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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงผิวหนา้ของ
กลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงผิวหน้าของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร และศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลจาก
ผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวล ดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จ านวน 385 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ ไคส
แควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน ซ่ึงมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,001-20,000 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วน
ประสมการตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ของผูช้ายกลุ่มเมโทร
เซ็กชวลในกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคญั: พฤติกรรมผูบ้ริโภค; เวชส าอางผูช้าย; เมโทรเซ็กชวล; ส่วนประสมการตลาดบริการ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1. To study buying decision behavior of Metrosexual’s 
cosmeceutical in Bangkok. 2. To compare the effect of different demographic profile on the buying 
decision behavior of Metrosexual men’s cosmeceutical in Bangkok. and 3. To study the effect of 
buying behavior and service marketing mix on the buying decision behavior of Metrosexual 
men’ s cosmeceutical in Bangkok.  The data were collected from 385 Metrosexual men by using 
questionnaire and convenience sampling technique.  Data were analyzed by using descriptive 
statistics which are Frequency, Mean and Standard Deviation.  Hypotheses were tested by using 
Chi-Square Test and One-Way ANOVA. 
 Research results showed that most respondents are 18 to 25 years old. They work at private 
company, graduate from bachelor’s degree and have a monthly income 15,001 to 20,000 baht. The 
result of hypothesis testing revealed the demographic profile, consumer behavior and service 
marketing mix have effects on the buying decision behavior of Metrosexual’s men cosmeceutical 
in Bangkok, at a significant level of 0.05. 
 
Key word: Consumer Behavior, Men Cosmeceutical Products, Metrosexual, Service Marketing 
Mix 
 

บทน า 
สังคมในยุคปัจจุบนัผูช้ายเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในตลาดเคร่ืองส าอาง ท าให้เกิดกลุ่มสินคา้

ใหม่ๆเพื่อตอบสนองค่านิยมรูปแบบใหม่ข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัจากสินคา้กลุ่มผูช้าย (Men Products) 
หรือ ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย (Personal Care Products) ของผูช้ายท่ีเม่ือก่อน
เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั แต่เม่ือยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคก็เปล่ียน
ตาม ประกอบกบัอิทธิพลจากวฒันธรรมต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ผูช้ายก็
เร่ิมหันมาดูแลตวัเองมากข้ึน เพราะยคุสมยัน้ีไม่เพียงแค่หนา้ท่ีการงานเท่านั้นท่ีท าใหผู้ช้ายดูดีมีสง่า 
แต่รูปลกัษณ์ภายนอกก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัดว้ยเช่นกนัท่ีจะท าใหผู้ช้ายมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจ
พร้อมท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงส่งผลใหธุ้รกิจความงามไดรั้บความ
นิยมมากข้ึนไปดว้ย 

จากความนิยมของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในกลุ่มผูช้ายท่ีเกิดข้ึน จึงมีการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณสมบติัของเคร่ืองส าอางและยาท่ีเหมาะส าหรับผวิแพง่้าย ซ่ึงปราศจากสารเคมีและสารปรุงแต่ง



ต่างๆ ผลิตออกมาในรูปแบบของเคร่ืองประทินผิวเพื่อใช้บ ารุงผิวหน้าและผิวกายท่ีเรียกว่า เวช
ส าอาง (Cosmeceuticals) โดยมีส่ิงท่ีแตกต่างจากเคร่ืองส าอาง (Cosmetic) คือ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ปราศจากสารปรุงแต่งและไม่ก่อให้เกิดการแพห้รือการระคายเคือง ซ่ึงเคร่ืองส าอางนั้นมีความ
เขม้ขน้มากท าให้เกิดอาการแพม้ากข้ึนกว่าเดิมจนสิวเกิดการอกัเสบและรักษาไม่หาย นั่นจึงเป็น
เหตุผลท่ีส าคญัในการเลือกผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลผิวหนา้ดว้ยความอ่อนโยนและเหมาะสมกบัสภาพ
ผิวหนา้ของผูช้าย ซ่ึงช้ีชดัไดว้่าเร่ืองความงามและการดูแลตวัเองนั้นไม่ไดถู้กจ ากดัอยูแ่ค่ผูห้ญิงอีก
ต่อไป ผูช้ายก็มีผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัสภาพผวิดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะเรียกผูช้ายกลุ่มน้ีว่า เมโทรเซ็กชวล 
(Metrosexual)  

เมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) เป็นค าท่ีถูกน ามาใช้โดย มาร์ก ซิมป์สัน (Mark Simpson) 
นกัหนงัสือพิมพแ์ละคอลมันิสตช์าวองักฤษท่ีเขียนบทความช่ือ “Here come the mirror men” ตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ The Independent เ ม่ือวันท่ี  19 กันยายน 2537 และเ ม่ือปี ท่ี  2546 ศัพท์ค  าว่า 
Metrosexual ถูกจดัใหเ้ป็น World of the year จาก The America Dialect Society ซ่ึงใหค้วามหมายถึง
ผูช้ายท่ีใหค้วามสนใจในเร่ืองการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ มีความสนใจเร่ืองแฟชัน่มากข้ึน 
รักสวยรักงาม และดูแลบุคลิกภาพของตวัเองมากเป็นพิเศษ (ปราณี ชีวาภาคย์, ASTV ผูจ้ดัการ
รายวนั, 2549) 

โดยขอ้มูลตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามของผูช้าย มีมูลค่าประมาณ 35,000 ลา้นบาท 
แยกออกเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลร่างกาย 15,000 ลา้นบาท ขณะท่ีคลินิกความงามส าหรับ
ผูช้าย มีมูลค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท โดยตลาดส่วนใหญ่เติบโตจากกลุ่มผูช้ายอายรุะหวา่ง 20-39 
ปี หรือ กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) ท่ีเร่ิมสนใจดูแลบุคลิกภาพของตนเอง และเป็นกลุ่มท่ีใชจ่้าย
เพื่อซ้ือสินคา้และบริการ เก่ียวกบัความงามค่อนขา้งสูง แมว้่าภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปัจจุบนั 
อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามของผูช้าย รวมถึงการแข่งขนัใน
ตลาดท่ีมีความรุนแรง จากการเขา้มาของผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และ SME แต่ตลาดน้ีก็มีความ
น่าสนใจ เม่ือพิจารณาจากจ านวนประชากรผูช้ายกลุ่ม Millennials ท่ีมีถึง 9.65 ลา้นคน และมีการใช้
จ่ายสินคา้และบริการต่างๆ รวมกนัสูงถึง 7.9 แสนลา้นบาท ต่อปี ซ่ึงจากพฤติกรรมของผูช้ายกลุ่มมิล
เลนเนียล (Millennials) ท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เช่น การไม่ยึดติดในแบรนดสิ์นคา้ ชอบลอง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความพึงพอใจ รวมถึง การสืบคน้เปรียบเทียบคุณภาพและ
ราคาสินคา้ผ่านส่ือโซเชียล ดงันั้นธุรกิจอาจจ าเป็นตอ้งน าเสนอสินคา้หรือนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ
สร้างจุดเด่นหรือความต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการน าเสนอสินคา้และบริการ ดว้ยคุณภาพและราคาท่ี
สมเหตุสมผล คุม้ค่าคุม้ราคาเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง รวมถึงพิจารณาขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึง
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อสินคา้และบริการดา้นความงามของไทยค่อนขา้งสูง (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2562) 



ซ่ึง Ecommerce IQ ไปส ารวจเม่ือปี 2551 ว่าการคาดการความน่าจะเป็น ประกอบกบัวิถี
ชีวิตของคนไทยท่ีเปิดรับส่ือออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ง่ายนั้น ก็จะมีพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑเ์วชส าอางเพิ่มมากข้ึน 

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจปัจจยัท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษา
ผิวหนา้ผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้ปิดรับส่ือ
ออนไลน์ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงผวิหนา้มากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีเป้าหมายท่ีจะน าชุดความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้พบไปใชใ้นการวางแผนทาง
การตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเวชส าอางส าหรับผูช้ายในกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงก าหนด
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัน้ี 
 1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงผิวหน้าของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานคร 

1.3.3 เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงผวิหนา้
ของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 

1.3.4 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานครและ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ของผูช้าย
กลุ่มเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรใน 
กรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 

1) แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ 
Kitchen and Pelsmacker (2004) กล่าววา่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือ การตลาด

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Marketing) หรือการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์  
(E-Communication) หมายถึง การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ท่ีสามารถ 
ปฏิสัมพนัธ์ได ้รวมถึงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด 

2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 



Belch & Belch (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและการกระท า
ต่างๆ ท่ีท าให้บุคคลมีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั การแสวงหา การคดัสรร ซ้ือ ใช ้การประเมินผล
ต่างๆ การขจดัผลิตภณัฑ ์และกิจกรรมดูแลหลงัการขาย เพื่อตอบสนองความพอใจส่วนบุคคล 
3) แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 

Kotler (1997, p. 92) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือ
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถความคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะมี
เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่อง
ทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวั
แปรเพิ่มเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาด
สมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วน
ประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
4) ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจ
ในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล
และขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค 
5) แนวคิดการตดัสินใจเลือกซ้ือเวชส าอางบ ารุงผวิหนา้  
AddLife Anti-Aging Center (2561) กล่าวว่า การเลือกซ้ือเวชส าอางนั้นสามารถหาซ้ือไดอ้ย่าง

ง่ายทั้งในทอ้งตลาด เคาน์เตอร์แบรนดต์ามหา้งสรรพสินคา้ สถานเสริมความงาม ตลอดจนการเลือก
ช่องทางการสั่งซ้ือผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือเวชส าอางเพื่อ
น ามาใช ้จึงควรพิจารณาส่ิงดงักล่าวต่อไปน้ีใหถ่ี้ถว้นก่อนทุกคร้ัง 

1. เลือกยีห่อ้ผลิตภณัฑท่ี์น่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ (Safety) 
2. ศึกษาสรรพคุณท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑโ์ดยไม่เช่ือค าโฆษณามากเกินไป (Quality) 
3. ปรับเปล่ียนผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิทุกๆ 3 เดือน (Adaptability) 
6) ขอ้มูลการตลาดของเวชส าอางบ ารุงผวิหนา้ผูช้ายในประเทศไทย 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2562) กล่าวว่า ตลาดความงามโดยรวมก าลงัเติบโตในตลาดประเทศ
ไทย จากพฤติกรรมคนไทยท่ีหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกาย เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ต่อสังคม



ภายนอก ซ่ึงตลาดดงักล่าว เคยถูกครอบครองโดยผูห้ญิง แต่ปัจจุบนั ดว้ยทศันคติท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ประกอบกบักระแสความนิยมในดารานกัร้องต่างชาติ โดยเฉพาะเกาหลีและญ่ีปุ่นท่ีเติบโต
ในไทย ส่งผลให้กลุ่มผูช้ายเองก็เร่ิมใหค้วามส าคญั เก่ียวกบัการดูแลภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพ
ร่างกายท่ีปรากฏต่อสงัคมใหดู้ดีเช่นเดียวกนั ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลใหต้ลาดความงามในส่วนของ
กลุ่มผูช้าย เร่ิมมีการเติบโตในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา และมีมูลค่าประมาณ 35,000 ลา้นบาท 
7) กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรศาสตร์ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
การตัดสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษา

ผวิหน้า 

1. ผลิตภณัฑแ์บบใดท่ีเหมาะส าหรับ

ผวิ 

2. ผลิตภณัฑท่ี์สนใจและศึกษาขอ้มูล

บ่อย 

3. ศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

4. เปรียบเทียบความคุม้ค่าของ

ผลิตภณัฑ ์

5. โอกาสในการซ้ือซ ้าและน าไปบอก

ต่อ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

- ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

- ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 

- ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 



สมมตฐิานของการศึกษาหรือวจิัย 
 ขอ้ท่ี 1: กลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ท่ีแตกต่างกนั 

ขอ้ท่ี 2: พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ของกลุ่ม
ผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 

ขอ้ท่ี 3: ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษา
ผวิหนา้ของผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากร และตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรเพศชายท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  
 ใชว้ิธี การเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่ชดัทั้งน้ีเพื่อขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยมีการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของ 
Taro Yamane ท่ีไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมรับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงไดต้วัอย่าง
จ านวน 385 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย 5 
ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมตลาดบริการเวชส าอางบ ารุงผิวหนา้ ดว้ยค าถามเป็น

แบบปลายปิด ใชค้  าถามแบบมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale Question) จ  านวน 36 ขอ้  
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ใชค้  าถามแบบปลายปิด จ านวน 7 ขอ้ 

และ 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ ดว้ยค าถามปลายเปิด 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูล 2 แบบ คือ 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ยแบบสอบถามผา่น Google Form ท่ี  



Link: https://forms.gle/zT9wnmtfTHP54qaK8 จากตวัอยา่งจ านวน 385 คน 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัก่อนหน้าท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการใชค้  านวณทางสถิติเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Devision) และวิเคราะห์สมมติฐาน สถิติการแจกแจงไคสแควร์ (Chi-Square) และการทดสอบดว้ย
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการวจิัย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วๆ ไปของประชากรทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 18-25 ปี 
โดยเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือนอยู่
ท่ี 15,001-20,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยแจกแจงตามจ านวนค่าร้อยละตามรายดา้น พบวา่ 
รูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) โดยส่วนใหญ่ใชช่้องทางเวบ็ไซต์
ร้านคา้ออนไลน์ในการซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้าย ซ่ึงเหตุผลในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ ก็เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลความนิยมของสินคา้แต่ละยี่ห้อ และตัวผูใ้ช้มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงความถ่ีในการซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้ายอยูท่ี่ 1 คร้ัง / 2 เดือน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมตลาดบริการเวชส าอางบ ารุงผิวหนา้ โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด และเม่ือแยกเป็นรายได ้พบวา่ 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดบริการเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนประสมการตลาดบริการ �̅� S.D. ระดับความส าคญั อนัดับ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.65 0.457 มากท่ีสุด 1 
2. ดา้นราคา 4.48 0.474 มากท่ีสุด 2 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.41 0.490 มากท่ีสุด 3 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 4.37 0.500 มากท่ีสุด 4 

https://forms.gle/zT9wnmtfTHP54qaK8


5. ดา้นบุคคล 4.35 0.481 มากท่ีสุด 5 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.35 0.449 มากท่ีสุด 7 
7. ดา้นกระบวนการ 4.35 0.463 มากท่ีสุด 6 

รวม 4.42 0.473 มากทีสุ่ด  
จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง

บ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวล ซ่ึงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุดอนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(�̅�  = 4.65) รองลงมา คือ 
ดา้นราคา (�̅� = 4.48) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (�̅� = 4.41) ดา้นส่งเสริมการตลาด (�̅� = 4.37) ดา้น
บุคคล (�̅� = 4.35) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (�̅� = 4.35) ดา้นกระบวนการ (�̅�= 4.35) ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษา
ผวิหนา้ผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวล โดยแยกเป็นรายดา้นผลการศึกษา พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยอนัดบัแรก คือ ตรายี่ห้อผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้
ผูช้าย รองลงมา คือ ผลิตภณัฑเ์วชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้ายมีคุณภาพการรับรองมาตรฐานโดย
กระทรวงสาธารสุข ถดัมา คือ มีการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้
ผูช้ายอยา่งชดัเจน ตามมาดว้ย เน้ือสัมผสัของเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้ายมีความเหมาะสมกบั
สภาพผวิ และอนัดบัสุดทา้ย คือ บรรจุภณัฑมี์รูปลกัษณ์ท่ีดูดีและสะดวกต่อการใชง้าน 

ดา้นราคา พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยอนัดบัแรก คือ เวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้ายมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมา คือ 
ช่องทางท่ีท่านซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้ายนั้นมีความชดัเจนในการแสดงราคา ถดัมา คือ 
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้ายมีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา ตามมาดว้ย การเปรียบเทียบ
ราคาของผลิตภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสมกบัคุณภาพ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ราคาสินคา้มีความคงท่ีไม่
เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยซ้ือ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด โดยอันดับแรก คือ ช่องทางการจ าหน่ายเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหน้าผูช้ายมี
หลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น เว็บไซต์ร้านคา้ออนไลน์, ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
รองลงมา คือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีความน่าเช่ือถือ เช่น รับรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามมาดว้ย ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สามารถจดจ าไดง่้าย 
ทั้งน้ีการจดัหมวดหมู่สินคา้ท่ีร้านออนไลน์ง่ายต่อการคน้หาและเลือกซ้ือ และช่องทางจดัจ าหน่าย
ผา่นเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของเสิร์ชเอนจิน นั้นเป็นอนัดบัสุดทา้ย 



ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยอนัดบัแรก คือ โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ตามส่ือออนไลน์ใหมี้ความน่าสนใจ
และง่ายต่อการเขา้ถึงสินคา้มากข้ึน รองลงมา คือ จดัท าบตัรส าหรับสมาชิกท่ีสะดวกต่อการสะสม
แตม้หลงัจากซ้ือสินคา้และบริการ ถดัมา คือ การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย ท่ีลูกคา้สามารถทดลอง
ผลิตภณัฑ์ก่อนตดัสินใจซ้ือ ตามมาดว้ยมีโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม ในทุกๆ เดือน และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ปริมาณของผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึนแต่ราคาเท่าเดิม 

ดา้นบุคคล พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยอนัดบัแรก คือ เวบ็ไซตมี์ระบบจดจ าขอ้มูลผูเ้ยีย่มชม รองลงมา คือ ระบบบนัทึกประวติัการซ้ือ
ของลูกคา้ ถดัมา คือ การจดัล าดบัรายละเอียดของผลิตภณัฑบ์นเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นขั้นตอน มีความ
ต่อเน่ือง อ่านแลว้เขา้ใจ ตามมาดว้ย เน้ือหาและรูปภาพในเวบ็ไซตมี์ความสอดคลอ้งกนั และอนัดบั
สุดทา้ย คือ การแจง้เตือนท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัสินคา้และโปรโมชัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยอนัดบัแรก คือ การรับประกนัความพอใจในสินคา้และบริการ รวมถึงการคืน
เงินในกรณีท่ีสินคา้มีการช ารุดเสียหาย รองลงมา คือ ป้ายช่ือตรายี่ห้อสินคา้สามารถมองเห็นไดง่้าย 
ถดัมา คือ ความสวยงาม ความทนัสมยั น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ ตามมาดว้ย การจดัรูปแบบใน
เวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่านและการใชง้าน ถดัมา คือ สีพื้นหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการ
อ่าน และอนัดบัสุดทา้ย คือ ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัและสามารถส่ือความหมายได ้

ดา้นกระบวนการ พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยอนัดบัแรก คือ ความรวดเร็วในการให้ขอ้มูลและการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์รองลงมา 
คือ ความถูกตอ้งของล าดบัในการใหบ้ริการ ถดัมา คือ ความหลากหลายและความปลอดภยัของช่อง
การช าระเงิน ตามมาดว้ย การทบทวนรายการผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้สั่งอยา่งรอบคอบ และอนัดบัสุดทา้ย 
คือ การใหบ้ริการท่ีสามารถติดต่อสอบถามไดทุ้กคร้ังท่ีสินคา้มีปัญหา 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ 

 กลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มี
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงผวิหนา้ท่ีแตกต่างกนั(p<0.05) ผลของสมมติฐาน พบวา่ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ี 0.05 ส าหรับ อาย ุพบวา่ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ 
 



ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ของกลุ่มผูช้ายเม
โทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ผลของสมมติฐาน พบว่า รูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ รูปแบบ
ช่องทางออนไลน์ท่ีซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้ายบ่อย เหตุผลท่ีศึกษาขอ้มูลในส่ือออนไลน์
ก่อนตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้าย บุคคลหรือส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้าย และความถ่ีในการซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ผูช้ายผา่น
ช่องทางออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหน้าของกลุ่มผูช้ายเมโทร
เซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษา
ผิวหนา้ของผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ผลของสมมติฐาน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ของผูช้ายกลุ่ม
เมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ของกลุ่ม

ผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
1. ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง

บ ารุงรักษาผิวหนา้ของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวล แต่ในส่วนของ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหน้าของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวล ซ่ึง
ขัดแยง้กับงานวิจัยของ พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ท่ีได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึง
งานวิจยัในคร้ังน้ีมีความขดัแยง้กบัผลงานวิจยัดงักล่าวอยู ่1 ตวัแปร คือ อาย ุจากการวิจยัจะเห็นไดว้า่
ช่วงอายุท่ีต่างกนันั้นมีผลท าให้การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ของกลุ่มผูช้ายเมโทร
เซ็กชวลแตกต่างกนั 

2. ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า รูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ ช่องทาง
ออนไลน์ในการซ้ือสินคา้ เหตุผลท่ีศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือ บุคคลหรือส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อ



การตดัสินใจ และความถ่ีในการซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ผูช้ายผา่นช่องทางออนไลน์ มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผวิหนา้ของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปัทมพร คมัภีระ (2557) ท่ีไดศึ้กษา พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 
ของนกัศึกษาหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค เน่ืองจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตจะเป็นโอกาส
ในการรับรู้ขอ้มูลผ่านการส่ือสารของผูจ้  าหน่าย ของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้
ช่องทางดงักล่าวในการคน้หาขอ้มูลของเคร่ืองส าอางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

3. ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหน้าของผูช้ายกลุ่มเมโทร
เซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุษา แสงแจ่ม (2557) ท่ีไดศึ้กษา การใช้
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ของผูบ้ริโภคในเขตปทุมวนั ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั อนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งยงัสอดคลอ้งกบั ธนัวา ธีรธรรม
ธาดา (2558) ท่ีไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ ระดบั Counter 
Brand ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทั้งหมดมี 4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 2) ปัจจยัดา้นตราสินคา้และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 3) 
ปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือรองรับ และ 4) ปัจจยัดา้น ราคา
ของผลิตภณัฑ ์โดยปัจจยัเกือบทั้งหมดมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุงรักษาผิวหนา้ของ
กลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคผูช้ายมีอายุระหว่าง 18-25 ปี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-
20,000 บาท ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการธุรกิจความงาม สามารถน าไปประกอบการ
ตดัสินใจเพื่อท ากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 



 2. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูช้ายส่วนใหญ่ยงัคงใชเ้ฟซบุ๊ค 
(Facebook) ในการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ต่างๆ ทั้งยงัมีการศึกษาขอ้มูลสินคา้ก่อนตดัสินใจ
ซ้ือ เพื่อจะไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลความนิยมของสินคา้แต่ละยี่ห้อ ซ่ึงตวัผูบ้ริโภคยงัยึดมัน่ตนเองใน
การตัดสินใจซ้ือเป็นหลัก โดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการซ้ือสินค้า 1 คร้ัง / 2 เดือน ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งลงขอ้มูลสินคา้ท่ีเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่สะดวกไปซ้ือหนา้ร้าน ออกแบบส่ือหรือเขียนบทความท่ีอธิบายถึง
ผลิตภณัฑแ์ต่ละตวัใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีพิจารณาจากการใชข้องตนเองดว้ย 
 3. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุตคล/พนักงานขาย ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ยงัคงมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือ ศึกษา คน้หา และรับรู้ข่าวสารหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
ของสินคา้อยา่งมากถึงมากท่ีสุด โดยผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัสินคา้ในทุกๆ ดา้น เพื่อให้
ผูบ้ริโภคไวใ้จและเช่ือมัน่ในทุกขั้นตอนการบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่า ผูช้ายใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าและมีการศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติมบ่อยคร้ัง คือ ผลิตภณัฑ์กระชับผิวหน้าท่ีมีคุณสมบติัป้องกันแสงแดด และในส่วนของ
ผลิตภณัฑรั์กษาผิวหนา้และมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมบ่อยคร้ัง คือ โฟมลา้งหนา้ท่ีช่วยลดปัญหาสิว 
โดยพิจารณาการจาก คุณสมบติัและคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ และใชคุ้ณสมบติันั้นใน
การเปรียบเทียบกบัตวัผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือ โดยส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคหนักลบัมาซ้ืออีกคร้ัง คือ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ตามความต้องการ ดังนั้ น ผูป้ระกอบการจึงต้องมีการพฒันา
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการป้องกนัแสงแดด และรักษาสิวในผวิหนา้ผูช้าย ใหเ้หมาะสภาพอากาศ หรือ
สภาพการใชชี้วิตในสังคมท่ีเปล่ียนไป และมีความเหมาะสมกบัประเภทพื้นผิวของกลุ่มเป้าหมาย
ดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาพฤติกรรมหลงัการซ้ือเวชส าอางบ ารุงผวิของผูช้าย และผลลพัธ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 
 2. ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์แต่ละยี่ห้อ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ผูช้าย  
3. ขยายผลการศึกษาไปยงัเวชส าอางกลุ่มอ่ืนๆ เช่น เวชส าอางดูแลรักษาเส้นผม เวชส าอางดูแลผิว
กาย ส าหรับผูช้าย เป็นตน้ เพื่อศึกษาขอ้มูลการใชผ้ลิตภณัฑข์องผูช้าย และน ามาพฒันาใหเ้หมาะกบั
สภาพผวิหรือผลลพัธ์ของผูบ้ริโภค และทราบถึงแนวโนม้ในการปรับปรุงสินคา้ในอนาคต 
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