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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศ
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า
ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างเพศชายใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 4  ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด และ ส่วนท่ี 4 เป็นการประเมินการตดัสินใจซ้ือ  

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานะครอบครัว มี
ความสัมพนัธ์ทางตรงต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขต



กรุงเทพมหานครเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นคุณภาพการ
รับรู้ และปัจจัยด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ ในขณะท่ี ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงตราสินคา้ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลทางตรงต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุง
ผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ: ครีมบ ารุงผิว, เพศชาย, การตดัสินใจซ้ือ 
Abstract 

the objectives of the research, The decision-making of male’s behavior in purchasing the facial 

cream in the Bangkok area, were: 1.) To study factors have related to buying facial cream decisions for 

men in Bangkok divided by a demographic factor 2.) To research the Brand equity factors and Marketing 

mix affecting the behavior buying facial cream decision 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.) Demography factors 2.)  Brand equity factors 3.) Marketing 

mix factors and 4.) Buying decision factors. 

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

and family status are related directly to buying facial cream decisions for men in Bangkok at the 0.05 

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

in Bangkok, ranked by highest effect were product factors, price factors, perceived quality factors and 

brand associations factors while the brand awareness factors, place factors, and promotion factors are not 

directly to buying facial cream decisions for men in Bangkok. 

Keywords: facial cream, male, man, decision-making 

บทน า 

อุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตท่ี 6.7% ดว้ยมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.18 
แสนลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มสกินแคร์ดูแลผิวหนา้ ซ่ึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดใน
กลุ่มสกินแคร์อยูท่ี่ 81% (กนกกร ณ. ระนอง, 2563) 

ตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามของผูช้าย มีมูลค่าประมาณ 35,000 ลา้นบาท โดยตลาดส่วน
ใหญ่เติบโตจากกลุ่มผูช้ายอายรุะหวา่ง 20 - 39 ปี หรือกลุ่ม Gen Y (Millennials) ท่ีเร่ิมสนใจดูแลบุคลิกภาพ
ของตนเองสูง โดยเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวเร่ิมไดรั้บความนิยม และมีอตัราเติบโตสูงในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากผูช้ายยคุใหม่มีการออกก าลงักายหรือมีกิจกรรมกลางแจง้มากขึ้น (ศูนยว์ิจยักสิกร
ไทย, 2561) 



การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความส าคญัมากต่อสายตาผูบ้ริโภคโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการสร้าง
ทศันคติและความเช่ือมัน่ต่อตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคและ
ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการวางแผนกลยุทธ์ในการส่ือสารคุณค่าตราสินคา้ออกในรูปแบบต่าง ๆ   (Keller, 
1993) 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่าธุรกิจดา้นเคร่ืองส าอาง(Cosmetic) และครีมบ ารุงผิว (Skincare) 
ส าหรับเพศชายเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอยา่งมาก นั้นก็หมายความวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจมีผูด้  าเนิน
ธุรกิจดา้นน้ีมากขึ้น ดงันั้นนกัการตลาดจะตอ้งทราบว่าอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมา
จากทางใด และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูว้ิจยัจึงเกิด
ความสนใจในการค้นคว้า วิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ และดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 

1.เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานะ
ครอบครัว น่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด น่าจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อใหน้กัการตลาดสามารถน าผลวิจยั ในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
และดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีไดรั้บการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชแ้ละท าการตลาดในรูปแบบ
ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  



ทบทวนวรรณกรรม 
คุณค่าตราสินค้า 
Kotler (2009) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้ว่าเป็นคุณค่าท่ีเพิ่มของผลิตภณัฑ์และบริการโดยจะ

สะทอ้นถึงวิธีคิดความรู้สึกหรือการแสดงออกของผูบ้ริโภคโดยให้ความส าคญักบัตราสินคา้เช่นเดียวกบั
ราคาส่วนแบ่งตลาดหรือความสามารถในการท าก าไรคุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจับตอ้ง
ไดแ้ละมีคุณค่าทางดา้นจิตใจและดา้นการเงินของบริษทัสินคา้และบริการนั้น 

ศิริวรรณ สรีรัตน์ และคณะ (2543, น. 93อา้งถึงใน สุชาวดี บุญเพช็ร,2562) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีมีการรับรู้ (perceived Value) ในมุมมองของลูกคา้ตราสินคา้ของ
บริษทัมีความหมายในทางบวก คุณค่าตราสินคา้สามารถช่วยสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงัน้ี 

1. สามารถลดค่าใชจ่้ายในทางการตลาดได ้เพราะลูกคา้มีการรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 
และมีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyal ty)  

2.มีสภาพคล่องทางการคา้ในการต่อรองกบัผูจ้ดัจ าหน่ายและผูค้า้ปลีกเพราะลูกคา้คาดหวงัว่า
พ่อคา้คนกลางจะจดัหาตราสินคา้ไวส้ าหรับขาย 

3. สามารถตั้งราคาไดสู้งกวา่คู่แข่งเพราะตราของสินคมีคุณภาพการรับรู้ ท่ีสูงกวา่คู่แข่ง 
4. สมารถขยายตราสินคา้ไดม้ากขึ้น เพราะช่ือของตราสินคา้ไดส้ร้างความเช่ือถือสูงดงันั้น ตรา

ของสินคา้จะช่วยใหบ้ริษทัหลีกเสียงการแข่งขนัดา้นราคาได ้
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix ) 
Kotler (2000) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทัหรือ

กิจการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองกลุ่มป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

เสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 11 อา้งถึงใน นิธิภทัร์ เศรษฐศาศวตั, 2562) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีบริษทัน าเสนอสินคา้และ/หรือบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงราคาของสินคา้และ/หรือบริการอยู่
ในระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยินดีท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครบครันและ
ครอบคลุม อีกทั้งมีการสร้างแรงจูงใจผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ ตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอย่าง
ถูกตอ้ง 

การตัดสินใจซ้ือ 
Kotler (1997) ไดอ้ธิบายทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือไวว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นผลมาจากอิทธิพล

ของปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคมและปัจจยัส่วนบุคคล และเช่ือว่าปัจจยัดา้นทางวฒันธรรมส่งผล
กวา้งและลึกมากท่ีสุดเพราะเช่ือว่าวฒันธรรมเป็นรากฐานส าคญัท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการและพฤติกรรม 
ซ่ึงส่งผา่นมาจากครอบครัวและสถาบนัส าคญัอ่ืนๆ” 



Schiffman & Kanuk (2010) กล่าววา่ การตดัสินใจ คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือก
ขึ้นไป และตอ้งท าการตดัสินใจในการเลือกทางใดทางหน่ึง เช่น การเลือกผลิตภณัฑต์ราสินคา้ กิจกรรม ซ่ึง
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer decision making) คือ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ณ จุดขาย 
โดยผูบ้ริโภคมีบทบาทในการเป็นผูซ้ื้อ ผูช้  ้าระเงิน และเป็นผูใ้ชสิ้นคา้ 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1.ตวัแปรอิสระ  
- ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ สถานภาพครอบครัว  
-ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงตราสินคา้ ปัจจยัดา้นคุณภาพการรับรู้ 

ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
-ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
2. ตวัแปรตาม  
-การตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ การประเมิน

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษา
ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยัทั้ง 3 ท่าน พบวา่ ค่า IOC สูงสุด 
เท่ากบั 1 ต ่าสุดเท่ากบั 0.83 ซ่ึงขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 และน าไปทดลองใช ้กบักลุ่มผูบ้ริโภค
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามมากกวา่ 0.70 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูง สามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

   1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัย

ประชากรศาสตร์  

  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ ตวั

แปรปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า

ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 



2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

    2.1 ใชส้ถิติ Chi-Square เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

    2.2 ใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) เพื่อหาตวัแปรท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า

ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี – 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 60.80 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.8  อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

41.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.5 สถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 

91.5 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขต

กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลท่ีสุด เรียงล าดบัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นคุณภาพการรับรู้ และปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 โดยมีดา้นคุณภาพของประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีร้อยละ 44.9 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 

44.9 

 2. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขต

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

  2.1 ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ด้อายุ , ระดบั

การศึกษา อาชีพ และสถานะครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศ

ชายในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

  2.2 ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์

ทางตรงกบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศ

ชายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

  3.1 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าทางด้านคุณภาพการรับรู้  ภาพรวมของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนความคิดเห็นในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  4.12  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.902 และปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้ะแนน

ความคิดเห็นในระดบัมากเช่นกนั ท่ีค่าเฉล่ีย  3.81  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.026 โดยตวัแปรทั้ง 



2 ดา้นลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  

3.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงตราสินค้าภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

คะแนนความคิดเห็นในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.62  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.076 และเป็นตวัแปร

ท่ีไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศ

ชายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

  4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์  ภาพรวมของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดับมาก ค่าเฉล่ีย  4.14  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.874 และปัจจยัดา้นราคา ให้ความส าคญัท่ีระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน มีท่ีค่าเฉล่ีย 4.32  และ ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.805 โดยตวัแปรทั้ง 2 ดา้น ลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า

ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

4.2 ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ภาพรวมของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดับมาก ค่าเฉล่ีย  3.62  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.097 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัท่ีระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกันท่ีค่าเฉล่ีย 3.82  

และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.028 ปัจจยัทั้ง2 ดา้นไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

บ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชายในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

 วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า

ส าหรับเพศชายในเขต จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และสถานะครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศ

ชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 หรืออีกนัยหน่ึงคือ ปัจจัยเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการ

ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของกอแก้ว กรกีรติ (2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางเพื่อบ า รุงผิวในร้านสะดวกซ้ือของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ไกรสร ธรรมรักษา (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยทีส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูช้ายจากส่ือโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระบุว่า อายุ ระดบัการศึกษา 



สถานภาพ อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจของปัจจยัทางดา้นส่ือโฆษณาในการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์

ครีมบ ารุงผิวหนา้ของเพศชาย ทั้งน้ีปัจจยัทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ทางตรงอาจเป็น

เพราะสินคา้หรือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าในทอ้งตลาดมีให้เลือกหลาหลายแบบ หลายระดบัราคา และกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการซ้ือจึงส่งผลให้ปัจจัยในด้านน้ีไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางตรงท่ีก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครสุดท่ีสุดเรียงล าดบัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

และตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวของกลุ่มผูบ้ริโภคไดจ้ริง ซ่ึงตอ้งน าเสนอในรูปแบบ

บรรจุภณัฑ์ท่ีมีสวยงามทนัสมยัเป็นหลกั โดยให้ระดบัความส าคญัในระดบัมาก นอกจากน้ีกลุ่มผูบ้ริโภค

ตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าในราคาท่ีพึงพอใจท่ีจะจ่ายท่ีสุด ราคามีเหมาะสมกบัคุณภาพของ

สินคา้ และเหมาะสมกบัปริมาณโดยให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ ชนรดา บุญพิทกัษ์ (2562) ไดศึ้กษาสาเหตุในการเลือกใชค้รีมบ ารุงผิวกายของผูบ้ริโภคใน 

อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรีท่ีพบว่าผูบ้ริโภคมกัเลือกสินคา้ในราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์และราคา เหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์จากนั้นดา้นผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีการรับรอง คุณภาพ

ของสินคา้หรือท่ีเรียกว่า อย. สินคา้จะตอ้งไม่มีสารเคมีท่ีเป็น อนัตรายต่อผิว รูปแบบของบรรจุภณัฑ์มี

ความสวยงาม และ เบญจภรณ์ ผดุงรส (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางส าหรับใบหน้าในพื้นท่ีต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้

ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั  และสอดคลอ้งกบัมนัตาภรณ์ อนะวชัพงษ์ (2559) จากเร่ือง

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวของผูบ้ริโภคเพศ

ชายสมยัใหม่ ท่ีให้ความเห็นว่าความแตกต่างของบรรจุภณัฑ์ เคร่ืองส าอางประเภทดูแลผิวสามารถส่ือถึง

มูลค่าและความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์หรือตราสินคา้นั้น ๆ ได ้

 2. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับเพศชาย

ในเขตกรุงเทพมหานครสุดท่ีสุดเรียงล าดบัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการรับรู้ และปัจจยัดา้นการเช่ือมโยง

ตราสินคา้ ปัจจยัแต่ละดา้นกลุ่มผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างมาก โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

รับรู้ในคุณภาพสินคา้จากเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพเป็นหลกั รองลงมาจะเป็นการรับรู้ในคุณภาพสินคา้

จากตราสินคา้ และรับรู้จากส่วนประกอบของสารท่ีใชบ้นบรรจุภณัฑ์ นอกจากน้ีกลุ่มผูบ้ริโภคยงัเลือกซ้ือ



สินคา้ เพราะตราสินคา้บอกถึงสถานะทางสังคมของผูใ้ชห้รือซ้ือตามรสนิยมเป็นอนัดบัแรก ๆ และหาก

ตราสินคา้ใชพ้รีเซนเตอร์ดารา/นกัร้องท่ีตนช่ืนชอบก็จะพิจารณาในการซ้ือสินคา้ไปทดลองใชด้ว้ย ซ่ึงผล

การศึกษาน้ีสอดคลองกบัการศึกษา ภารดี ชางประยูร (2557)  ท่ีไดศึ้กษาการศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณค่า

ตราสินคา้ ความช่ืนชอบตรา สินคา้และความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลใกรุง

เทพมหานคร ท่ีระบุวา่ คุณค่าตราสินคา้ไดรั้บอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ ในดา้นคุณภาพ

มากท่ีสุด และWenjun Jiang (2562) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลคุณภาพการให้บริการและคุณค่าตรา

สินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าเม่ือคุณค่า

ตราสินคา้ในดา้นต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งแตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายใน

เขกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

    1.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

มีผลต่อกระการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด ดงันั้น

นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการควรน าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพจริงๆ และมีคุณสมบติัตท่ีสามารถแกไ้ข

ปัญหาผิวหนา้ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ียงัตอ้งน าเสนอสินคา้ในบรรจุภณัฑท่ี์มีรูปลกัษณ์ทนัสมยั

สวยงามน่าใชเ้พราะผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑอ์ยา่งมาก 

   1.2 ปัจจยัดา้นราคา  จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผล

ต่อกระการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมาก ดงันั้น

นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรจะมีการจดักลยทุธ์ทางดา้นราคาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

มีการจดัระดบัราคาตามกลุ่มสินคา้  ราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์และมีความเหมาะสม

กบัปริมาณ เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีพึงพอใจจะจ่ายท่ีสุด จึงควรมีหลายระดบัราคาให้

เลือกซ้ือ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ท่ีมากขึ้น 

 2. ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายในเข

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการรับรู้ และปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี 

      2.1 ปัจจยัดา้นคุณภาพการรับรู้ ผลจากวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคเพศชายใหค้วามส าคญักบั

คุณภาพการรับรู้จากตราสินคา้อยา่งมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะตอ้งทราบถึงลกัษณะ สังคม 

วฒันธรรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอยา่งท่องแท ้จึงจะสร้างคุณภาพสินคา้ท่ีดีได ้โดยผลิตภณัฑด์งักล่าว

จะตอ้งผา่นการรองรับหรือการรันตีคุณภาพสินคา้จากหน่วยงานภาครัฐหรือตอ้งมีเคร่ืองหมายรับรอง

คุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควรระบุสารประกอบต่างๆท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมของครีมบ ารุงผิวหนา้



ลงบนบรรจุภณัฑด์ว้ยเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัให้

ความส าคญักบัช่ือเสียงตราสินคา้ในระดบัมากดงันั้นตราสินคา้ตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงจะท าใหผู้บ้ริโภค

เกิดทศันคติท่ีดีกบัสินคา้ได ้

     2.2 ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ หากผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดตอ้งการสร้างความ

ช่ืนชอบไปยงัผูบ้ริโภค นอกจากจะน าเสนอคุณสมบติั ประโยชน์ต่างๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริงแลว้ อาจตอ้งใชด้ารา/ผูท่ี้มีอิทธิผลทางความคิดเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งสินคา้กบั

ผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนัเพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติเชิงบวกต่อสินคา้วา่หากใชสิ้นคา้ตวัน้ีจะสามารถแกไ้ข

ปัญหาผิวหนา้ของผูบ้ริโภคไดจ้ริง และหากตราสินคา้มีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็จะช่วยส่งเสริมใหผู้ใ้ชมี้

ภาพลกัษณ์ท่ีดีเช่นเดียวกนั เพราะผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้ท่ี

บอกตวัตนและรสนิยม รวมไปถึงสถานะทางสังคมในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับเพศชายใน

เขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นควรขยาย

ขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไดเ้ห็นวา่ผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

เอกสารอ้างอิง 

Wenjun Jiang. (2562). การศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลคุณภาพการให้บริการและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาอางของผู้บริโภคชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระ

ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยักรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจ.  

ไกรสร ธรรมรักษา. (2557) ปัจจัยท่ีส าคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู้ชายจาก

ส่ือโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยันอร์

ทกรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจ 

กนกกร ณ. ระนอง. (2563, 25 พฤษภาคม). คนไทยให้ความส าคัญกับผิวหน้าส่งให้ตลาดสกินแคร์-เมค

อัพมีมูลค่ารวมกว่า 11.87 หม่ืนล้านบาท. BLT Bangkok. คน้เม่ือ 20 ธันวาคม 2563, จาก 

https://www.bltbangkok.com/lifestyle/22510/ 

กอแกว้ กรกีรติ. (2558). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเพ่ือบ ารุงผิวในร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, คณะวิทยาการจดัการ. 

ชนรดา บุญพิทกัษ.์ (2562). สาเหตุในการเลือกใช้ครีมบ ารุงผิวกายของผู้บริโภคในอ าเภอกบินทร์บุรี 



จังหวัดปราจีนบุรี.(การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ, คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ 

นิธิภทัร์ เศรษฐศาศวตั. (2562). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน. 

เบญจภรณ์ ผดุงรส. (2560). ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับ

ใบหน้าในพืน้ท่ีต าบลแสนสุขอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 

มหาวิทยาลยับูรพา, คณะการจดัการและการท่องเท่ียว. 

ภารดีชาง ประยรู. (2557). การศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าความช่ืนชอบตราสินค้าและความ

ตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผู้ชายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ. 

มนัตาภรณ์ อนะวชัพงษ.์ (2559). พฤตกิรรมการเลือกซ้ือและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณเค่ืองส าอาง

ประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ. 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย. (2562). เทรนด์ชายต้องหล่อมาแรงดันตลาดความงามโต. คน้เม่ือ1ธันวาคม2563, จาก

https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEK 

nowledge/article/KSM EAnalysis/Pages/TrendMan.aspx 

สุชาวดี บุญเพช็ร. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ

ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมยี่ห้อฮาเก้นดาส (Haagen-Dazs) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, คณะ

บริหารธุรกิจ. 

Keller, K. L. (1993). Strategic brand management, building, measuring, and managing brand Equity. 

NJ :Prentice Hall 

Kotler, P.. (2000). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.  

______. (2009). Marketing management. New Jersey: Prentice-Hall. 

Schiffman &Kanuk. (2010). Consumer Behavior. Prentice Hall. 

 


