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บทคดัย่อ 

แสงแดดในศาสตร์ชะลอวัยถือว่าเป็นตัวการที่ท  าให้เกิดความชรา เกิดร้ิวรอยก่อนวัย 

เราจึงต้องหาวิธีการปกป้องผิวจากแสงแดด หน่ึงในน้ันที่ใช้ได้ผลดีคือ ผลิตภัณฑ์กันแดด เน่ือง

ด้วยภูมิประเทศไทยน้ัน มีแสงแดดตลอดทั้งปีและในปริมาณสูง ดังน้ันกลุ่มที่อยู่กลางแจ้งเป็น

ประจ าควรที่จะต้องป้องกนัอนัตรายจากแสงแดดและกลุ่มน้ันคือ กลุ่มสภุาพบุรุษ 

จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑก์นัแดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด และปัจจัยความ

ต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือสามารถน าไปปรับปรุงตัว

ผลิตภัณฑ์กันแดดให้เหมาะสมต่อผู้ใช้ในอนาคต จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คนของนักศึกษา

ชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ตารางการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย120 คน อายุ 18-25 ปี จากทั้งหมด 12 

คณะของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ คณะละ 10 คน ระดับช้ันปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

ปีที่3 จ านวน 53 คน รายได้ต ่ากว่า 8000 บาท จ านวน 65 คน ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด จ านวน 

68 คนใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด 52 คน พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด ส่วนใหญ่จะเลือก

ซ้ือราคา 200-500 บาท ใช้ค่าSPF 30 44% ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์

มาร์เกต็ 65% ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบครีม 54% พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหรือไม่

ซ้ือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์กันแดดที่จะไม่เลือกซ้ือ ข้นเหนียว 37% และเน้ือครีมมัน 24% ราคาที่

เหมาะต่อการตัดสินใจซ้ือ 100-200 บาท 42% บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมาะสมกับผู้ชายมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือ 55% โฆษณาสินค้าบ่อยๆมีผล 60% โปรโมช่ันลดราคามีผล 73% ความ

ต้องการในตัวผลิตภัณฑก์นัแดด ล้างออกง่ายไม่อุดตัน 67.5% ไม่เหนียวไม่มัน 66.66%  

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองด้วยภูมิประเทศของประเทศไทยน้ันตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร จึงท าให้

ภมูิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนมีแสงแดดมากตลอดทั้งปีและมีปริมาณรังสี  UVA และ UVB อยู่ใน

ระดับสูง โดยเฉพาะฤดูร้อนซ่ึงในปัจจุบันมีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียสขึ้ นไป และยังมี

แนวโน้มจะสงูขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปรากฏการณ์โลกร้อน ค่าดัชนี UV กพ็บว่าอยู่ในระดับปริมาณ

สงู โดยรังสี UV ที่มีปริมาณสูงน้ันจะส่งผลอันตรายกับผิวหนัง เช่น ท าให้สีผิวคล า้ขึ้น มีจุดด่างด า 

ผิวแห้งกร้าน ปริมาณการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินลดลง จากการท าลายของรังสี UV และใน

ที่สดุกจ็ะเกดิร้ิวรอยก่อนวัย โรคมะเรง็ผิวหนัง และในระยะยาวกจ็ะมีปัญหากบั DNA  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย กบั เส้นละติจูด  

 

ทีม่า:  สบืค้นจาก http://img.photobucket.com/albums/v209/jackkool/asiamap.jpg 

 

แสงแดดถือว่าเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวหมอง

คล า้ สีผิวไม่สม ่าเสมอ ร้ิวรอย จุดด่างด า และความแห้งกร้าน ล่าสุดมีงานวิจัยเกี่ยวกับคล่ืนรังส ี

LONG-UVA ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังช้ันลึกมีผลก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง นักวิจัยและ

ผู้เช่ียวชาญด้านรังส ีUV แผนกวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากศูนย์ลอรีอลัประเทศฝร่ังเศส กล่าวว่า

รังสี UVA ที่เรารู้จักกันดีมี 2 ชนิด คือ LONG-UVA มีสัดส่วนในแสงแดดสูงถึง 75-80% และ 

SHORT-UVA 20% (รังสี UVB 5%) สามารถทะลุผ่านเมฆและกระจกได้ ซ่ึงมีผลการวิจัยจาก

ศูนย์ลอรีอัล ประเทศฝร่ังเศสเปรียบเทยีบผลที่เกิดข้ึนจากผิวที่ได้รับรังสี LONG-UVA เป็นเวลา 

48 ช่ัวโมง พบว่า 
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1. ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) ที่ท  าหน้าที่ผลิตคอลลาเจนและอีลาสติน หายไปเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้เกิดการลดจ านวนการผลิตคอลลาเจนและ อีลาสติน ท าให้เกิดร้ิวรอยจาก

แสงแดด (photo-aging) ผิวหนังเห่ียวย่น 

2. นอกจากน้ียังเกิดการเปล่ียนแปลงของสีผิว (Color impact) โครงสร้างผิว 

(Structural impact) และการท างานของเซลล์ผิว (Functional impact) 

3. และอาจมีส่วนช่วยให้ DNAของผิวช้ันในมีการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก

ผิวช้ันหนังแท้ถูกท าร้าย เม่ือโครงสร้าง DNA ถูกรบกวน อาจเป็นต้นเหตุหน่ึงในการเกิดโรคมะเรง็

ผิวหนังตามมาด้วย 

 

 

 
 

ภาพที ่2 ปริมาณรังส ีUV ในประเทศไทย 

 

ทีม่า: สบืค้นจาก http://ozone.tmd.go.th/UV_index.htm 

 

ในส่วนของความแตกต่างของรังสี UVA และ UVB รังสี UVB ท าให้ผิวหนังไหม้และ

ผิวจะเข้มขึ้นหลังจากน้ันอีก 2 วัน และจะจางลงภายใน 2-3 วัน ส่วนรังสี UVA ท าให้ผิวคล า้ขึ้น

ทนัทีและความคล า้น้ันมีโอกาสที่จะอยู่นานเป็นปี และยังเป็นต้นเหตุส าคัญของมะเรง็ผิวหนังอีก

ด้วย ดร.โดมินิค โมยาวน์ กล่าวถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑก์นัแดดว่า ค่า SPF เป็นค่าปกป้องผิวจาก

รังสี UVB ดังน้ันเราต้องดูค่า PA ด้วย  ค่า PA คือค่าที่ป้องกันรังส ี UVA เพราะฉะน้ันในการ
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เลือกซ้ือต้องดูว่ามีค่า PA+ หรือไม่  ย่ิงมีค่า PA+ มากเท่าไร จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัรังส ีUVA ได้มากเทา่นั้น (ลอรีอลั ประเทศไทย,2557)  

เมื่อปัญหาต่างๆเหล่าน้ีเกิดขึ้นแล้ว การแก้ปัญหากย่็อมจะมีความยุ่งยากมากกว่าการ

ป้องกัน ดังน้ันเม่ือเราต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพเช่นน้ี เรากค็วรหลีกเล่ียงและป้องกัน

ร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เราสัมผัสกับรังสีในปริมาณที่น้อยที่สุด หน่ึงในวิธีการที่ง่ายไม่

ยุ่งยากและได้ผลดีกคื็อ การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF และ PA+ ให้เหมาะสมกับสภาพผิว

และกจิกรรมของแต่ละบุคคล 

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพแสดงอุณหภมิูสูงสดุในรอบปี (องศาเซลเซียส) เฉล่ียทศวรรษ   

ทีม่า: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม. สบืค้นจาก 

http://www.environnet.in.th/?p=2894  

 

ปัจจุบันคนเราได้หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้ นกว่าสมัยก่อน เพราะมีความรู้มากขึ้ น

ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดูแลสุขภาพ และเหน็โทษของการละเลยสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

กันแดดจัดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึงที่เร่ิมมีผู้สนใจใช้มากข้ึน มีการขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคต้ังแต่

กลุ่มวัยเดก็ วัยรุ่น วัยท างาน จนไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ แต่กมี็กลุ่มหน่ึงที่เห็นว่าจ าเป็นต่อการใช้

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีมาก แต่ตัวเลขการบริโภคของตลาดกลุ่มน้ีกยั็งถือว่าค่อยข้างน้อย จึงเลง็เหน็

ความน่าสนใจที่จะศึกษาในคนกลุ่มน้ีต่อผลิตภัณฑ์กันแดด คือ กลุ่มเพศชายในวัยรุ่น เพราะเป็น
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วัยที่เร่ิมใช้ชีวิตในสงัคมมากข้ึน พบปะผู้คนมากข้ึน มีกจิกรรมต่างๆมากข้ึน และน่าจะเป็นกลุ่มคน

ที่มีโอกาสสมัผัสกบัแสงแดดและรังส ีUV มากอกีกลุ่มหน่ึง 

มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กันแดดในประเทศไทย ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

(2556) คาดว่า ในช่วงหน้าร้อนน้ี ยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดน่าจะเติบโตถึงร้อยละ 30-50 จาก

ช่วงปกติ ในขณะที่ครีมกนัแดดภายในประเทศทั้งปี 2556 น่าจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1600 ล้านบาท 

หรือขยายตัวถึงร้อยละ15 นายพรชาย พิริยบรรเจิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กันแดด แบรนด์ ไมนัส-ซันเปิดเผยว่า ในปีน้ี 

(2555) จะเร่ิมขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้ชาย หลังจากเร่ิมทดลองท าเม่ือปีที่แล้วได้รับผลตอบรับดี มี

สัดส่วนผู้ชาย 15% ส่งผลให้ปีน้ีวางแผนที่จะรุกตลาดผู้ชายอย่างเตม็ที่ และต้ังเป้าหมายเพ่ิม

สัดส่วนลูกค้าผู้ชายเป็น25% (ASTVผู้จัดการออนไลน์,ไมนัส-ซัน รุกคอนวีเนียนสโตร์ ขยาย

ตลาดครีมกันแดดกลุ่มผู้ชาย ,23 เม.ย.2555) จากที่ เห็นตัวเลข แสดงให้เห็นถึงว่าตลาด

ผลิตภัณฑก์นัแดดในกลุ่มผู้ชายเร่ิมตื่นตัว เร่ิมมีการบริโภคสินค้าประเภทน้ีกันมากขึ้น แต่สัดส่วน

กยั็งน้อยมาก จึงเล็งหน้าว่าตลาดน้ียังมีศักย์ภาพที่จะเติมโตไปได้ ด้วยกระแสดูแลสุขภาพที่มี

เพ่ิมข้ึนในกลุ่มผู้ชาย ท าให้ต้องสนใจศึกษาผู้บริโภคกลุ่มผู้ชาย 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชาย 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชาย 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคร้ังน้ี จะได้รับทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ 

การบริโภค ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กัน

แดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็น

ประโยชน์ใน 2 ทาง คือ  

1.  ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์กัน

แดดส าหรับผู้ชาย และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ผู้ชาย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการ 

2.  ผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภคกลุ่มผู้ชายในอนาคต เมื่อมีผู้ประกอบการน าไปพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผู้ชาย ผู้บริโภคกจ็ะได้รับผลิตภัณฑ์กันแดดที่ตอบสนองต่อ
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ความต้องการของผู้ชายได้มากขึ้ น และคาดว่าจะมีจ านวนผู้ใช้มากขึ้ น เพ่ือปกป้องและป้องกัน

อนัตรายต่อผิวหนังจากรังส ีUV 

  

ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนบุคคล ตลอดจนความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผู้ชาย โดย

การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จากการสุ่มแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน120 คน บริเวณโรงอาหาร

และใต้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑก์นัแดดของ

นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 120 คนจาก 

12คณะ เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด มากกว่าคิดเป็น 56.67% ส่วนกลุ่มที่ใช้

ผลิตภัณฑ์กันแดด คิดเป็น 43.33% อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21ปี คิดเป็น 25% และ

ศึกษาในช้ันปีที่3 คิดเป็น 44.17%  รายได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ที่ ต ่ากว่า 

8,000 บาท คิดเป็น 54.17% รองลงมารายได้ 8,000-15,000 บาท คิดเป็น 34.17%  

2.  ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ (กรณีใช้ผลิตภัณฑก์นัแดด) 

จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด กจ็ะใช้ในความถี่สม ่าเสมอ คือ ใช้

ทุกวัน ย่ีห้อที่เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ Nivea 42.31% Vaseline 25% และย่ีห้ออื่นๆอีก 15.38% 

ราคาผลิตภัณฑ์กันแดดที่ซ้ือใช้ต่อช้ิน อยู่ที่ 200-500 บาท คิดเป็น 42.31% ราคารองลงมาคือ 

100-200 บาท คิดเป็น 34.62% ค่าSPFที่เลือกใช้ คือ SPF 30 44% และส่วนใหญ่กส็นใจในค่า 

PA++ เพราะคิดว่าสามารถช่วยป้องกันแสงแดด ป้องกันยูวี ได้ดีข้ึน สถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด 

ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ 65% ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่

เลือกใช้ส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้แบบครีม 53% และแบบโลช่ัน 40% ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้ผลิตภัณฑก์นัแดด คือ ผิวคล า้ง่าย 48% ระดับความเข้มของสีผิวกลัวผิวด า และอยากมีผิว

ที่ขาวข้ึน 58%  
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3. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑก์นัแดด 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า ราคาที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑก์นัแดดมากที่สดุคือ 100-200 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 41.67% รองลงมาคือ ราคา 200-

500 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 30% ส่วนลักษณะที่มีผลต่อการไม่ตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือ มีลักษณะที่

ข้นเหนียว 37%และมีเน้ือครีมมัน 24% ลักษณะบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์

กนัแดด 54% อุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกผลิตภัณฑก์นัแดดมากที่สุดคือ ความยุ่งยากใน

การใช้งาน และเลือกผลิตภัณฑไ์ม่ถูก การโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 60% โปรโมช่ันลดราคา 

มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑก์นัแดดสงูถึง 72.67%  

4. ข้อมูลปัจจัยความต้องการในตัวผลิตภัณฑก์นัแดด 

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความต้องการ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กันแดด

ดังต่อไปน้ีเรียงตามล าดับมากไปน้อย ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่ล้างออกง่ายไม่อุดตันผิวหนัง 

ไม่เหนียวไม่มัน และทนน า้ทนเหง่ือได้ดี  

 

สรุปและอภิปราย 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 120 คนจาก 

12 คณะ เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่ากลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด อายุกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21 ปี ศึกษาในช้ันปีที่ 3 รายได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ที่

ต ่ากว่า 8,000 บาท รองลงมารายได้ 8,000-15,000 บาท พฤติกรรมการเลือกใช้ (กรณีใช้

ผลิตภัณฑ์กันแดด) บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดกจ็ะใช้ในความถี่สม ่าเสมอ คือใช้ทุกวัน ย่ีห้อที่

เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ Nivea และVaseline ราคาที่ซ้ือใช้ต่อช้ินอยู่ที่ 200-500 บาท ส่วนราคา

รองลงมาคือ 100-200 บาท ค่า SPF ที่ใช้ คือ SPF 30 และสนใจค่า  PA++  เพราะสามารถ

ป้องกันรังสียูวีได้ดีข้ึน สถานที่ ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือในห้างสรรพสินค้า 

ซุปเปอร์มาร์เกต็ ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่เลือกใช้ มักจะเลือกแบบครีมและโลช่ัน ซ่ึงรวมกัน

มากถึง 90%  จึงท าให้เกดิปัญหาผิวมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์กันแดดในท้องตลาด ที่มี

ลักษณะผลิตภัณฑ์เน้ือเบากว่า เช่น แบบน า้ แบบเจล หรือ สเปรย์ เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด คือ ผิวคล า้ง่ายและปัญหาสิวต่างๆ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กัน

แดด ราคาที่กลุ่มตัวอย่างคิดจะซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดมากที่สุดอยู่ที่ 100-200 บาทต่อช้ิน 

รองลงมาคือ ราคา 200-500 บาทต่อช้ิน ลักษณะที่มีผลต่อการไม่ซ้ือมากที่สุด คือ ลักษณะที่ข้น

เหนียวใช้แล้วหนักผิวหน้า และมีเน้ือครีมที่มันท าให้ผิวหน้ามันย่ิงขึ้น ลักษณะบรรจุภัณฑ์กม็ีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์กันแดด ท าให้รู้สึกว่าเหมาะสมกับตนเองน่าพกพา น่าใช้ ส่วน

อุปสรรคในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์กันแดด คือ ความยุ่งยากในการใช้งานและไม่ทราบถึง

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะสมกับตนเอง และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการโฆษณามีผลต่อการ
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ตัดสินใจซ้ือ เพราะท าให้รู้จักย่ีห้อของผลิตภัณฑ์กันแดด ทราบข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์กันแดด และ

สร้างแรงจูงใจซ้ือมากขึ้ น โปรโมช่ันลดราคามีผลอย่างย่ิงต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กัน

แดดสงูมาก เพราะคิดว่าสนิค้ามีราคาถูกกว่าปกติ  ท าให้ประหยัดรายจ่ายและง่ายต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด มีความต้องการตามคุณลักษณะดังน้ีคือ ผลิตภัณฑ์กันแดด

ที่ล้างออกง่าย ไม่อุดตันไม่เหนียว ไม่มัน ทนน า้ ทนเหง่ือได้ดี และมีสารบ ารุงรักษาสิวในกระปุกเดียว 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากข้อมูลตัวเลขต่างๆ น้ัน ผลที่ ได้จากการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์กันแดด

ส าหรับผู้ชาย เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด จากกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีผู้ไม่ใช้มากกว่าใช้ 

เพราะมีอุปสรรคที่ว่า เม่ือใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วจะรู้สึกเหนียวหนักผิวหน้า ท าให้ผิวมันย่ิงขึ้ น 

จากแบบสอบถามกลุ่มคนที่ใช้ กม็ักจะเลือกใช้แบบครีมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเลือกผลิตภัณฑ์กัน

แดดแบบน ้า แบบเจล หรือ แบบสเปรย์ ซ่ึงแบบพวกน้ีกจ็ะลดปัญหาผิวเหนียวหนักหน้า ไม่

ก่อให้เกิดผิวมันย่ิงขึ้น สามารถล้างออกได้ง่าย ไม่อุดตัน และเมื่อทาแล้วไม่ท าให้ผิวขาวลอย ส่วน

อุปสรรคอีกอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์กันแดดมากนัก จึงเลือกได้ไม่

ค่อยเหมาะกับตนเอง การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กน่็าจะมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าให้

ทราบถึงข้อมูลของสินค้า และรู้จักคุ้นเคยกับย่ีห้อมากข้ึน ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑก์นัแดด  ส่วนในเร่ืองราคากม็ีผลคือ ควรจะอยู่ในราคา 100-200 บาทต่อช้ิน และควร

มีโปรโมช่ันเพ่ือเรียกความสนใจในกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑก์นัแดด 

ในส่วนของผู้บริโภคน้ัน เมื่อมีผู้ประกอบการน าไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์กันแดด

ส าหรับผู้ชาย ผู้บริโภคกจ็ะได้รับผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผู้ชายที่ตอบสนองต่อความต้องการได้

มากขึ้ น ช่วยให้มีผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพผิวมากขึ้ น ป้องกันอันตรายจากแสงแดด รังสี

UV และเพ่ือชะลอความชราของผิวพรรณ   
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