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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดส าหรับเพศชายใน
เขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือ
สะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
และส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่อาย ุ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ประสบการณ์ในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด มีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อ
การตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครเรียงล าดบัความส าคญั
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 



ค าส าคัญ: ครีมกนัแดด, เพศชาย, การตดัสินใจซ้ือ 
Abstract 

The purposes of this research, the decision-making of male’s behavior in purchasing the 

sunscreen in the Bangkok area, were: 1.) To study demographic factors have related to purchasing 

sunscreen decisions for men in Bangkok, 2.) To study brand image factors and marketing mix affecting 

the behavior buying sunscreen decisions for men in Bangkok. A sample selected from the men who live 

in Bangkok amount 400 people by determining the sample size of the Yamane formula. Using random 

sampling accidentally or conveniently. This research instrument used was a questionnaire was divided 

into four parts of them were: 1.) Demographic factors, 2.) Brand image factors, 3.) Marketing mix factors, 

and 4.) Buying decision factors. 

 The findings showed that the demographic factors, for instance, age, level of education, career, 

salary per month, the experiences of using the product, and the place where they have been to buy the 

sunscreen product are related directly to buying sunscreen decisions for men in Bangkok. At the 0.05 

statistically significant confidence level and the factors affecting the buying sunscreen decision for men 

in Bangkok, ranked by important were product and marketing promotion. 

Keywords: sunscreen, male, man, decision-making 

บทน า 

“ครีมกนัแดด” ถือเป็นอีกผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถกา้วขา้มการเป็นสินคา้ฤดูกาลท่ีมียอดขายดีท่ีสุด
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ดว้ยสัดส่วน 40-50% ของการขายตลอดทั้งปี มาสู่สินคา้ท่ีขายได้
ตลอดทั้งปี ท าให้สินคา้ตวัน้ีมีอตัราการเติบโตท่ีน่าสนใจ และตลอดหลายปีท่ีผ่านมายงัมูลค่าตลาดก็ไม่
นอ้ย 

ยูโรมอนิเตอร์ไดส้ ารวจมูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์กนัแดดพบว่าว่าตลาดผลิตภณัฑ์กนัแดดเติบโตขึ้น
เร่ือย ๆ (Euromonitor,2018) และขอ้มูลจาก ศูนยว์ิจยักสิกรไทย เผยว่าตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงาม
ของผูช้าย มีมูลค่าประมาณ 35,000 ลา้นบาทโดยตลาดส่วนใหญ่เติบโตจากกลุ่มผูช้ายอายรุะหวา่ง 20-39 ปี 
หรือ กลุ่ม Millennials ท่ีเร่ิมสนใจดูแลบุคลิกภาพของตนเอง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2561) 

ขณะเดียวกันธุรกิจความงามก็ไม่ไดมุ่้งไปท่ีกลุ่มลูกคา้เฉพาะผูห้ญิงอีกต่อไป เม่ือยุคน้ีมีลูกคา้
ผูช้ายท่ีใส่ใจภาพลกัษณ์และดูเเลตวัเอง เพิ่มขึ้นจ านวนมาก เคร่ืองส าอางและเคร่ืองประทินผิวไม่ได้เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีจ ากัดเฉพาะสุภาพสตรีอีกต่อไป ตลาดเคร่ืองส าอางผูช้ายในจีนมีมูลค่าสูงถึง 44 ,350 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดวา่จะเติบโตมีมูลค่าเท่าตวัในปี 2573  หรืออีก 12 ปีขา้งหนา้ (วิมาลี,2562) 

จากขอ้มูลและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาเป็นการตอกย  ้าให้เห็นว่า ตลาดครีมกนัแดดยงัคงไดรั้บ
ความตอ้งการจากผูบ้ริโภคเสมอมาดูไดจ้ากมูลค่าตลาดท่ีโตขึ้นเร่ือย ๆ โดยส่วนประสมทางการตลาดและ



ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือครีมกันแดด แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่
แน่นอน การแข่งขนัท่ีรุนแรง ตน้ทุนสินคา้หรือการประชาสัมพนัธ์ท่ีสูงขึ้น ท าใหก้ลยทุธ์ท่ีน ามาใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจครีมกันแดดส าหรับเพศชายควรต้องมีความเหมาะสมและคุ ้มค่า ผู ้วิจัยได้เล็งเห็น
ความส าคญัในส่วนน้ี จึงไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยมีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา เพื่อให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดส าหรับเพศชาย สามารถน าผลวิจยัไปใชใ้นการวิเคราะห์แนวโน้มของ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจขยายผลไปสู่การก าหนด หรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนั
แดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายใน
เขต กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขต กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหน้กัการตลาดสามารถน าผลวิจยั ในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีไดรั้บการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ช้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ทบทวนวรรณกรรม 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Kotler (2000 อ้างใน รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ , 2550) ได้ให้ความหมายและอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไวว้่า เป็นภาพความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง
หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง หรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึง โดยส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการส่งเสริมการขายและการโฆษณาเพื่อบอกถึงลักษณะของสินค้า โดยจะเน้นไปท่ี
คุณลกัษณะเฉพาะหรือจุดขายท่ีเด่นชดั แมสิ้นคา้หลายยี่ห้อจะมาจากบริษทัเดียวกนั แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องมี
ภาพลกัษณ์เหมือนกนั เพราะภาพลกัษณ์ของตรายีห่้อถือว่าเป็นส่ิงท่ีเฉพาะตวั โดยจะขึ้นอยู่กบัการก าหนด



ต าแหน่ง ท่ีจะครองใจ  (Positioning) ผู ้บ ริโภคของสินค้า ท่ีบ ริษัทต้องการให้ มีความแตกต่ าง 
(Differentiation) จากยีห่อ้อ่ืนๆของคู่แข่ง 

Kotler (2003 อา้งใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพนัธ์, ยุทธนา ธรรมเจริญ, อุไร
วรรณ แยม้นิยม, และอดิลล่า พงศ์ยี่หลา้, 2548, หน้า 538) ไดอ้ธิบายค าว่าเร่ืองตราสินคา้ไวว้่าในกลยุทธ์
ผลิตภณัฑ์ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัจะสามารถก าหนดราคาสินคา้ท่ีสูงได ้ดงันั้นการสร้างตราสินคา้จึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัมาก ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความซับซ้อนและยงัสามารถส่ือความหมายไดถึ้ง 6 ดา้น 
ดังน้ี คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า (Value) วฒันธรรม (Culture) บุคลิกภาพ 
(Personality) และผูใ้ช ้(User)  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix ) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมการตลาดไวว้า่ 

หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยองกรคจ์ะใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายโดยจะประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอขายไปยงัตลาด โดยจะตอ้งสามารถท า
ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจหรือสนใจส่ิง 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ โดยผูบ้ริโภคจะตอ้ง
ไดค้วามรู้สึกวา่การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้นคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีใชจู้งใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความ
ตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

4. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือ
บริการ โดยมีสถานบนัการตลาดเป็นสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการออกสู่ตลาดเป้าหมาย  

การตัดสินใจซ้ือ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552 อา้งถึงใน อรอนงค ์ทองกระจ่าง, 2560) ในการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคเลือก

จะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นผูบ้ริโภคจะเลือกจากขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ แมผู้บ้ริโภคจะมีความ
แตกต่างในความต้องการแต่ก็มีรูปแบบการตัดสินใจท่ีคล้ายกัน โดยการตัดสินใจจะแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)  
2) การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)  
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  
4) การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making)  
5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior)  

 
 



ขอบเขตของงานวิจัย 
1.ตวัแปรอิสระ  
- ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานะภาพ

ครอบครัวประสบการณ์ในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ได้แก่ คุณสมบติั (Attributes) คุณค่า (Values) และบุคลิกภาพของผูใ้ช้  

(User Personality) 
- ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
2. ตวัแปรตาม  
- การตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษา
ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัยทั้ ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC 
ทั้งหมดเท่ากบั 0.59 และน าไปทดลองใช ้กบักลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 
และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 แสดงว่าขอ้ค าถามมี
ระดบัความเช่ือมัน่สูง สามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยั

ประชากรศาสตร์ 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะห์ ตวัแปรปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการ

ตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

2.1 ใชส้ถิติ Chi-Square เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร จ าแนกตามปัจจยั

ประชากรศาสตร์ 



2.2 ใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) เพื่อหาตวัแปรท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับ

เพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดส าหรับเพศชายในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขต กรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก โดย

เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ดา้นคุณค่า (Values) ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณสมบัติ (Attributes) ปัจจยัทางดา้นช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ปัจจัยทางด้านราคา และปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านบุคลิกภาพของผู ้ใช้ (User 

Personality) 

 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดส าหรับเพศชายของ

ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

  2.1 ผูบ้ริโภคเพศชายในเขต กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานะภาพครอบครัว ประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด และสถานท่ีซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

  2.2 ผูบ้ริโภคเพศชายในเขต กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นสถานภาพทางครอบครัว ไม่

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ครีมกนัแดดส าหรับเพศชายของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครสามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

  3.1 ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้น

คุณสมบติั (Attributes) ดา้นคุณค่า (Values) และดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้

(User Personality) ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทัลใน

กรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

กนัแดดส าหรับเพศชายของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครสามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 



  4.1 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

  4.2 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดส าหรับเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

 1. ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมกันแดด

ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ สถานะภาพ

ครอบครัว ประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดและสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดท่ีแตกต่างกนั

ท าให้การตดัสินใจซ้ือครีมกันแดดต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคญัท่ี 0.05  ซ่ึงการศึกษาน้ีสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ สุดารัตน์ โลกธรรมรักษ ์(2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตกณัฑ์บ ารุง

ผิวส าหรับเพศชายของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายต่างกนั สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ สุภาพ มานนท ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือครีมกนัแดดของนักกีฬาในเขตกรุงเทพมหานครโดยระบุว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนักกีฬาดา้นอายุท่ี

แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมกนัแดดแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สุชญา อาภาภทัร (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away 

ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีท า

ใหก้ารเลือกซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away ของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั คือ อาย ุระดบัการศึกษา และ

รายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือ

เคร่ืองส าอางประเทศเกาหลีประเภท ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Skin care) ส าหรับผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุบลรัตน์ บวัเสถียร (2563) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ยเูซอริน ในเขตภาษีเจริญโดยระบุวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ 

อาชีพ รายได ้sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ยเูซอริน ในเขตภาษีเจริญ 



 2. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  3.1 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนั

แดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของคุณภาพของครีมกันแดดท่ีดีต้องไม่ท าให้หน้าลอย 

รองลงมาคือครีมกนัแดดท่ีดีตอ้งมี ค่า SPF ท่ีสูง และล าดบัสุดทา้ยคือรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ท่ี

ดีตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นผูช้ายไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตยา อุ่น

อ่อน (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของคนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยมากกบัส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s Marketing) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครีมบ ารุงผิวหน้ามี

ความหลากหลาย (Product) ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s Marketing) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพ มานนท์ (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมกนัแดดของนกักีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากครีมกนัแดด

เม่ือมีการพฒันาให้มีค่า SPF สูงจะท าให้มีสารเคมีตกคา้งเพราะนกักีฬาหรือผูบ้ริโภคคิดว่ายิง่ SPF สูงๆ ยิ่ง

ดีสามารถป้องกนัแดดไดน้านแต่ความจริงแลว้ยิ่งสูงยิ่งมีสารตกคา้งท าให้ผิวเกิดการอุดตนัเป็นสิวง่ายเกิด

แพไ้ดง่้าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ พิสิฐเวช (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใชแ้ละส่วน

ประสมทางการตลาดเคร่ืองส าอางส าหรับผิวหน้าของผูช้ายวยัท างานในเขตจังหวดัภูเ ก็ต พบว่า ระดบั

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดเคร่ืองส าอางส าหรับผิวหน้าโดยภาพรวม อยู่ใน ระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

  3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ครีมกันแดดส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จะให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของพนักงานขายท่ีดีตอ้ง

สามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งละเอียด รองลงมาคือผูบ้ริโภคชอบดูศิลปินหรือผูมี้อิทธิพลบน

ส่ือโซเชียล ท่ีเป็นเพศชายมาแนะน าสินคา้บนโลกออนไลน์ และล าดบัสุดทา้ยคือ ภาพจ าโฆษณาสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคจ าไดแ้ม่น ส่วนมากจะเป็นภาพจ าเก่ียวกบัเสน่ห์ดึงดูดทางเพศตรงขา้ม ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ นนัฑริกา เครือสา (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวแบรนดเ์ดอ ลีฟ ของลูกคา้



ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว่าด้านท่ีมีผลมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ์ และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวลัย ์มิตรประทาน  (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพื่อ

ป้องกนัแสงแดด ในดา้นของเหตุผลท่ีเลือกใช ้โอกาสท่ีใช ้และการรับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศ

ชาย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางและเพื่อพฒันาแผนการตลาดในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดส าหรับเพศชายในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

 จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดของผูบ้ริโภคเพศชายในเขต กรุงเทพมหานคร ดงันั้นนกัการตลาดหรือ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ ควรน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เนน้เร่ืองคุณภาพของครีมกนัแดด วา่เป็นครีมกนัแดดท่ีดี

เหมาะส าหรับเพศชาย เม่ือทาครีมกนัแดดแลว้จะสามารถปรับสีผิวไดโ้ดยไม่ท าใหห้นา้ลอยหรือหนา้เทา 

ในส่วนของผลิตภณัฑย์งัคงตอ้งเพิ่มส่วนผสมของ ค่า SPF ท่ีสูงขึ้นใหเ้หมาะกบัสภาพอากาศของเมืองไทย

เพื่อตอบโจทยว์ิถีชีวิตของผูช้าย และหากมีการจดัท าบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงความเป็นผูช้ายไดจ้ะดีมาก  

 2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดของผูบ้ริโภคเพศชายในเขต กรุงเทพมหานคร ดงันั้นนกัการตลาด

หรือผูป้ระกอบการร้านคา้ ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของพนกังานขายโดยพนกังานขายท่ีดีตอ้งสามารถ

ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งละเอียด พูดจูงใจลูกคา้ให้สนใจผลิตภณัฑแ์ละสามารถตอบค าถาม

ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น นอกจากนั้นควรมีการใชศิ้ลปินหรือผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียลท่ีเป็น

เพศชายมาแนะน าสินคา้บนโลกออนไลน์เพราะปัจจุบนักระแสสังคมออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมหากมีการ

โปรโมทสินคา้ผา่นทางออนไลน์จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ การโฆษณาก็ส าคญัเพราะจากการวิจยั

พบวา่ผูบ้ริโภคมีภาพจ าจากโฆษณาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจ าไดแ้ม่น ส่วนมากจะเป็นภาพจ าเก่ียวกบัเสน่ห์ดึงดูด

ทางเพศตรงขา้ม ดงันั้นควรจะท าโฆษณาท่ีเก่ียวกบัเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงขา้มดว้ย 



ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ครีมกนัแดดส าหรับ

เพศชายในเขต กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นพฤติกรรม เพื่อให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ขึ้น 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ควรขยาย

ขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลุมมากขึ้น เพื่อท่ีไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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