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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพันธ์กบัการ
ตัดสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยัคือ 
ผูบ้รโิภคเพศชายทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ี
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ โฟมลา้งหน้า
ส าหรบัผูช้ายแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา  ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการขายโดยใช้
พนักงานขาย ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้า
ส าหรบัผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ในทิศทางเดียวกนั  
ระดบัต ่า 
 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง  
 
ค าส าคญั: การสือ่สาร ความสมัพนัธ ์การตดัสนิใจซือ้ 
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Abstract 
 
 The aim of this research was to study the Integrated Marketing Communication Relating to 
Purchasing Decisions On Male Facial Cleanser in Bangkok Metropolitan Area. The sample in this 
research consisted of 400 males who have ever purchased facial cleanser for men product and are living 
in Bangkok metropolitan area. Questionnaires is used as a tool for data collection. Statistic for data 
analysis in term of percentage, mean and standard deviation.Statistical hypotheses testing employed a t-
test, one-way analysis of variance and pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the hypotheses testing are as follows: 
 Consumers with different occupation, education level and monthly income have different 
purchase decision facial cleanser for men product at a statistical significant level of 0.01 and 0.05, 
respectively. 
 Integrated marketing communication in the aspects of advertising, Public Relation, 
salesperson, direct sales and promotion have related to purchase decision on facial cleanser for men 
product in the same direction at low level at the statistical significant level of 0.01. 
 Integrated marketing communication in the aspects of marketing event has related to purchase 
decision facial cleanser for men product in the same direction at the moderate level at a statistical 
significant level of 0.01. 
 
Keywords: Communication, Relationship, Purchase Decision  

 

บทน า 
 จากสถานการณ์ปัจจุบนั ผู้ชายได้หนัมาให้ความสนใจกบัเรื่องการดูแลตนเองมากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั 
ผูช้ายส่วนใหญ่ยอมเสยีเวลาในการสรรหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ มาเพื่อตอบสนองความต้องการของตวัเอง เพื่อใบหน้า
ทีด่ขี ึน้ช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ สง่ผลถงึความมัน่ใจและสง่ผลประโยชน์ในการตดิต่อประสานงาน ประกอบกบัการ
รบัอิทธพิลจากวฒันธรรมตะวนัตก ท าให้การท าความสะอาดผิวหน้าด้วยโฟมล้างหน้านัน้ เป็นที่นิยมกนัอย่าง
แพร่หลาย ประกอบกบัความเชื่อหรอืการรบัรู้ของผู้บรโิภคที่ว่า การท าความสะอาดผวิหน้าหรอืการล้างหน้านัน้ 
ตอ้งท าอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เท่ากบัในปีหนึ่งๆ ตอ้งลา้งหน้าอย่างน้อย 730 ครัง้  
 ตลาดผลติภณัฑ์ส าหรบัผู้ชาย มมีูลค่าถึง 6,390 ลา้นบาท โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุดคอื ตลาดผลติภณัฑ์
ส าหรบั "ผวิหน้า" คดิเป็นสดัส่วน 46% และเตบิโตมากทีสุ่ด 16% ตามมาดว้ยผลติภณัฑด์ูแลใตว้งแขน 30% และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 14% ตามล าดับ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 2557: ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
ผิวหน้าของผู้ชาย ผู้ประกอบการธุรกิจดงักล่าวจึงต้องทุ่มงบประมาณในมูลค่าที่สูงมาก ในน าเสนอสนิค้าหรือ
ผลติภณัฑ์ให้ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูม้ากทีสุ่ด เพื่อเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัทางดา้นการตลาด ซึง่ปัจจุบนั           
มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดโฟมล้างหน้าผู้ชาย ทุกบริษัทได้พยายามเสนอ                
และชี้ให้เห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ถูกใจและตรงกับความต้องการผู้บรโิภคมากที่สุด น ามา               
ซึง่การเตบิโตของยอดขายและรายไดข้องบรษิทั 
 แต่จากขอ้มูลขา้งต้นยงัพบว่า มผีูช้ายทีไ่ม่ไดใ้ชผ้ลติภณัฑด์ูแลผวิหน้าถงึ 54% ซึง่อาจเป็นเพราะ การ
สื่อสารทางการตลาดที่ผู้ประกอบการน ามาใช้เช่น การใช้พรเีซน็เตอร ์รวมถึงการออกโปรโมชัน่ การแจกสนิค้า
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ทดลอง ยงัไม่สามารถสือ่สารไปถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กดิการรบัรูไ้ดม้ากนัก จงึท าใหผ้ลตอบรบัทีไ่ดย้งัไม่
ประสบความส าเรจ็ ซึง่ทีผ่่านมาหลายบรษิทัเริม่ปรบักลยุทธ ์รวมถงึการถอนสนิคา้บางรายการออกจากตลาด อาทิ
เช่น โอเลย ์เมน รวมไปถึงการชลอผลติสนิค้าใหม่ออกสู่ตลาด หรอืไม่ไดเ้น้นคุณค่าในตวัสนิค้ามากนัก อาทเิช่น            
นูโทรจน่ีา ฟอรเ์มน ของบรษิทัจอหน์สนัแอนดจ์อหน์สนั ซึง่เป็นสนิคา้กลุ่มโฟมลา้งหน้าและสครบั มกีารน าเขา้มา
จัดจ าหน่ายในไทยอยู่พักหนึ่งแต่ก็เลิกสินค้าตัวนี้ไป และในปีเดียวกัน "โดฟ เมน" ของบริษัท ยูนิลีเวอร์ฯ                  
ได้ทดลองน าเขา้มาจ าหน่ายในช่วงปี 2554 ซึ่งปัจจุบนักไ็ม่ไดม้กีารท าตลาดใดๆ เพิม่เติม ขณะที่สมูท อ ีออมม ์
และซทีอีารแ์อล ของบรษิทั ไบโอ คอนซเูมอร ์จ ากดั แมจ้ะยงัท าตลาดอยู่ แต่กไ็ม่ไดเ้น้นการตลาดมากนกั 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง การสง่เสรมิการขาย
และการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษว่ามีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่ ทัง้นี้ ผู้วิจยัเลือกที่จะศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจาก การท า
กจิกรรมทางการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขายของโฟม ลา้งหน้าส าหรบัผู้ชาย เช่น การจดัโปรโมชัน่ การจดับูธแนะน า
สนิค้าและการแจกสนิค้าตัวอย่างเป็นต้น ส่วนใหญ่จดักิจกรรมที่ห้างสรรพสนิค้าซึ่งห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่               
มที าเลอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Pinterest. 2558: ออนไลน์) และน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ 
น าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปพฒันากลยุทธด์า้นการสือ่สารการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส 
 2.  เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชา -สมัพันธ ์           
การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขายและการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ           
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1  อาย ุ
    1) 15 – 24 ปี  
    2) 25 - 34 ปี  
    3) 35 – 44 ปี 
    4) 45 – 54 ปี 
    5) 55 ปีขึน้ไป 
 
 
 
   1.1.2  สถานภาพ 
    1) โสด  
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    2) สมรส /อยู่ดว้ยกนั 
    3) หมา้ย /หย่ารา้ง /แยกกนัอยู ่
   1.1.3  อาชพี 
    1) นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    3) พนกังานบรษิทัเอกชน 
    4) ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
    5) พ่อบา้น / เกษยีณอาย ุ
    6)  อื่นๆ โปรดระบุ ........................ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    2) 15,001 - 30,000 บาท 
    3) 30,001 - 45,000 บาท 
     4) 45,001 บาท ขึน้ไป 
  1.2  การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ  
   1.2.1  การโฆษณา  
   1.2.2  การประชาสมัพนัธ ์
   1.2.3  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  
   1.2.4  การตลาดทางตรง 
   1.2.5  การสง่เสรมิการขาย 
   1.2.6  การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอืการตดัสนิใจซือ้โฟมล้างหน้าส าหรบัผูช้ายของผู้บรโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายแตกต่างกนั 
 2.  การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใช้
พนักงานขาย การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขายและการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษมคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้นิยามของค าว่า “ประชากร” ในวิชาประชากรศาสตร์ คือ จ านวนคน
ทัง้หมดในพืน้ทีแ่ห่งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรอืในขณะใดขณะหนึ่ง 
 ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ และณรงค ์เทยีนส่ง (2521: 2) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถงึ 
วชิาที่ศึกษาเกี่ยวกบัประชากร ทัง้นี้ค าว่า “Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” 
สว่นค าว่า “Graphy” หมายถงึ “Writing Up” หรอื “Description” ซึง่แปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้เมื่อแยกพจิารณาค าว่า 
Demography น่าจะมคีวามหมายตามทีไ่ดก้ล่าว ขา้งตน้ คอืวชิาเกีย่วกบัประชากรนัน้เอง 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545: 38-39) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ วงจร ชวีติ ครอบครวั 
การศกึษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะ เกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ใน
ตวัสนิคา้ทัง้หลายการเปลีย่นแปลงประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึ การเกดิขึน้ของ ตลาดใหม่และตลาดอื่นกจ็ะหมดไป
หรอืลดความส าคญัลง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ 
 คอทเลอร ์(Kotler. 1997) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็น แนวความคดิของการวาง
แผนการสือ่สารการตลาดทีต่ระหนกัถงึคุณค่าสว่นเพิม่ของแผนโดยการ ประเมนิบทบาทเชงิรุกของการใชเ้ครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบรวมเขา้ไวด้้วยกนั เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสรมิ  การขาย 
และการประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งความชดัเจน ความสอดคลอ้ง และเพื่อใหเ้กดิผลกระทบทางการสือ่สารสงูสุดโดย
ผ่านขอ้มลูทีป่ระสานสอดคลอ้งเป็นหนึ่งเดยีวกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคเพศชายทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายทีอ่าศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคเพศชายที่ซื้อหรอืเคยซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชาย          
ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้
สตูร ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 25-26) จะได้กลุ่มตวัอย่างในการ
วจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 ตวัอย่างและไดม้กีารส ารองตวัอย่างเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนไวอ้กี15 คน ดงันัน้กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 400 คน 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยั เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส โดยแจกแจงจ านวน และค่ารอ้ยละ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม      
ส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระด ับการศึกษาปริญญาตรีหร ือ เทียบเท่า 
จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8                
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มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท จ านวน 208 คน คิด เ ป็นร้อยละ  52.0  และมีสถานภาพ  
โสด /หมา้ย /หย่ารา้ง /แยกกนัอยู่ จ านวน 240 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการ
โฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการสง่เสรมิการขาย
และด้านการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานดงันี้ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม พบว่าระดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ใหร้ะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ขอ้การโฆษณาทางโทรทศัน์มคีวามดงึดูดน่าสนใจ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี
ไดแ้ก่ ขอ้ การโฆษณาทางโทรทศัน์มรีายละเอยีดขอ้มลูครบถว้น ชดัเจน เขา้ใจง่ายและการโฆษณาผ่านสือ่สิง่พมิพ ์
เช่น หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร /แผ่นพบั/โปสเตอร ์มรีายละเอยีดขอ้มูลครบถ้วน ชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั และ
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้การโฆษณาผ่านสือ่ทางวทิยุมคีวามดงึดดูน่าสนใจ การโฆษณา
ผ่านสื่อทางวิทยุ  มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย และการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  
หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร /แผ่นพบั/โปสเตอร ์มคีวามดงึดดูน่าสนใจ ตามล าดบั 
 ด้านการประชาส ัมพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม            
ใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ขอ้การแจง้ข่าวสารผ่านเวบ็ไซตเ์ป็นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ทีเ่ขา้ถงึได้
ง่ายและทัว่ถึง และการใช้นักแสดง/นักร้อง/ผู้มีชื่อเสยีง เป็นพรีเซนเตอร์โฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายเป็นเรื่อง            
ทีเ่หมาะสมน่าสนใจ ตามล าดบั และระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดังานแถลงข่าว เช่น การ
เปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่เป็นเรื่องทีส่ าคญั  
 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใหร้ะดบัความคดิเหน็ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ขอ้ พนกังานขายแนะน าโฟม ลา้งหน้าส าหรบัผูช้าย 
ณ จุดขายไดเ้ป็นอย่างด ีพนักงานพูดจาสุภาพและมมีารยาทขณะเสนอขายสนิคา้ โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของ
พนกังานขายและพนกังานขายมบีุคลกิภาพทีด่ ีตามล าดบั 
 ด้านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ ขอ้ มกีารมอบส่วนลดพเิศษผ่าน SMS ไปถึงลูกค้าโดยตรงและระดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ขอ้ มกีารแจกสนิค้าตวัอย่างผ่านช่องทางไปรษณีย์ มกีารส่งจดหมาย   
ขา่วทาง E-Mail และมกีารสง่จดหมายเชญิร่วมงาน/กจิกรรม ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม                
ใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ขอ้มกีารแจกสนิคา้ตวัอย่างขนาดทดลองใหล้กูคา้ไดล้องใชแ้ละมกีาร
ลดราคาต ่ากว่าราคาขายปกติ ตามล าดบั ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ขอ้ มกีารแจกของแถมควบคู่กบั
การซือ้ผลติภณัฑโ์ฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายและมกีารจบัรางวลัลุน้ชงิโชค ตามล าดบั  
 ด้านการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถาม ใหร้ะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัด ีไดแ้ก่ ขอ้การออกบธูกจิกรรมตามรา้นคา้หรอืสถานทีต่่างๆ
นอกสถานที ่และระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ขอ้ มกีารจดักจิกรรมเชงิสัมมนา เช่น อบรมการ
รกัษาผวิหน้าใหใ้สสะอาดห่างไกลสวิ และมกีารจดัการประกวด เช่น ประกวดหนุ่มหล่อหน้าใส 2016 ตามล าดบั  
 



 7 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้าย  จากการวเิคราะห์การ
ตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้าย สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ระดับความส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชายโดยรวมอยู่ในระดับมาก            
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุดกบัข้อท่านซื้อ โฟมล้างหน้า
ส าหรบัผูช้ายเพราะคุณภาพและสรรพคุณ และขอ้ท่านซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายเพราะค านึงถงึราคาและความ
คุม้ค่า ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัขอ้ท่านซือ้ โฟม ลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายเพราะมชีื่อเสยีงเป็นที่
รู้จกัโดยทัว่ไป ขอ้ท่านซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายเพราะมีสนิค้าอยู่ในห้างสรรพสนิค้ามีให้เลอืกหลากหลาย              
ขอ้ท่านซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายเพราะส่งเสรมิภาพลกัษณ์ความเป็นชาย และขอ้ท่านซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบั
ผู้ชายเพราะเคยได้รบัสนิค้าขนาดทดลองและชื่นชอบในสนิค้า ตามล าดบั ส่วนขอ้ ท่านซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบั
ผูช้ายเพราะได้รบัการแนะน าจากเพื่อน ขอ้ท่านซือ้โฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายเพราะการจดัโปรโมชัน่ส่วนลดหรอื
ของแถม ข้อท่านซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายเพราะได้รบัการแนะน าจากสมาชิกในครอบครวัของท่าน และ                
ขอ้ท่านซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายเพราะดารานักแสดงหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทางสงัคม ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายแตกต่างกนั ผลการวจิยั
พบว่า 
 สมมติฐานข้อท่ี  1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชาย             
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชาย              
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายแตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพ นักเรยีน/
นกัศกึษา มกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายมากทีส่ดุ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ โฟมลา้งหน้าส าหรบั
ผูช้ายแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายมากทีส่ดุ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจซื้อ โฟม ล้างหน้า
ส าหรบัผูช้ายแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  โดยผูบ้รโิภค            
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายมากทีส่ดุ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์
การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขายและการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยั
พบว่า 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการโฆษณาโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี  2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวม                  
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ า  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายโดยรวม              
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อ ท่ี  2.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรงโดยรวม                
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี  2.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวม                   
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2.6 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง                 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ โฟมล้างหน้า
ส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายเป็นผลติภณัฑ์ที่มนีวตักรรมที่เหมาะกบัสภาพผวิหน้าของผู้ ชายโดยเฉพาะ              
โดยไม่ไดเ้จาะจงว่าเหมาะสมกบัชว่งอายใุดหรอืช่วงอายุใดทีส่ามารถใชโ้ฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายได ้ท าใหอ้ายุของ
ผูบ้รโิภคไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้าย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยมาภรณ์ คุม้ทรพัย ์
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง สกินฟู้ด                   
ของประเทศเกาหล ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมเีหตุผลทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องส าอาง สกนิฟู้ด 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.  สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชาย                 
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากโฟมลา้งหน้าส าหรบัผู้ชายเป็นผลติภณัฑท์ี่เหมาะกบัสภาพผวิหน้าของผู้ชายโดยเฉพาะ 
ท าให้ผู้บริโภคที่เป็นเพศชายไม่ว่าจะมีสถานภาพใดก็สามารถตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชายได ้                   
โดยสถานภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุณีรตัน์                   
จริเกรยีงไกร (2551) ทีศ่กึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑ์เวชส าอางในร้านขายยาของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั            



 9 

มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางในรา้นขายยาในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3.  อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายแตกต่างกัน               
โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา มกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา เป็นกลุ่มทีเ่ริม่ใหค้วามส าคญักบัการดแูลตวัเองไม่ว่าจะเป็นการใสใ่จกบัสภาพผวิหน้า 
รวมไปถงึการนิยมใชผ้ลติภณัฑท์ีท่นัสมยัตามแฟชัน่ ซึง่ส่วนใหญ่จะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดง้่าย เพื่อใหเ้ขา้สงัคม
กบักลุ่มเพื่อนๆ ประกอบกบัราคาของโฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายมรีาคาไม่สงูมาก สามารถเลอืกทดลองใชใ้หต้รงกบั
ความตอ้งการของตวัเองไดโ้ดยไม่กระทบกบัค่าใชจ้่ายมากนกั จงึสามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
พนักงานบรษิทัเอกชน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรินิภา จณิณากูลสทิธิ ์(2552) ทีศ่กึษาเรื่อง การสื่อสารทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางไทยของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่ี
อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางไทยแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 
 4.  ระดบัการศึกษา ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบั
ผูช้ายแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้าย
มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีกัเปิดรบัขอ้มูลผลติภณัฑจ์ากพนกังานขายและ
สือ่โฆษณาเป็นหลกัจงึสามารถจงูใจไดง้่าย และเมื่อไดร้บัการบรกิารรวมถงึการจงูใจจากพนกังานขายประกอบกบั
การโฆษณาทีต่รงตามความต้องการ กจ็ะช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่ายกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรินิภา จณิณากูลสทิธิ ์(2552) ที่ศกึษาเรื่อง การสื่อสาร
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางไทยของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิ
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่              
ระดบั 0.05  
 5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้า
ส าหรบัผู้ชายแตกต่างกนั ผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  15,000 บาทมกีารตดัสนิใจซื้อโฟ
มลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายมากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จดัอยู่
ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดข้ ัน้ต ่าในประเทศไทยซึง่เป็นกลุ่มทีม่กัซือ้สนิคา้ในปรมิาณทีไ่ม่มากแต่นิยมซือ้บ่อยๆ และ
ไม่มีตราสนิค้าในดวงใจแต่จะเน้นโปรโมชัน่ช่วงเวลานัน้ประกอบกบัการจูงใจของพนักงานขาย ท าให้สามารถ
ตัดสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รงัสยิา             
พวงจติร (2555) ที่ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อและ
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง Oriental Princess แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน             
ในระดบัต ่า เน่ืองจากการโฆษณา ไม่ว่าจะผ่านทาง สือ่โทรทศัน์ สือ่สิง่พมิพ ์หรอืสือ่ทางวทิยุ หากโฆษณาเหล่านัน้ 
สามารถดงึดูดความสนใจและสามารถสร้างความมัน่ใจในตวัสนิค้าให้ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายได้ กจ็ะช่วยท าให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรินิภา จณิณากูลสทิธิ ์(2552) ที่ศกึษาเรื่อง 
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร  พบว่า              
การสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยของผู้หญิง               
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  



 10 

 7.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัต ่า เน่ืองจากนักการตลาดจะเลอืกใชก้ารประชาสมัพนัธเ์พื่อท าใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กัและท าใหส้ามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายเกดิการรบัรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลสนิคา้จากการประชาสมัพนัธ์
แล้ว กจ็ะช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถตัดสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายกว่าสนิค้าที่ไม่มกีารประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สุณีรตัน์ จริเกรยีงไกร (2551) ทีศ่กึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดของผู้บรโิภคทีม่ผีลต่อ
กระบวนการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เวชส าอางในร้านขายยาของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า  เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เวชส าอางใน
รา้นขายยาของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากการขายโดยใชพ้นักงานขายเป็นรูปแบบการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลซึ่งสามารถปรบัเปลีย่นการสื่อสารเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจและเป็นไปตามความต้องการ
ของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้พนักงานขายยงัสามารถสื่อสารคุณสมบตัิเฉพาะของสนิคา้ได้โดยตรง             
ณ จุดขายอกีดว้ย ซึง่การมปีฏสิมัพนัธล์กัษณะนี้จะช่วยให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ รงัสยิา พวงจติร (2555) ที่ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการใช้พนักงานขาย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง Oriental 
Princess อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 9.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง โดยรวมมคีวาม สมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผู้ชายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัต ่า เนื่องจากการตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารที่นักการ ตลาดสื่อสารไปยงักลุ่มผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงดว้ยวธิ ีการสง่จดหมาย E-Mail SMS หรอืวธิกีารอื่นๆซึง่สามารถประเมนิผลไดแ้ละรูจ้ านวนผูท้ีส่นใจสนิคา้
อย่างชดัเจน นอกจากนี้การตลาดทางตรงยงัใชเ้ป็นการยื่นขอ้เสนอใหก้บัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามตอ้งการ
สนิค้าท าให้ผู้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อสนิค้าได้อย่างรวดเรว็มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรินิภา 
จณิณากูลสทิธิ ์(2552) ที่ศกึษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยของ
ผูห้ญงิ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เครื่องส าอางไทยของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 10. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบั           
การตดัสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากการส่งเสรมิการขายเป็นการจูงใจผู้บรโิภคด้วยขอ้เสนอพิเศษเช่น คูปองส่วนลด  
การแจกของแถม และการชงิโชค เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกดิการตดัสนิใจซื้อและเกดิการซื้อในจ านวนที่มากขึน้              
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สริินภา จิณณากูลสทิธิ ์(2552) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสรมิการขายมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 11.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง เนื่องจากการ จดักจิกรรมพิเศษ เช่น การจดักิจกรรมตาม
ร้านค้าหรอืสถานที่ต่างๆนอกสถานที่ เป็นต้น สามารถช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเกิดความมัน่ใจใน           
สนิค้าใหม่ได้ส่งผลให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุณีรตัน์ จริเกรยีงไกร 
(2551) ที่ศกึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดของผู้บรโิภคที่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
เวชส าอางในร้านขายยาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า  เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษมีความสมัพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางในร้านขายยาของผู้บริโภค              
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาในเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสนิใจซื้อ ในขัน้การตดัสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควร
ศกึษาถึง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์กบัขัน้ตอนอื่นๆในกระบวนการตดัสนิใจซื้อด้วย           
คอื การรบัรูถ้งึปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืกและพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจ
ถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคเป้าหมายมากยิ่งขึน้ 
 2.  ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับ             
การตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล หรือเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น เชยีงใหม่ อุบลราชธานี 
 3.  ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษา กลยุทธท์างการตลาดของเครื่องส าอางประเภทอื่น เพื่อน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมและประสบผลส าเร็จมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ และมกีารออกผลติภณัฑใ์หม่มากมาย 
 4.  ในการศกึษาครัง้นี้ ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้ เพื่อใหก้ารวจิยัครัง้
ต่อไปมคีวามครบถว้นสมบรูณ์มากขึน้ ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืควรใชเ้ทคนิคของเครื่องมอืในการวจิยัอื่นๆ 
เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารย ์               
ทีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า
ทีม่คีุณค่าและเป็นประโยชน์ ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ 
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบของพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะ กรรมการในการสอบ             
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมีค่าในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
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 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู ้               
ทัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีทุ่กท่านทีช่่วยประสานงาน และ
อ านวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 สดุทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และพีส่าวของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ พรอ้มทัง้
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา รวมถงึเพื่อนร่วมงานและพี่ M.B.A. สาขาวชิาการตลาด รุ่นที ่16 (นอกเวลาราชการ) ทีใ่ห้
ก าลงัใจและคอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา ขอบคุณนิสติ M.B.A. สาขาวชิาการตลาด รุ่นที่ 17 (นอกเวลาราชการ) 
ส าหรบัน ้าใจ มติรภาพ และค าแนะน าต่างๆ ทีม่สี่วนช่วยให ้สารนิพนธเ์ล่มนี้สมบูรณ์ รวมถงึผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มิได้                 
เอ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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