง่ายและสะดวก
ทนทาน เหมาะกับสถานที่ใช้งานเช่นห้องน้ า ในส่ วนของบรรจุภณั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) สาหรับดู แล/บารุ งผิวกาย ส่ วนใหญ่จะเลือกเป็ นขวด/ขวดปั้ มพลาสติก เพราะใช้งาน
ง่าย ไม่เลอะเทอะ และควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ร่างกายที่ตอ้ งใช้ปริ มาณเยอะ และ
ในส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) สาหรับชาระล้างผิวกาย ส่ วน
ใหญ่จะเลือกขวดปั๊ มพลาสติก เพราะทนทาน ใช้งานง่าย ไม่เลอะเทอะ เหมาะกับสถานที่ใช้งาน
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4.3.1.2 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย (อายุ
19-37 ปี )
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย
จานวน 15 คน เกี่ ยวกับความเหมาะสมของวัสดุ และรู ปร่ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดู แลผิว (skincare) ทั้งหมด 4 ประเภท ในส่ วนของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ข องเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว
(skincare) สาหรับดู แล/บารุ งผิวหน้า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเลื อกเป็ นขวดหรื อหลอดพลาสติ ก
เนื่ องจากทนทาน ใช้งานง่ ายและกะปริ มาณได้ รองลงมาเป็ นขวดปั๊ ม หรื อขวดแก้ว เนื่ องจากให้
ความรู ้สึกสะอาด ปราศจากการปนเปื้ อนเหมาะกับผิวหน้า ในส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับชาระล้างผิวหน้า โดยส่ วนใหญ่เลื อกขวดปั๊ มพลาสติก เนื่ องจาก
ใช้งานง่ายและทนทาน ในส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับ
ดูแล/บารุ งผิวกายและชาระล้างผิวกาย โดยส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะการเลื อกที่คล้ายกันคือ ขวดปั๊ ม
หรื อขวดพลาสติก (ขนาดใหญ่) เนื่องจากใช้งานง่ายและทนทานเช่นกัน
4.3.2 ความเหมาะสมของสี ทใี่ ช้ ในการทาบรรจุบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
จากการศึกษากลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนต้น ทั้งหมด 30 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในการทาบรรจุบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชัน่ วายทั้งตอน
ปลายและตอนต้นโดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าสี ฉูดฉาด สี โทนร้อน เช่น สี แดง สี เหลื อง สี ส้ม เป็ น
ต้น ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้
ความรู ้สึกแรงและอันตรายเกินไป ไม่เหมาะนามาใช้กบั ผิวและดูไม่มีความเป็ นชาย แต่มีความเห็ น
ว่า สี โทนทึ บ เช่ น สี ด า สี เทา สี น้ า เงิ น หรื อ สี ข าว เหมาะสมกับ การน ามาใช้ เป็ นสี บ รรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้ความรู ้ สึกสะอาด เรี ยบง่าย และดูเหมาะกับผูช้ าย
แต่มีกลุ่มจานวนหนึ่ งมีความเห็นว่าสี โทนทึบเหล่านี้ ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้ความรู ้สึกสกปรก รู ้ สึกไม่สะอาดพอที่จะมาเป็ น
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ซึ่ งมี ค วามเห็ น ว่าสี ข าวหรื อ สี โทนอ่ อนจะ
เหมาะสมมากกว่า เพราะให้ความรู ้ สึกอ่อนโยนและสดชื่ นต่อผิวมากกว่า ซึ่ งแต่ละกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นต่างกันและคล้ายกันบางส่ วนดังนี้
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4.3.2.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้น
(อายุ 28-35 ปี ) ทั้งหมด 3 กลุ่ม จานวนทั้งหมด 15 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในการทา
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าสี ฉูดฉาด สี โทนร้ อน
เช่ น สี แ ดง สี เหลื อง สี ส้ ม เป็ นต้น ไม่ เหมาะสมกับ การน ามาใช้เป็ นสี บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดูแรงเกินไป ดูอนั ตรายต่อผิว ไม่เหมาะนามาใช้กบั ผิว และดูไม่มี
ความเป็ นชาย แต่คิดว่าสี โทนทึบ เช่น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิน หรื อสี ขาว เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดูสะอาด เรี ยบง่าย และดู เหมาะกับผูช้ าย
ซึ่ งจะมี คนบางกลุ่มมี ความเห็ นว่าสี โทนทึ บเหล่ านี้ ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภท skincare เพราะดู สกปรก ดูไม่สะอาดพอที่จะมาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) แต่จะมีความเห็ นว่าสี ขาวหรื อสี โทนอ่อนจะเหมาะสมมากกว่า เพราะดู
อ่อนโยนและสดชื่นต่อผิว
4.3.2.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19 – 27 ปี )
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี ) จานวนทั้งหมด 15 คน เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของสี ที่ ใช้ใ นการท าบรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าสี ฉูดฉาด สี โทนร้ อน เช่ น สี แดง
สี เหลื อง สี ส้ม เป็ นต้น ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) เพราะดูแรงเกินไป ไม่เหมาะนามาใช้กบั ผิว และดูไม่มีความเป็ นชาย แต่คิดว่าสี โทนทึบ
เช่น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิน หรื อสี ขาว เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) เพราะดูสะอาด เรี ยบง่าย และดูเหมาะกับผูช้ าย

4.4 ส่ วนที่ 4 ทัศนคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่ าตราสิ นค้ าของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
ประเภท skincare
การศึกษาทัศนคติดา้ นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้าของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย (อายุ
19-27 ปี ) และตอนต้น (อายุ 28-35 ปี ) ทั้ง หมด 6 กลุ่ ม จ านวนทั้ง หมด 30 คน ซึ่ งเป็ นการน า
บุคลิกภาพที่นามาใช้มาจาก 5 มิติทางด้านบุคลิกภาพของ Aaker (1997 อ้างถึงใน กุลนันทน์ ศรี พงษ์
พันธุ์ และก่อพงษ์ พลโยราช, 2556) ผลการวิจยั พบว่าวัสดุแต่ละชนิ ดสามารถสื่ อถึงบุคลิ กภาพและ
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คุ ณค่าให้กบั ตราสิ นค้าที่ ต่างกันออกไป โดยการเลื อกวัสดุ ให้เหมาะสมกับบุคลิ กภาพส่ วนใหญ่ มี
ความเห็ นว่าวัสดุ โลหะมีบุคลิ กภาพลักษณะกล้าท้าทาย ทันสมัย น่ าตื่นเต้น มีความเป็ นผูน้ าและมี
ความเป็ นชาย วัสดุพลาสติกมีบุคลิกภาพลักษณะติดดิน เป็ นต้นแบบ และเรี ยบง่าย วัสดุไม้มีลกั ษณะ
บุคลิกภาพที่เป็ นมิตร เท่ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ มีความเป็ นตะวันออก และวัสดุแก้วมี
ลักษณะบุ คลิ กภาพที่ มี ความเป็ นหนุ่ มสาว มี ความน่ าเชื่ อถื อ มี ระดับ มี ความหรู หรา มี ค วามเป็ น
ผูห้ ญิงและมีความเป็ นตะวันตก โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่างกันบางส่ วนดังนี้
4.4.1 กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น ทั้งหมด
3 กลุ่ม จานวน 15 คน จะเห็ นได้ว่าวัสดุ แต่ละชนิ ดสามารถสื่ อถึ งบุ คลิ กภาพและคุ ณค่าให้กบั ตรา
สิ นค้าที่ต่างกันออกไป โดยการเลื อกวัสดุ ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างนี้ มีความเห็ นว่า
วัสดุ โลหะมี บุคลิ กภาพลักษณะกล้าท้าทาย ทันสมัย น่ าตื่นเต้น เท่ และมี ความเป็ นชาย ส่ วนวัสดุ
พลาสติกสามารถสื่ อถึ งบุ คลิ กภาพลักษณะติดดิ น เป็ นต้นแบบ มีความเป็ นหนุ่ มสาวและเรี ยบง่าย
วัสดุไม้สามารถสื่ อถึงบุคลิกภาพที่เป็ นมิตร เท่ มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีเสน่ ห์ และมีความเป็ น
ตะวันออก และวัสดุแก้วถูกมีสามารถสื่ อถึงบุคลิกภาพที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็ นผูน้ า มีระดับ มี
ความหรู หรามีความเป็ นผูห้ ญิง และมีความเป็ นตะวันตก
4.4.2 กลุ่มตัวอย่ างผู้บริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19-27
ปี )
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตัวอย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่ น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
ทั้งหมด 3 กลุ่ ม จานวน 15 คน จะเห็ นได้ว่าวัส ดุ แต่ ละชนิ ดสามารถสื่ อถึ งบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ค่ า
ให้กบั ตราสิ นค้าที่ ต่างกันออกไป โดยการเลื อกวัสดุ ให้เหมาะสมกับบุ คลิ กภาพ กลุ่ มตัวอย่างนี้ มี
ความเห็ นว่าวัสดุ โลหะมีบุคลิ กภาพลักษณะกล้าท้าทาย ทันสมัย น่ าตื่นเต้น มีความเป็ นผูน้ าและมี
ความเป็ นชาย ส่ วนวัส ดุ พ ลาสติ ก สามารถสื่ อถึ งบุ ค ลิ ก ภาพลักษณะติ ดดิ นและเรี ยบง่ าย วัส ดุ ไ ม้
สามารถสื่ อถึงบุคลิกภาพที่เป็ นมิตร เท่ มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ มีท้ งั ความเป็ นตะวันตก
และตะวันออก และวัสดุแก้วสามารถสื่ อถึ งบุคลิ กภาพที่เป็ นต้นแบบ มีความเป็ นหนุ่มสาว มีความ
น่าเชื่อถือ มีระดับ มีความหรู หราและมีความเป็ นผูห้ ญิง
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4.5 ส่ วนที่ 5 ทัศนคติรวบยอดเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
การศึกษาเรื่ องทัศนคติรวบยอดเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายและตอนต้น จานวน 30
คน สามารถแบ่งผลการศึกษาวิจยั ออกมาได้ดงั นี้
4.5.1 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรณีที่บรรจุ ภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
มีสีเดียวกันแต่ มีรูปร่ างหรื อวัสดุทตี่ ่ างกัน
จากการศึกษากลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนต้นเกี่ ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในกรณี ที่บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
มีสีเดียวกันแต่มีรูปร่ างหรื อวัสดุที่ต่างกันผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่ารู ้สึก
ต่าง เนื่ องจากการใช้งานและการสัมผัสโดยตรงทาให้รู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อวัสดุหรื อ
รู ปร่ างต่างกันทาให้สามารถสื่ อสารได้วา่ ผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภณั ฑ์น้ นั ๆต่างกันออกไปด้วย ไม่วา่
จะเป็ นด้านมู ล ค่ าหรื อคุ ณ ค่ าของผลิ ตภัณ ฑ์ และตราสิ น ค้า ทั้ง นี้ ยัง มี ก ลุ่ ม ตัวอย่างจานวนหนึ่ ง มี
ความเห็ นว่าไม่รู้สึ กต่าง เนื่ องจากให้ความส าคัญกับ ตราสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ภายในบรรจุ ภณ
ั ฑ์
มากกว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซึ่ งแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่างกัน
บางส่ วนดังนี้
4.5.1.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชั่นวายตอนต้น จะเห็ นได้ว่าโดยส่ วนใหญ่มีความรู ้ สึกต่างเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) มี สีเดี ยวกันแต่มีรูปร่ างหรื อวัสดุ ที่ต่างกัน เนื่ องจากคนกลุ่มนี้ มีความเห็ นว่าเมื่ อ
วัสดุหรื อรู ปร่ างของบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต่างกันสามารถสื่ อสารได้วา่
ผลิ ตภัณฑ์ ภายในบรรจุ ภณ
ั ฑ์น้ ันๆ จะต่างกันออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นด้านมู ลค่าหรื อคุ ณค่ าของ
ผลิ ตภัณฑ์ และตราสิ นค้า โดยมี ก ลุ่ ม ตัวอย่างคนหนึ่ งที่ รู้สึ ก แตกต่ างให้เหตุ ผลไว้ว่าไว้ว่า “บรรจุ
ภัณฑ์สามารถแสดงให้เห็ นถึ งความตั้งใจหรื อว่าพิถีพิถนั ของตราสิ นค้านั้นๆ ได้ มูลค่าและคุ ณค่า
ของสิ นค้าและตราสิ นค้าสามารถสัมผัสได้จากบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ตามองเห็ น ดังนั้นเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์
เปลี่ ย นแปลงไปไม่ ว่า จะด้านวัส ดุ ห รื อ สี ห รื อรู ป ร่ าง อย่างไรก็ รู้สึ ก แตกต่ า ง” ในส่ วนของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่รู้สึกแตกต่างเมื่ อบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) มีสีเดี ยวกันแต่มี
รู ปร่ างหรื อวัสดุที่ต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากให้ความสาคัญกับตัวสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
มากกว่า โดยกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งที่รู้สึกไม่แตกต่างได้ให้เหตุผลไว้วา่ “ถึงแม้วา่ บรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก
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เปลี่ ยนแปลงไป แต่ถ้าหากภายในตัวผลิ ตภัณ ฑ์ยงั เหมื อนเดิ ม อยู่ ความรู ้ สึกต่อตราสิ นค้าหรื อตัว
สิ นค้าก็จะไม่รู้สึกต่าง”
4.5.1.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายตอนปลาย จะเห็นได้วา่ โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะรู ้สึกต่างเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) มี สีเดี ยวกันแต่มีรูปร่ างหรื อวัสดุ ที่ต่างกัน เนื่ องจากการใช้งานและการ
สัมผัสโดยตรงทาให้รู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจน อี กทั้งยังแตกต่างด้านตัวสิ นค้า มูลค่าของตัวสิ นค้า
และตราสิ นค้าด้วย โดยมี กลุ่มตัวอย่างคนหนึ่ งได้ให้เหตุผลที่ รู้สึกแตกต่างไว้ว่า “รู ปร่ างและวัสดุ
ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ต้อ งถู ก สร้ างมาให้ เข้ากับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้างใน ซึ่ งหากบรรจุ ภณ
ั ฑ์ รูป ร่ างหรื อวัส ดุ
เปลี่ยนไป จะเข้าใจว่าจุดประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เปลี่ยนไปด้วย” และมีส่วนน้อยที่มี
ความรู ้สึกไม่ต่างเมื่อรู ปร่ างและวัสดุ ของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งถูกสร้ างมาให้เข้ากับผลิ ตภัณฑ์ขา้ งใน ซึ่ ง
หากบรรจุภณ
ั ฑ์รูปร่ างหรื อวัสดุ เปลี่ ยนไป จะเข้าใจว่าจุดประสงค์การใช้งานของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ
เปลี่ ยนไปด้วย เนื่ องจากให้ความสาคัญกับผลิ ตภัณฑ์ภายในมากกว่า โดยมีกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่ งได้
ให้เหตุผลที่รู้สึกไม่แตกต่างไว้วา่ “ไม่ได้เป็ นคนดูที่บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นหลักอยูแ่ ล้ว แต่ดูที่ตวั ผลิตภัณฑ์
และอื่นสรรพคุณก่อน”
4.5.2 ความสาคัญหรื ออิทธิพ ลของบรรจุ ภั ณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare)
ในการเลือกซื้อตราสิ นค้ า
จากการศึกษากลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายและ
ตอนต้นเกี่ยวกับความสาคัญหรื ออิทธิ พลของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ใน
การเลื อ กซื้ อตราสิ นค้ า ผลการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า บรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องส าอางประเภทดู แ ลผิว (skincare) มี อิท ธิ พ ลและมี ค วามส าคัญ ต่ อการเลื อ กซื้ อ ตราสิ น ค้า
เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสื่ อถึ งมูลค่าและความน่ าเชื่ อถื อของสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าได้ รวมถึงมี
ผลต่อการตัดสิ นใจทดลองใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้วยซึ่ งบางคนมีความเห็ นว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์จะมีความสาคัญหรื อมีอิทธิ พลในการเลื อกซื้ อตราสิ นค้าก็ต่อเมื่ อสิ นค้าหรื อตราสิ นค้า
นั้นยังเป็ นสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าใหม่ ในตลาดเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) เพราะเป็ น
เครื่ องมือในการช่วยตัดสิ นใจทดลองซื้ อผลิตภัณฑ์ได้ในส่ วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นว่าบรรจุ
ภัณฑ์ไม่มีอิทธิ พลและไม่มีความสาคัญในการเลือกซื้ อตราสิ นค้าเลย ทั้งนี้ เนื่ องจากให้ความสาคัญ
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กับตราสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ภายในบรรจุ ภณ
ั ฑ์มากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว
(skincare) ซึ่ งแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่างกันบางส่ วนดังนี้
4.5.2.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชั่น วายตอนต้น จะเห็ น ว่าโดยส่ วนใหญ่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามเห็ น ว่าบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) จะมีอิทธิ พลและมีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อตราสิ นค้า เนื่ องจากบรรจุ
ภัณฑ์สามารถสื่ อถึ งมู ลค่าและความน่ าเชื่ อถื อของสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าได้ โดยมี กลุ่มตัวอย่างคน
หนึ่ งได้ให้เหตุผลไว้ว่า “หากตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ดี และมี ชื่อเสี ยงอยู่แล้ว แต่มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ใช้งานได้ยาก ไม่ทนทาน จะส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช้และไม่เหมาะกับการเลือกซื้ อตรา
สิ น ค้านั้น ๆได้” และในคนกลุ่ ม นี้ จานวนหนึ่ งมี ค วามเห็ นว่าบรรจุ ภณ
ั ฑ์ จะมี ค วามส าคัญ หรื อ มี
อิ ทธิ พ ลในการเลื อกซื้ อตราสิ นค้าก็ต่อเมื่ อสิ นค้าหรื อตราสิ นค้านั้นยังใหม่ในตลาดเครื่ องส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะจะเป็ นเครื่ องมือในการช่วยตัดสิ นใจทดลองซื้ อผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ดี ทั้งนี้ ยงั มีกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสาคัญต่อบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) แต่
ให้ความสาคัญน้อยกว่าตราสิ นค้า ซึ่ งมีกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่ งให้เหตุผลไว้วา่ “ตราสิ นค้าสาคัญและมี
อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อตราสิ นค้ามากพอที่ จะไม่ตอ้ งสนใจบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภท
skincare นั้นๆ ได้”
4.5.2.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายตอนปลาย โดยส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
มีอิทธิ พลและมีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อตราสิ นค้า เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อความน่าเชื่ อถื อ
ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) และตราสิ นค้า รวมถึ งมีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองใช้
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้วย และมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ให้ความสาคัญหรื อคิดว่าบรรจุ
ภัณฑ์ไม่มีอิทธิ พลเลย สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากให้ความสาคัญกับตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ภายใน
บรรจุภณั ฑ์มากกว่าโดยมีกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่ งได้ให้เหตุผลไว้วา่ “รู ้สึกว่าในปั จจุบนั บรรจุภณั ฑ์ของ
เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ตราสิ นค้าไหนๆ ก็เหมื อนกัน ดังนั้นจึงเลื อกซื้ อจากตรา
สิ นค้ามากกว่า”
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4.5.3 บรรจุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) กั บ การสร้ างทั ศ นคติ
บุคลิกภาพหรื อคุณค่ าตราสิ นค้ า
จากการศึกษากลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายและ
ตอนต้นเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) กับการสร้างทัศนคติ บุคลิกภาพ
หรื อคุณค่าตราสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าบรรจุภณั ฑ์มีส่วนใน
การสร้างทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้า เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบ่งบอกและสื่ อสาร
ถึ งความเป็ นตราสิ นค้าได้ผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นด้านวัสดุ ด้านรู ป ร่ าง ด้านสี
หรื อด้านส่ วนประกอบอื่นๆล้วนสามารถสื่ อถึ งบุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้า ซึ่ งสามารถสื่ อสาร
ไปยังทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางคนมีความเห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare)ไม่ มี ส่ วนหรื อมี ผ ลต่ อทัศ นคติ หรื อการมองบุ คลิ กภาพและคุ ณ ค่าตรา
สิ นค้าผ่านบรรจุภณั ฑ์แต่อย่างใด เนื่ องจากให้ความสาคัญกับตัวผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าโดยตรงซึ่ ง
แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่างกันบางส่ วนดังนี้
4.5.3.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชั่นวายตอนต้น จะเห็ นว่าโดยส่ วนใหญ่ กลุ่ มตัวอย่างจะมี ความเห็ นว่าบรรจุ ภณ
ั ฑ์มีส่วนในการ
สร้างทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้า เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบ่งบอกถึงความเป็ นตรา
สิ นค้าได้ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จึงส่ งผลต่อทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณค่าของตราสิ นค้าให้ไปใน
ทิ ศทางใดก็ได้ ดังนั้นบรรจุ ภณ
ั ฑ์จึงมี ส่ วนส าคัญต่อการสร้ างทัศนคติ ที่ ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึ ง
สร้างบุคลิกภาพและคุณค่าของตราสิ นค้าให้เป็ นไปตามความต้องการได้โดยมีกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่ ง
ได้ให้เหตุ ผลไว้ว่า “บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการได้ต้ งั แต่การมองดูบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความสวยงามหรื อความเหมาะสมกับการใช้
งาน การบ่งบอกสรรพคุณและส่ วนประกอบที่ติดอยู”่ ทั้งนี้ ยงั มีกลุ่มตัวอย่างบางส่ วนที่มองว่าบรรจุ
ภัณฑ์ไม่ค่อยมีส่วนในการสร้างทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้า เนื่องจากให้ความสาคัญกับ
ตราสิ นค้ามากกว่า
4.5.3.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายตอนปลาย จะเห็นว่าโดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีความเห็ นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์มีส่วนในการ
สร้ างทัศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า เนื่ อ งจากบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เป็ นตัวสื่ อ ถึ งตราสิ น ค้าได้
โดยตรง ซึ่ งสามารถสร้ างทัศนคติให้ผูบ้ ริ โภคมองตราสิ นค้าให้ไปในทิศทางใดก็ได้และสามารถ
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สร้างบุคลิกภาพและคุณค่าของตราสิ นค้าออกมาได้ผา่ นการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
คนหนึ่ งได้ให้เหตุผลไว้วา่ “หากผลิตภัณฑ์เลือกใช้วสั ดุ และออกแบบรู ปร่ างบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ออกมา
ได้เหมาะสม จะทาให้ผลิ ตภัณฑ์และตราสิ นค้าดู น่าเชื่ อถื อและน่ าทดลองใช้ ซึ่ งสามารถส่ งผลต่อ
ทัศนคติให้เป็ นลบหรื อเป็ นบวกก็ได้” ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) สามารถส่ งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค รวมถึงบุคลิกภาพและคุณค่าของตราสิ นค้าได้ ใน
ส่ วนของคนที่ มีความเห็ นว่าบรรจุ ภณ
ั ฑ์ไม่มีส่วนในการสร้ างทัศนคติ บุ คลิ กภาพและคุ ณค่าตรา
สิ นค้า ทั้งนี้ เนื่องให้ความสาคัญกับตัวผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าโดยตรง บรรจุภณ
ั ฑ์จึงไม่ค่อยมีส่วน
ในการสร้างทัศนคติหรื อการมองบุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้าผ่านบรรจุภณั ฑ์แต่อย่างใด
4.5.4 คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติและใน
อนาคต
จากการศึกษากลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายและ
ตอนต้นเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติและ
ในอนาคต ผลการวิจยั พบว่าเรื่ องคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ในอุดมคติ กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับประโยชน์ใช้สอยด้านการใช้งานง่าย พกพา
สะดวก วัสดุ และรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเหมาะสมและทาหน้าที่รักษาผลิ ตภัณฑ์ภายในตลอด
การใช้งานได้ ควรใช้วสั ดุ ในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ให้ความรู ้สึกมีมูลค่านอกจากนี้
จะต้องมี ก ารชี้ แจงสรรพคุ ณ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ว ยค าที่ สื่ อ สารออกมาได้อย่างถู ก ต้องชัด เจนและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ควรใช้สีที่เป็ นธรรมชาติ สี ใสหรื อสี โทนมืดหรื อสี เงิน เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์
ให้ความรู ้สึกมีมูลค่าและน่าเชื่ อถือในส่ วนของคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิ ว (skincare) ในอนาคต โดยส่ วนใหญ่ เน้ น ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการเรื่ องความ
สะดวกสบายในการใช้งานเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ให้รวดเร็ วและสามารถลด
ขั้น ตอนการบ ารุ งผิวให้ ส้ ั นลงได้ เช่ น การเพิ่ ม ระบบ censor การท าให้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ส ามารถรวม
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) หลายชนิ ดไว้ดว้ ยกันโดยไม่ทาให้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
มาผสมกัน เพื่อใช้งานครั้งเดียวแล้วสามารถบารุ งผิวได้เสร็ จสรรพในขั้นตอนเดียว เป็ นต้น อีกทั้งยัง
มี ค วามเห็ นที่ ต่างกันออกไปอี กมากมาย เช่ น การสร้ างให้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ ส ามารถบ่ งบอกความเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ผ่านสัมผัสทั้ง 5 ได้ การสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดพกพาให้มากขึ้น การบรรจุภณ
ั ฑ์ที่รักษา
คุ ณ ภาพของเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ตามแต่ล ะชนิ ด หรื อจะเป็ นการสร้ างบรรจุ
ภัณฑ์ที่คานึ งถึงธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่ องรี ไซเคิลและการย่อยสลาย เป็ นต้นซึ่ งแต่ละกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นต่างกันบางส่ วนดังนี้
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4.5.4.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้น (อายุ 28-35 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายตอนต้น เรื่ องคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติ
จะเห็ น ได้ว่า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งของการใช้ ง านง่ าย สะดวกและรั ก ษาคุ ณ ภาพของ
ผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ ง ใช้วสั ดุ ที่เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์ภายใน ซึ่ งวัสดุ น้ นั ต้องทาให้ตวั ผลิ ตภัณฑ์ดูมี
มู ลค่าด้วย นอกจากนี้ บ รรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท skincareจะต้องมี การชี้ แจงสรรพคุ ณของ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยคาที่สื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในส่ วนของ
สมบัติข องบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ในอนาคต กลุ่ ม ตัวอย่างต้องการ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถตอบโจทย์เรื่ องของความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) อยู่ เช่ น การสร้ างให้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์หัวสเปรย์มีระบบcensorอัตโนมัติ เพื่อเพียงแค่เดิ น
ผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถฉี ดพ่นเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เข้าสู่ ร่างกายได้ทนั ที โดยมือ
ไม่ตอ้ งเปื้ อน เป็ นต้น แต่จะมี ความเห็ นที่ ต่างกันออกไปอี กมากมาย เช่ น การสร้ างให้บรรจุภณ
ั ฑ์
สามารถบ่งบอกความเป็ นผลิตภัณฑ์ผา่ นสัมผัสทั้ง 5 ได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ขนาดพกพาให้มากขึ้น
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่รักษาคุณภาพของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ตามแต่ละชนิด หรื อ
จะเป็ นการสร้างบรรจุภณั ฑ์ที่คานึงถึงธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่ องรี ไซเคิลและการย่อยสลาย เป็ นต้น
4.5.4.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนปลาย
(อายุ 19-27 ปี )
จากการศึ กษาทั้งหมดของกลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายตอนปลาย จะเห็นว่าโดยส่ วนใหญ่คุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) ในอุดมคติเป็ นเรื่ องประโยชน์ใช้สอยด้านการใช้งานง่าย พกพาสะดวก วัสดุ และรู ปร่ าง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเหมาะสมและทาหน้าที่รักษาผลิตภัณฑ์ภายในตลอดการใช้งานได้ ควรใช้วสั ดุ
ในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ดูมีราคา ถ้าไม่ใช้สีที่เป็ นธรรมชาติ หรื อสี ใสหรื อไม่ก็ควร
เป็ นโทนมืดหรื อสี เงิน เพื่อทาให้ผลิ ตภัณฑ์ดูมีมูลค่าและน่ าเชื่ อถื อ และในส่ วนของคุณสมบัติของ
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ในอนาคต โดยส่ วนใหญ่ เน้นไปที่ การท าให้
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ข้ นั ตอนการดูแลผิวรวดเร็ วขึ้น เช่น การติดตั้ง censor ในตัวบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อใช้แค่มือลองบริ เวณหัวปั้ มผลิตภัณฑ์จะไหลลงมือเองและกะปริ มาณเองได้ ทาให้ไม่ตอ้ ง
เลอะเทอะและรวดเร็ ว หรื อจะเป็ นการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบหัวสเปรย์ เพื่อความรวดเร็ วและไม่เลอะ
เทอะเช่ น กัน โดยที่ ก ารใช้ง านที่ รวดเร็ วดังกล่ าวจะต้องเป็ นการบรรจุ รวมกัน ของเครื่ องส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) หลายชนิ ดโดยไม่ทาให้ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์มาผสมกัน เพื่อใช้งาน
ครั้งเดียวแล้วสามารถบารุ งผิวได้เสร็ จสรรพในขั้นตอนเดี ยว ดังนั้นจะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้

125
ให้ความสาคัญกับการใช้งานของบรรจุภณั ฑ์ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ วและสามารถลดขั้นตอนการ
บารุ งผิวให้ส้ นั ลง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อ และมี ท ัศ นคติ ต่อรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ องส าอาง
ประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ของผู ้บ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ เป็ นการศึ ก ษามุ่ ง เน้ น การวิ เคราะห์
พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นและตอนปลายต่อ
รู ป แบบบรรจุภ ัณ ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) โดยใช้วิธี ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหาแบบ
พรรณนา ซึ่งมีประเด็นในการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของผูบ้ ริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
2. ศึ ก ษารู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ด้า นคุ ณ สมบัติ
บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย
3. ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายเกี่ยวกับรู ปแบบ
บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 พฤติกรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของผู้บริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นและตอน
ปลาย จานวน 30 คน ด้านพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) พบว่า
สาเหตุการใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ การมีปัญหาผิวและการดูแล
ตัวเองเพื่อบุคลิกภาพภายนอกของตนเองที่ดีซ่ ึ งมีการเลือกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ที่หลากหลายประเภททั้งสาหรับผิวหน้าและผิวกาย โดยส่ วนใหญ่กลุ่มคนทางานจะใช้เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ที่มีราคาสู งกว่าและใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าคนที่ยงั เป็ นนักศึกษา
อยู่และส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้ อแบบซ้ าเดิ ม เพราะมีความเห็ นว่าหากผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้อยูเ่ หมาะ
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กับ ผิวแล้ว จะรู ้ สึ กปลอดภัยและมัน่ ใจที่ จะใช้ซ้ ามากกว่า ลัก ษณะความถี่ ในการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ก็
ต่างกันออกไป โดยที่กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นส่ วนใหญ่
ซื้ อ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) 3 เดื อนต่ อ 1ครั้ ง แต่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งผู บ้ ริ โภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) เดือน
ละ 1 ครั้ง ซึ่ งมีปัจจัยและวิธีการเลื อกซื้ อที่คล้ายคลึงกัน เนื่ องจากให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ให้
เป็ นหนึ่ งปั จจัยในการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) เหมือนกันแต่กลุ่ มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นจะมีพฤติกรรมการซื้ อเก็บเอาไว้และซื้ อตาม
โปรโมชัน่ ด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ โดย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ที่ มีราคาค่อนข้างสู ง ดังนั้นหากทางตรา
สิ นค้ามีการทาการตลาดหรื อจัดโปรโมชัน่ ราคา คนกลุ่มนี้ บางคนจะมีพฤติกรรมการซื้ อเก็บเอาไว้
ด้วย
ทั้งนี้ เรื่ องความส าคัญ ของเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิวส าหรั บ ผูช้ าย (skincare for men)
และ เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ทัว่ ไปในปั จจุบนั โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
กลุ่มนี้ มีความเห็ นว่าเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ทุกประเภทมี ความสาคัญเหมื อนกัน
เพราะโดยส่ วนใหญ่ มีค วามเห็ นว่าเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิวสาหรั บผูช้ าย (skincare for men)
สร้ า งขึ้ นมาเพื่ อ ท าให้ ผู ้ช ายกล้ า ใช้ เครื่ องส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) มากขึ้ น แต่ ใ น
ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ก ลุ่ ม ตัวอย่างบางคนมี ค วามเห็ น ว่า เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิ วส าหรั บ ผูช้ าย
(skincare for men) นั้น เหมาะสมกับ ผู ช้ ายมากกว่า เพราะมี ค วามเห็ น ว่า ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อผู ช้ าย
โดยเฉพาะ ไม่ ว่า จะเป็ นด้านส่ วนผสมของผลิ ต ภัณ ฑ์ กลิ่ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมไปถึ ง เรื่ อ งการ
ออกแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ โภคเครื่ องสาอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) ของผู ช้ ายสมัย ใหม่ ใ นปั จจุ บ ัน ว่าเป็ นเรื่ อ งธรรมดาและปกติ เพราะ
ปั จจุบนั ผูช้ ายสมัยใหม่หันมาสนใจดูแลรู ปร่ างหน้าตากันมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่ องแปลกเหมือน
ดัง่ ในอดีตแต่หากบริ โภคมากเกินพอดี กลุ่มตัวอย่างบางคนก็มีความเห็นว่าไม่เหมาะสมและดูไม่ใช่
เพศชายที่แท้จริ ง
5.1.2 รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ด้ า นคุ ณ สมบั ติ
บุคลิกภาพและคุณค่ าทีม่ ีผลต่ อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเกี่ ยวกับเรื่ องทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่น
เจนเนอเรชั่นวายจานวน 30 คนต่อคุ ณ สมบัติ บุ คลิ กภาพและคุ ณค่าของบรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) ในส่ วนของคุ ณ สมบัติข องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิ ว
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(skincare) สามารถสรุ ปออกมาเป็ นทัศนคติ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของวัสดุ และรู ปร่ าง
ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ องส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ข อง
เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) สาหรับดู แล/บารุ งผิวหน้า กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นจะเลือกขวดหรื อขวดปั๊ มแก้ว เนื่ องจากดูสะอาดและปลอดภัย
เหมาะกับผิวหน้า ส่ วนกลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนปลายจะ
เลือกเป็ นขวดหรื อหลอดพลาสติก เนื่องจากทนทาน ใช้งานง่ายและกะปริ มาณได้ ในส่ วนของบรรจุ
ภัณ ฑ์ข องเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ส าหรั บ ช าระล้างผิวหน้า โดยส่ วนใหญ่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายทั้งตอนปลายและตอนต้นจะเลื อกขวดปั๊ ม
พลาสติก เนื่ องจากใช้งานง่าย ทนทาน เหมาะกับสถานที่ใช้งานเช่นห้องน้ า ในส่ วนของบรรจุภณั ฑ์
ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับดูแล/บารุ งผิวกายและชาระล้างผิวกาย โดยส่ วน
ใหญ่จะมีลกั ษณะการเลื อกที่คล้ายกันคือ ขวดปั๊ มหรื อขวดพลาสติก (ขนาดใหญ่) เนื่ องจากใช้งาน
ง่าย ทนทาน ไม่เลอะเทอะและเหมาะกับสถานที่ใช้งานส่ วนด้านความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในการทา
บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอ
เรชัน่ วายทั้งตอนปลายและตอนต้นโดยส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าสี ฉูดฉาด สี โทนร้ อน เช่ น สี แดง สี
เหลื อง สี ส้ม เป็ นต้น ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ นสี บรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) เพราะให้ความรู ้สึกแรงและอันตรายเกินไป ไม่เหมาะนามาใช้กบั ผิวและดูไม่มีความเป็ น
ชาย แต่มีความเห็นว่าว่าสี โทนทึบ เช่น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิน หรื อสี ขาว เหมาะสมกับการนามาใช้เป็ น
สี บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) เพราะให้ความรู ้ สึ กสะอาด เรี ยบง่าย และดู
เหมาะกับผูช้ าย แต่มีกลุ่มจานวนหนึ่ งมี ความเห็ นว่าสี โทนทึบเหล่านี้ ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้
เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะให้ความรู ้สึกสกปรก รู ้สึกไม่สะอาด
พอที่จะมาเป็ นบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ซึ่ งมีความเห็นว่าสี ขาวหรื อสี โทน
อ่อนจะเหมาะสมมากกว่า เพราะให้ความรู ้สึกอ่อนโยนและสดชื่นต่อผิวมากกว่า
ในส่ วนของบุ คลิ กภาพและคุ ณค่าของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare)
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า วัสดุแต่ละชนิ ดสามารถสื่ อถึงบุคลิกภาพและคุณค่าให้กบั
ตราสิ นค้าที่ ต่างกันออกไป โดยการเลื อกวัสดุ ให้เหมาะสมกับบุ คลิ กภาพส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า
วัสดุโลหะมีบุคลิกภาพลักษณะกล้าท้าทาย ทันสมัย น่าตื่นเต้น มีความเป็ นผูน้ าและมีความเป็ นชาย
วัสดุพลาสติกมีบุคลิ กภาพลักษณะติดดิน เป็ นต้นแบบ และเรี ยบง่าย วัสดุไม้มีลกั ษณะบุคลิกภาพที่
เป็ นมิ ตร เท่ มี เอกลัก ษณ์ ไ ม่ เหมื อนใคร มี เสน่ ห์ มี ค วามเป็ นตะวัน ออก และวัส ดุ แก้วมี ล ัก ษณะ
บุคลิกภาพที่มีความเป็ นหนุ่มสาว มีความน่าเชื่ อถือ มีระดับ มีความหรู หรา มีความเป็ นผูห้ ญิงและมี
ความเป็ นตะวันตกซึ่ งจากการศึกษาวิจยั พบว่าบุ คลิ กภาพและคุ ณค่าของบรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
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ประเภทดูแลผิว (skincare) สามารถจัดกลุ่มบุ คลิ กภาพในรู ปแบบมิ ติบุคลิ กภาพของAaker (1997,
อ้างถึงใน กุลนันทน์ ศรี พงษ์พนั ธุ์ และก่อพงษ์ พลโยราช, 2556) ทั้ง 5 ด้าน ออกมาดังนี้
ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลด้านบุคลิกภาพของบรรจุภณั ฑ์ตามแนวคิดของ Aaker (1997)
มิติด้านบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพจริ งใจ

บุคลิกภาพน่าตื่นเต้น

บุคลิกภาพมีความสามารถ
บุคลิกภาพโก้หรู

บุคลิกภาพเข้มแข็ง

บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์
ติดดิน (Down-to-earth)
เป็ นต้นแบบ (Original)
มีความเป็ นมิตร (Friendly)
กล้าท้าทาย (Daring)
เป็ นคนทันสมัย (Trendy)
เป็ นคนน่าตื่นเต้น (Exciting)
เท่ (Cool)
มีความเป็ นหนุ่มสาว (Young)
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
(Unique)
น่าเชื่อถือ (Reliable)
ความเป็ นผูน้ า (Leader)
เป็ นคนมีระดับ (Upper class)
มีความหรู หรา (Glamorous)
มีเสน่ห์ (Charming)
มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
เป็ นคนเรี ยบง่าย (Smooth)
มีความเป็ นชาย (Masculine)
มีความเป็ นตะวันตก (Western)
มีความเป็ นตะวันออก
(Eastern)

วัสดุ
พลาสติก
พลาสติก
ไม้
โลหะ
โลหะ
โลหะ
ไม้
แก้ว
ไม้
แก้ว
โลหะ
แก้ว
แก้ว
ไม้
แก้ว
พลาสติก
โลหะ
แก้ว
ไม้
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ในส่ ว นของทัศ นคติ ข องผู ้บ ริ โ ภคในกรณี ที่ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) มีสีเดียวกันแต่มีรูปร่ างหรื อวัสดุที่ต่างกันพบว่าส่ วนใหญ่มีความเห็นว่ารู ้สึกต่าง เนื่องจาก
การใช้งานและการสัมผัสโดยตรงทาให้รู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อวัสดุหรื อรู ปร่ างต่างกัน
ทาให้สามารถสื่ อสารได้ว่าผลิ ตภัณฑ์ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั ๆต่างกันออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
มูลค่าหรื อคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์และตราสิ นค้า ทั้งนี้ ยงั มีกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ งมีความเห็ นว่าไม่
รู ้สึกต่าง เนื่องจากให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภณั ฑ์มากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) อี ก ทั้งส่ วนใหญ่ มี ค วามเห็ นว่าบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องส าอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) มี อิทธิ พลและมี ความสาคัญต่อการเลื อกซื้ อตราสิ นค้า เนื่ องจากบรรจุ
ภัณ ฑ์ ส ามารถสื่ อถึ งมู ล ค่ าและความน่ าเชื่ อ ถื อของสิ น ค้าหรื อตราสิ น ค้าได้ รวมถึ ง มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจทดลองใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้วยซึ่ งบางคนมีความเห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
จะมีความสาคัญหรื อมี อิทธิ พลในการเลื อกซื้ อตราสิ นค้าก็ต่อเมื่ อสิ นค้าหรื อตราสิ นค้านั้นยังเป็ น
สิ นค้าหรื อตราสิ นค้าใหม่ในตลาดเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) เพราะเป็ นเครื่ องมือใน
การช่ วยตัดสิ นใจทดลองซื้ อผลิ ตภัณฑ์ได้ในส่ วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็ นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มี
อิ ทธิ พลและไม่มี ความสาคัญในการเลื อกซื้ อตราสิ นค้าเลย ทั้งนี้ เนื่ องจากให้ความส าคัญกับตรา
สิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
นอกจากนี้ ในเรื่ อ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) กับ การสร้ า งทัศ นคติ
บุคลิกภาพหรื อคุณค่าตราสิ นค้า โดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์มีส่วนในการสร้างทัศนคติ
บุคลิ กภาพและคุ ณค่าตราสิ นค้า เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบ่งบอกและสื่ อสารถึ งความเป็ นตรา
สิ นค้ า ได้ ผ่ า นการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นวัส ดุ ด้ า นรู ป ร่ า ง ด้ า นสี หรื อด้ า น
ส่ วนประกอบอื่ นๆล้วนสามารถสื่ อถึ งบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ค่าตราสิ นค้า ซึ่ งสามารถสื่ อสารไปยัง
ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคได้ ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างบางคนมี ค วามเห็ น ว่าบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare)ไม่ มี ส่ วนหรื อมี ผ ลต่ อทัศ นคติ หรื อการมองบุ คลิ กภาพและคุ ณ ค่าตรา
สิ นค้าผ่านบรรจุภณั ฑ์แต่อย่างใด เนื่องจากให้ความสาคัญกับตัวผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าโดยตรง
5.1.3 ความต้ องการของผู้บริ โภคเพศชายสมั ยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวายเกี่ยวกับรู ปแบบ
บรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
เรื่ องคุ ณสมบัติข องบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ในอุ ดมคติ กลุ่ ม
ตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับประโยชน์ใช้สอยด้านการใช้งานง่าย พกพาสะดวก วัสดุ
และรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเหมาะสมและทาหน้าที่รักษาผลิ ตภัณฑ์ภายในตลอดการใช้งานได้
ควรใช้วสั ดุ ในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ให้ความรู ้ สึกมี มูลค่านอกจากนี้ จะต้องมีการ
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ชี้ แจงสรรพคุ ณ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้วยค าที่ สื่ อสารออกมาได้อย่างถู ก ต้อ งชัด เจนและเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ควรใช้สีที่เป็ นธรรมชาติ สี ใสหรื อสี โทนมืดหรื อสี เงิน เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์ให้ความรู ้สึกมี
มูลค่าและน่ าเชื่ อถื อในส่ วนของคุ ณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare)
ในอนาคต โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ที่ ส ามารถตอบโจทย์เรื่ อ งความสะดวกสบายในการใช้ ง าน
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ให้รวดเร็ วและสามารถลดขั้นตอนการบารุ งผิวให้ส้ ันลงได้
เช่น การเพิ่มระบบ censor การทาให้บรรจุภณั ฑ์สามารถรวมเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
หลายชนิ ดไว้ด้วยกันโดยไม่ ท าให้ ส่ วนผสมของผลิ ตภัณ ฑ์ ม าผสมกัน เพื่ อใช้งานครั้ งเดี ย วแล้ว
สามารถบ ารุ งผิวได้เสร็ จสรรพในขั้นตอนเดี ยว เป็ นต้น อี กทั้งยังมี ความเห็ นที่ ต่างกันออกไปอี ก
มากมาย เช่ น การสร้างให้บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบ่งบอกความเป็ นผลิ ตภัณฑ์ผา่ นสัมผัสทั้ง 5 ได้ การ
สร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดพกพาให้มากขึ้น การบรรจุภณ
ั ฑ์ที่รักษาคุ ณภาพของเครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ตามแต่ละชนิ ด หรื อจะเป็ นการสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คานึ งถึ งธรรมชาติมากขึ้น ทั้ง
เรื่ องรี ไซเคิลและการย่อยสลาย เป็ นต้น

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นการอภิปรายดังต่อไปนี้
5.2.1 พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของผู้บริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย
5.2.1.1 พฤติกรรมและปั จจัยการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
จากการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) จะ
เห็ น ได้ว่า กลุ่ ม ตัว อย่างทั้ง 2 กลุ่ ม มี ส าเหตุ ห ลัก ที่ ใ ช้เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ที่
คล้ายกัน คือ การมีปัญหาเรื่ องผิว รองลงมาเป็ นเรื่ องของบุคลิกภาพที่ดีซ่ ึ งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
คนทางานสามารถแบ่ งได้ออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่ กลุ่ ม คนที่ ท างานกับ คนหมู่ มาก เช่ น พนักงาน
บริ ษทั เอกชน พนักงานขาย เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่จะตระหนักถึงเรื่ องการดูแลรักษาผิวพรรณเพื่อให้
ตนเองดูมีบุคลิกภาพดีเพื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อตนเอง เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ skincare เพื่อให้ตนเองดู
ดี เพราะต้องพบปะคนมากมาย เป็ นต้น และอี กกลุ่ ม คื อคนท างานที่ เป็ นเจ้าของธุ รกิ จและอาชี พ
อิสระ (freelance) ที่ตระหนักถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ skincare เพื่อตนเองมากกว่า ทั้งนี้ คนกลุ่มนี้
ไม่ เคยกล่ าวถึ งการดู แลตนเองเพื่ อสร้ างความประทับ ใจให้กบั ผูอ้ ื่ น แต่มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการใช้
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพื่อรักษาและดูแลผิวพรรณของตนเองจากปั ญหาที่เผชิ ญอยู่
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ซึ่ งในส่ วนของสาเหตุ การเลื อกใช้เครื่ องสาอางประเภทดู และผิว (skincare) ที่ ต่างกันนี้ เกิ ดจากทา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคถู กกาหนดด้วยปั จจัยด้านจิตวิทยา ที่เป็ นปั จจัยภายในของบุคคลและปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมหรื อปั จจัย ภายนอกของบุ คคล (ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร, 2557) จึ งท าให้พ ฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ของผูบ้ ริ โภคต่างกันออกไป ดังนั้นการสื่ อสารทางการตลาดของเครื่ องสาอางประเภทดูและ
ผิว (skincare) สามารถดึ งประเด็นปั ญหาที่ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กาลัง
ประสบปั ญหาและต้องการแก่ ปัญหาเพื่อตนเองบ้าง เพื่อคนอื่ นบ้างมาใช้ในการดึ งดู ดความสนใจ
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ นอกจากนี้ สิ่งที่ต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มนี้ อีกประการ คือ การ
เลือกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มต่างกัน ทั้งนี้เนื่ องจากตัว
แปรด้านอาชี พและรายได้ตามประสบการณ์ การทางานที่ทาให้การเลื อกใช้เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย
ซึ่ งเป็ นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนเริ่ มทางานส่ วนใหญ่จะมีการเลือกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) ที่ มีราคาที่ ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้นที่
เป็ นกลุ่มคนทางานมาแล้วระยะหนึ่ ง อีกทั้งเรื่ องของความหลากหลายของเครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) ที่เลือกใช้ ด้านกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นมี
การเลือกใช้ที่หลากหลายกว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลาย
ดังนั้นความแตกต่างด้านพฤติกรรมการเลื อกใช้ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มนี้ คือ เรื่ องของรายได้
ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจัยการเลื อกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายให้ความสาคัญกับราคาของเครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) มาเป็ นอันดับแรก ก่อนให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่างผู บ้ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วายตอนต้น ยัง มี
พฤติกรรมการซื้ อแบบซ้ าผลิ ตภัณฑ์เดิมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอ
เรชัน่ วายตอนปลายทั้งนี้ ดว้ ยอายุที่มากกว่าและได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาอย่างหลากหลาย จึงทาให้
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ าแบบเดิม รวมถึงทาให้มีความถี่ในการซื้ อเครื่ องสาอาง
ประเภทดู แ ละผิว (skincare) ที่ ห่ า งกว่าด้ว ยเพราะรู ้ สึ ก ปลอดภัย และมั่น ใจได้ม ากกว่า การลอง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้
5.2.1.2 ทัศ นคติ จ ากพฤติ ก รรมและการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare)
จากการศึกษาวิจยั ในส่ วนของทัศนคติของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิวสาหรับผูช้ าย
(skincare for men) และ เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ทัว่ ไป พบว่าไม่จาเป็ นต้องเป็ น
เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว ส าหรั บ ผู ้ช าย (skincare for men) เท่ า นั้ น ที่ จ ะท าให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
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ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เลื อกซื้ อ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างนี้ มีทศั นคติต่อเครื่ องสาอางประเภทดู แล
ผิวสาหรับผูช้ าย (skincare for men) และเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ทัว่ ไปไม่ต่างกัน
เนื่ องจากส่ วนใหญ่มองในมุมของคุณสมบัติและสรรพคุณที่ช่วยในการดูแลผิวพรรณไม่ต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะมีผลในกระบวนการในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออยู่บา้ ง หากเป็ นเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
สาหรับผูช้ าย (skincare for men) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของคงศักดิ์ ฉันทภักดี นนท์ ธิ ติเลิศ
เดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ (2555) ที่กล่าวไว้ว่าหลังจากใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายพบว่า
ผูช้ ายรู ้ สึกว่ามี คุณสมบัติดีกว่าของผูห้ ญิ งและต้องการใช้เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ ายอย่างต่อเนื่ อง
เนื่ อ งจากรู ้ สึ ก มั่น ใจกว่า การใช้เครื่ อ งส าอางส าหรั บ ผู ห้ ญิ ง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการท าวิ จยั ของ
คงศักดิ์ ฉันทภักดี นนท์ ธิ ติเลิ ศเดชา และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ (2555) เป็ นช่ วงเวลาที่กลุ่มผูช้ าย
เริ่ มหันมาสนใจดูแลตัวเองและมีผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิวสาหรับผูช้ าย (skincare for
men) มากขึ้นในตลาด ทาให้กลุ่มผูช้ ายสมัยใหม่มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างใหม่สาหรับผูช้ าย
นี้ จะทาให้พวกเขาได้รับผลลัพธ์ ที่เหมาะกับผิวพรรณผูช้ ายมากกว่าเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) ส าหรั บ ผู ห้ ญิ ง และคนทั่ว ไป นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งนี้ ยัง มี ค วามเห็ น ว่า ผู ้ช ายที่ ใ ช้
เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิว (skincare) ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งแปลกหรื อ เรื่ อ งน่ า ตื่ น เต้น แต่ อ ย่างใด แต่ มี
ความเห็ น ว่า เป็ นเรื่ อ งที่ ป กติ เพราะฉะนั้ น ประเด็ น การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) ของผู ช้ ายสมัย ใหม่ รุ่ น เจนเนอเรชั่น วายจึ ง ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งของประเภทของเครื่ อ งส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ที่ แบ่งตามเพศ แต่เป็ นการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และราคาที่ความสาคัญ
และสอดคล้องกับทัศนคติของคนกลุ่มตัวอย่างนี้
จากที่กล่าวมา หากนาผลการศึกษาวิจยั ที่ได้มาเทียบกับทฤษฎีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและทัศนคติการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของผูบ้ ริ โภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชัน่ วายได้ตามทฤษฎี ดังนี้
เรื่ องปั จจัยก าหนดพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค (ชู ชัย สมิ ท ธิ ไกร, 2557) ที่ ได้ก ล่ าวถึ งปั จจัย
ภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิ ดพฤติกรรมนั้น ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจน
เนอเรชัน่ วายตอนปลายมีปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องตามที่ทฤษฎีน้ ีได้กล่าวเอาไว้ ได้แก่
1) ปัจจัยภายใน
- การรับรู ้: บรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่
อย่างชัดเจน เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างนี้ เลือกใช้การพิจารณาบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) เป็ นอันดับต้น
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- การเรี ยนรู ้ : กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เรี ยนรู ้ว่าผลิ ตภัณฑ์ skincare

for men และ skincare ทัว่ ไป มีลกั ษณะไม่ต่างกัน เพราะเรี ยนรู ้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมที่สามารถช่วยดูและชาระล้างผิวได้เหมือนกัน
- ทัศนคติ : กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่มีทศั นคติต่อการเลื อกซื้ อและ
เลือกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต่างกันออกไป
- ค่านิ ยมและวิถีชีวิต: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ที่มีวิถีชีวิตคล้ายกัน
จะมีค่านิ ยมที่คล้ายกันเช่นกัน เช่น การเลือกใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) และสาเหตุ
ที่ตอ้ งใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
2) ปัจจัยภายนอก
- ครอบครัว: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่บางคนเลื อกใช้เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะเห็นคนในครอบครัวใช้ จึงเกิดพฤติกรรมการใช้ตาม
- กลุ่มอ้างอิง: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่บางคนเลือกใช้เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะเห็ นพรี เซ็ นเตอร์ ในโฆษณาใช้แล้วเกิ ดผลดี จึงเกิ ดการเลี ยนแบบ
พฤติกรรมตาม
- วัฒนธรรม: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่บางคนเลื อกใช้เครื่ องสาอาง
ประเภทดู แ ลผิว (skincare) เพราะสั ง คมที่ อ ยู่มี พ ฤติ ก รรมการใช้ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) เพื่ อท าให้บุค ลิ กภาพดี เช่ น เมื่ อท าหน้าที่ เป็ นพนัก งานขาย บุ คลิ กภาพเป็ นเรื่ องส าคัญ
เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของกลุ่มคนอาชี พนี้ จึงจาเป็ นต้องใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
เป็ นต้น ดังนั้นจึงทาให้เกิดความเห็ นที่วา่ ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) ไม่ใช่เรื่ องแปลก
- ชนชั้นทางสังคม: จากปั จจัยในการเลื อกซื้ อที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้นกลุ่ม แสดง
ให้ เห็ น ว่าภายในกลุ่ ม คนท างานกับ กลุ่ ม นัก ศึ ก ษา มี เหตุ ผ ลการเลื อ กใช้และปั จจัย การเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่คล้ายกันภายในกลุ่ม
นอกจากนี้ กระบวนการเลื อกใช้เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ยังตรงตามลาดับ
ขั้นตอนกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อทั้ง 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546) ดังนี้
1. ความต้องการได้รับการกระตุน้ : กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ต่างมีสาเหตุการ
ใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่ต่างกันออกไป เช่น การมีปัญหาเรื่ องผิว การต้องการมี
รู ปลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดี เป็ นต้น
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2. การแสวงหาข้อมูล : กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่มีปัจจัยและวิธีการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่หลากหลาย เช่ น การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต การฟั ง
คาบอกเล่าจากประสบการณ์ของคนใกล้ตวั เป็ นต้น
3. การประเมินทางเลือก: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่มีการประเมินทางเลื อก
โดยการนาสาเหตุที่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มาผนวกรวมกับข้อมูลที่
ตนแสวงหามา เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
4. การตัดสิ นใจซื้ อ: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่มีเกณฑ์การตัดสิ นใจที่ต่างกัน
เช่ นกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนปลายให้ความสาคัญกับราคา
ของผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นหลัก ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ รุ่น เจนเนอเรชั่น วาย
ตอนต้นให้ความสาคัญกับบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ด้วย
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ: กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ท้ งั 2 กลุ่มโดยส่ วนใหญ่
มีพฤติกรรมซื้ อผลิตภัณฑ์เดิมซ้ า เนื่องจากรู ้สึกปลอดภัยและมัน่ ใจได้มากกว่า
จากที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดจะเห็ นได้ว่าพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว
(skincare) ของผูบ้ ริ โ ภคเพศชายสมัย ใหม่ รุ่น เจเนอเรชั่น วายทั้ง ตอนปลายและตอนต้น มี ค วาม
คล้ายกันและมี ความต่างกันในบางประเด็น ดังนั้นจากการวิเคราะห์ ผลการวิจยั จึงทาให้เข้าใจทั้ง
พฤติ กรรมและทัศนคติการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของผูบ้ ริ โภคเพศชาย
สมัยใหม่เจเนอเรชัน่ วายได้
5.2.2 รู ปแบบบรรจุ ภั ณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) มีผลต่ อทัศนคติของ
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวาย
5.2.2.1 การรับรู ้ความเหมาะสมของคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare)
จากการศึกษาวิจยั ทัศนคติดา้ นคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) ในส่ วนของความเหมาะสมของวัสดุและรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) พบว่าโดยส่ วนใหญ่บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นวัสดุพลาสติกได้รับการเลือกให้เป็ นบรรจุ
ภัณ ฑ์ที่เหมาะสมกับ เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) เกื อบทุ ก ประเภท เนื่ องจากมี ค วาม
คงทน ไม่ แตกง่ าย อี ก ทั้ง ยังสามารถตัดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เมื่ อผลิ ตภัณ ฑ์ เหลื อปริ ม าณน้อยได้ด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวโน้มของวัสดุ ที่จะมีการใช้เพิ่มสู งมากขึ้น (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์ , 2550) ยกเว้น
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายตอนต้นเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นวัสดุแก้ว
เหมาะสมกับเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับดูแล/บารุ งผิวหน้า เนื่ องจากดูสะอาด
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และปลอดภัย ดู ไม่มีป ฏิ กิริยาเคมี กบั เนื้ อเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) จึงทาให้มีความ
เหมาะกับผิวหน้ามากกว่า สอดคล้องกับคุณสมบัติวสั ดุแก้วที่สามารถป้ องกันปฏิกิริยาทางเคมี ทน
แรงกดได้ดี มีความแข็งแรงกว่าเหล็กและดูมีคุณค่า (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์, 2550) ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
ความรู ้ และการตระหนัก ขึ้ นการใช้งานผ่านวัส ดุ บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างผู บ้ ริ โภคเพศชาย
สมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ มีวยั วุฒิและคุ ณวุฒิมากกว่ากลุ่ มตัวอย่างอี กกลุ่ ม ทาให้มี
เหตุผลในการเลื อกวิเคราะห์วสั ดุ บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ที่ มีมากกว่า
เรื่ องความคงทนของบรรจุภณั ฑ์ โดยรู ปร่ างที่ถูกเลือกมากที่สุดสาหรับเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) คื อ ขวดปั้ ม ทั้งนี้ เนื่ องจากใช้งานง่ าย สะดวก ไม่ เลอะเทอะ รองลงมาเป็ นแบบหลอด
เนื่องจากสามารถกะปริ มาณได้
เรื่ องความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในการท าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) สี จาพวกสี ฉูดฉาด สี โทนร้อน เช่น สี แดง สี เหลือง สี ส้ม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสี วรรณะร้อน ไม่
เหมาะสมกับ การน ามาใช้เป็ นสี บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) เพราะดู แรง
เกิ นไป ดู อนั ตรายเกิ นไป จึงไม่เหมาะนามาใช้กบั ผิว และดู ไม่มีความเป็ นชาย ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
น. ณ ปากน้ า (2525) ที่ได้อธิ บายถึงสี วรรณะร้อนไว้วา่ เป็ นสี ที่ให้ความรู ้สึกร้อนแรง อันตรายในทาง
กลับกันกลุ่มตัวอย่างนี้ มีความเห็นว่าสี โทนทึบ เช่น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิน หรื อสี ขาว เหมาะสมกับการ
นามาใช้เป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เพราะดู สะอาด เรี ยบง่าย และดู
เหมาะกับผูช้ าย ซึ่ งตรงกับการทาวิจยั เรื่ องกลุ่ มสี ซ่ ึ งแสดงความเป็ นผูช้ ายที่ ณรงค์ศกั ดิ์ วดิ ศิริศกั ดิ์
(2555) ได้ศึ กษาไว้พ บว่า สี ที่ แสดงความเป็ นผูช้ าย (Masculine Color) ได้แก่ สี ดา สี น้ าเงิ น สี เทา
เป็ นต้น ในขณะที่ บ างคนกลับ มองในมุ ม ที่ ต่ า งไป กล่ า วคื อ สี ฉู ด ฉาดหรื อ สี โทนร้ อ นมี ค วาม
เหมาะสมในแง่ของความสดใสทาให้รู้สึกน่ าใช้งานหรื อสี โทนทึ บไม่มีความเหมาะสมในแง่ของ
ความไม่สดใส ดู ไม่สะอาด จะเห็ นได้ว่าการเลื อกความเหมาะสมของวัสดุ รู ปร่ างและสี ของกลุ่ ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเนอเรชัน่ วายจะอาศัยอารมณ์และความรู ้สึกส่ วนตัวในการ
เลื อ กเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ลัก ษณะของผู ้ช ายสมัย ใหม่ (Metrosexual) (Salzman,
Matathai & O’Reilly, 2005 อ้างถึงใน ภูริชญ์ สมโลก, 2553) ที่มกั จะสนใจเรื่ องของตนเองและใช้
ปั จจัยทางด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีแนวโน้มที่จะใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจ
และอี กส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากปั จจัยที่ มี ผลต่อการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภค (เนตรนภา ชิ นะสกุลชัย, 2553) มี
ความสอดคล้องกันดังต่อไปนี้
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1) องค์ประกอบด้านเทคนิค ประกอบไปด้วย
(1) ขนาด: ความเหมาะสมขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดู แลผิว (skincare) มี ผลท าให้กลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่มี ความเห็ นว่าเครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ประเภทชาระล้างและดูแลผิวกายควรต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสม
กับพื้นที่ร่ายกายหรื ออาจจะควรมีขนาดเล็กเพราะสามารถพกพาได้
(2) สี : ความเหมาะสมของสี ของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแล
ผิว (skincare) มีผลทาให้คนเลื อกซื้ อต่างกันออกไป เช่ น สี โทนอ่อน เช่น สี ฟ้าอ่อน สี เขียวอ่อน ให้
ความรู ้สึกอ่อนโยนต่อผิว สี โทนมืด เช่น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิน ให้ความรู ้สึกถึงความเป็ นชาย เป็ นต้น
2) ความพร้อมด้านสมองของผูบ้ ริ โภค:
(1) ความฝั ง ใจหรื อ ความยึ ด มั่น ของกลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โ ภคเพศชาย
สมัยใหม่ที่มีความเห็นว่าสี โทนมืดเป็ นสี ที่เหมาะกับความเป็ นผูช้ าย หรื อชมพูหรื อม่วงไม่เหมาะกับ
ผูช้ าย
(2) นิ สั ย ในการมองของกลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ ที่ มี
ความเห็ น ว่า บรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ บบหั ว ปั้ มเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ ก ารใช้ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
(3) ความใส่ ใจของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ที่บางคนใส่
ใจในรายละเอียดความเหมาะของวัส ดุ และรู ปร่ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เช่ น บรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ต้องเป็ นแก้ว ให้น้ าหนัก เพื่อสื่ อถึงการมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรื อบรรจุ
ภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ต้องมีส่วนเว้า ส่ วนโค้ง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
เป็ นต้น
(4) ความคุ ้ น เคยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้บ ริ โภคเพศชายสมั ย ใหม่ ที่ มี
ความเห็ นส่ วนตัวเรื่ องของทัศนคติ ต่อบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบวัสดุ แก้วดู มีมูลค่าและคุ ณค่ามากกว่าวัส ดุ
ประเภทอื่นๆ เนื่องจากความนึกคิดและความคุน้ เคยส่ วนตัว
3) ประสบการณ์ ใ นอดี ต ของกลุ่ ม ตัว อย่า งผู บ้ ริ โภคเพศชายสมัย ใหม่ ที่
นามาใช้ตดั สิ นความเหมาะสมด้านวัสดุ รู ปร่ างและสี ของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) เช่น ความไม่เหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นฝาหมุนหรื อฝาเกลียว กล่าวคือจาก
ประสบการณ์ ทาให้เกิดความไม่สะดวกและเลอะเทอะ จึงมีความเห็นและทัศนคติในแง่ลบกับบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นฝาหมุนหรื อฝาเกลียว เป็ นต้น
4) สภาวะทางอารมณ์ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ที่ มี ต่อ
บรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้านความเหมาะสมด้านวัสดุ รู ปร่ างและสี
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5) ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมจากการรับรู ้ ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัย ใหม่ ที่ ส ามารถวัด บุ ค ลิ ก ภาพและให้ น้ าหนั ก คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ได้จ ากบรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ด้วยกลุ่มคนที่ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม จึงทาให้บุคลิกภาพ
และคุณค่าตราสิ นค้าได้รับการเลือกที่ต่างกันออกไป
ดังนั้นจากที่กล่าวมาจะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่ ก่อให้เกิดทัศนคติต่อลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ประเภทต่างๆ ได้ต่างกันออกไป โดยประกอบไปด้วยทัศนคติท้ งั 3 องค์ประกอบ (ชูชยั สมิทธิ ไกร,
2557) ดังนี้
1) องค์ป ระกอบด้านความรู ้ ความนึ ก คิ ด ในส่ ว นนี้ ท าให้ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง
ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่มีความนึ กคิ ดต่อความเหมาะสมของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ต่างกันออกไปตาม
ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาของแต่ละคน ซึ่ งหากมีประสบการณ์กบั บรรจุภณ
ั ฑ์บางชนิ ดในทางที่ดี ก็
จะมี ทศั นคติ เชิ งบวกกับบรรจุ ภณ
ั ฑ์ลกั ษณะนั้น ในทางกลับกันหากเคยมี ประสบการณ์ ที่ไม่ดีกบั
บรรจุภณั ฑ์บางชนิด ก็จะมีทศั นคติเชิงลบกับบรรจุภณั ฑ์ลกั ษณะนั้นเช่นกัน
2) องค์ประกอบด้านความรู ้ สึก ในส่ วนนี้ ทาให้กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่ความรู ้ สึกชอบหรื อไม่ชอบบรรจุภณ
ั ฑ์บางประเภทเป็ นพิเศษ เช่ น ชอบวัสดุ ใดวัสดุ
หนึ่ ง เป็ นพิ เศษ ชอบสี ใดสี ห นึ่ ง เป็ นพิ เศษ เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่ องจากค่ านิ ย มของกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ไ ม่
เหมื อนกัน หากมีค่านิ ยมกับบรรจุ ภณ
ั ฑ์บางชนิ ดในทางที่ ดี ก็จะมีทศั นคติเชิ งบวกกับบรรจุ ภณ
ั ฑ์
ลักษณะนั้น ในทางกลับกันหากค่านิยมที่ไม่ดีกบั บรรจุภณั ฑ์บางชนิด ก็จะมีทศั นคติเชิ งลบกับบรรจุ
ภัณฑ์ลกั ษณะนั้นเช่นกัน
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ในส่ วนนี้ ทาให้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่ มี พ ฤติ กรรมการเลื อกใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ตามที่
ตนเองมีความรู ้ ความนึกคิดและความรู ้สึก
เมื่ อกลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ มี ท ศั นคติ ต่อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) แล้ว จะส่ งผลต่อการเกิ ดคุ ณค่าของตราสิ นค้าในส่ วนของกระบวนการ
เกิดคุณค่าตราสิ นค้า (วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555) ขั้นตอนการสื่ อสารเกี่ยวกับสิ นค้าไปสู่ ลูกค้าในส่ วนของ
ความรู ้ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่อาศัยทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการเชื่ อมโยงระหว่างการสื่ อสารผ่าน
ลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ไปยังตราสิ นค้า โดยอาศัยแทรกแซงเข้าไปตามความรู ้ ดา้ นตราสิ นค้าทั้ง 2 ด้าน
(Keller, 1993 อ้างถึงใน วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555) ได้แก่
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1) การรับรู ้ตราสิ นค้า ซึ่ งบรรจุ ภณ
ั ฑ์สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการระลึ กได้
และการจาได้
2) ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้า ซึ่ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส ามารถเป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
องค์ประกอบได้ ดังนี้
- บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเป็ นคุณลักษณะหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเชื่อมโยง

ไปยังตราสิ นค้าได้
- บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้

เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ได้ เกิ ดเป็ นความชื่ นชอบและสามารถเชื่ อมโยงไปยังตรา
สิ นค้าได้
- บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส ามารถเป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โภคจ าข้อ มู ล ของ
ผลิ ตภัณฑ์ได้จากการสื่ อสารผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเชื่ อมโยงสู่ ตรา
สิ นค้าได้อย่างแข็งแรง
- บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสร้างเอกลักษณ์และทาให้ผูบ้ ริ โภคเชื่ อมโยงไป
ยังตราสิ นค้าได้ หากได้รับการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ดี
5.2.2.2 การกาหนดบุคลิกภาพของตราสิ นค้าจากบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare)
จากการศึกษาวิจยั พบว่านอกจากการสร้ างทัศนคติและการเกิดคุ ณค่าตราสิ นค้าแล้ว
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ยังสามารถกาหนดบุคลิกภาพของตราสิ นค้าได้
ด้วย ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นบุคลิ กภาพและคุ ณค่าตราสิ นค้าของบรรจุ
ภัณ ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ท าให้ได้ผลออกมาในรู ปแบบมิ ติบุ คลิ ก ภาพของ
Aaker (1997 อ้างถึงใน กุลนันทน์ ศรี พงษ์พนั ธุ์ และก่อพงษ์ พลโยราช, 2556) ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1) วัสดุ ที่สามารถสื่ อสารบุ คลิ กภาพความจริ งใจได้ดี ได้แก่ พลาสติก ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะพลาสติ กสามารถเห็ นได้ทวั่ ไปกับเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ถู กใช้งานในวง
กว้างซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ โภคมีมุมมีความเห็ นว่าหาได้ง่ายและเจอบ่อยทาให้เกิดการสื่ อสารด้านความติด
ดินและเป็ นต้นแบบออกมา ซึ่ งสอดคล้องตามทฤษฎี สัญวิทยาของ Saussure (อ้างถึ งใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2552) ที่ วสั ดุ พ ลาสติ ก จะเป็ นตัวหมายถึ ง (Signified) ที่ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดกระบวนการทาง
สมองหรื อความคิดที่เห็นบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่เป็ นพลาสติกแล้ว
เกิ ดภาพในใจหรื อในความคิด (concept) จากประสบการณ์ที่จากการรับรู ้ในอดี ต เช่ น การพบเห็ น
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ที่ เป็ นพลาสติ ก ได้ง่ า ย เป็ นต้น และท าให้
พลาสติกเป็ นตัวแทนของความติดดินและเป็ นต้นแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว

140
(skincare) ได้ ส่ วนวัสดุประเภทไม้ที่สามารถสื่ อสารด้านความจริ งใจออกมาได้รองลงมา เนื่ องจาก
บรรจุภณั ฑ์ที่ทาจากไม้หรื อมีรูปลักษณ์ออกมาคล้ายไม้ ซึ่งไม้เป็ นตัวหมาย (Signifier) ของความเป็ น
ธรรมชาติ จึงสามารถสื่ อออกมาได้ถึงความรู ้ สึกที่ดูเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทาให้ผบู ้ ริ โภคตีความ
เชื่อมโยงออกมาได้
2) วัสดุที่สามารถสื่ อสารบุคลิกภาพตื่นเต้นได้ดี ได้แก่ วัสดุประเภทโลหะที่สามารถ
สื่ อสารความกล้า ท้าทาย ความเป็ นคนทันสมัยและคนตื่นเต้นได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากโลหะเป็ นวัสดุ ที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) โลหะจึงทา
หน้าที่เป็ นตัวหมายถึง (Signified) ของบุคลิกภาพที่น่าตื่นเต้น แปลกใหม่ นาสมัยรองลงมาเป็ นวัสดุ
ประเภทไม้ที่สามารถสื่ อสารด้านความเท่และมี เอกลักษณ์ ไม่เหมื อนใครออกมา เนื่ องจากวัสดุ ที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) เช่ นกัน แต่
วัสดุไม้ยงั สามารถเป็ นตัวหมายของความเป็ นธรรมชาติดว้ ย จึงทาให้สื่อสารด้านดังกล่าวออกมาได้
ส่ วนวัสดุ ประเภทแก้วที่ สามารถสื่ อสารบุ คลิ กภาพความเป็ นหนุ่ มสาวออกมาได้ ซึ่ งแก้วอาจเป็ น
ดรรชนี (index) ที่ช้ ีถึงความใสและความหนักแน่น ซึ่ งเชื่ อมโยงกับความเป็ นหนุ่มสาว จึงทาให้แก้ว
สามารถสื่ อสารบุคลิกภาพด้านนี้ได้ดี
3) วัสดุที่สามารถสื่ อสารบุคลิ กภาพมีความสามารถได้ดี ได้แก่ วัสดุ ประเภทแก้วที่
สามารถสื่ อสารบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือออกมาได้ ทั้งนี้วสั ดุประเภทแก้วสามารถป้ องกันปฏิกิริยา
ทางเคมีได้ อีกทั้งยังมีราคาสู งในการขึ้นแบบมากกว่าวัสดุอื่นๆ (สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์, 2550) จึงทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความเห็ นว่าถ้าผูผ้ ลิตกล้าลงทุนใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาสู ง ผลิ ตภัณฑ์และตราสิ นค้าก็
น่าเชื่อถือมากขึ้นก็เป็ นได้ ซึ่ งแก้วจึงเป็ นดรรชนี (index) ที่ถูกเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือ
ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และในส่ วนของบุคลิกภาพด้านความเป็ นผูน้ าที่วสั ดุประเภทโลหะสามารถ
สื่ อสารออกมา ทั้งนี้ โลหะสามารถสื่ อสารความกล้าท้าทายได้ ซึ่ งเป็ นบุ คลิ กภาพของผูน้ า ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคอาจเชื่ อมโยงความสั ม พัน ธ์ แบบไม่ ได้เกิ ดขึ้ น จากธรรมชาติ (Unnatural) ที่ เกิ ดจากการ
เรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ โภคว่าโลหะนั้นมีความเป็ นผูน้ าได้เช่นกัน
4) วัส ดุ ที่ ส ามารถสื่ อสารบุ ค ลิ ก ภาพโก้ห รู ได้ดี ได้แก่ วัส ดุ ป ระเภทแก้วที่ ส ามารถ
สื่ อสารบุคลิกภาพความมีระดับ ความหรู หราและความเป็ นผูห้ ญิงออกมาได้ ซึ่ งทั้งนี้ดงั ที่ได้กล่าวไป
ว่าแก้วมีราคาสู งกว่าวัสดุ อื่น อีกทั้งเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ของผูห้ ญิงที่มีราคาสู ง
มักจะนิยมใช้แก้วในการบรรจุภณ
ั ฑ์ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเห็นว่าแก้วสามารถสื่ อสารบุคลิกภาพ
เหล่านี้ ได้ดี ซึ่ งสอดคล้องกับบทความวิจยั ของ มิรา โกมลลวณิ ช และธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2557) เรื่ อง
การสื่ อสารบุคลิ กภาพตราสิ นค้าผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์น้ าหอม ที่มีผลงานวิจยั ว่าภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ในงาน
โฆษณาสื่ อสิ่ งพิมพ์ของน้ าหอมตราสิ นค้า Christian Dior J’adore ที่ มีลกั ษณะเป็ นขวดแก้วมี ความ
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โค้งเว้าและมีความวาวจากวัสดุที่นามาประดับตรงส่ วนของคอขวดสามารถสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
ได้ว่า เป็ นคนหรู หรา เป็ นคนดู ดี เป็ นคนมี เสน่ ห์ เป็ นคนมี ระดับ มี ความเป็ นผูห้ ญิ งและมัน่ ใจใน
ตัวเอง ซึ่ งสอดคล้องกับบุคลิกภาพตราสิ นค้าส่ วนวัสดุประเภทไม้สามารถสื่ อสารบุคลิกภาพความมี
เสน่ห์ได้ ทั้งนี้ ไม้สามารถสื่ อสารด้านความเท่และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครออกมาได้ จึงทาให้เกิด
เป็ นเสน่ห์ของบรรจุภณั ฑ์ และวัสดุประเภทพลาสติกสามารถสื่ อสารความเรี ยบง่าย เพราะพลาสติก
สามารถเห็ นได้ท วั่ ไปกับ เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) ถู ก ใช้งานในวงกว้างซึ่ งท าให้
ผูบ้ ริ โภคมีมุมมีความเห็นว่าหาได้ง่ายดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ทาให้ความเข้าถึงง่ายเชื่อมโยงไปยังความ
เรี ยบง่ายที่สามารถพบเจอได้ง่ายของวัสดุประเภทพลาสติกด้วย
5) วัสดุที่สามารถสื่ อสารบุคลิกภาพเข้มแข็งได้ดี ได้แก่ วัสดุประเภทโลหะที่สามารถ
สื่ อสารถึ งความเป็ นชายได้ ทั้งนี้ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความเห็ นว่าโลหะสามารถสื่ อสารความกล้าท้าทาย
ความเป็ นผูน้ า ซึ่ งเป็ นบุคลิกภาพของผูช้ ายในอุดมคติ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการเชื่ อมโยงได้วา่ โลหะจึง
สามารถสื่ อสารความเป็ นชายได้ดี หรื อกล่าวได้วา่ วัสดุโลหะเป็ นสัญลักษณ์ (symbol) ของความเป็ น
ชาย ส่ วนวัส ดุ ป ระเภทแก้วสามารถสื่ อ สารความเป็ นตะวัน ตกได้ ทั้ง นี้ อาจเพราะเครื่ องส าอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) ของฝั่ งประเทศตะวันตกมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นแก้วหรื อลักษณะคล้ายแก้ว
อยู่ม าก ท าให้ผูบ้ ริ โภคเชื่ อมโยงไปถึ งความเป็ นตะวันตก ซึ่ งเป็ นความสั ม พันธ์ แบบได้เกิ ดจาก
ธรรมชาติ (unnatural) ผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในอดี ตที่พบเจอ และบุคลิกภาพความเป็ น
ตะวันออก วัสดุประเภทไม้สามารถสื่ อสารออกมาได้ดี ทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ไม้ท้ งั หมดและนามาไม้
มาตกแต่งบางส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์จะดู มีความเป็ นตะวันออกมาขึ้นเช่ นกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะวัสดุใน
การดารงชีวติ ของชาวตะวันออกโดยส่ วนใหญ่จะใช้วสั ดุไม้เป็ นหลัก ดังนั้นเมื่อไม้หรื อวัสดุคล้ายไม้
นามาทาบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) จึงผูบ้ ริ โภคจึงมี ความคิดเชื่ อมโยงว่า
วัสดุไม้เป็ นตัวหมาย (Signifier) ที่แสดงถึงความเป็ นตะวันออกได้ในที่สุด
ทั้งนี้ การท าวิจยั ด้านทัศ นคติ ด้านบุ คลิ ก ภาพและคุ ณ ค่าตราสิ นค้าของบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ทัศนคติดา้ นบุคลิกภาพและคุณค่าตราสิ นค้าของบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ไม่สามารถถามถึ งเหตุผลรายบุคคลที่กลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เลื อกวัสดุ ของบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บุ คลิกภาพ จึงใช้การวิเคราะห์จาก
ผลการวิจยั และบทความอ้างอิงในส่ วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องหรื อบทที่ 2 ของผูว้ จิ ยั
5.2.2.3 ทัศนคติที่มีต่อรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
จากการศึกษาเรื่ องทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในกรณี ที่บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) มี สีเดี ยวกันแต่มีรูปร่ างหรื อวัสดุ ที่ต่างกัน โดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่ารู ้ สึกต่าง
เนื่องจากการใช้งานหรื อการสัมผัสโดยตรงและการสื่ อสารผ่านวัสดุหรื อรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดย
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กลุ่มตัวอย่างหลายคนมีความเห็นว่าวัสดุหรื อรู ปร่ างต้องทาหน้าที่ปกป้ องผลิตภัณฑ์ภายใน ซึ่ งหาก
วัสดุหรื อรู ปร่ างเปลี่ยนไป แสดงว่าผลิตภัณฑ์ขา้ งในก็เปลี่ ยนตามเช่ นกัน จึงทาให้รู้สึกถึ งความต่าง
ถึ ง แม้จ ะเป็ นสี เดิ ม ก็ ต าม ทั้ง นี้ สอดคล้อ งกับ หลัก การหน้ า ที่ แ ละความส าคัญ ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์
(สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์ , 2550) นอกจากนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ยังมี
อิ ท ธิ พ ลและมี ค วามส าคัญ ต่ อ การเลื อ กซื้ อ ตราสิ น ค้า เนื่ อ งจากสามารถสื่ อ ถึ ง มู ล ค่ า และความ
น่าเชื่ อถื อของสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าได้ รวมถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจทดลองใช้เครื่ องสาอางประเภท
ดูแลผิว (skincare) ด้วยซึ่ งบางคนมีความเห็ นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์จะมีความสาคัญหรื อมีอิทธิ พลในการ
เลื อกซื้ อตราสิ นค้าก็ต่อเมื่ อสิ นค้าหรื อตราสิ นค้านั้นยังใหม่ในตลาดเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) ทั้งนี้เนื่องจากผูบ้ ริ โภครับเอาสิ่ งเร้าผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นทาให้เกิดความรู ้สึก โดยประกอบไปด้วยค่านิ ยมและทัศนคติ จึงทา
ให้เกิ ดความเข้าใจหรื อรับรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ นั (สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) และเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
ในที่ สุด อี กทั้งยังตรงกับ เรื่ องโครงสร้ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ (ดารา และธนวัฒ น์ ที ปะปาล, 2553) ที่
กล่าวไว้วา่ บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งสามารถสื่ อและถ่ายทอดความหมายและความคิดต่างๆ เกี่ยวกับตราสิ นค้า
นั้นๆ ได้อีกด้วย
ดังนั้นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ จึงมี ส่ วนในการสร้ างทัศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า
เนื่ องจากบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส ามารถบ่ งบอกถึ งความเป็ นตราสิ น ค้าได้ผ่านการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่
ถูกต้องและเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นวัสดุ รู ปร่ าง สี หรื อส่ วนประกอบอื่นๆ สามารถสื่ อถึงบุคลิกภาพ
และคุณค่าตราสิ นค้า ซึ่ งส่ งผลต่อทัศนคติต่อตราของผูบ้ ริ โภคและสามารถก่อให้เกิดความจงรักภักดี
ต่อตราสิ นค้าได้หากได้รับองค์ประกอบในส่ วนอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับ
กระบวนการทางานขององค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้า (วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555) ซึ่ งเริ่ มจากการรับรู ้
ตราสิ นค้า ซึ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) อาจจะมีบทบาทตั้งแต่ส่วนนี้
เลยก็ เป็ นได้ ซึ่ งส่ ง ผลให้ ต ราสิ น ค้า มี ค วามโดดเด่ น และเกิ ด ทัศ นคติ ต่ อ สิ น ค้า และหากได้รั บ
องค์ประกอบที่เหมาะสมมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะก่อให้เกิ ดความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าต่อไป
ซึ่ งสังเกตว่าหากสามารถออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสม สร้ างการรับรู ้ ให้ผูบ้ ริ โภคตั้งแต่ตน้ ก็
เรี ยกได้วา่ มีชยั ในการทาการตลาดไปครึ่ งหนึ่งแล้ว
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5.2.3 ความต้ องการของผู้บริ โภคเพศชายสมั ยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวายเกี่ยวกับรู ปแบบ
บรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
5.2.3.1 คุ ณ สมบัติ ข องบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ใน
อุดมคติ
ผลจากการสรุ ปการวิจยั เรื่ องคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) ในอุดมคติ กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับประโยชน์ใช้สอยด้านการใช้งาน
ง่ าย พกพาสะดวก วัส ดุ และรู ป ร่ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ต้องเหมาะสมและท าหน้าที่ รัก ษาผลิ ตภัณ ฑ์
ภายในตลอดการใช้ง านได้ ควรใช้วสั ดุ ใ นการท าบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่ เสริ ม มู ล ค่ า ของผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งมี
ข้อสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มนักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งานของบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในขณะที่กลุ่มคนทางานจะมี
เงื่ อนไขกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) มากกกว่าเช่ น ไม่ควรใช้บรรจุ
ภัณฑ์แบบที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ภายในสัมผัสกับอากาศได้โดยตรง ไม่ควรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกระปุก
เพราะส่ งผลให้เกิ ดการปนเปื้ อนของผลิ ตภัณฑ์ได้ หรื อจะเป็ นการไม่เลื อกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นฝา
หมุน เพราะจะทาให้เกิดความยุง่ ยาก เป็ นต้น ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คนทางาน
อาจมีประสบการณ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มามากกว่ากลุ่ ม
นัก ศึ ก ษา จึ ง ท าให้ เกิ ด เงื่ อ นไขในการใช้ ง านกับ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข องเครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) ที่ มากกว่า ดังนั้นการสร้ างสรรค์หรื อการเลื อกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์กบั ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิว (skincare) นอกจากจะต้องคานึ งถึ งความสะดวกต่อการใช้งานที่เหมาะสมแล้ว ยัง
ต้อ งค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งของการพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ จ ากความผิ ด พลาดในอดี ต ให้ ดี ข้ ึ น ด้วย ทั้ง นี้ สิ่ ง ที่
ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มนี้ ตอ้ งการสอดคล้องกับเรื่ องโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ (ดารา และ
ธนวัฒ น์ ที ป ะปาล, 2553) ที่ กล่ าวไว้ว่าบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ตอ้ งสามารถสื่ อและถ่ ายทอดความหมายและ
ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับตราสิ นค้านั้นได้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้า นสี : เนื่ อ งจากเครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ต้อ งสร้ างขึ้ น มาเพื่ อ
ให้ ก ับ ผิ ว มนุ ษ ย์ ดัง นั้ น การเลื อ กสี ใ นการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) จึ ง มี ค วามส าคัญ และต้อ งสอดคล้อ งกับ วัฒ นธรรม ดัง เช่ น ที่ ก ลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคเพศชาย
สมัยใหม่โดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าสี โทนมืด เช่ น สี ดา สี เทา สี น้ าเงิ น นั้นสื่ อถึ งความน่ าเชื่ อถื อ
และดูมีมูลค่ามากกว่าสี ฉูดฉาดหรื อสี โทนร้อน
2) ด้านรู ปร่ าง: ต้องสะดวกสบายและใช้งานง่ายเป็ นความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เพศชายสมัยใหม่จาเป็ นต้องมีในบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) รวมถึ งเรื่ อง
ของฉลากบนบรรจุภณั ฑ์ที่ตอ้ งเข้าใจง่าย ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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3) ด้านขนาด: จากผลการสรุ ปการวิจยั กลุ่มตัวอย่างนี้ โดยส่ วนใหญ่ให้ผลิตภัณฑ์มี

ขนาดบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ต้องการให้เป็ นขนาดใหญ่เมื่อต้องใช้กบั ร่ างกาย แต่
ต้องการให้มีขนาดพกพาหรื อทาให้ง่ายต่อการพกพาด้วย เป็ นต้น
4) ด้านวัสดุ : ต้องใช้วสั ดุ ที่เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั ผิวหน้าก็
ควรจะเป็ นแก้ว เพราะไม่มีปฏิ ริยากับสารเคมี ถ้าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้กบั ร่ างกายก็ควรเป็ นพลาสติก
เพราะใช้ในห้องน้ าหรื อต้องการให้มีขนาดใหญ่และทนทาน เป็ นต้น
ซึ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิ ตภัณฑ์ในอุ ดมคติ เหล่ านี้ ยงั สอดคล้องกับการประเมิ นบรรจุ
ภัณ ฑ์ ห รื อ VIEW Model ของ Shimp (2010 อ้างถึ ง ใน ดารา และธนวัฒ น์ ที ป ะปาล, 2553) ซึ่ ง
ประกอบทั้งหมด 4 ประการดังนี้
1) V: Visibility กล่าวคือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีตอ้ งสามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจน โดด
เด่น เป็ นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจ ต้องไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ซึ่ งตรงกับสิ่ งที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศ
ชายสมัยใหม่กลุ่ มนี้ ได้พูดไว้ว่าสี ฉูดฉาดไม่เหมาะสมในการนามาใช้กบั บรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอาง
ประเภทดู แลผิว (skincare) อี กทั้งยังควรต้องมี การใช้คาที่ สื่อถึ งผลิ ตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน
2) I: Information กล่าวคือบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องแจ้งข้อมูล รายละเอียดต่างๆเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและชัดเจน ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มนี้ ตอ้ งการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ใช้คาที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนเช่นกัน
3) E: Emotional กล่าวคือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีตอ้ งมีสิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ เพื่อกระตุน้
ความอยากได้ผา่ นวัสดุ รู ปร่ างและสี ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มนี้ กล่าวไว้วา่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ดูมีราคา ยิง่ กระตุน้ อยากให้ซ้ื อมากขึ้น เช่น วัสดุเป็ นแก้ว สี โทนมืด รู ปร่ างโค้งเว้า เป็ นต้น
4) W: Workability กล่ าวคือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีตอ้ งแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถใน
การใช้ได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ก ลุ่ ม นี้ ต้องการให้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ ส ามารถ
ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้จริ ง ควรใช้งานสะดวกและทนทาน
ดัง นั้ น บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ในอุ ด มคติ ข องกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ก ลุ่ ม นี้ จึงสอดคล้องกับ หน้าที่ และโครงสร้ างของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ รวมถึ ง
หลักการประเมินบรรจุภณั ฑ์ดว้ ย
5.2.3.2 คุ ณ สมบัติ ข องบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ใน
อนาคต
จากการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ งคุ ณ สมบัติ ข องบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) ในอนาคตพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มนักศึกษาให้ความสาคัญกับบรรจุภณั ฑ์ที่สามารถ

145
ตอบสนองด้านความรวดเร็ วและการลดขั้น ตอนการบ ารุ ง ผิ วได้เป็ นส่ วนใหญ่ ในขณะที่ ก ลุ่ ม
คนทางานโดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นที่ต่างกันออกไป ซึ่ งไม่เพียงแต่เรื่ องของความรวดเร็ วในการใช้
งานเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งเรื่ องของการเพิ่มบทบาทของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ การใช้คา (wording) บนบรรจุ
ภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่ มคนทางานที่ ป ระกอบอาชี พเป็ นพนักงาน IT ที่ ให้ความสาคัญกับการรั กษา
สิ่ งแวดล้อมด้านการรี ไซเคิลของบรรจุภณ
ั ฑ์อีกด้วย ดังนั้นการสร้างสรรค์บรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์
skincare ของคนทางาน หากสร้างบทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มากขึ้น ก็จะทาให้ผลิตภัณฑ์ skincare
นั้นๆน่าสนใจยิง่ ขึ้นด้วย
ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถแบ่งกลุ่มความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มนี้
ได้ ดังนี้
1) กลุ่มที่เน้นการใช้งานที่ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น (Efficiency Centric)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มนี้ อยากให้มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถตอบ
โจทย์เรื่ องของความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ให้รวดเร็ ว
และสามารถลดขั้นตอนการบารุ งผิวให้ส้ นั ลงได้เช่น
- การใส่ ระบบ censor ในบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้แค่เพียงการเคลื่อนไหว
ของร่ างกายเล็กน้อยก็ทาให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกมามาตอบสนองความต้องการได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ส่วน
ของร่ างกายมากมาย เช่น เอามือรองหากเป็ นขวดปั๊ มหรื อเดินผ่านหากเป็ นระบบหัวสเปรย์ เป็ นต้น
- การทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ skincare ได้มากกว่า
1 อย่าง เพื่อทาให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
- การท าให้ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ท้ ัง 2 อย่ า งข้า งต้น มารวมกัน กล่ า วคื อ
ต้องการบรรจุภณั ฑ์หวั สเปรย์ที่บรรจุเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับทั้งผิวหน้าและ
ผิวกาย ฉี ดครั้งเดียวสามารถดูแลได้ท้ งั ผิวหน้าและผิวกาย
- การทาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เป็ นหัวลูกกลิ้ง เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและ
ไม่ตอ้ งเลอะเทอะจนมากมายเกินไป
2) กลุ่ ม ที่ เน้ น การใช้ ง านที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น (Maximum Utility
Centric)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่มนี้ อยากให้มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถตอบ
โจทย์การใช้งานจากบรรจุภณ
ั ฑ์ได้จริ ง โดยไม่คานึงถึงความรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นความต้องการที่จะทาให้
บรรจุภณั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพและบทบาทมากยิง่ ขึ้นจากหน้าที่หลักเดิม เช่น
- การทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถประเมินสภาพผิวได้และปรับสภาพ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวในช่วงเวลานั้นๆ
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- การทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแบบขวดใส เพื่ อที่ จะได้วดั ปริ มาณของ

ผลิตภัณฑ์ได้
- การท าให้บรรจุ ภณ
ั ฑ์สามารถรับรู ้ความเป็ นตราสิ นค้าและสิ นค้า

ผ่านประสาทสัมผัสที่ 5 ได้ เช่น เนื้ อครี มเป็ นอย่างไรมีกลิ่นเป็ นอย่างไร ผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า
ได้
- การทาให้บ รรจุ ภ ณ
ั ฑ์ ส ามารถเตื อนได้ว่าผลิ ตภัณฑ์ ก าลังจะหมด
และสามารถสั่งซื้ อได้ผา่ นบรรจุภณั ฑ์ เช่น กดปุ่ ม เป็ นต้นและจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้เลย
- การท าให้ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ ช้ ร ะบบสู ญ ญากาศกับ ขวดหรื อ ขวดปั้ ม
เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้จนหมดอย่างแท้จริ ง
- การท าให้บ รรจุ ภ ณ
ั ฑ์ เก็ บ ได้ท นนานมากขึ้ นตามความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง เพื่อรักษาอายุและคงไว้ซ่ ึงสภาพของผลิตภัณฑ์ภายใน
- การทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถคานวณปริ มาณในการใช้ผลิตภัณฑ์
ได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3) กลุ่มที่เน้นรู ปลักษณ์ (Attractiveness Centric)
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ก ลุ่ ม นี้ อยากให้เกิ ดความแตกต่างทางด้าน
รู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ โดยไม่คานึงถึงเรื่ องการใช้งานเป็ นหลัก เช่น
- การท าให้ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ แ บบเดี ย วกัน แต่ มี บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ มี แ นวทาง
แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความชอบของคนที่ไม่เหมือนกัน
- การท าให้ บ รรจุ ภ ณ
ั ฑ์ ส ามารถอธิ บ ายรายละเอี ย ดให้ม ากขึ้ นและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
4) กลุ่มที่เน้นเรื่ องขนาด (Travelers)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่กลุ่ มนี้ อยากให้บรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดที่ ง่ายต่อ
การพกพามาขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นขนาดที่ เล็กลงหรื อสามารถจัดเก็บและพกพาได้มากขึ้ น โดยเฉพาะ
แบรนด์ดงั หรื อแบรนด์ใหญ่ที่ยงั ไม่ค่อยทาขนาดพกพาออกมาตอบโจทย์คนชอบท่องเที่ยว
5) กลุ่มที่เน้นด้านสิ่ งแวดล้อม (Eco Friends)
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ก ลุ่ ม นี้ คานึ งถึ งประโยชน์ หลังการใช้งาน
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน้นการทาให้บรรจุ ภณ
ั ฑ์สามารถนามาหมดเวียนใช้ใหม่ (recycle) หรื อการย่อย
สลายได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับบทความวิจยั เรื่ องกรณี ศึกษารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางส่ วนผสม
ธรรมชาติ จ ากกรุ ง มิ ล านของ สิ นี น าถ เลิ ศ ไพรวัน (2552) ที่ ผ ลการวิ จ ัย ออกมาว่า ร้ อ ยละ 80 มี
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ความเห็นตรงกันด้านความคุม้ ค่าของการลงทุนทั้งที่เป็ นเรื่ องของการใช้วสั ดุและการผลิตหรื อการ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม
6) กลุ่มที่รู้สึกพึงพอใจกับสิ่ งที่มีอยู่ (Contented)
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ก ลุ่ ม นี้ มี ค วามพึ งพอใจกับ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ใ น
ปั จจุบนั อยูแ่ ล้ว ไม่มีความต้องการใดๆ เพิ่มเติม
ดังนั้นจากการศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจน
เนอเรชัน่ วายเกี่ยวกับรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สามารถสรุ ปได้วา่
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่
รุ่ นเจนเนอเรชัน่ วายควรมีองค์ประกอบต่างๆรู ปภาพ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ พฤติกรรมการเลือกซื้ อและทัศนคติต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจนเรชั่นวายนั้นมี
บางส่ วนที่เหมือนกันและมีบางส่ วนที่ต่างกันออกไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็ นว่าการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์น้ นั มีความสาคัญทั้งในเรื่ องของวัสดุ รู ปร่ างและสี เนื่องจากสามารถสะท้อนบุคลิกภาพของตัว
สิ นค้าและตราสิ นค้านั้นได้ดว้ ย ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรม ทัศนคติหรื อช่ วงอายุ ล้วนเป็ นปั จจัยใน
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) โดยทั้งสิ้ น
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ภาพที่ 5.1 แผนผังสรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
(skincare) ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาความต้องการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคแต่
ละกลุ่ ม อยู่เสมอ เพื่ อ สามารถตอบโจทย์ค วามต้อ งการของกลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคได้อ ย่า งตรงจุ ด และ
จาเป็ นต้องเลื อกสรรและพิจารณาในการเลื อกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ด้วยเช่นกัน

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
การวิจยั ครั้ งนี้ สามารถน าผลการศึ กษาไปใช้ได้ก ับ องค์ก ร ธุ รกิ จที่ ส นใจที่ ตอ้ งการผลิ ต
เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) เพื่ อการค้าขายและสร้ างความประทับ ใจแรกพบ (First
impression) ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และผูบ้ ริ โภคให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตหรื อออกแบบบรรจุภณั ฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดงั นี้
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5.3.1.1 บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เครื่ องส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) ควรต้อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้น โดยควรใช้วสั ดุและรู ปร่ างที่เหมาะสมกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จากผลการศึกษาในส่ วนทัศนคติดา้ นคุณสมบัติของบรรจุภณั ฑ์ จะเห็น
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี ทศั นคติเกี่ ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีวสั ดุ และรู ปร่ างที่ ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ น
ความเหมาะสมของวัสดุที่ส่งผลต่อการเก็บรักษาเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) หรื อรู ปร่ าง
ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต่างกันออกไป รวมถึงสี ที่เหมาะสมกับการนามาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ตอบสนองคุ ณสมบัติของเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ที่ ต่างกันออกไป อี กทั้งการใช้
คาประกอบหรื อค าอธิ บ ายบนบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ค วรให้ รายละเอี ย ดที่ ชัดเจนและครบถ้ว น ส่ ว นใดที่
ต้องการเน้นเพื่อให้เกิ ดความแตกต่าง ควรใช้คาที่ชดั เจนและไม่เกิ นจริ ง ดังนั้นการเลื อกวัสดุ การ
ออกแบบรู ปร่ างและการเลือกใช้สีของบรรจุภณั ฑ์ ล้วนแล้วแต่เป็ นคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผล
ต่อคุ ณสมบัติของเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว (skincare) ด้วย จึงจาเป็ นต้องมีการพินิจพิจารณาที่
เหมาะสมและชัดเจน
5.3.1.2 การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น อกจากคุ ณ สมบัติ ข องบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ
เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) โดยตรงแล้ว ยังส่ งผลต่อบุคลิกและคุณค่าตราสิ นค้าได้ดว้ ย
ดังนั้นหากต้องการสื่ อความเป็ นผลิ ตภัณฑ์สาหรับผูช้ ายที่น่าเชื่ อถือ สี ที่เหมาะสม ได้แก่ สี ดา สี เทา
สี น้ าเงิน เป็ นต้น หากต้องการสื่ อความเป็ นกลางของผลิ ตภัณฑ์ กล่าวคือไม่จากัดเพศ สี ที่สามารถ
ใช้ได้โดยมีความเป็ นกลางมากที่สุดคือ สี ขาว เพราะนอกจากจะเป็ นสี ที่ไม่สื่อความหมายในทางเพศ
แล้ว แต่ยงั ให้ความรู ้ สึกด้านความสะอาดอี กด้วย ซึ่ งหากต้องการเพิ่มมูลค่าให้ผลิ ตภัณฑ์และตรา
สิ นค้าดูมีราคาแพงขึ้น อาจใช้สีทองหรื อสี เงินมาช่ วยสื่ อให้บรรจุภณ
ั ฑ์ดูมีระดับมากขึ้นก็ได้ อีกทั้ง
วัสดุของบรรจุภณั ฑ์ยงั สามารถเชื่อมโยงไปยังคุณค่าของตราสิ นค้าได้ เช่น วัสดุประเภทแก้วมักจะดู
มีราคาและดูปลอดภัยมากกว่าวัสดุพลาสติก วัสดุโลหะเชื่อมโยงถึงแปลกใหม่และทันสมัย วัสดุไม้
เชื่ อมโยงถึงความเป็ นตะวันออก เป็ นต้น และรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั แสดงให้เห็ นถึงความใส่ ใจ
และการวิเคราะห์อย่างถี่ถว้ นของผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของตราสิ นค้า ซึ่ งทั้งหมดจะส่ งผลต่อบุคลิกภาพและ
คุณค่าตราสิ นค้าอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องคิดและพิจารณา โดยใช้เหตุผลและการไตร่ ตรอง
ให้มนั่ ใจว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ นั สามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กบั ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
ได้
5.3.1.3 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) หาก
ต้อ งการผลิ ต เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิว (skincare) ที่ เหมาะสมกับ ทั้ง ผู ช้ าย ผู ้ห ญิ ง และเพศ
ทางเลื อ กอื่ น ๆ จากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ว่า ไม่ จ าเป็ นต้อ งเป็ นเครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว
(skincare) ส าหรั บ ผูช้ ายโดยเฉพาะหรื อที่ เรี ยกว่า skincare for men เพื่ อตัดโอกาสทางการค้าก็ ได้
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ทั้ง นี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งผู ้ช ายสมัย ใหม่ ที่ ไ ด้ท าการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี บ างส่ ว นมี ค วามเห็ น ว่า ไม่ ว่า จะเป็ น
เครื่ อ งส าอางประเภทดู แ ลผิ ว (skincare) แบบใดก็ มี คุ ณ สมบัติ ช่ ว ยดู แ ลหรื อ ช าระล้ า งผิ ว ได้
เหมือนกัน ดังนั้นแสดงให้เห็ นว่าผูช้ ายสมัยใหม่บางส่ วนยังมีความเห็ นเรื่ องการเลื อกผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่ยดึ ติดกับรู ปลักษณ์และความเป็ นชายมากจนเกินไป ดังนั้นหากออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถเปิ ดโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น ก็เป็ นไปได้วา่ อาจจะเป็ นทางเลื อกที่ดีอีก
ทางเช่นกัน
5.3.1.4 การเปลี่ยนรู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อทัศนคติของผูช้ ายสมัยใหม่แน่นอน
ดังนั้นหากจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
ผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของตราสิ นค้าต้องมัน่ ใจว่า การเปลี่ ยนแปลงนี้ ตอ้ งเปลี่ยนความรู ้สึกและทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคได้จริ ง กล่าวคือ ส่ วนที่ถูกทาให้ดูต่างออกไปจากเดิม ต้องเพิ่มคุณประโยชน์หรื อสามารถ
สื่ อถึงความเปลี่ ยนแปลงในทางบวกมากขึ้น เนื่ องจากที่เปลี่ยนแปลงไปล้วนมีผลต่อผลิตภัณฑ์และ
ตราสิ นค้าโดยทั้งสิ้ น อีกทั้งการคงบางอย่างไว้คงเดิมเพื่อก่อให้เกิดการจาได้หรื อการเชื่ อมโยงมาหา
ตราสิ นค้าได้ก็เป็ นประเด็นที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่ ง ดังนั้นผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของตราสิ นค้าต้องมัน่ ใจว่า
การเปลี่ยนแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) นั้นสามารถส่ งผลทางบวก
และคงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ที่ดีเดิมๆ ไว้ได้ดว้ ย
5.3.1.5 หากองค์กรหรื อธุ รกิ จใดที่ ส นใจลงทุ นผลิ ตเครื่ องสาอางประเภทดู แลผิว
(skincare) เพื่อผูช้ ายสมัยใหม่หรื อมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กาลังพิจารณาการ
ออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ รูป แบบใหม่ สามารถอาศัยข้อมู ล ที่ ผ่านการวิเคราะห์ จากการสรุ ป ผลและ
อภิปรายผลข้างต้น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ ได้อย่างแท้จริ งและอาจเป็ น
นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ในอนาคตก็เป็ นได้
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ในส่ วนของการกาหนดบุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า
ผ่านวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากเวลาในการสัมภาษณ์แบบกลุ่มอาจมีความยาวเกินไป หากถามถึง
สาเหตุ การเลื อกบุ คลิ กภาพของวัส ดุ บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละข้อรายบุ คคล ดังนั้นหากมี การวิจยั สามารถ
สอบถามเหตุผลของการเลือกบุคลิกภาพได้ จะสามารถทาให้การวิจยั ได้ขอ้ มูลที่สามารถเจาะลึกถึง
ทัศนคติและการรับรู ้ของกลุ่มผูช้ ายสมัยใหม่ได้มากขึ้น ซึ่ งทาให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและแม่นยามาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถทาการวิจยั ศึกษาเรื่ องนี้ ในเชิ งปริ มาณกับกลุ่มตัวอย่างเดิม เพื่อเป็ นการย้ า
และทดสอบขนาดของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชัน่ วายที่มีพฤติกรรมและ
ทัศนคติ ต่อบรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องส าอางประเภทดู แลผิว (skincare) มีมากหรื อน้อยเพี ยงใด หรื ออาจ
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เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างหรื อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อื่นและนามาเปรี ยบเทียบผลที่ได้กบั ผลการทาการวิจยั ใน
ครั้งนี้ เพื่อทาให้ได้องค์ความรู ้ใหม่เพิ่มเติมได้ดว้ ย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ กลุ่ม
พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรู ปแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
ประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่
วันที่ ................................. เวลา......................สถานที่................................................กลุ่มที่..............
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง:  Generation Y ตอนต้น (28 - 35 ปี )
 Generation Y ตอนปลาย (19 – 27 ปี )
ตอนที่ 1: ข้ อมูลส่ วนตัว
ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ(อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้

RD1

RD2

RD3

RD4

RD5

ตอนที่ 2: คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับเครื่ องสาอางประเภท Skincare
RD1
RD2
RD3
RD4
1. ปัจจุบนั คุณใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare ยีห่ อ้ ใดอยูบ่ า้ ง

RD5
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2. เพราะเหตุใดคุณจึงใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare ที่คุณใช้อยูใ่ นปั จจุบนั

3. เรี ยงลาดับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare ที่สาคัญที่ตวั เองกาลังใช้อยูจ่ ากสาคัญที่สุดไป
ยังสาคัญน้อยสุ ด (ทั้งใบหน้าและร่ างกาย) และเพราะเหตุใด

4. คุณมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare อย่างไร (ใช้ของเดิมซ้ าๆ/ ลอง
ของใหม่เรื่ อยๆ)

5. คุณซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare บ่อยแค่ไหน

6. คุณมีวธิ ี การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare อย่างไรบ้าง

7. คุณคิดว่าปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincare สาหรับผูช้ ายมีความสาคัญมาก-น้อย
แค่ไหน เพราะเหตุใด

8. คุณคิดอย่างไรกับผูช้ ายที่ใช้เครื่ องสาอางประเภท Skincare ในปัจจุบนั
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ตอนที่ 3: คาถามเกีย่ วกับทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท Skincare
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
1. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลหรื อบารุ งผิวหน้า (เช่น ครี ม, เซรั่ม) ควร
มีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุใด?

2. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชาระล้างผิวหน้า (เช่น โฟมล้างหน้า ที่ลา้ ง
เครื่ องสาอาง) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุใด?

3. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลหรื อบารุ งผิวกาย (เช่น โลชัน่ , ครี มกัน
แดด) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุใด?

4. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชาระล้างผิวกาย (เช่น สบู่, แชมพู) ควรมี
ลักษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุใด?

5. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์สีใดที่ส่งผลทาให้คุณไม่อยากซื้ อผลิตภัณฑ์ (อย่างน้อยอย่างละ 3 สี )
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ตอนที่ 4: คาถามเกีย่ วกับทัศนคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่ าตราสิ นค้ าของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
ประเภท Skincare
คุณคิดว่ าบรรจุภัณฑ์ ใดมี
บุคลิกภาพดังต่ อไปนี้
บุคลิกภาพติดดิน (Down-to-earth)
เป็ นต้นแบบ (Original)
มีความเป็ นมิตร (Friendly)
กล้าท้าทาย (Daring)
เป็ นคนทันสมัย (Trendy)
เป็ นคนน่าตื่นเต้น (Exciting)
เท่ (Cool)
มีความเป็ นหนุ่มสาว (Young)
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
(Unique)
น่าเชื่อถือ (Reliable)
ความเป็ นผูน้ า (Leader)
เป็ นคนมีระดับ (Upper class)
มีความหรู หรา (Glamorous)
มีเสน่ห์ (Charming)
มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
เป็ นคนเรี ยบง่าย (Smooth)
มีความเป็ นชาย (Masculine)
มีความเป็ นตะวันตก (Western)
มีความเป็ นตะวันออก (Eastern)

RD1

RD2

RD3

RD4

RD5
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ตอนที่ 5: คาถามทัศนคติรวบยอดเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท Skincare
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
1. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์สีเดียวกันแต่วสั ดุหรื อรู ปร่ างต่างกันทาให้มีผลต่อทัศนคติหรื อไม่ อย่างไร

2. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีความสาคัญ/อิทธิ พลในการเลือกซื้ อตราสิ นค้าหรื อไม่ อย่างไร

3. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีส่วนในการสร้างทัศนคติดา้ นบวกหรื อลบ รวมถึงบอกบุคลิกภาพหรื อ
คุณค่าของตราสิ นค้านั้นๆหรื อไม่ อย่างไร

4. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareในอุดมคติของคุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
เพราะเหตุใด

5. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareในอนาคตควรมีลกั ษณะแบบใด

รู ปภาพทีใ่ ช้ ประกอบในการสั มภาษณ์ กลุ่ม
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูลผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ างผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่
รุ่นเจนเนอเรชั่นวายตอนต้ น
ด้ วยวิธีการสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (Group interview)
4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
ข้อมูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชัน่ วาย (GenerationY) ที่มีอายุต้ งั แต่ 28-35 ปี จานวน 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ (โดยประมาณ)
คุณมงคล (31)
ปริ ญญาตรี
ช่างภาพ
30,000.คุณนัท (32)
ปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
50,000.คุณแมน (31)
ปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
30,000.คุณเต๋ า (29)
ปริ ญญาตรี
Freelance
50,000.คุณเอม (31)
ปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
40,000.กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ (โดยประมาณ)
คุณกันย์ (28)
ปริ ญญาตรี
พนักงานขาย
50,000.คุณโจ (31)
ปริ ญญาตรี
พนักงานขาย
80,000.คุณปูน (30)
ปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
50,000.คุณโบ๊ท (31)
ปริ ญญาตรี
พนักงานขาย
70,000.คุณป๊ อบ (29)
ปริ ญญาตรี
พนักงานขาย
45,000.-
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ (โดยประมาณ)
คุณบอส (31)
ปริ ญญาโท
เจ้าของธุ รกิจ
35,000.คุณเต้ย (28)
พนักงาน IT ใน
ปริ ญญาโท
45,000.บริ ษทั เอกชน
คุณขิม (32)
ปริ ญญาโท
เจ้าของธุ รกิจ
200,000.คุณยิม (29)
ปริ ญญาตรี
เจ้าของธุ รกิจ
25,000.คุณต้น (34)
พนักงานITใน
ปริ ญญาโท
50,000.บริ ษทั เอกชน
จากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation-Y) ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 28-35 ปี จานวนทั้งหมด 15 คน สามารถจาแนกได้ดงั นี้
ข้ อมูลส่ วนตัว
การศึกษา:
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อาชีพ:
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
รายได้ :
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป

จานวนคน (15)
11
4
10
5
5
3
6
1
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4.2 ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับเครื่ องสาอางประเภท skincare
การใช้ และสาเหตุการใช้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)ในปัจจุบัน
คาถาม: 1. ปัจจุบนั คุณใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ยีห่ อ้ ใดอยู่
บ้าง?
2. เพราะเหตุใดคุณจึงใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่
คุณใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณมงคล (31) 1) ราโรช โพเซ่ (โฟมล้างหน้า, ยา มีปัญหาเรื่ องสิ วและปัญหาเรื่ องผิวหน้า
ป้ องกันสิ ว)
อย่างจริ งจัง ทาให้ตอ้ งใส่ ใจในการดูแล
2) บีโอเร (ครี มกันแดด)
รักษาตัวเองมากยิง่ ขึ้น เพื่อทาให้
3) โรออน(หลายยีหอ้ เปลี่ยนไป
บุคลิกภาพดูดีข้ ึน
เรื่ อยๆ)
คุณนัท (32) 1) เลออ๊อคคิวเทน (ครี มทามือ, ลิป มีปัญหาเรื่ องผิวแห้งโดยเฉพาะผิวที่มือ จึง
มัน)
ใช้skincareเพื่อดูแลและรักษาผิว
2) ราโรช โพเซ่ (โลชัน่ ทาตัว)
3) ลาแมร์ (ครี มทาหน้า)
4) นูโทรจีน่า (โฟมล้างหน้า)
คุณแมน (31) 1) การ์ นิเย่ (โฟมล้างหน้า,ครี มทา รู ้สึกว่าการทาความสะอาดผิวด้วยน้ าเปล่า
หน้าสี เหลือง)
ในปั จจุบนั นั้นไม่เพียงพอ เพราะมี
2) ครี มกันแดด- บีโอเรสี ขาว
มลภาวะเยอะ ทาให้ตอ้ งใส่ ใจเรื่ องการทา
3) บีไนซ์ (สบู่เหลว)
ความสะอาดผิวมากขึ้น เพื่อป้ องกันการ
เกิดปั ญหาผิว
คุณเต๋ า (29) 1) นูโทรจีน่า (โฟมล้างหน้า)
มีปัญหาเรื่ องผิวแห้งมาก ทาให้ตอ้ งดูแล
2) Nivea for men (ครี มทาหน้า)
ผิวให้ชุ่มชื้นอยูเ่ สมอ เพื่อป้ องกันปั ญหา
3) โลชัน่ ทาตัว- Jergen
ผิวอื่นๆที่ตามมาจากอาการผิวแห้ง
4) โชกุบุสึ (สบู่เหลว)
คุณเอม (31) 1) ลาแมร์ (ครี มทาหน้า)
มีปัญหาเรื่ องผิวแห้ง จึงต้องใช้skincareมา
2) ชิเชโด้ (โฟมล้างหน้า)
เป็ นตัวช่วยในการดูและรักษาเรื่ องปัญหา
3) เจอเก้น (โลชัน่ ทาตัว)
ผิว
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณกันย์ (28) 1) โฟมล้างหน้า, toner, lotion,
เคยเป็ นPresenterให้ผลิตภัณฑ์Artistry ก็
serum- ผลิตภัณฑ์ Artistry ทั้ง
เลยลองใช้แล้วก็ไม่แพ้ ใช้แล้วเห็นผลดี ก็
เช็ท
เลยใช้ต่อมาเรื่ อยๆ
คุณโจ (31)
1) โฟมล้างหน้า, ครี มทางหน้า,
เห็นพี่ชายใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงลองใช้
essence- ผลิตภัณฑ์ Artistry ทั้ง ตาม และเริ่ มตระหนักถึงอายุที่มากขึ้น จึง
เช็ท
อยากจะชะลอวัยด้วย
2) ครี มกันแดด-Smooth E
คุณปูน (30) 1) โฟมล้างหน้า- Perfect whip
เห็นแฟนใช้ เลยใช้ตามแฟน ผลออกมาว่า
2) Essence-ฮาดะ ลาโบะ
ใช้แล้วดี หน้าดูกระจ่างใสขึ้น จึงใช้มา
3) ครี มทาหน้า-ฮาดะ ลาโบะ
ตลอด
คุณโบ๊ท (31) 1) โฟมล้างหน้า-Vasline for men มีปัญหาผิวเป็ นสิ ว จึงไปพบหมอที่นิติพล
2) ครี มทาหน้า-นิติพล คลีนิค
หลังจากนั้นก็บริ โภคผลิตภัณฑ์ของคลีนิค
3) ครี มกันแดด-ZA
มาตลอด เพิ่งมาเริ่ มใช้ครี มกันแดดเพราะ
เริ่ มรู ้สึกว่าออกแดดเยอะแล้วผิวหน้าเริ่ ม
หมองคล้ า
คุณป๊ อบ (29) 1) ครี มทาหน้าและยาทาสิ ว-คลีนิค เป็ นคนมีปัญหาเรื่ องสิ วอักเสบมาตั้งแต่
พรเกษม
วัยรุ่ นตอนต้น และเริ่ มรู ้สึกว่าปั ญหาเรื่ อง
2) เจลล้างหน้า-Biotherm
ผิวนี้เริ่ มเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งได้รับการดูแลเมื่อ
3) ครี มกันแดด-ชิเชโด้
ตอนต้องเริ่ มทางาน พบปะผูค้ นมากมาย
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณบอส (31) 1) Essence- ฮาดะลาโบะ
รู ้สึกว่าอยากดูแลตัวเองมากขึ้น เมื่อก่อน
2) โฟมล้างหน้า – Perfect Whip
เลยซื้ อมาใช้เอง แล้วรู ้สึกว่าเหนอะหนะ
3) โลชัน่ ทาตัว- Vasline สี ชมพู
ทาได้ไม่นานก็เลยเลิกไป ต่อมาก็ใช้ตาม
แฟน หลังๆมารู ้สึกว่าใช้แล้วดี เหมือน
จริ งๆแล้วเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะ
กับเราตั้งแต่แรก
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณเต้ย (28) 1) โฟมล้างหน้า –Perfect Whip
เนื่องจากเคยอยูเ่ มืองนอก ซึ่ งมีสภาพ
สลับกับนูโทรจีน่าหลอดขาว
อากาศที่หนาวมาก ทาให้ตอ้ งเริ่ มทาครี ม
2) ครี มทาหน้า – Kaneboสลับกับ เพื่อป้ องกันผิวแตก จากนั้นมาก็ติดการทา
Clique
ครี มและเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวมาอย่าง
3) Eye cream – Cliqueสลับกับ
เสมอ
Estee
4) ครี มกันแดดหน้า – Clique
5) โลชัน่ ทาตัว - Jergen
คุณขิม (32) 1) โฟมล้างหน้า-Shisedo
เนื่องจากพอมีอายุมาถึงจุดๆหนึ่ง ด้วย
2) ครี มกันแดดหน้า – Shisedo
ความที่ไม่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่แรก ทาให้
3) ครี มกันแดดตัว – Nivea
ผิวเสี ยและเริ่ มมีริ้วรอยอย่างชัดเจน ทาให้
4) Essence - SK-II
หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น
คุณยิม (29)
1) โฟมล้างหน้า, oil, moisturizer, เมื่อก่อนลองใช้ดูเพราะว่าเห็นแม่ใช้เลย
ครี มทาหน้าผสมกันแดด – SK- หยิบโฟมล้างหน้ามาใช้ แต่ใช้แล้วไม่ชอบ
IIfor men set
เลยลองไปใช้อย่างอื่น (เลือกตามความ
โด่งดังของแบรนด์) เลยลองใช้โฟมล้าง
หน้าก่อน แล้วได้testerมาลองทั้งset พอ
ลองแล้วชอบก็เลยซื้ อยกเซตมาเลย
คุณต้น (34) 2) โฟมล้างหน้า – Nivea for men จริ งๆแล้วมีปัญหาเรื่ องสิ วอักเสบมาตั้งแต่
3) Moisturizer - Eucerin
วัยรุ่ น แต่ก็ดูแลตัวเองแค่เรื่ องสิ ว ซึ่ งก็ดูแล
4) ครี มทาหน้า – ซี บาเมทสลับกับ แบบไม่สม่าเสมอ ต่อมาก็เริ่ มตระหนักได้
รอลีอลั
ว่าเริ่ มมีอายุมากขึ้น เริ่ มเห็นริ้ วรอย ทั้งรอย
5) ที่ลา้ งเครื่ องสาอาง -Befesta
ร่ องลึกและรอยจากสิ ว ทาให้ตอ้ งเริ่ ม
6) Toner – Nivea
กลับมาดูแลตัวเองอย่างจริ งจัง เพราะอย่าง
7) Eye cream – Shisado
น้อยไม่ตอ้ งถึงกับหน้าเนียน ผิวดี ผิวใส
8) ครี มกันแดด – ลาโรช โพเช่สลับ ขอแค่ดูสะอาดและดูดีในระดับที่คน
กับDermaction
ธรรมดาจะพึงมีได้ก็โอเคแล้ว
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พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: 1. คุณมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
อย่างไร? (ใช้ของเดิมซ้ าๆ/ ลองของใหม่เรื่ อยๆ)
2. คุณซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) บ่อยแค่ไหน?
3. คุณมีวธิ ี การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareอย่างไรบ้าง?
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรายกลุ่ม:
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
คุณมงคล (31)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- บรรจุภณ
ั ฑ์ (การ
ออกแบบ)
- โฆษณา
- ความสะอาด เรี ยบง่าย
ของบรรจุภณ
ั ฑ์
คุณนัท (32)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- ส่ วนผสม (ต้องไม่มี
paraben)
- บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณแมน (31)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- แบรนด์ที่เคยใช้
- ดูสูตร
- ดูส่วนผสม
คุณเต๋ า (29)
ลองของใหม่ไป
เดือนละ 1 ครั้ง
- บรรจุภณ
ั ฑ์
เรื่ อยๆ
- ส่ วนผสม
คุณเอม (31)
ลองของใหม่ในยีห่ ้อ ตามโปรโมชัน่ ไม่หมด - ถามพนักงาน (BA)
เดียวกัน
ก็ซ้ื อ
- อ่านรี ววิ หรื อถามคนใกล้
ตัว
- บรรจุภณ
ั ฑ์
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
คุณกันย์ (28)
- แบรนด์
ซื้ อซ้ าแบบเดิมเพราะ
- ส่ วนผสม
ถ้าใช้ดีอยูแ่ ล้วก็จะใช้
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง - ราคา
ซ้ า
- บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณโจ (31)

ซื้ อซ้ าแบบเดิมเพราะ
เคยเปลี่ยนแล้วสิ วขึ้น

3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

- บรรจุภณ
ั ฑ์
- ปริ มาณ
- ราคา
- กลิ่น (ไม่ชอบกลิ่นฉุ น)

คุณปูน (30)

ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เพราะเชื่ อมัน่

คุณโบ๊ท (31)

ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เพราะรู ้สึกปลอดภัย
ซื้ อซ้ าแบบเดิม

คุณป๊ อบ (29)

3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

-

ซื้ อตุนไว้เยอะๆตอนลด ราคา
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง -

ปรึ กษาจากคนใกล้วตัว
เพราะน่าเชื่ อถือและ
ไว้วางใจได้
บรรจุภณั ฑ์
แบรนด์
ปรึ กษาพนังงาน (BA)
ส่ วนผสม
บรรจุภณั ฑ์ (ความ
สวยงาม, สี , ตัวหนังสื อ)

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
คุณบอส (31) เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง - แบรนด์ (ความคุน้ เคย)
- คุณสมบัติ
คุณเต้ย (28)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง - ราคา (ของดี ราคาจะ
แพง)
- แบรนด์
- บรรจุภณ
ั ฑ์
- อ่านรี ววิ
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คุณขิม (32)

คุณยิม (29)

ซื้ อซ้ าแบบเดิม
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
เพราะผิวแพ้ง่าย ไม่
อยากลองหรื อ
เปลี่ยนใหม่ไปเรื่ อยๆ
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
ซื้ อเก็บตุนไว้ เมื่อไป
เพราะขี้เกียจคิด
เที่ยวหรื อคนใกล้ตวั ไป
เที่ยว (ซื้ อในduty free)

-

คุณต้น (34)

ส่ วนใหญ่จะซื้ อซ้ า
แบบเดิม แต่ถา้ มีรีววิ
ว่าดี หรื อมี
โปรโมชัน่ ดีๆก็
อาจจะลองดู

3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

พฤติกรรมการเลือกซื้อโดยรวม:
พฤติกรรมการซื้อ
ลักษณะการซื้อ:
ใช้ของเดิมซ้ าๆ
ลองของใหม่เรื่ อยๆ
ความถี่ในการซื้อ:
เดือนละ 1 ครั้ง
2 เดือน 1 ครั้ง
3 เดือน 1 ครั้ง
ซื้ อตุนไว้เรื่ อยๆตอนมีโปรโมชัน่
วิธี/ปัจจัยการเลือกซื้อ: (1 คนตอบหลายปัจจัย)
บรรจุภณั ฑ์
โฆษณา
โปรโมชัน่

-

แบรนด์ (ของแพงมักจะ
น่าเชื่อถือกว่า)
รี ววิ จากเพื่อนหรื อคน
ใกล้ตวั
มองหาสิ นค้าประเภทFor
Men
แบรนด์
ความหลากหลายของ
สิ นค้า
ราคา
แบรนด์ (ต้องเป็ นที่รู้จกั )
โปรโมชัน่
รายละเอียดของสิ นค้า

จานวนคน (30)
12
3
1
3
8
3
9
1
1
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สรรพคุณ
1
BA
2
ตราสิ นค้า
8
ราคา
5
การreviewสิ นค้าจากทางเน็ตหรื อคนใกล้ตวั
4
ส่ วนผสม
7
คุณสมบัติ
1
กลิ่น
1
ปริ มาณ
1
เฉพาะ for men
1
ความหลากหลาย
1
ความสาคัญของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับผู้ชายในปัจจุบัน
คาถาม: คุณคิดว่าปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับผูช้ ายมี
ความสาคัญมาก-น้อยแค่ไหน? เพราะเหตุใด?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณมงคล (31) มองว่าถ้าผูช้ ายต้องใช้จริ งๆก็สาคัญ และจริ งๆเมื่อก่อนตัวเองเป็ นคนต่อต้านเรื่ อง
ของการใช้skincare เพราะดูไม่เป็ นผูช้ าย แต่พอเกิดปั ญหาเรื่ องผิวแล้วจาเป็ นต้อง
ใช้จริ งๆ ก็รู้สึกว่ามันสาคัญจริ งๆ
คุณนัท (32) เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญเนื่ องจากการสร้างสิ นค้าเพื่อผูช้ ายนัน่ คือหมายความว่า
ทุกอย่างตั้งแต่ส่วนผสม รู ปแบบการใช้งานของบรรจุภณั ฑ์รวมไปถึงกลิ่นต้อง
สร้างมาเพื่อผูช้ ายจริ งๆ ซึ่งทาให้ผชู ้ ายใช้skincareนั้นๆต่อไปแบบไม่กระอัก
กระอ่วนใจ
คุณแมน (31) รู ้สึกเฉยๆ เพราะจริ งๆแล้วskincareไม่วา่ จะสร้างขึ้นมาเพื่อใคร จุดประสงค์หลักก็
คือต้องการช่วยให้ผวิ ดีข้ ึนทั้งนั้น
คุณเต๋ า (29)
รู ้สึกสาคัญเพราะเมื่อถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้กบั ผูช้ ายแล้ว ทุกอย่างก็คือสิ่ งทีผชู ้ าย
ต้องการและเหมาะสมกับผูช้ ายจริ งๆ
คุณเอม (31) รู ้สึกไม่สาคัญขนาดนั้น เพราะจากที่ลองใช้มาไม่วา่ จะเป็ นskincareทาขึ้นมาเพื่อ
ผูช้ ายโดยเฉพาะหรื อskincareทัว่ ไป รวมไปถึงของผูห้ ญิงก็รู้สึกว่าตอบสนองความ
ต้องการได้เหมือนๆกัน ไม่ได้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์for menจะเหนื อกว่าอื่นๆ
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28- 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณกันย์ (28) รู ้สึกสาคัญ เพราะคิดว่าเป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อผูช้ ายโดยเฉพาะ
คุณโจ (31)
รู ้สึกเฉยๆ เพราะคิดว่าเป็ นแค่ตวั เลือกที่ให้ผชู ้ ายเลือกใช้เพิ่มมากขึ้นก็แค่น้ นั
คุณปูน (30) รู ้สึกสาคัญ เพราะคิดว่าเป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อผูช้ ายโดยเฉพาะ
คุณโบ๊ท (31) รู ้สึกสาคัญ เพราะคิดว่าเป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อผูช้ ายโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณบอส (31) รู ้สึกเฉยๆ เพราะเชื่ อว่าจริ งๆแล้วskincareไม่วา่ จะfor menหรื อไม่ ก็เหมือนกัน
หมด แค่ทาให้ผชู ้ ายกล้าใช้มากขึ้นมากกว่า แต่ถา้ ให้เลือกใช้ก็ใช้ของfor menมา
ก่อน
คุณเต้ย (28) รู ้สึกไม่สาคัญ เพราะรู ้สึกว่าการเลือกแต่สินค้า for menจะทาให้ทางเลือกในการใช้
สิ นค้าน้อยลง ซึ่ งจริ งๆแล้วจะของผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายก็เหมือนกัน
คุณขิม (32)
เนื่องจากส่ วนตัวเคยมองว่าผลิตภัณฑ์ for men น่าใช้มาก จึงเคยลองใช้ แต่ผล
ปรากฏว่าใช้แล้วแพ้ จึงทาให้เปลี่ยนทัศนคติไปเลยว่าfor menจะต้องดีกว่าskincare
ทัว่ ไป ดังนั้นจึงมองว่าskincare for menไม่สาคัญสาหรับผูช้ าย
คุณยิม (29)
รู ้สึกไม่ได้สาคัญขนาดนั้น คือถ้าไม่มีskincare for menให้เลือก ก็สามารถใช้
skincareทัว่ ไปได้ แต่ถา้ ให้เลือกก็เลือกskincare for menมาก่อน
คุณต้น (34)
รู ้สึกไม่สาคัญ เพราะรู ้สึกว่าจริ งๆแล้วครี มก็เหมือนกัน เพียงแค่ทากลิ่นให้ออกมา
เป็ นชายมากขึ้น ให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้ ซึ่ งส่ วนตัวไม่ชอบกลิ่นน้ าหอมที่ใส่ ใน
skincareทุกประเภท
คุณป๊ อบ (29) รู ้สึกไม่สาคัญ เพราะคิดว่าไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์skincareต่างๆทัว่ ไป
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ทัศนคติต่อผู้ชายสมัยใหม่ ทบี่ ริโภคเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: คุณคิดอย่างไรกับผูช้ ายที่ใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในปัจจุบนั ?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณมงคล
รู ้สึกเฉยๆ เพราะรู ้สึกว่าปั จจุบนั ผูช้ ายดูแลตัวเองเป็ นเรื่ องปกติ แต่ถา้ ใช้มากเกินไป
(31)
จนส่ งผลกระทบต่อคนอื่น เช่น ต้องรอเพื่อนทาครี มหรื อสาอางจนทาให้ทุกอย่างล้า
ช้า ก็ไม่ค่อยโอเค รู ้สึกเยอะเกินไป
คุณนัท (32) รู ้สึกธรรมดา เพราะปั จจุบนั ผูช้ ายดูแลตัวเองเป็ นเรื่ องปกติ แต่ถา้ เยอะเกินไปก็รู้สึก
ไม่โอเค
คุณแมน (31) รู ้สึกธรรมดา เพราะปัจจุบนั ผูช้ ายดูแลตัวเองเป็ นเรื่ องปกติ
คุณเต๋ า (29) รู ้สึกดีกบั คนที่ดูแลตัวเองเพราะรู ้สึกว่าผูช้ ายก็สามารถทาเรื่ องเหล่านี้ได้ไม่ต่างจาก
ผูห้ ญิง ไม่รู้สึกแปลกอะไร
คุณเอม (31) รู ้สึกเฉยๆ เพราะปั จจุบนั ผูช้ ายดูแลตัวเองเป็ นเรื่ องปกติถา้ ไม่ใช้skincareซิเป็ นเรื่ อง
แปลก
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณกันย์ (28) รู ้สึกว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผชู ้ ายจาเป็ นต้องใช้ เพราะการดูแลตัวเองจะสร้างความ
ประทับใจแรกได้เสมอ
คุณโจ (31)
รู ้สึกเฉยๆ เพราะปั จจุบนั ผูช้ ายรู ้จกั ดูแลตัวเองมากขึ้น แต่ถา้ ดูแลมาเกินพอดีก็ไม่
โอเค
คุณปูน (30) รู ้สึกเฉยๆ เพราะผูช้ ายสมัยใหม่ตอ้ งดูแลตัวเองมากขึ้นเป็ นเรื่ องปกติอยูแ่ ล้ว
คุณโบ๊ท (31) รู ้สึกเฉยๆ เพราะว่าไม่วา่ ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงก็จาเป็ นต้องใช้skincareเพื่อดูแลตัวเอง
คุณป๊ อบ (29) รู ้สึกเฉยๆ เพราะการดูแลตัวเองของผูช้ ายสมัยนี้เป็ นเรื่ องปกติ
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณบอส (31) รู ้สึกปกติ เพราะผูช้ ายลึกๆแล้วก็อยากดูแลตัวเอง แต่แค่บางคนจะมองเห็นว่าเป็ น
เรื่ องสาคัญมากน้อยแค่ไหน ซึ่ งในปั จจุบนั ผูช้ ายก็เริ่ มให้ความสาคัญมากขึ้น ซึ่ งก็
เป็ นเรื่ องที่ดี
คุณเต้ย (28) รู ้สึกเฉยๆ เพราะเป็ นเรื่ องปกติ แต่ถา้ ถึงระดับที่ใช้เครื่ องสาอางตกแต่งหน้า นี่ก็ไม่
โอเค เพราะเยอะไป ถ้าskincareเฉยๆคือเรื่ องปกติ
คุณขิม (32)
ถ้าเป็ นเมื่อก่อนจะรู ้สึกแปลกๆ แต่ปัจจุบนั แล้วรู ้สึกเฉยๆ เพราะใครก็ก็หนั มาดูแล
ตัวเองมากขึ้น
คุณยิม (29)
รู ้สึกเฉยๆ เพราะจริ งๆอยากดูแลตัวเองมานานแล้ว แค่ข้ ีเกียจและรู ้วา่ มีผชู ้ ายแบบนี้
อีกมาก ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้คือก็อยากดูแลตัวเอง แค่มีความขี้เกียจแต่ไม่ได้มองว่า
การดูแลตัวเองหรื อผูช้ ายใช้skincareเป็ นเรื่ องแปลกแต่อย่างใด
คุณต้น (34)
รู ้สึกเฉยๆ เพราะเป็ นเรื่ องธรรมดาในสมัยปัจจุบนั
4.2 ส่ วนที่ 3 ทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
ความเหมาะสมของวัสดุและรู ปร่ างของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว(skincare)
คาถาม: 1. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลหรื อบารุ งผิวหน้า
(เช่น ครี ม, 4 เซรั่ม) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด
เพราะเหตุใด?
2. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชาระล้างผิวหน้า (เช่น
โฟมล้างหน้า ที่ลา้ งเครื่ องสาอาง) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร
รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุใด?
3. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลหรื อบารุ งผิวกาย
(เช่น โลชัน่ , ครี มกันแดด) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบ
ใด เพราะเหตุใด?
4. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชาระล้างผิวกาย (เช่น
สบู่, แชมพู) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุ
ใด?
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณมงคล (31) ขวดแก้วแบบใส หลอดสี ขาว
ขวดปั้ มพลาสติก ขวดปั๊ ม/ขวดสี ดา
อาจจะมีshape
พลาสติก เพราะ เพราะใช้งานง่าย ที่มีรูปลักษณ์ที่มี
โค้ง ทั้งนี้เพราะทา เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ และสะดวก ไม่
ส่ วนเว้า ส่ วนโค้ง
ให้ดูสะอาดและ มีทิศทางเหมาะ
แตกง่าย
เพื่อให้ง่ายต่อการ
ให้ความรู ้สึกเซ็ก กับการใช้งาน
จับใช้งาน ไม่ลื่น
ซี่ นิดๆ น่าใช้งาน แบบคว่าลงทาให้
หลุดง่าย ดูเป็ น
ใช้งานง่าย
ผูช้ ายและใช้งาน
ง่ายด้วย
คุณนัท (32) ขวดแก้วใส/กึ่งใส หลอดบีบ
ขวด/ขวดปั๊ ม
ขวด/ขวดปั๊ ม
เพราะดูแล้ว
พลาสติกหรื อขวด พลาสติก เพราะ พลาสติกทรงสู ง
สะอาดตา เหมาะ ปั๊ มแก้วหรื อ
ไม่แตกง่ายและได้ เพราะใช้งานง่าย
กับการใช้กบั
พลาสติกก็ได้
ปริ มาณเยอะ
และทนทาน
ผิวหน้า
เพราะเหมาะสม
กับสถานที่ที่ใช้
งาน เช่น ใน
ห้องน้ า เป็ นต้น
คุณแมน (31) หลอดพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดพลาสติกแบบ ขวดปั๊ มพลาสติก
เพราะใช้งานง่าย เพราะใช้งานง่าย ทึบ เพราะกันแสง เพราะใช้งานง่าย
พกพาสะดวก
และสะดวก
ได้ ทาให้
และสะดวก
ผลิตภัณฑ์ใช้ได้
นาน
คุณเต๋ า (29)
หลอดพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
เหมาะกับครี ม
เพราะใช้งานง่าย เพราะใช้งานง่าย เพราะไม่แตกง่าย
และขวดแก้ว
และสะดวก
สะดวกและเก็บ และใช้งานง่าย
เหมาะกับเซรั่ม
ง่าย
ทั้งนี้เนื่ องจากมี
คุณสมบัติที่
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
เหมาะสม ไม่ตอ้ ง
เอามือไปจุ่ม ทา
ให้รักษาเนื้ อครี ม
ได้ดี รวมถึงยังใช้
งานง่ายด้วย
คุณเอม (31) กระปุกแก้วฝา
หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
หมุน หนักๆ
แบบเปิ ดฝาแล้ว เพราะต้องใช้
เพราะต้องใช้
เพราะให้
บีบได้เลย เพราะ ปริ มาณเยอะ จึง ปริ มาณเยอะ จึง
ความรู ้สึก
ใช้งานง่ายและกะ ทาให้สะดวกและ ทาให้สะดวกและ
premium ดูแพง มี
ปริ มาณได้
เร็ วเร็ วในการใช้ เร็ วเร็ วในการใช้
ราคาและดูหรู หรา
งาน
งาน

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณกันย์ (28) ขวดหรื อหลอด
หลอดบีบ
ขวดเล็กหัวปั๊ ม
ขวดปั๊ มพลาสติก
พลาสติกเท่านั้น พลาสติกเพราะ
พลาสติก เพราะ ขนาดใหญ่ เพราะ
เพราะใช้งานง่าย พกพาง่ายและใช้ พกพาง่าย
จะได้ปริ มาณเยอะ
ต้องไม่ใช่แบบ
งานง่าย
เหมาะสมกับพื้นที่
กระปุกที่ตอ้ งใข้
ร่ างกาย
นิ้วควักผลิตภัณฑ์
เพราะจะทาให้เกิด
การปนเปื้ อน และ
ไม่ควรเป็ นแก้ว
เพราะจะแตกง่าย
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณโจ (31)
ขวดปั๊ มพลาสติก หลอดพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
หรื อหลอดบีบ
เพราะสะดวกใน ขนาดใหญ่ เพราะ ขนาดใหญ่ เพราะ
พลาสติก เพื่อการ การใช้งานและไม่ จะได้ปริ มาณเยอะ จะได้ปริ มาณเยอะ
ใช้งานที่สะดวก แตกง่าย
เหมาะสมกับพื้นที่
และง่าย
ร่ างกาย
คุณปูน (30) ขวดแก้ว เพราะ ขวดปั๊ มโลหะ
หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
รู ้สึกปลอดภัยต่อ เพราะใช้งานง่าย เพราะใช้งานง่าย เพราะใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
และดูมีสไตล์
และพกพาสะดวก สะดวกและคงทน
ดูแลผิวหน้า
ต่อการใช้งาน
คุณโบ๊ท (31) ขวดแก้วหรื อ
ขวดพลาสติก
ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
กระปุกแก้ว
ธรรมดา เพราะกะ เพราะใช้งานง่าย เพราะเหมาะสม
เพราะให้
ปริ มาณเองได้
กับสถานที่การใช้
ความรู ้สึก
งาน(ห้องน้ า)
ปลอดภัยต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ดูแลผิวหน้า
คุณป๊ อบ (29)

หลอดพลาสติก
เพราะบีบกะ
ปริ มาณได้

หลอดพลาสติก
เพราะคุม้ ค่าต่อ
การใช้งาน

ขวดปั๊ มหรื อขวด ขวดปั๊ มพลาสติก
ธรรมดาพลาสติก เพราะทนทาน
เพราะสามารถกะ และใช้งานง่าย
ปริ มาณได้
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณบอส (31) ขวดแก้วหรื อประ หลอดพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
ปุกแก้ว เพราะให้ เพราะใช้ได้คุม้
เพราะใช้งาน
เพราะทนทาน
ความรู ้สึกสวยงาม หากใกล้หมดก็
สะดวกและกะ
และใช้งานง่าย
ดูหรู หรา น่าใช้กบั เอากรรไกรมาตัด ปริ มาณได้ หาก
ใบหน้า
แล้วใช้ต่อได้อีก ใกล้หมดก็เอา
กรรไกรมาตัดแล้ว
ใช้ต่อได้อีก
คุณเต้ย (28) ขวดแก้ว
หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
ทรงกระบอก
เพราะเหมาะกับ เพราะได้ปริ มาณ เพราะได้ปริ มาณ
เพราะดูมีราคา ให้ สถานที่ทนทาน เยอะ เหมาะสมกับ เยอะ เหมาะสม
ความรู ้สึกกล้าใช้ และกะปริ มาณได้ ส่ วนร่ างกายที่จะ กับส่ วนร่ างกายที่
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆกับ
ใช้งาน
จะใช้งาน
ใบหน้าของตัวเอง
คุณขิม (32)
ขวดปั้ มแก้ว เพราะ ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
ใช้งานง่าย ดูมี
เพราะใช้งานง่าย เพราะรวดเร็ วและ เพราะรวดเร็ วและ
ราคาและดู
รวดเร็ ว และ
ใช้งานง่าย
ใช้งานง่าย
ปลอดภัย
เหมาะสมกับ
สถานที่
คุณยิม (29)
ขวดพลาสติกจะ หลอดพลาสติกฝา ขวดปั้ มพลาสติก ขวดปั้ มพลาสติก
แบบหัวปั้ มหรื อ เปิ ด เพราะไม่แตก เพราะไม่เลอะ
เพราะไม่เลอะ
แบบฝาเปิ ดก็ได้ ง่ายและใช้งาน
เทอะและใช้งาน เทอะและใช้งาน
เพราะไม่แตกง่าย ง่าย
ง่าย
ง่าย
และใช้งานง่าย แต่
ไม่เอาแบบฝาหมุน
เพราะวุน่ วายและ
ใช้งานยุง่ ยาก
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28-35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณต้น (34)
ขวดปั้ มแก้วใส
หลอดหรื อขวด หลอดพลาสติก ขวดปั้ มพลาสติก
เพราะเห็น
ปั้ มพลาสติก
เพราะกะปริ มาณ เพราะใช้งานง่าย
ผลิตภัณฑ์และไม่ เพราะเหมาะกับ ได้และเหมาะกับ และได้ปริ มาณ
มีผลต่อปฏิกิริยา สถานที่ และ
สถานที่ (ห้องน้ า) เยอะ
เคมีกบั ตัว
ทนทาน
ทั้งนี้ถา้ เป็ นขวด
ผลิตภัณฑ์ ทาให้
ปั้ มจะมีเศษครี มติ
เหมาะกับใบหน้า
กอยูต่ รงรู หวั ปั้ ม
ซึ่ งเป็ นเรื่ องน่า
ราคาญใจ
ความเหมาะสมของสี ทใี่ ช้ ในการทาบรรจุบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์สีใดเหมาะ/ไม่เหมาะกับคุณ? เพราะเหตุใด?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณมงคล (31) ไม่ใช้skincareที่มีบรรจุภณั ฑ์เป็ นสี ชมพูเพราะดูเป็ นผูห้ ญิงมากจนเกินไป แต่ชอบ
โทนสี เข้ม เช่น สี ดา สี ม่วงเข้ม หรื อสี ขาวไปเลย เพราะดูเหมาะกับผูช้ าย
คุณนัท (32) ไม่ชอบสี โทนอ่อนหรื อสี พาสเทล เพราะดูให้ความรู ้สึกหวานเหมือนผูห้ ญิง
จนเกินไป แต่ชอบสี ดา สี เงิน เพราะให้ความรู ้สึกเป็ นผูช้ าย
คุณแมน (31) ไม่ชอบสี สด เช่น สี แดง สี ส้ม เป็ นต้น แต่ชอบสี โทนอ่อน เช่น สี ฟ้า สี ขาว หรื อ
เป็ นสี ดา สี เทาก็รู้สึกโอเค เพราะดูสะอาดและเหมาะกับผูช้ าย
คุณเต๋ า (29)
ถ้าเป็ นแบบบารุ งผิวไม่ควรเป็ นสี ดาหรื อสี แดง เพราะสี ดูแรงเกินไป ดูอนั ตรายต่อ
ผิว แต่ชอบสี โทนอ่อนหรื อพาสเทลเพราะดูอ่อนโยนต่อผิว ดูไม่ระคายเคืองผิว
เป็ นธรรมชาติ
คุณเอม (31) ไม่ชอบสี ดา รู ้สึกว่าskincareผูช้ ายต้องเป็ นสี ดา เพราะดูไม่สะอาด แต่ชอบสี ขาว สี
ครี ม หรื อสี โทนสว่าง เพราะดูสะอาดเหมาะกับผิว
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณกันย์ (28) ไม่ชอบสี ชมพูหรื อม่วง เพราะดูหวานเกินไป ไม่เหมาะกับผูช้ าย แต่ชอบสี ดา สี เงิน
สี ทอง เพราะให้ความรู ้สึกหรู หรา
คุณโจ (31)
ไม่ชอบสี ชมพูหรื อม่วง เพราะดูหวานเกินไป ไม่เหมาะกับผูช้ าย แต่ชอบสี ขาว สี
เทา เพราะดูเรี ยบง่าย น่าใช้งาน
คุณปูน (30) ไม่ชอบสี ม่วง เพราะดูไม่เหมาะสมกับผูช้ าย แต่ชอบสี โทนอ่อน เช่นสี ฟ้า เพราะ
ให้ความรู ้สึกอ่อนโยนต่อผิว
คุณโบ๊ท (31) ไม่ชอบสี ขาว เพราะดูธรรมดาเกินไป ดูไม่พิเศษ แต่ชอบสี ฟ้า เพราะให้ความรู ้สึก
สดชื่น
คุณป๊ อบ (29) ไม่ชอบสี แดง สี โทนมืด หรื อสี น้ าตาล เพราะ เป็ นสี ที่ไม่ได้ให้ความรู ้สึกถึงการ
ดูแลผิว แต่ชอบสี ฟ้าหรื อสี เขียว เพราะให้ความรู ้สึกเป็ นมิตรกับผิว ดูสดชื่น
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณบอส (31) ไม่ชอบสี แดง เพราะดูแรงเกินไปที่จะใช้กบั ผิว แต่ชอบสี ดา สี เทา สี ขาว สี เงิน
เพราะดูแมนและดูมีราคา
คุณเต้ย (28)
ไม่ชอบสี ดา เพราะให้ความรู ้สึกสกปรกไม่น่าใช้ แต่ชอบสี ขาวและสี เทา เพราะดู
แมนและยังดูสะอาด
คุณขิม (32)
ไม่ชอบสี เหลือง เพราะรู ้สึกว่าไม่เหมาะสมจะเอามาเป็ นskincare แต่ชอบสี น้ าเงิน
สี ขาว สี ดา เพราะดูหรู หรา เรี ยบง่าย
คุณยิม (29)
ไม่ชอบสี เขียว สี โทนแรงๆ เพราะดูหนักและรุ นแรงเกินไป ไม่เหมาะกับผิว แต่
ชอบสี ดาเพราะดูเท่และสี ขาวเพราะดูสะอาด
คุณต้น (34)
ไม่ชอบสี โทนร้อน สี จดั จ้าน สี พาสเทลและลายดอกไม้ เพราะดูหวานเกินไป แต่
ชอบสี ดา สี ขาว สี ครี ม สี แนวearth tone เพราะดูเรี ยบง่าย
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4.4 ส่ วนที4่ ทัศนคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่ าตราสิ นค้ าของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท
skincare
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ใดมีบุคลิกภาพดังต่อไปนี้?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี )
โลหะ
พลาสติก
ไม้
แก้ว
บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์
(จานวนคน (จานวนคน (จานวนคน (จานวนคน
ตอบ)
ตอบ)
ตอบ)
ตอบ)
บุคลิกภาพติดดิน (Down-to2
9
4
earth)
เป็ นต้นแบบ (Original)
4
7
3
1
มีความเป็ นมิตร (Friendly)
3
11
1
กล้าท้าทาย (Daring)
8
1
5
1
เป็ นคนทันสมัย (Trendy)
9
6
เป็ นคนน่าตื่นเต้น (Exciting)
11
4
เท่ (Cool)
7
7
1
มีความเป็ นหนุ่มสาว (Young)
2
6
2
5
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
2
12
1
(Unique)
น่าเชื่อถือ (Reliable)
1
1
13
ความเป็ นผูน้ า (Leader)
4
2
2
7
เป็ นคนมีระดับ (Upper class)
3
12
มีความหรู หรา (Glamorous)
2
13
มีเสน่ห์ (Charming)
4
9
2
มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
1
5
3
6
เป็ นคนเรี ยบง่าย (Smooth)
11
4
มีความเป็ นชาย (Masculine)
9
2
4
มีความเป็ นตะวันตก (Western)
5
1
2
7
มีความเป็ นตะวันออก (Eastern)
0
3
10
2
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4.5 ส่ วนที่ 5 ทัศนคติรวบยอดเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรณีทบี่ รรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีสี เดียวกันแต่ มี
รู ปร่ างหรื อวัสดุทตี่ ่ างกัน
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์สีเดียวกันแต่วสั ดุหรื อรู ปร่ างต่างกันทาให้มีผลต่อทัศนคติ
หรื อไม่? อย่างไร?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณมงคล (31) รู ้สึกต่างเพราะทาให้ความรู ้สึกในความสิ นค้านั้นๆด้านคุณค่าหรื อมูลค่าที่สูง-ต่า
ต่างกันออกไปได้
คุณนัท (32) รู ้สึกต่าง เพราะ บรรจุภณั ฑ์แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจหรื อความพิถีพิถนั ของ
brandนั้นๆว่าตั้งใจให้เหมาะกับการใช้งานและมีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมแค่ไหน ทา
ให้คุณค่าของสิ นค้านั้นๆแตกต่างกันออกไปตามการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ดว้ ย
คุณแมน (31) รู ้สึกต่าง เพราะ เมื่อรายละเอียดของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าง ก็ทาให้ความรู ้สึกที่มีต่อbrand
หรื อสิ นค้านั้นๆต่างออกไปด้วย
คุณเต๋ า (29)
รู ้สึกต่าง เพราะ เมื่อรายละเอียดของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าง ก็ทาให้ความรู ้สึกที่มีต่อbrand
หรื อสิ นค้านั้นๆต่างออกไปด้วย
คุณเอม (31) รู ้สึกไม่ต่าง เพราะต่อให้รูปแบบบรรจุภณั ฑ์เปลี่ยนไปแต่ภายในยังเหมือนเดิม
ความรู ้สึกที่มีต่อbrandหรื อสิ นค้านั้นๆก็ไม่เปลี่ยน
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณกันย์ (28) รู ้สึกต่าง เพราะส่ งผลทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ วัสดุและรู ปร่ างอาจทาให้
สิ นค้าดูคุม้ ค่าต่อการซื้ อได้
คุณโจ (31)
รู ้สึกต่าง เพราะสิ นค้าบางอย่างเมื่ออยูใ่ นรู ปแบบของหลอดจะดูไม่มีราคา อยูใ่ น
รู ปแบบขวดจะดูมีราคามากกว่า
คุณปูน (30) รู ้สึกต่าง เพราะสี และวัสดุของบรรจุภณั ฑ์สามารถแสดงถึงคุณค่าด้านราคาของ
สิ นค้าได้
คุณโบ๊ท (31) รู ้สึกไม่ต่าง เพราะรู ้สึกว่าคุณภาพหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าสาคัญที่สุด ต่อให้บรรจุ
ภัณฑ์จะเป็ นอย่างไรก็ตาม
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณป๊ อบ (29) รู ้สึกต่าง เพราะส่ งผลต่อความรู ้สึกเมื่อจับต้องผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์จะสามารถบอก
คุณค่าของสิ นค้าแต่ละแบรนด์ได้เลย
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณบอส (31) รู ้สึกต่าง เพราะการออกแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างกัน สามารถบอกหน้าที่ของสิ นค้า
นั้นๆที่ต่างกันออกไปด้วย
คุณเต้ย (28) รู ้สึกต่าง เพราะวัสดุแต่ละประเภทมีผลต่อมูลค่าของสิ นค้าที่ต่างกันออกไป
คุณขิม (32)
รู ้สึกต่าง เพราะวัสดุและรู ปร่ างมีผลต่อการดูแลผลิตภัณฑ์ภายในที่ต่างกันออกไป
คุณยิม (29)
รู ้สึกต่าง เพราะวัสดุและรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์skincare มีผลต่อมูลค่าของสิ นค้า
นั้นๆได้อย่างชัดเจน
คุณต้น (34)
รู ้สึกต่าง เพราะวัสดุของบรรจุภณั ฑ์สามารถบอกเกรดของสิ นค้านั้นๆในตลาดได้
ความสาคัญหรื ออิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในการ
เลือกซื้อตราสิ นค้ า
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีความสาคัญ/อิทธิ พลในการเลือกซื้ อตราสิ นค้าหรื อไม่?
อย่างไร?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณมงคล (31) รู ้สึกสาคัญ เพราะ บรรจุภณั ฑ์สามารถทาให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่น น่า
ทดลองใช้ได้ ต่อให้เป็ นbrandหรื อสิ นค้าไม่เป็ นที่รู้จกั มาก่อนก็ตาม
คุณนัท (32) รู ้สึกสาคัญ เพราะ บรรจุภณั ฑ์ทาหน้าที่เหมือนหน้าตาของbrand ซึ่ งสามารถส่ งผล
กระทบต่อbrandได้ หากออกแบบมาไม่ดี
คุณแมน (31) รู ้สึกสาคัญ เพราะบรรจุภณั ฑ์สามารถสื่ อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ นค้า
หรื อbrandนั้นๆ ทาให้รู้วา่ brandหรื อสิ นค้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรื อมีอะไร
แปลกใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณเต๋ า (29)
รู ้สึกสาคัญ เพราะการออกแบบบรรจุภณั ฑ์สามารถสื่ อถึงราคาของสิ นค้าหรื อ
brandได้ และมีผลต่อความน่าเชื่อถือของbrand
คุณเอม (31) รู ้สึกเฉยๆ เพราะเลือกที่จะเชื่อในความเป็ นbrandของสิ นค้ามากกว่า
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณกันย์ (28) รู ้สึกสาคัญเพราะหากเป็ นแบรนด์มีชื่อเสี ยง แต่บรรจุภณั ฑ์ใช้งานยาก ไม่ทนทาน
ต่อให้มีชื่อเสี ยงแค่ไหนหรื อดูดีแค่ไหน ก็ไม่น่าใช้งานอยูด่ ี
คุณโจ (31)
รู ้สึกสาคัญเพราะความทนทานจะส่ งผลต่อความน่าใช้งาน
คุณปูน (30) รู ้สึกสาคัญ เพราะบรรจุภณั ฑ์จะสามารถบอกมูลค่าของแบรด์ได้
คุณโบ๊ท (31) รู ้สึกสาคัญเพราะบรรจุภณั ฑ์มาคู่กบั มูลค่าของแบรนด์ เป็ นตัวบ่งชี้แบรนด์ได้
ตั้งแต่แรกพบ
คุณป๊ อบ (29) รู ้สึกสาคัญมากก็ต่อเมื่อเราไม่รู้จกั แบรนด์น้ นั ๆ หรื อเป็ นสิ นค้าที่มาใหม่ เพราะเป็ น
สิ นค้าที่ไม่สามารถเชื่อมัน่ ทางชื่อเสี ยงได้ ดังนั้นบรรจุภณั ฑ์จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถ
ช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อได้
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณบอส (31) รู ้สึกสาคัญมากก็ต่อเมื่อเราไม่รู้จกั แบรนด์น้ นั ๆ หรื อเป็ นสิ นค้าที่มาใหม่ เพราะเป็ น
สิ นค้าที่ไม่สามารถเชื่อมัน่ ทางชื่อเสี ยงได้ ดังนั้นบรรจุภณั ฑ์จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถ
ช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อได้
คุณเต้ย (28) โดยส่ วนตัวรู ้สึกว่าแบรนด์มีความสาคัญมากกว่าบรรจุภณั ฑ์ เพราะบรรจุภณั ฑ์
สร้างขึ้นมาเพื่อสิ นค้าประเภทนั้นๆประเภทเดียว แต่แบรนด์สะท้อนมูลค่าของ
สิ นค้าทั้งหมด
คุณขิม (32)
ส่ วนตัวให้น้ าหนักกับเรื่ องของการดูแบรนด์มากกว่าบรรจุภณั ฑ์ แต่บรรจุภณั ฑ์จะ
มีผลมากก็ต่อเมื่อสิ นค้านั้นๆเป็ นสิ นค้าใหม่
คุณยิม (29)
ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับบรรจุภณั ฑ์ เพราะส่ วนใหญ่ดูที่แบรนด์มากกว่า
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณต้น (34)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญก็ต่อเมื่อเป็ นแบรนด์สินค้าที่มีระดับหรื อเกรดใกล้ๆกัน
บรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) กับการสร้ างทัศนคติ บุคลิกภาพหรื อ คุณค่ า
ตราสิ นค้ า
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีส่วนในการสร้างทัศนคติดา้ นบวกหรื อลบ รวมถึงบอก
บุคลิกภาพหรื อคุณค่าของตราสิ นค้านั้นๆหรื อไม่? อย่างไร?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณมงคล (31) มีส่วน เพราะถ้าสิ นค้ามีบรรจุภณั ฑ์ที่ดีและเหมาะสม สิ นค้าหรื อbrandนั้นก็จะดูดี
ไปด้วย บรรจุภณั ฑ์สามารถบอกความเป็ นสิ นค้าได้
คุณนัท (32) มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์สามารถบอกความเป็ นสิ นค้าได้
คุณแมน (31) มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์คือการสร้างเอกลักษณ์ประจาตัวให้กบั brandหรื อสิ นค้า
ดังนั้นหากบรรจุภณั ฑ์ดูดี สิ นค้าและbrandก็จะดูดีไปด้วย
คุณเต๋ า (29)
มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์สามารถบอกความเป็ นสิ นค้าได้
คุณเอม (31) ไม่มีส่วน เพราะสิ นค้าจะดีไม่ดี ไม่ได้อยูท่ ี่บรรจุภณ
ั ฑ์ ขึ้นอยูก่ บั brandมากกว่า
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณกันย์ (28) มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์สามารถบ่งบอกหน้าที่ของสิ นค้ารวมถึงความเป็ นแบรนด์
ได้ ดังนั้นสิ นค้าจะน่าใช้แค่ไหน ก็ข้ ึนอยูก่ บั การสร้างบรรจุภณั ฑ์ดว้ ย
คุณโจ (31)
มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์สามารถบ่งบอกหน้าที่ของสิ นค้ารวมถึงความเป็ นแบรนด์
ได้ ดังนั้นสิ นค้าจะน่าใช้แค่ไหน ก็ข้ ึนอยูก่ บั การสร้างบรรจุภณั ฑ์ดว้ ย
คุณปูน (30) มีส่วนในเรื่ องของการดึงดูดความสนใจได้ดี เพราะเป็ นสิ่ งแรกที่พบเห็น ดังนั้น
สิ นค้าจะน่าสนใจหรื อไม่ บรรจุภณั ฑ์จึงมีผลต่อทัศนคติของคนซื้ อได้
คุณโบ๊ท (31) มีส่วนมาก เพราะสิ นค้าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ต้ งั แต่การมองดู
บรรจุภณั ฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน การบ่งบอก
สรรพคุณและส่ วนประกอบที่ติดอยู่ และอื่นๆ
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณป๊ อบ (29) มีส่วน เพราะการออกแบบบรรจุภณั ฑ์จะบ่งบอกถึงความเป็ นแบรนด์ดว้ ย
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณบอส (31) มีส่วนมาก เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์จะส่ งผลทางด้านคุณค่าของแบรนด์เป็ นอย่างมาก
ดังนั้นบรรจุภณั ฑ์จึงมีผลกระทบต่อความเป็ นแบรนด์ดว้ ย
คุณเต้ย (28) มีส่วน เพราะการออกแบบบรรจุภณั ฑ์จะสะท้อนความเป็ นแบรนด์น้ นั ๆออกมา
ด้วย
คุณขิม (32)
มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์มีหน้าที่เสมือนเป็ นตัวแทนของแบรนด์ ซึ่ งหากออกแบบ
ไม่สวย ใช้วสั ดุดูไม่มีราคา ก็จะส่ งผลต่อตัวแบรนด์น้ นั ๆไปด้วย
คุณยิม (29)
มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์มีผลต่อมูลค่าของแบรนด์เป็ นอย่างมาก
คุณต้น (34)
มีส่วน เพราะบรรจุภณั ฑ์เป็ นตัวแทนของแบรนด์และสิ นค้าประเภทนั้นๆ
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติและใน อนาคต
คาถาม: 1. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareในอุดมคติของคุณต้องมี
คุณสมบัติอะไรบ้าง? เพราะเหตุใด?
2. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareในอนาคตควรมีลกั ษณะ
แบบใด?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณมงคล (31) ต้องบอกถึงบุคลิกภาพของbrandและ สามารถรับรู ้ความเป็ นbrandและสิ นค้า
ต้องบอกสรรพคุณที่ชดั เจน ทั้งนี้ก็เพื่อ ผ่านประสาทสัมผัสที่ 5 ได้ เช่น เนื้ อครี ม
ความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่ใช้
เป็ นยังไง กลิ่นเป็ นแบบไหน ผ่านบรรจุ
ภัณฑ์ของสิ นค้าได้เลย
คุณนัท (32) ต้องแข็งแรงและทนทาน เหมาะกับ
อยากให้บรรรจุภณั ฑ์เตือนได้วา่ จะหมด
การใช้งาน
เมื่อไหร่ หรื อใกล้หมดแล้วหรื อยัง
รวมถึงสามารถสั่งซื้ อได้เลยด้วยการกด
ปุ่ มและจ่ายผ่านบัตรเครดิต
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณแมน (31) คาที่เป็ นkeywordของสิ นค้านั้นๆบน รู ้สึกว่าปั จจุบนั ที่มีอยูก่ ็โอเคหมดแล้ว
บรรจุภณั ฑ์ตอ้ งชัดเจนและบรรจุภณั ฑ์
ก็ตอ้ งสื่ อให้เหมาะสมควบคู่กบั ความ
เป็ นสิ นค้านั้นๆด้วย
คุณเต๋ า (29)
ต้องมีfunctionการใช้งานที่เหมาะสม อยากให้skincareใน 1 ขวดเป็ น all in
และสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด
one แบบใช้รอบเดียวตอบสนองได้ทุก
อย่าง แบบไม่ตอ้ งล้างออก
คุณเอม (31) ควรจะต้องมีน้ าหนักเยอะ เพื่อแสดงถึง อยากให้บรรจุภณั ฑ์ออกแบบให้มีการใช้
ความภูมิฐาน เป็ นแบบแก้วทึบๆหนาๆ สู ญญากาศกับพวกขวดหรื อขวดปั๊ ม
เพราะทาให้รู้สึกมีราคาน่าใช้งาน
เพื่อให้ได้ใช้สินค้าจนถึงหยดสุ ดท้าย
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณกันย์ (28) ต้องเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่สามารถให้ อยากให้บรรจุภณั ฑ์เก็บได้ทนนานมาก
ผูใ้ ช้สัมผัสสิ นค้าได้ท้ งั หมด ไม่โดน ขึ้นตามความเหมาะสมของครี มแต่ละ
อากาศบ่อยๆ เช่นการใช้ครี มจาก
อย่าง เช่นหากผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถมี
กระปุก เป็ นต้น ดังนั้นบรรจุภณั ฑ์ตอ้ ง อายุยาวได้มากกว่าหากแช่ตูเ้ ย็น ก็อยาก
เป็ นแบบที่กะปริ มาณให้ได้และรักษา ให้บรรจุภณั ฑ์น้ นั สร้างความเย็นหรื อทา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ให้สินค้ามีความเย็นไปได้เลยเป็ นต้น
คุณโจ (31)
เน้นการใช้งานสะดวก ง่ายต่อการใช้ อยากให้บรรจุภณั ฑ์เก็บได้ทนนานมาก
งาน และต้องทนทาน
ขึ้นตามความเหมาะสมของครี มแต่ละ
อย่าง
คุณปูน (30)
ความออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่เข้ากับตัว อยากให้บรรจุภณั ฑ์สามารถอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความเข้าใจถึงตัวสิ นค้า รายละเอียดให้มากขึ้นให้เหมาะสมกับ
ตั้งแต่แรกพบ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เพราะมองว่าปั จจุบนั
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์โดยส่ วนใหญ่
เรื่ องของการอธิบายยังใช้การอธิบาย
แบบขอไปที เขียนคล้ายๆกัน ไม่ได้ซ้ื อ
หน้าที่ของสิ นค้าได้อย่างชัดเจน
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณโบ๊ท (31) เน้นการใช้งานสะดวกและง่าย เพราะ อยากให้แบรนด์skincareดังๆหรื อแบ
เป็ นของที่ตอ้ งใช้ทุกวัน
รนด์ใหญ่ๆหันมาทาแบบซองหรื อเป็ น
ห่อ หรื อบรรจุภณั ฑ์ที่พกพาง่ายและไม่
ต้องมาพิธีออกมาบ้าง เพราะเมื่อเดินทาง
ไปต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศจะได้ไม่
เปลืองพื้นที่
คุณป๊ อบ (29) เน้นการใช้งานสะดวกและง่าย เพราะ อยากให้ออกแบบskincareในรู ปแบบ
เป็ นของที่ตอ้ งใช้ทุกวัน
สเปรย์อตั โนมัติ เมื่อเดินไปอยูด่ า้ นหน้า
แล้วเซ็นเซอร์ จะฉี ดใส่ ทวั่ ร่ างกาย ทั้ง
สะดวกสบายและทัว่ ถึง
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนต้ น (อายุ 28 – 35 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณบอส (31) ต้องเป็ นขวดแก้ว เพราะดูมีราคา มีผล อยากได้บรรจุภณั ฑ์ที่สามารถคานวณ
ในแง่ของจิตใจ ใช้แล้วรู ้สึกดูดี
ปริ มาณการใช้ผลิตภัณฑ์ได้
คุณเต้ย (28) ชอบแบบหลอด เพราะกะปริ มาณได้ อยากให้หลายๆแบรนด์ใส่ ใจเรื่ องการทา
บรรจุภณั ฑ์ที่รีไซเคิลได้อย่างจริ งจัง
มากกว่านี้
คุณขิม (32)
เน้นให้ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ ว อยากให้ทาแบบready to useมากขึ้น
คุณยิม (29)
เน้นรวดเร็ ว แต่ตอ้ งไม่เป็ นแบบฝา
การทาบรรจุภณั ฑ์ที่รีไซเคิลได้อย่าง
หมุน
จริ งจัง
คุณต้น (34)
เน้นด้านการใช้งานสะดวก แต่ตอ้ งไม่ อยากให้บรรจุภณั ฑ์สามารถย่อยสลาย
เป็ นแบบกระปุก คือไม่เอาแบบฝาเปิ ด ได้ในเวลาอันสั้นและอยากให้หาวิธีใช้
แล้วเอานิ้วจิ้มได้ เพราะรู ้สึกสกปรก
บรรจุภณั ฑ์ประเภทขวดหรื อหลอดให้
หมดโดยไม่ตอ้ งตัดหรื อคว่าขวด

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิจยั
ผลการสั มภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มตัวอย่ างผู้บริ โภคเพศชายสมัยใหม่ ร่ ุ นเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย
ด้ วยวิธีการสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (Group interview)
4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
ข้อมูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชัน่ วาย (GenerationY) ที่มีอายุต้ งั แต่ 19 - 27 ปี จานวน 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19—27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ (โดยประมาณ)
คุณโอ (27)
ปริ ญญาตรี
เจ้าของธุ รกิจ
50,000.คุณอู๋ (26)
ปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
20,000.คุณอิฐ (26)
ปริ ญญาโท
พนักงานบริ ษทั เอกชน
20,000.คุณนัท (26)
ปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
20,000.คุณปาแมน (27)
ปริ ญญาโท
พนักงานบริ ษทั เอกชน
25,000.กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19—27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ (โดยประมาณ)
คุณตาร์ (20)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณไบท์ (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณเจ (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณปลื้ม (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณเบสท์ (19) มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
-
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19—27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ (โดยประมาณ)
คุณโบ๊ท (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณกิจ (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณกาย (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณโจ (19)
มหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 2
นักศึกษา
คุณเค (25)
พนักงานขาย
ปริ ญญาตรี
50,000.บริ ษทั เอกชน
จากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายสมัยใหม่ในเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation-Y) ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 19 - 27 ปี จานวนทั้งหมด 15 คน สามารถจาแนกได้ดงั นี้
ข้ อมูลส่ วนตัว
การศึกษา:
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อาชีพ:
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รายได้ :
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
ไม่มี

จานวนคน (15)
9
4
2
5
1
9

3
1
2
9
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4.2 ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับเครื่ องสาอางประเภท skincare
การใช้ และสาเหตุการใช้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในปัจจุบัน
คาถาม: 1. ปัจจุบนั คุณใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ยีห่ อ้ ใดอยู่
บ้าง?
2. เพราะเหตุใดคุณจึงใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ที่
คุณใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณโอ (27)
1) โฟมล้างหน้า Nivea for men
เป็ นคนผิวอ่อนแอ แพ้ง่าย ดังนั้นจึงต้อง
2) Essence Hada Labo
หาผลิตภัณฑ์มาช่วยดูแลผิวทาให้ผวิ
3) ครี มกันแดดทาหน้า Shisedo
แข็งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ ซึ่ งเคยลอง
ผลิตภัณฑ์มาเยอะทั้งทัว่ ไปและยาหมอ
ตามคลีนิค แต่เมื่อมาใช้โฟมล้างหน้า
Nivea for menใช้แล้วดี ไม่แพ้ รู ้สึก
เหมาะกับหน้า จึงใช้มาอย่างสม่าเสมอ
คุณอู๋ (26)
1) เจลล้างหน้า L’oreal
เห็นโฆษณาแล้วน่าทดลองใช้ จึงซื้ อมา
2) ครี มกันแดดทาหน้า L’oreal
ลองใช้ เพราะอยากมีผวิ สุ ขภาพดี
3) โฟมล้างหน้า Nivea for men
บางครั้งหากเจอผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ
ภัณฑ์และสรรพคุณที่น่าใช้ ก็จะซื้ อมา
ทดลองใช้
คุณอิฐ (26)
1) Serumบารุ งผิวของคลีนิคหมอผิว เนื่องจากผิวมีปัญหา มีสิวและผดผืน่ จึง
2) Essence Juju
เริ่ มหาหมอตามคลินิก และเริ่ มศึกษาหา
3) โฟมล้างหน้า Hada Labo
ผลิตภัณฑ์มาใช้โดยปรึ กษาจากพี่สาว
ทั้งนี้เป็ นเพราะเบื่อกับการไปหาหมอที่
คลีนิคแล้ว
คุณนัท (26)
1) ครี มทาหน้า Olay, Snail White, อยากดูดี/หล่อ และเนื่ องจากเป็ นคนดูซี
2) ครี มกันแดดทาหน้า Shisedo
รี ยเ์ กาหลี จึงได้รับอิทธิพลจาก
3) โฟมล้างหน้า Nivea for men
ภาพลักษณ์ของพระเอกตามซีรียท์ ี่มี
4) โลชัน่ ทาผิวกาย Vaseline, Citra ผิวพรรณผุดผ่อง ทาให้อยากมี
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพดังตัวละคร
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณปาแมน
1) โฟมล้างหน้า Nivea for men
เนื่องจากอาชีพที่ทาเป็ นอาชีพที่ตอ้ งเจอ
(27)
2) Essence Hada Labo
ผูค้ นมากหลาย จึงทาให้ตอ้ งดูแลหน้าตา
3) ครี มกันแดดทาหน้า Shisedo
และผิวพรรณอยูเ่ สมอ
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณตาร์ (20)
1) โฟมล้างหน้า Nivea for men
อยากให้ผวิ หน้าดูดี มีปัญหาผิว จึง
2) ครี มทาหน้าของคลินิกหมอ
จาเป็ นต้องรักษา
3) ครี มกันแดด minus sun
คุณไบท์ (19) 1) สบู่โพเท็ค
อยากให้หน้าสะอาด มีปัญหาผิวแห้ง จึง
2) กานิเย่ โฟมล้างหน้า
ต้องหาตัวช่วยในการบารุ งผิว
3) ครี มทาหน้า nivea for men
4) โลชัน่ ทาตัว Nivea
คุณเจ (19)
1) โฟมล้างหน้า สมูท อี
ผิวแพ้ง่าย มีสิว ทาให้ตอ้ งเริ่ มดูแลตัวเอง
2) ยาทาสิ วและครี มบารุ งหน้าจาก และเริ่ มหาหมอผิวเพื่อปรึ กษารวมถึงใช้
คลีนิกพรเกษม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากคลีนิก
3) สบู่อาบน้ า โชกูบุสึ
4) แชมพู คลีนแอนด์เคลียร์
คุณปลื้ม (19) 1) โฟมล้างหน้า Amela Ex
ตอนวัยรุ่ นรู ้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของ
2) Serum – Nivea oil control
ผิวหน้า จึงต้องเริ่ มใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล
3) แฟซ่าสี ดา
ผิวหน้าให้เหมาะกับสภาพผิว และมีการ
4) สบู่ตรานกแก้ง
ใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวร่ วมกับพี่ชาย
คุณเบสท์ (19) 1) สบู่ลา้ งหน้า Acne-Aid
ใช้ตามสมาชิกในบ้าน และถ้าใช้แล้วไม่
2) โฟมล้างหน้า สมูทอี
แพ้ก็จะใช้ต่อไปเรื่ อยๆ
3) ผงพิเศษตราร่ มชูชีพ
4) Clinda M ยาทาสิ ว
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้
สาเหตุทใี่ ช้
คุณโบ๊ท (19) 1) โฟมล้างหน้า Nivea for men
ผูช้ ายต้องดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะ
2) ครี มกันแดด NiveaSun
รู ปลักษณ์เป็ นเรื่ องสาคัญ
3) ผงพิเศษตราร่ มชูชีพ
4) เจลอาบน้ า โชกุบุสึ ฟอร์ เมน
คุณกิจ (19)
1) โฟมล้างหน้า perfect whip
สิ วขึ้น มีปัญหาผิว หาวิธีแก้จาก
2) สบู่กอ้ น ลักซ์
อินเตอร์ เน็ต แล้วซื้ อตาม ลองใช้ อัน
3) Clinda M ยาทาสิ ว
ไหนที่ดีก็ใช้ต่อ อันไหนไม่ดีก็เลิกใช้
4) มอยเจอไรเซ่ อ ราชเทวีคลินิก
5) ครี มกันแดด บีโอเร สี ฟ้า
6) ลิปมัน นีเวีย ฟอร์เมน
7) โลชัน่ วาสลีน สี ชมพู
8) ครี มกันแดดตัว บานาน่าโบ๊ท สี
เขียว สู ตรว่านหางจระเข้
9) สเปรย์น้ าแร่ Vichy
คุณกาย (19)
1) โฟมล้างหน้า พรเกษม คลินิก
มีปัญหาสิ ว ปรึ กษาคลินิกและที่ใช้สบู่
2) สบู่กอ้ นเบนเนต สี ส้ม
เบนเนตเพราะอยากมีผวิ ที่ขาวขึ้น
3) ครี มกันแดด NiveaSun
เนื่องจากผิวเสี ยจากแดดมาเยอะ
คุณโจ (19)
1) Essence Hada Labo
พอขึ้นมหาวิทยาลัย ก็เลยคิดว่ารู ปลักษณ์
2) สบู่ลา้ งหน้า ส้มใส
ภายนอกเป็ นสิ่ งสาคัญ จึงต้องหันมาดูแล
3) Nivea ครี มกันแดด
ตัวเองมากขึ้น
4) โลชัน่ ทาตัว Nivea for men
คุณเค (25)
1) โฟมล้างหน้า-9code
เมื่อยิง่ โตขึ้นยิง่ รู ้สึกว่าต้องดูแลตัวเอง
2) Toner- Botanic
มากขึ้น และเมื่อเริ่ มดูแลตัวเองมาเรื่ อยๆ
3) ครี มทาหน้า-Bioderm
จากเริ่ มใช้โฟมล้างหน้ามาใช้ครี มทา
4) Essence-Innisfree
หน้า จนหลังๆมารู ้สึกว่าแค่ครี มไม่พอ
5) Bio-oil
ยังสามารถดูแลได้อีก จึงเริ่ มศึกษาจาก
การอ่านรี ววิ
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พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: 1. คุณมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
อย่างไร? (ใช้ของเดิมซ้ าๆ/ ลองของใหม่เรื่ อยๆ)
2. คุณซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) บ่อยแค่ไหน?
3. คุณมีวธิ ี การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareอย่างไรบ้าง?
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรายกลุ่ม:
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
คุณโอ (27)
ลองของใหม่ไป
เดือนละ 1 ครั้ง
- แบรนด์
เรื่ อยๆ
- บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณอู๋ (26)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณอิฐ (26)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
1 เดือนครึ่ งต่อ 1 ครั้ง - บรรจุภณั ฑ์
คุณนัท (26)
เปลี่ยนใหม่ไปเรื่ อยๆ
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
- บรรจุภณ
ั ฑ์
ชอบลองของใหม่
- พรี เซ็นเตอร์ โฆษณา
คุณปาแมน (27)
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- คุณสมบัติ
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
- ผูผ้ ลิต
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
- โฆษณา
คุณตาร์ (20)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เดือนละ 1 ครั้ง
- สรรพคุณ
- ราคา
- ราคา
คุณไบท์ (19) เปลี่ยนใหม่ไปเรื่ อยๆ
เดือนละ 1 ครั้ง
- สรรพคุณ
- สี
- ราคา
คุณเจ (19)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เดือนละ 1 ครั้ง
- ส่ วนผสม
- แบรนด์
- ราคา
คุณปลื้ม (19) เปลี่ยนใหม่ไปเรื่ อยๆ
เดือนละ 1 ครั้ง
- แบรนด์
- บรรจุภณ
ั ฑ์
- สรรพคุณ
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
- รี ววิ จากเน็ต
คุณเบสท์ (19) เปลี่ยนใหม่ไปเรื่ อยๆ
เดือนละ 1 ครั้ง
- ราคา
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ลักษณะการซื้อ
ความถี่
ปัจจัยในการเลือกซื้อ
- สรรพคุณ
คุณโบ๊ท (19)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เดือนละ 1 ครั้ง
- แบรนด์
- ราคา
คุณกิจ (19)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
2 อาทิตย์ 1 ครั้ง
- พนักงาน (BA)
- รี ววิ ในเน็ต
คุณกาย (19)
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เดือนละ 1 ครั้ง
- แบรนด์
- บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณโจ (19)
- แบรนด์
ซื้ อซ้ าแบบเดิม
เดือนละ 1 ครั้ง
- ราคา
- บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณเค (25)
- ราคา
เปลี่ยนใหม่ไปเรื่ อยๆ
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
- ส่ วนผสม
พฤติกรรมการเลือกซื้อโดยรวม:
พฤติกรรมการซื้อ
ลักษณะการซื้อ:
ใช้ของเดิมซ้ าๆ
ลองของใหม่เรื่ อยๆ
ความถี่ในการซื้อ:
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
สองอาทิตย์ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
2 เดือน 1 ครั้ง
3 เดือน 1 ครั้ง

จานวนคน (15)
8
7
2
1
9
1
2
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วิธี/ปัจจัยการเลือกซื้อ: (1 คนตอบหลายปัจจัย)
บรรจุภณั ฑ์
โฆษณา
สรรพคุณ
พรี เซ็นเตอร์
ผูผ้ ลิต
ตราสิ นค้า
ราคา
การreviewสิ นค้า
ส่ วนผสม

6
2
5
2
1
5
8
2
1

ความสาคัญของเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับผู้ชายในปัจจุบัน
คาถาม: คุณคิดว่าปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) สาหรับผูช้ ายมี
ความสาคัญมาก-น้อยแค่ไหน? เพราะเหตุใด?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโอ (27)
รู ้สึกว่าskincareสาคัญสาหรับผูช้ ายมาก รู ้สึกได้วา่ คนไทยในปั จจุบนั หันมาดูแล
สุ ขภาพและบุคลิกภาพมากขึ้น
คุณอู๋ (26)
รู ้สึกว่าskincareสาคัญสาหรับผูช้ ายระดับหนึ่ง เพราะตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ใช้ก็ไม่
เป็ นไร ยังไม่ใช่ปัจจัย4
คุณอิฐ (26)
รู ้สึกว่าskincareสาคัญสาหรับผูช้ ายมาก เพราะรู ้สึกว่าภาพลักษณ์เป็ นfirst
impressionของคนเรา ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก ทาให้ตอ้ งรักษาและดูแลอยูเ่ สมอ
คุณนัท (26)
รู ้สึกว่าskincareสาคัญสาหรับผูช้ ายมาก เปรี ยบเหมือนเป็ นปัจจัย4ที่ตอ้ งมีอยูใ่ น
ชีวติ
คุณปาแมน (27) รู ้สึกว่าskincareสาคัญสาหรับผูช้ ายมาก เพราะคนทางานต้องเจอผูค้ น ต้องหมัน่
ดูแลตัวเอง
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณตาร์ (20) รู ้สึกสาคัญปานกลาง ทาให้ผชู ้ ายรู ้จกั ดูแลตัวเองมากขึ้น
คุณไบท์ (19) รู ้สึกสาคัญ เพราะรู ้สึกว่าเป็ นเหมือนของใช้จาเป็ นประจาวันไปแล้ว ขาดไปแล้ว
ไม่มนั่ ใจ
คุณเจ (19)
รู ้สึกสาคัญปานกลาง เป็ นเครื่ องบ่งชี้วา่ ผูช้ ายดูแลตัวเองมากแค่ไหน
คุณปลื้ม (19) รู ้สึกสาคัญปานกลาง เป็ นไปตามสถานการณ์น้ นั ๆของช่วงชีวติ
คุณเบสท์ (19) รู ้สึกสาคัญปานกลาง เป็ นไปตามสถานการณ์น้ นั ๆของช่วงชีวติ
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโบ๊ท (19) รู ้สึกสาคัญมาก เพราะเราไม่แต่งหน้า ไม่มีอะไรมาปกปิ ด ผิวต้องดีจากข้างใน
คุณกิจ (19)
รู ้สึกสาคัญมาก เพราะจะได้ดูพร้อมตลอดเวลา แต่งหรื อไม่แต่งหน้า ก็ตอ้ งดูดี
คุณกาย (19) รู ้สึกไม่ค่อยสาคัญ ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ตอ้ งทาความสะอาด
คุณโจ (19)
รู ้สึกสาคัญมาก เพราะผูช้ ายสมัยนี้ใครๆก็อยากดูดี และยิง่ มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับผูช้ ายอื่นจึงเป็ นเรื่ องที่ดี
คุณเค (25)
รู ้สึกเฉยๆ เพราะรู ้สึกว่าเหมือนๆกันกับผลิตภัณฑ์ของผูห้ ญิง แค่สร้างขึ้นมาเพื่อให้
ผูช้ ายกล้าใช้skincareมากขึ้น
ทัศนคติต่อผู้ชายสมัยใหม่ ทบี่ ริโภคเครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: คุณคิดอย่างไรกับผูช้ ายที่ใช้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในปัจจุบนั ?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
รู ้สึกดี ผูช้ ายสาอางถือเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะจะรักความสะอาดด้วย
คุณโอ (27)
รู ้สึกปกติ แต่มีบางทีก็มากเกินไป คือพวกที่หมกมุ่นเกินไปก็ไม่ดี
คุณอู๋ (26)
รู ้สึกปกติ เพราะปั จจุบนั ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงดูแลตัวเองกันมากขึ้น
คุณอิฐ (26)
รู ้สึกปกติ ไม่รู้สึกแปลกหรื อไม่ชอบ เพราะก็เป็ นผูช้ ายปกติเหมือนเราๆที่ดูแล
คุณนัท (26)
ตัวเองมากขึ้นก็เท่านั้น
คุณปาแมน (27) รู ้สึกปกติ เพราะปั จจุบนั มลภาวะเยอะ ซึ่ งหากผูช้ ายจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็
ไม่ใช่เรื่ องแปลก
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณตาร์ (20) รู ้สึกเป็ นเรื่ องปกติ เพราะผูช้ ายก็อยากดูแลผิวเป็ นเรื่ องธรรมดา
คุณไบท์ (19) ถ้ามากไปแล้วรู ้สึกแปลก เพราะรู ้สึกบางคนก็เยอะไป
คุณเจ (19)
รู ้สึกเป็ นเรื่ องปกติในระดับคนทีดูแลตัวเองระดับหนึ่ง แต่ถา้ มากไปก็รู้สึกแปลก
คุณปลื้ม (19) รู ้สึกว่าผูช้ ายไม่ควรดูแลจนเยอะเกินในด้านการบารุ งผิว ดูไม่มีความเป็ นผูช้ าย
คุณเบสท์ (19) รู ้สึกแปลกถ้าคนในวัยเดียวกันใช้เงินหมดไปกับการดูแลผิว
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโบ๊ท (19) ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ดี แต่ถา้ ใช้เยอะ ก็จะมองว่ามีเพศไหนกันแน่
คุณกิจ (19)
ดีที่ดูแลตัวเอง ใส่ ใจตัวเอง เป็ นเรื่ องปกติ
คุณกาย (19) เป็ นเรื่ องที่ดีที่ดูแลตัวเอง แต่ถา้ มากไป ก็อาจจะมองว่าเพศไหนกันแน่
คุณโจ (19)
ถ้าเป็ นผูช้ ายที่ใช้ผลิตภัณฑ์skincareอย่างเหมาะสมก็เป็ นเรื่ องดี แต่ถา้ มากเกินไปก็
จะดูสาอางเกินความเป็ นชาย อาจจะเหมือนตุด๊ เกินไป
คุณเค (25)
รู ้สึกว่าปกติ ผูช้ ายสมัยใหม่ก็ใช้ไปเถอะ
4.2 ส่ วนที่ 3 ทัศนคติด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
ความเหมาะสมของวัสดุและรู ปร่ างของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: 1. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลหรื อบารุ งผิวหน้า
(เช่น ครี ม, เซรั่ม) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด
เพราะเหตุใด?
2. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชาระล้างผิวหน้า (เช่น
โฟมล้างหน้า ที่ลา้ งเครื่ องสาอาง) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร
รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุใด?
3. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลหรื อบารุ งผิวกาย
(เช่น โลชัน่ , ครี มกันแดด) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบ
ใด เพราะเหตุใด?
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4. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชาระล้างผิวกาย (เช่น
สบู่, แชมพู) ควรมีลกั ษณะมีวสั ดุที่ทามาจากอะไร รู ปร่ างแบบใด เพราะเหตุ
ใด?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ ง
ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
ผิวหน้ า
คุณโอ (27)
ขวดแก้ว เพราะ ขวดแก้ว เพราะดู ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ดูไร้สารเคมี
ไร้สารเคมี
เพราะมีน้ าหนัก เพราะมีน้ าหนัก
เบา
เบา
คุณอู๋ (26)
ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก พลาสติกขวดคว่า พลาสติกขวดปั๊ ม
เพราะใช้งานง่าย เพราะใช้งานง่าย เพราใช้งานง่าย
เพราะตกแล้วไม่
แตก
คุณอิฐ (26)
ขวดโลหะ
ขวดพลาสติก
ขวดปั๊ มพลาสติก พลาสติกขวดปั๊ ม
เพราะน่าใช้งาน เพราะทนทาน
เพราะใช้งานง่าย เพราะตกแล้วไม่
ดูเป็ นผูช้ าย
แตก
คุณนัท (26)

ขวด/กระปุกแก้ว
เพราะดูปลอดภัย
ไร้สารผิดและดู
มีราคา
คุณปาแมน (27) แก้ว/พลาสติก
เพราะสามารถ
ทาได้
หลากหลายสี

หลอดพลาสติก
เพราะสามารถ
สัมผัสปริ มาณที่
เหลือได้
หลอดพลาสติก
เพราะ สามารถ
สัมผัสปริ มาณที่
เหลือได้

ขวดปั๊ มพลาสติก
เพราะใช้งานง่าย

พลาสติกขวดปั๊ ม
เพราะตกแล้วไม่
แตก

ขวดปั๊ มพลาสติก
เพราะใช้งานง่าย

พลาสติกขวดปั๊ ม
เพราะตกแล้วไม่
แตก
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณตาร์ (20) พลาสติกแบบ
ขวดหรื อหลอด
หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
หลอดหรื อขวด
พลาสติกเพราะ
เพราะใช้งาน
เพราะใช้งาน
ปั๊ ม เพราะใช้
หล่นแล้วไม่แตก สะดวก ถนัดใน สะดวก ไม่แตก
สะดวกและ
ทนทานและใช้
การใช้งานแบบ ง่าย
ทนทาน
สะดวก
บีบมากกว่า
คุณไบท์ (19) พลาสติกแบบ
หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก
หลอด เพราะใช้ เพราะหล่นแล้วไม่ เพราะใช้งาน
เพราะใช้งาน
สะดวกและ
แตก ทนทานและ สะดวก มือไม่
สะดวก
ทนทาน
ใช้สะดวก ไม่
เปื้ อนบรรจุภณั ฑ์
เลอะเทอะ
ไม่เลอะเทอะ
คุณเจ (19)
พลาสติกแบบขวด ขวดพลาดสติก
หลอดหรื อขวด
ขวดปั๊ มหรื อ
เพราะใช้สะดวก เพราะสามารถกะ ปั๊ มพลาสติก
หลอดพลาสติก
และทนทาน
ปริ มาณในการ
เพราะใช้งาน
เพราะใช้งาน
ใช้ได้
สะดวก
สะดวกไม่แตกง่าย
คุณปลื้ม (19) ขวดปั๊ มไม้ เพราะ ขวดปั๊ มพลาสติก ขวดโลหะแบบหัว ขวดปั๊ มพลาสติก
รู ้สึกว่าดูดี ดูเป็ น เพราะไม่เลอะ
สเปรย์ เพราะ
เพราะใช้งาน
ธรรมชาติ ให้
เทอะ ใช้งานง่าย รวดเร็ ว ไม่ตอ้ ง
สะดวก
ความรู ้สึก
เปื้ อนมือ
ปลอดภัย
คุณเบสท์ (19) กระปุกแก้ว
หลอดพลาสติก ขวดปั๊ มพลาสติก หลอดพลาสติก
เพราะดูสะอาด
เพราะคุน้ เคยกับ เพราะใช้งาน
เพราะใช้งาน
และดูสาอาง
รู ปลักษณ์น้ ี และ สะดวก
สะดวก
เหมาะกับผิวหน้า ใช้งานง่าย
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
คุณโบ๊ท (19) ควรจะเป็ นแก้ว
ขวดปั๊ ม พลาสติก สเปรย์ พลาสติก ขวดปั๊ ม พลาสติก
ขวดปั๊ ม เพราะอยู่ ไม่แตกง่าย
พกพาง่าย ไม่
ไม่แตกง่าย
ในแก้วมันดูไม่มี ทนทาน ไม่ตอ้ ง เปื้ อนมือ บานาน่า ทนทาน ไม่ตอ้ ง
สารปนเปื้ อน ไม่มี เปิ ดฝา ใช้งานได้ โบ๊ทกันแดด
เปิ ดฝา ใช้งานได้
ผลต่อเคมี ขวดปั๊ ม เลย
อะไรงี้ ง่ายๆ
เลย ขอขวดใหญ่ๆ
ใช้งานง่าย ไม่
ขี้เกียจเปลี่ยนบ่อย
เลอะเยอะ
คุณกิจ (19)
เป็ นหลอดบีบ
ขวดปั๊ ม พลาสติก ขวดพลาสติกมีฝา ชอบสบู่กอ้ น
พลาสติก เก็บ
ไม่แตกง่าย
ปิ ด จับถนัดมือ
รักษาดี ไม่โดนอา ทนทาน ไม่ตอ้ ง สะอาด
กา สะอาดศ กะ เปิ ดฝา ใช้งานได้
ปริ มาณได้
เลย
คุณกาย (19) กระปุกแก้ว เร็ ว ขวดปั๊ ม พลาสติก เป็ นหลอด
ชอบสบู่กอ้ น
สะใจ ได้ปริ มาณ ไม่แตกง่าย
พลาสติกใหญ่ๆ เพราะเหลวมันช้า
ควักละทาเลย
ทนทาน ไม่ตอ้ ง ง่ายๆ บีบใส่ เปิ ด ต้องกดบ่อย ละ
เปิ ดฝา ใช้งานได้ ปิ ด ถูๆง่ายๆเร็ วๆ มันลื่นๆ
เลย
คุณโจ (19)
ขวดปั๊ มแก้ว
ขวดปั๊ มไม้ เพราะ ควรเป็ นหลอด
ขวดปั๊ มพลาสติก
เพราะดูเรี ยบง่าย ดูด้ งั เดิม และใช้ พลาสติก เพราะ เพราะสะดวกต่อ
และสะอาดตา
งานง่ายเพราะกว่า สามารถคาดเดา การใช้งาน ไม่
ไม้จะผุ ก็ใช้
ปริ มาณในการใช้ เลอะเทอะ
หมดแล้ว
งานได้
คุณเค (25)
เป็ นแบบไหนก็ได้ หลอดบีบหรื อ
หลอดหรื อขวด
หลอดหรื อขวด
ที่ไม่ใช่แบบประ ขวดพลาสติก
พลาสติก เพราะมี พลาสติก เพราะมี
ปุก เพราะรู ้สึกจะ เพราะไม่แตกง่าย ขนาดใหญ่เหมาะ ขนาดใหญ่เหมาะ
สกปรกและไม่ใช่
กับการใช้งานกับ กับการใช้งานกับ
แก้วเพราะจะได้
พื้นที่ร่างกายที่มี พื้นที่ร่างกายที่มี
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชื่ อ (อายุ)
ดูแล/บารุ งผิวหน้ า ชาระล้างผิวหน้ า ดูแล/บารุ งผิวกาย ชาระล้างผิวกาย
ไม่แตกง่าย และที่
พื้นที่เยอะ
พื้นที่เยอะ
สาคัญต้องเป็ น
ระบบปิ ด ไม่ใช่
บรรจุภณั ฑ์ที่ตวั
ผลิตภัณฑ์จะ
สัมผัสกับอากาศ
ง่ายๆ
ความเหมาะสมของสี ทใี่ ช้ ในการทาบรรจุบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare)
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์สีใดเหมาะ/ไม่เหมาะกับคุณ? เพราะเหตุใด?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโอ (27)
ไม่ชอบบรรจุภณั ฑ์สีแดง เพราะรู ้สึกเป็ นสี ที่ไม่ควรมาใช้กบั ผิวพรรณ
คุณอู๋ (26)
ไม่ชอบบรรจุภณั ฑ์สีม่วง เพราะดูไม่สะอาด แต่ชอบสี ขาวเพราดูสะอาด
คุณอิฐ (26)
ไม่ชอบบรรจุภณั ฑ์สีแดง ชมพู ม่วง เพราะเป็ นสี ที่ดูจดั จ้านเกินไป ชอบโทรสี
อ่อน เช่น เหลืองอ่อน เป็ นต้น
คุณนัท (26)
ไม่ชอบบรรจุภณั ฑ์สีแดง ส้ม เพราะดูเหมือนจะมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่
รุ นแรง ไม่น่าใช้ แต่ชอบสี ฟ้าอ่อน เพราะดูอ่อนโยนกับผิว
คุณปาแมน (27) ไม่ชอบบรรจุภณั ฑ์สีม่วง เพราะดูไม่เหมาะกับการดูแลผิว ชอบโทนสี อ่อน เช่น
เขียวอ่อน เหลืองอ่อนเป็ นต้น
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณตาร์ (20) ไม่ชอบสี แดง เพราะรู ้สึกเป็ นสี ที่ให้ความร้อน ไม่สบายตัว สี ม่วงก็ดูไม่เป็ นผูช้ าย
แต่รู้สึกดีกบั สี เข้ม เช่น น้ าเงิน ดา เป็ นต้น
คุณไบท์ (19) ไม่ชอบสี เทา สี น้ าตาล ให้ความรู ้สึกสกปรก แต่รู้สึกดีกบั สี ชมพู ฟ้า น้ าเงิน ดา ให้
ความรู ้สึกสดใส สดชื่น
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณเจ (19)
ไม่ชอบสี เหลือง เพราะสี สว่างเกินไปและสามารถให้ความรู ้สึกถึงสิ่ งปฏิกูล แต่
ชอบสี โทนเข้ม เช่น สี กรมท่า น้ าเงิน เป็ นต้น เพราะดูเป็ นสี ที่เหมาะกับผูช้ าย
คุณปลื้ม (19) ไม่ชอบสี โทนร้อน เพราะดูไม่น่าใช้ สี แรงเกินไป แต่ชอบสี น้ าเงิน
คุณเบสท์ (19) ไม่ชอบสี โทนร้อน เพราะดูไม่น่าใช้ ร้อนเกินไป แต่ชอบสี โทนเย็น เพราะให้
ความรู ้สึกสดชื่น เย็นสบาย
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโบ๊ท (19) ไม่ชอบเหลือง ม่วง เพราะรู ้สึกไม่น่าใช้ ควรเป็ นเทาน้ าเงิน ดา หรื อแดงก็ได้
คุณกิจ (19)
ไม่ชอบสี ทึบๆดา หรื อใสๆที่โชว์เนื้อผลิตภัณฑ์ ชอบสี ขาว ดูสะอาด
คุณกาย (19) ไม่ชอบสี ม่วง ดา เพราะรู ้สึกไม่น่าใช้ ชอบโทนสี สว่าง เช่น เหลือง ส้ม ดูน่าเชื่อถือ
น่าใช้
คุณโจ (19)
ไม่ชอบสี สว่าง เช่น แดง เหลือง เขียว เพราะดูสดใสเกินความเป็ นชาย ดูน่ารักไป
แต่ชอบสี โทนมืด เช่น ดา เทา น้ าเงิน โดยเฉพาะสี เงิน
คุณเค (25)
ไม่ชอบสี แรงๆหรื อพวกสี สะท้อนแสง เพราะดูฉูดฉาดเกินไป แต่ชอบสี ดา เพราะ
ให้ความรู ้สึกมีระดับและหรู หรา
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4.4 ส่ วนที4่ ทัศนคติด้านบุคลิกภาพและคุณค่ าตราสิ นค้ าของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท
skincare
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์ใดมีบุคลิกภาพดังต่อไปนี้
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี )
โลหะ
พลาสติก
ไม้
แก้ว
บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์
(จานวนคน (จานวนคน (จานวนคน (จานวนคน
ตอบ)
ตอบ)
ตอบ)
ตอบ)
บุคลิกภาพติดดิน
13
2
(Down-to-earth)
เป็ นต้นแบบ (Original)
4
3
1
7
มีความเป็ นมิตร (Friendly)
2
10
3
กล้าท้าทาย (Daring)
11
1
1
2
เป็ นคนทันสมัย (Trendy)
7
2
6
เป็ นคนน่าตื่นเต้น (Exciting)
7
5
3
เท่ (Cool)
6
1
7
1
มีความเป็ นหนุ่มสาว (Young)
4
3
2
6
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร (Unique)
3
1
11
น่าเชื่อถือ (Reliable)
4
1
10
ความเป็ นผูน้ า (Leader)
8
1
2
4
เป็ นคนมีระดับ (Upper class)
3
1
11
มีความหรู หรา (Glamorous)
1
3
11
มีเสน่ห์ (Charming)
2
10
3
มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
1
2
12
เป็ นคนเรี ยบง่าย (Smooth)
2
6
4
3
มีความเป็ นชาย (Masculine)
11
2
2
มีความเป็ นตะวันตก (Western)
4
7
4
มีความเป็ นตะวันออก (Eastern)
1
8
6
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4.5 ส่ วนที่ 5 ทัศนคติรวบยอดเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภท skincare
ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรณีทบี่ รรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) มีสี เดียวกันแต่ มี
รู ปร่ างหรื อวัสดุทตี่ ่ างกัน
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์สีเดียวกันแต่วสั ดุหรื อรู ปร่ างต่างกันทาให้มีผลต่อทัศนคติ
หรื อไม่? อย่างไร?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโอ (27)
รู ้สึกไม่แตกต่าง เพราะสี เปรี ยบเสมือนการบอกสรรพคุณหรื อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
คุณอู๋ (26)
รู ้สึกแตกต่าง เพราะมีความรู ้สึกแตกต่างกันออกไปในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์
จากบรรจุภณั ฑ์ที่รูปร่ างหรื อวัสดุต่างกัน
คุณอิฐ (26)
รู ้สึกแตกต่าง เพราะ การสัมผัสวัสดุหรื อรู ปร่ าง รู ปทรงจะให้ความรู ้สึกที่ไม่
เหมือนกัน ต่อให้สีเดียวกันก็ตาม
คุณนัท (26)
รู ้สึกไม่แตกต่าง เพราะสี เปรี ยบเสมือนการบอกสรรพคุณหรื อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
คุณปาแมน (27) รู ้สึกไม่แตกต่าง เพราะสี เปรี ยบเสมือนการบอกสรรพคุณหรื อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณตาร์ (20) รู ้สึกแตกต่าง เพราะลักษณะการใช้ก็จะต่างกัน ปริ มาณก็จะต่างกัน
คุณไบท์ (19) รู ้สึกแตกต่าง เพราะเมื่อจับจะทาให้รู้วา่ สิ นค้านั้นมีราคาแพงหรื อมีมูลค่าแพง
หรื อไม่
คุณเจ (19)
รู ้สึกแตกต่าง แต่ต่างในทางที่ดี ทาให้จาแนกประเภทสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
คุณปลื้ม (19) รู ้สึกไม่แตกต่าง เพราะดูที่ตวั ผลิตภัณฑ์มากกว่า
คุณเบสท์ (19) รู ้สึกแตกต่าง เพราะถ้าวัสดุบางอย่างก็ดูมีราคา ดูทนทานมากกว่า ซึ่ งส่ งผลต่อการ
เลือกซื้ อ
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโบ๊ท (19) รู ้สึกแตกต่าง ด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน จุดประสงค์เปลี่ยน การใช้งานเปลี่ยน
คุณกิจ (19)
รู ้สึกแตกต่าง การใช้งานเปลี่ยน วิธีใช้เปลี่ยน
คุณกาย (19) รู ้สึกไม่แตกต่าง ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดูที่ตวั ผลิตภัณฑ์มากกว่า
คุณโจ (19)
รู ้สึกแตกต่างกัน เพราะสามารถสื่ อสารออกมาได้ต่างกัน ขวดแก้วอาจจะดูมีราคา
กว่าขวดพลาสติก ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้
คุณเค (25)
รู ้สึกแตกต่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภณั ฑ์เป็ นหลอดขนาดเล็กเป็ นพลาสติกสี
ขาว ก็จะดูเป็ นเวชสาอาง ส่ งผลให้คิดว่าผลิตภัณฑ์มีความอ่อนโยนมากกว่าบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
ความสาคัญหรื ออิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในการเลือกซื้อ
ตราสิ นค้ า
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีความสาคัญ/อิทธิ พลในการเลือกซื้ อตราสิ นค้าหรื อไม่?
อย่างไร?
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโอ (27)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ไม่สาคัญ เพราะซื้ อสิ นค้าที่ตวั ผลิตภัณฑ์มากกว่า
คุณอู๋ (26)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ เพราะจะทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจาก
การสัมผัส
คุณอิฐ (26)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ เพราะเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปลักษณ์ที่มีราคา ตราสิ นค้า
นั้นๆก็จะดูมีราคาด้วย
คุณนัท (26)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ เพราะเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปลักษณ์ที่มีราคา ตราสิ นค้า
นั้นๆก็จะดูมีราคาด้วย
คุณปาแมน (27) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ไม่สาคัญ เพราะซื้ อสิ นค้าที่ตวั ผลิตภัณฑ์มากกว่า
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณตาร์ (20) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ไม่สาคัญเท่าไหร่ เพราะเน้นที่สรรพคุณของผลิตภัณฑ์มากกว่า
คุณไบท์ (19) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ แต่ไม่เท่ากับตราสิ นค้า จะเก็บไว้เป็ นตัวเลือกในการ
เลือกซื้ อครั้งต่อๆไป
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คุณเจ (19)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ แต่ไม่เท่ากับตราสิ นค้า
คุณปลื้ม (19) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ เพราะถ้าบรรจุภณั ฑ์น่าสนใจก็น่าทดลองซื้ อมาใช้
คุณเบสท์ (19) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์สาคัญ เพราะรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ทาให้อยากทดลองซื้ อใช้
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโบ๊ท (19) ให้ความสาคัญกับบรรจุภณั ฑ์ มันต้องดูดีไว้ก่อน สื่ อถึงคนใช้ บ้านมีคนมาบ่อย
ต้องดูดีนิดนึง
คุณกิจ (19)
พิจารณาบรรจุภณั ฑ์ก่อน แต่ถา้ คุณสมบัติเหมือนเดิม ก็ไม่แตกต่าง แต่บรรจุภณ
ั ฑ์
ก็มีผลในการเลือกหยิบ
คุณกาย (19) เชื่อถือในแบรนด์มากกว่า บรรจุภณั ์ฑอะไรก็มนั เหมือนๆกัน ตราบใดที่เป็ นแบ
รนด์น้ นั
คุณโจ (19)
ให้ความสาคัญกับบรรจุภณั ฑ์มากกว่าตราสิ นค้า เพราะถ้าหากบรรจุภณั ฑ์น่าสนใจ
ก็น่าทดลองซื้ อเลย ผูช้ ายไม่ค่อยสนใจแบรนด์เพราะได้ศึกษาเท่าไหร่
คุณเค (25)
บรรจุภณั ฑ์มีความสาคัญมาก เพราะเป็ นสิ่ งที่สามารถบอกถึงความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ได้
บรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) กับการสร้ างทัศนคติ บุคลิกภาพหรื อ คุณค่ า
ตราสิ นค้ า
คาถาม: คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีส่วนในการสร้างทัศนคติดา้ นบวกหรื อลบ รวมถึงบอก
บุคลิกภาพหรื อคุณค่าของตราสิ นค้านั้นๆ หรื อไม่? อย่างไร?
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโอ (27) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ไม่มีผลต่อการสร้างทัศนคติในด้านๆใด รวมถึงการบุคลิกภาพ
หรื อคุณค่าตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆด้วย
คุณอู๋ (26)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติดา้ นความน่าเชื่อถือของตราสิ นค้า
คุณอิฐ (26) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติดา้ นการใช้งาน เพราะเชื่ อว่าถ้า
ผลิตภัณฑ์เลือกใช้วสั ดุหรื อคิดสร้างสรรค์รูปร่ างของบรรจุภณั ฑ์ได้ดี จะทาให้
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้านั้นๆดูน่าเชื่อถือและน่าทดลองใช้
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณนัท (26) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติในแง่ของการเห็นครั้งแรกและสร้าง
ความเชื่อทางด้านบวกหรื อลบได้เมื่อดูจากบรรจุภณ
ั ฑ์
คุณปาแมน รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ไม่ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติ บุคลิกภาพหรื อคุณค่าตราสิ นค้า
(27)
เพราะให้ความสาคัญกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มากกว่า
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณตาร์ (20) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติดา้ นความเหมาะสมในการเลือกใช้
งาน
คุณไบท์ (19) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติดา้ นการใช้งานและเลือกซื้ อ
คุณเจ (19)
รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติโดยตรง โดยเฉพาะเรื่ องของสี และ
รู ปลักษณ์ที่สามารถสื่ อถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
คุณปลื้ม (19) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติเรื่ องของสี และรู ปลักษณ์ที่สามารถ
สื่ อถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
คุณเบสท์ (19) รู ้สึกว่าบรรจุภณั ฑ์ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติเพราะเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้และบ่งบอก
ความเป็ นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆได้
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ชื่ อ (อายุ)
ความคิดเห็น
คุณโบ๊ท (19) มีส่วนในการสร้างทัศนคติโดยตรง เพราะมันสื่ อสารถึงตัวแบรนด์ ถึงตัวผูใ้ ช้ ดูดี
หรื อไม่อยูท่ ี่บรรจุภณ
ั ฑ์
คุณกิจ (19)
มีส่วนในการสร้างทัศนคติบา้ งไม่ส่งผลบ้าง ผลิตภัณฑ์หน้าอยากให้ดูดี แต่
ผลิตภัณฑ์ตวั ใส่ อะไรมาก็ซ้ื อถ้าเป็ นวาสลีน คือเชื่อในตัวแบรนด์มากกว่า
คุณกาย (19) ไม่มีส่วนในการสร้างทัศนคติ ดูที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่า
คุณโจ (19)
มีส่วนในการสร้างทัศนคติและสื่ อสารความเป็ นแบรนด์ได้
คุณเค (25)
มีส่วนในการสร้างทัศนคติเพราะบรรจุภณั ฑ์สามารถความเป็ นเอกลักษณ์ของตรา
สิ นค้านั้นๆได้
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คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว (skincare) ในอุดมคติและใน อนาคต
คาถาม: 1. คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท Skincareในอุดมคติของคุณต้องมี
คุณสมบัติอะไรบ้าง?เพราะเหตุใด?
2.

คุณคิดว่าบรรจุภณั ฑ์เครื่ องสาอางประเภท
Skincareในอนาคตควรมีลกั ษณะแบบใด?

กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ความคิดเห็น
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณโอ (27)
ต้องดูดีท้ งั รู ปร่ างและเลือกใช้วสั ดุที่ดู ต้องมีการออกแบบให้สามารถพกพาได้
มีราคา
ง่ายขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้งานได้
ตลอดเวลา
คุณอู๋ (26)
ต้องตอบสนองการใช้งานให้ได้ใน
บรรจุภณั ฑ์สามารถเมินสภาพผิวได้และ
ทุกๆสถานการณ์
ปรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามสภาพผิว
ณ ขณะนั้นๆได้เลย เป็ นการเพิ่มบทบาท
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มากขึ้นอีกระดับ
คุณอิฐ (26)
ต้องมีการป้ องกันผลิตภัณฑ์ภายในให้ อยากให้เครื่ องสาอางประเภทดูแลผิว
ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ทาให้ (skincare) ทาบรรจุภณั ฑ์เป็ นแบบ
เสื่ อมสภาพช้าที่สุดและต้องดูดี
ลูกกลิ้ง เนื่องจากจะได้สะดวกต่อการใช้
งานและรวดเร็ ว ไม่เสี ยเวลาให้การทา
และอยากให้ทาขนาดเล็กเพื่อพกพาใน
ทุกๆแบรนด์
คุณนัท (26)
ต้องสะดวกต่อการใช้งาน
อยากให้มีระบบสัมผัสแบบมีsensor เมื่อ
เอามือรองบริ เวณฝาปั๊ ม ผลิตภัณฑ์ก็จะ
ไหลออกมา เพื่อความสะดวกสบายและ
รวดเร็ ว อีกทั้งยังอยากให้มีบรรจุภณั ฑ์
เกี่ยวกับผิวหน้าที่สามารถทาหน้าที่
เป็ นมาส์ค ล็อคบรรจุภณ
ั ฑ์ตามโครง
หน้าของผูใ้ ช้ กล่าวคือ เมื่อต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ ก็แค่นาบรรจุภณั ฑ์วางลงบน

211
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 1
ความคิดเห็น
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
ใบหน้า ผลิตภัณฑ์ก็จะเข้าถึงผิวหน้าทุก
ส่ วน โดยมือไม่เปื้ อนเลย ทั้งนี้ก็เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ วเช่นเดียวกัน
คุณปาแมน
ต้องใช้วสั ดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อยากให้มีบรรจุภณั ฑ์ที่สามารถบรรจุ
(27)
นั้นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัว ผลิตภัณฑ์หลายๆประเภทได้ในหนึ่งอัน
ผลิตภัณฑ์
เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการบารุ งผิว
ทาให้ใช้งานบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เพียงหนึ่งครั้งก็เสร็ จขั้นตอนการ
ดูแลผิวแล้ว
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ความคิดเห็น
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณตาร์ (20)
หลอดและขวดปั๊ ม เพราะเป็ นวัสดุ
ขวดใสที่สามารถวัดปริ มาณผลิตภัณฑ์
และรู ปร่ างที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ได้ และเป็ นแบบระบบเซ็นเซอร์ เพื่อ
ด้านดูแลและชาระล้างมากที่สุด อีกทั้ง ความรวดเร็ วและไม่เลอะเทอะ
ยังสะดวกต่อการใช้งาน
คุณไบท์ (19) ขวดปั๊ ม เพราะใช้งานสะดวก
ขวดปั๊ มแบบระบบเซ็นเซอร์ เพื่อความ
รวดเร็ วและไม่เลอะเทอะ
คุณเจ (19)
สี ตอ้ งแสดงถึงความเป็ นธรรมชาติ
อยากให้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันแต่มี
ขวดใสๆ พกพาสะดวก
บรรจุภณั ฑ์ที่มีแนวทางแตกต่างเพื่อตอบ
รับความชอบของคนที่ไม่เหมือนกัน
ควรเป็ นแบบเรี ยบง่าย แต่ดูหรู หรา
อยากให้มีแบบรี ฟิลกับผลิตภัณฑ์ผวิ หน้า
บ้าง
คุณปลื้ม (19) ขวดปั๊ มพลาสติกเพราะสามารถรับรู ้ อยากได้ครี มทาหน้าแบบมาร์ ค แบบแค่
ปริ มาณผลิตภัณฑ์ได้
วางบนใบหน้าก็ทาได้ทวั่ หน้าได้แล้ว
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กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 2
ความคิดเห็น
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณเบสท์ (19) ขวดแบบหลอดพลาสติก เพราะ
อยากได้บรรจุภณั ฑ์แบบรู ปลักษณ์ล้ า
สามารถตรวจเช็คปริ มาณคงเหลือได้ สมัยมากขึ้น
กลุ่มผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ ในเจนเนอเรชั่ นวายตอนปลาย (อายุ 19 - 27 ปี ) กลุ่มที่ 3
ความคิดเห็น
ชื่ อ (อายุ)
ในอุดมคติ
ในอนาคต (นวัตกรรม)
คุณโบ๊ท (19) ใช้งานง่าย(ขวดปั๊ ม) สะอาด ตัว
ผลิตภัณฑ์ all-in-one และเป็ นสเปรย์
ผลิตภัณฑ์จะสัมผัสกับตัวผูใ้ ช้นอ้ ย
ทีเดียวเสร็ จทั้งหน้าทั้งตัว อยากให้เร็ ว
หากไม่ได้ใช้งาน
ง่าย ครบถ้วน ประหยัดเวลา
คุณกิจ (19)
ต้องมีอย. มอก. มีเครื่ องหมาย มีการ เซนเซอร์ กะปริ มาณให้เรี ยบร้อย ตั้งค่า
ตรวจสอบแล้ว พลาสติกซี ลไว้วา่ ยัง ปริ มาณได้เอง ไม่สิ้นเปลือง ปริ มาณ
ไม่ได้แกะ
แน่นอน ติดผนังไว้ แล้วเติมรี ฟิลได้
คุณกาย (19)
ใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ ว
สเปรย์เหมือนโบ๊ท เร็ วด้วย ไม่เลอะ
คุณโจ (19)
การดีไซน์ของบรรจุภณั ฑ์ความเป็ นสี อยากให้ในหนึ่งบรรจุภณั ฑ์สามารถ
โทนมืด และมีสีเงินเข้ามาประกอบ มี บรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลายตัว เพราะ
รู ปร่ างเรี ยว ก็จะดูน่าเชื่ อถือและน่าซื้ อ สะดวกต่อการใช้งานและรวดเร็ ว
คุณเค (25)
เน้นการใช้งานง่ายเป็ นหลัก ไม่ใช้
กดครั้งเดียวสามารถได้ผลิตภัณฑ์หลาย
พื้นที่มาก และชอบบรรจุภณั ฑ์แบบ อย่างพร้อมๆกัน
ใส

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล
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