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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มแบบโควตา การสุ่มแบบเจาะจง และการสุ่มแบบ
อาศัยความสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ค่าความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย เชิงซ้อน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi ดา้นการตัดสินใจใช้และด้านการแนะน าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความตั้งใจจะ
ซื้อครีมกันแดดและการแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumiมากกว่าเพศชาย มีอายุ 31 ปีขึ้นไป 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีรายได้มากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยพบว่าด้านการโฆษณา , ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้านการขายโดยใช้
พนักงานขาย และด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์Mizumi ของผู้บริโภคเจน
เนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ครีมกันแดด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to examine the integrated marketing communication factors affecting 
Generation Y consumer buying decisions of Mizumi facial sunscreen in the Bangkok metropolitan area. The 
sample group used in this study consisted of 400 consumers who made decisions to purchase Mizumi facial 
sunscreens by random sampling, quota randomization, specific randomization and convenience 
randomization. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. A One-Way 
ANOVA was used to determine relationship value and complex regression analysis. The hypothesis testing 
results found that the factors of age, gender, educational level, average monthly income and different 
professions affected the purchasing decisions of Mizumi facial sunscreen were statistically different at a level 
of 0 .05 , with the intention of female consumers to purchase sunscreen on recommendation and informing 
others about people who buy facial sunscreen brands. In terms of the males, with regard to Mizumi 
purchasing, consisted of males, aged 31 years or over, self-employed with an income of more than 45 ,001 
Baht or more, most consumers had the opinion of the overall integrated marketing communications at the 
level of agreement. It was found that in advertising, public relations, sales and marketing activities influenced 
decisions to buy the Mizumi brand of facial sunscreen among Generation Y consumers with a statistical 
significance of 0.05 and in the same direction. 
 
Keywords: Sunscreen, Integrated Marketing Communication, Buying Decisions 
 

บทน า 
ปัจจุบันการเติบโตของตลาดความงามในประเทศไทยเป็นตลาดที่เติมโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 นั้น ภาพรวม

อุตสาหกรรมความงาม มีการเติบโตถึง 6.7% มูลค่ารวม 2.18 แสนล้านบาท โดยหากเจาะลึกในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในปี 2562 จะ
พบว่ามีการเติบโตถึง 7.4% หรือคิดเป็นมูลค่ารวม  9.19 หมื่นล้านบาท โดยกว่า 80% นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 
(Euromonitor, 2019) เพราะ พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยให้ความส าคัญกับผิวหน้าเป็นส าคัญ ครีมกันแดดจึงเป็นหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศที่ร้อน และแสงแดดแรงตลอดทั้งปี จึงท าให้
ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อปกป้องรังสียูวี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิด ฝ้า กระ จุดด่างด า 
และริ้วรอยก่อนวัย ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันการเกิดโรคผิวหนังหรอืโรคมะเร็งผิวหนัง และในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายท า
ให้ครีมกันแดดของแบรนด์ต่างๆ โดยมีการปรับสูตรการผลิตปรับส่วนผสมให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล จากกระแสความ
นิยมของครีมกันแดดท าให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอางทั้งในประเทศและผู้น าเข้าจากต่างประเทศเริ่มให้ความส าคัญมากขึ้น 
โดยตลาดครีมกันแดดจะแบ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตในประเทศไทย (Local Brand) ประมาณร้อย ละ 30-40 และครีมกันแดดที่เป็นแบ
รนด์สากลแต่มาท าตลาดในประเทศไทย (International Brand) ประมาณร้อยละ 60-70 (Marketeer Team, 2016) 

Mizumi ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามากินส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเป็นแบรนด์คนไทยท่ีน าเข้าส่วนผสมหลักทุกตัวจาก
ญี่ปุ่น เพราะประเทศญี่ปุ่นโดดเด่นและน่าเช่ือถือในเรื่องเทคโนโลยีความงามของผู้หญิงเอเชีย โดยแบรนด์ Mizumi เกิดจาก
ความคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน แต่ไม่ทิ้งประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีสามารถท าให้อ่อนโยนต่อผิวได้ ถ้าใส่
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ใจในรายละเอียดการคัดสรรส่วนผสมทุกตัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากสารเคมีแรงๆ ที่มักจะก่อความระคายเคืองผิว โดยใช้สารกัน
แดดที่มีต้นก าเนิดจากแร่ธาตุธรรมชาติ การโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้น Mizumi ท าการตลาดแบบเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้บริโภคจริงๆ โดยไม่มีการใช้ระบบตัวแทนจ าหน่าย เพื่อควบคุมคุณภาพด้านการสื่อสารข้อมูลต่างๆ กับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดประทับใจจากการใช้สินค้าจริง แล้วแนะน ากันต่อๆไป นอกจากนั้นทางแบรนด์ยังเน้นสร้างความจริงใจให้กับผู้บริโภค โดยไม่
โฆษณาข้อดีที่ผลิตภัณฑ์ท าไม่ได้ และเมื่อพิจารณาจากทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ เสรี วงษ์มณฑา (2004) ได้
กล่าวเอาไว้ว่า “ลักษณะของ IMC เป็นการสื่อสารเพื่อต้องการจูงใจ ซึ่งต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน สิ่งส าคัญในการ
สื่อสารเพื่อการจูงใจนั้นไม่ใช่เพื่อสร้างให้เกิดการรู้จัก การยอมรับ และความทรงจ า เท่านั้น แต่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
พฤติกรรมตามที่ธุรกิจต้องการด้วย โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทางความคิดของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการในระยะ
ยาวและต่อเนื่อง ในการพัฒนาแผนและเป็นการพัฒนาเพื่อการสื่อสารการตลาดไม่ใช่เป็นเพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์
เท่านั้น” กล่าวคือ แม้ว่าการการท าการโฆษณา ประชาสัมพันธ์จะท าให้ เกิดการการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคจนเกิด  
กระแส Words of Mouth ซึ่งท าให้ผู้บริโภครู้จักและยอมรับ รวมถึงการสร้าง Brand Image ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจนเกิดการ
จดจ าภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้นั่นเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการน ามาศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยการท า IMC ของแบ
รนด์ Mizumi ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยจนท าให้เกิดกระแสแบบปากต่อปากได้ในยุคปัจจุบันนั้นถือว่าต้องมีการเข้าสู่ใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์กันแดดสูง รวมถึงเป็นสัดส่วนที่มีทั้งวัยนักศึกษาและวัยท างานสูงที่สุด ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่หนาแน่นไปด้วยประชากรและยานพาหะ จึงท าให้ต้องเจอ  
อากาศร้อนและมลพิษทางอากาศมากที่ สุ ด  ซึ่ งเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ ท าให้ ผิ วหน้ าเกิดปัญ หาได้  ครีมกันแดดจึ งเป็ น  
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมือง ซึ่งต่างจากคนต่างจังหวัดบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญ และนอกจากนี้ช่องทาง
การจัดจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครยังมีจ านวนมากพอท่ีจะจ าหน่ายสินค้าให้กับทางแบรนด์ ท าให้สามารถศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิ วหน้าแบรนด์Mizumi ของผู้บริ โภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของของผู้บริโภคเจน

เนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของ

ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึ กษา ที่แตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน 
2. การตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน 

การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวถึง ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic) ว่า เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถท าให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงและก าหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างแม่นย า 
โดยมีตัวแปรทางด้านประชากรที่ส าคัญดังนี้ 
 1.1 อายุ(Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน รวมถึงรสนิยม
และความชอบของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุหรือตามวัย  
 1.2 เพศ (Sex) ผู้ชายกับผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้
อย่างรอบครอบและน าลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กับสินค้าบาง 
 1.3 การศึกษา (Education) บุคคลที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาสูงกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต่ า 
 1.4 รายได้ (Income) โดยทั่วไปจะสนใจผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่ปัจจุบันผู้มีรายได้ขนาดกลางและรายได้น้อยเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อย แต่นั กการตลาด
มักจะโยงเกณฑ์รายได้กับตัวแปรลักษณะประชากรในตัวอื่นๆ ซึ่งท าให้การก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายมีความชัดเจนขึ้น 
 1.5 อาชีพ (Occupation) ในแต่ละอาชีพของบุคคลมีความต้องและความจ าเป็นในสินค้า รวมถึงบริการแตกต่างกัน 
สินค้าและบริการคือสิ่งที่นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพใด เพื่อที่จะได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีการศึกษาด้านอาชีพและรายได้นั้นมีความสัมพันธ์
กับบุคคลที่มีการศึกษาสูงมักมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายได้สูง แต่บุคคลที่มีการศึกษาได้น้อยมีโอกาสที่จะมีต าแหน่งระดับสูงเป็นไปได้
ยากจึงท าให้มีรายได้ต่ า 

แนวคิดและทฤษฎีเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) นันทสารี สุขโตและคณะ คือ (อ้างอิงจาก 
Kotler and Armstrong, 2560) กล่าวว่า การสื่อสารทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสามประการคือ  

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ได้กล่าวว่า ในยุคดิจิตอลและไร้สาย ลูกค้าได้รับข้อมูลมากขึ้นและสามารถหาข้อมูลได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากผู้ขาย ท้ังยังสามารถติดต่อกับลูกค้ารายอื่นได้ง่ายขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตรา
สินค้า 

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด ได้กล่าวว่า นักการตลาดให้ความสนใจการตลาดเฉพาะกลุ่มมากข้ึน โดยหัน
มาเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีด้านข่าวสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาด
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการตลาดที่เน้นส่วนตลาด (Segmented Marketing) โดยนักการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูล สังเกตความ
ต้องการของลูกค้า และสามารถน าเสนอสินค้าท่ีเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงความต้องการ 

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ได้ส่งผลต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้าเปลี่ยนไป เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท าให้
เกิดช่วงทางการสื่อสารใหม่ๆขึ้น และใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้  

และด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด โดยการเปลี่ยนกลยุทธ์ท่ีเน้นสว่นของตลาด
มากยิ่งขึ้น ถึงแม่ว่าโทรทัศน์ นิตยสาร และสื่อสารมวลชนรูปแบบอื่นๆจะมีความส าคัญ แต่ก็มีความส าคัญที่น้อยลง เนื่องจากมี
ช่องทางการโฆษณาหลายช่องทางในการเลือกสื่อโฆษณาที่มีคุณสมบัติ เฉพาะ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ 
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ภายใต้แนวคิดนี้ได้มีการรวบรวมเครื่องมือสื่อสารต่างๆอย่างระมัดระวัง เพื่อที่จะส่งข้อความที่ชัดเจน สอดคล้อง และมี
อิทธิพลเกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้า โดยการสื่อสารทางกาตลาดแบบบูรณาการจะช่วยจ าแนกจุดติดต่อที่ลูกค้าจะพบกับบริษัท
หรือตราสินค้าของบริษัท ซึ่งการสื่อสารตราสินค้าแต่ละตรา จะสามารถสื่อข้อความแง่บวก แง่ลบ หรือเป็นกลางก็ได้ เพราะฉะนั้น
ในการสื่อสารแต่ละครั้งจะต้องส่งข้อความที่สอดคล้องและเป็นแง่บวก เพื่อน าไปสู่กลยุทธ์โดยรวมของการสื่อสารทางการตลาด ที่มี
จุดมุ่งหมายคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทและสินค้าของบริษัทสามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ Peter & Olson (2010) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s 
Decision Making) เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการคิดที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดบริการหนึ่งผ่านกระบวนการคิด 
5 ข้ันตอน โดยกระบวนการคิดทั้ง 5 กระบวนการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 Need Recognition (การตระหนักถึงความต้องการ) คือ กระบวนการในขั้นแรกที่ผู้บริโภคจะค านึงถึงปัญหาและ
ความต้องการในการบริการหรือสินค้า ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) โดยเกิดจาก  

3.1.1 Internal stimuli (สิ่งกระตุ้นภายใน) เช่น ความรู้สึกเหนื่อย หิวกระหาย เป็นต้น  
3.1.2 External stimuli (สิ่งกระตุ้นภายนอก) โดยอาจเกิดจากส่วนประสมทางการตลาด (4P) เป็นตัวกระตุ้น เช่น              

เห็นโฆษณาสินค้าในSocial Media การจัดกิจกรรมเกิดความรู้สึกอยากซื้อ เป็นต้น 
3.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) หากผู้บริโภคได้ทราบถึงความต้องการของตัวเองที่เกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการแล้ว ในข้ันต่อไปผู้บริโภคเองก็จะท าการค้นหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแหล่งข้อมูล จะแบ่งเป็น  
3.2.1 แหล่งบุคคล (personal sources) เช่น การสอบถามจากครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักที่มีประสบการณ์ในการใช้

สินค้าหรือบริการประเภทน้ัน ๆ 
3.2.2 แหล่งทางการค้า (commercial sources) เช่น การค้าหาข้อมูลจากสื่อโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ พนักงานขาย ร้านค้า 

และบรรจุภัณฑ์  
3.2.3 แหล่งสาธารณชน (public sources) เช่น สอบถามรายละเอียดของสินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชนหรือองค์กร

คุ้มครองผู้บริโภค  
3.2.4 แหล่งประสบการณ์ (experiential sources) มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริโภคที่ได้ เคยทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ัน ๆ มาก่อน 
3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ผู้บริโภคก็จะท าการ

ประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้นผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ จะใช้ในการประเมินตัวอย่าง เช่น            
ถ้าผู้บริโภคจะเลือก ซื้อครีมกันแดดจะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ยี่ห้อ ราคา คุณภาพการใช้งาน การตกแต่งผลิตภัณฑ์          
เป็นต้น 

3.4 การซื้อ (Purchase/Buying) หลังจากมีการพิจารณาแล้วว่าจะซื้ออะไร ต่อไปกระบวนการที่จะต้องพิจารณาหลังจาก
กระบวนการที่เหลืออีก 3 ประการ คือ สถานที่ซื้อ เง่ือนไขในการซื้อ และความพร้อมที่ในการจ าหน่าย เช่น หากจะซื้อผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ A ก็จะต้องมีการประเมิน ทางเลือกว่าสามารถซื้อที่ไหนได้บ้าง ออนไลน์ได้หรือไม่ และสุดท้ายสามารถได้สินค้าทันทีหรือไ ม่ 
หรือต้องรอจัดส่งกี่วัน เป็นต้น. 

3.5 การประเมินผลหลังการซื้อ (Post-Purchase Evaluation) เป็นการประเมินผลหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อย
แล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินว่าพึงพอใจหรือไม่ โดยความพึงพอในจะเกิดจากการที่สินค้าหรือบริการเหล่านั้นตอบสนองต่อ            
ผู้ซื้อทั้งหมดและเกิดเป็นทัศนคติที่ดี แต่หากไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมดก็อาจจะเป็นผลด้านลบในด้านทัศนคติของ
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กลุ่มเป้าหมาย หากเกิดเป็นผลดีก็จะอาจท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Repeat Purchase) หรืออีกมุมคืออาจจะท าให้เกิดการสื่อสารแบบ 
ปากต่อปากในทางลบ (Negative World of Mouth) และเป็นผลด้านลบต่อทัศนคติของลูกค้ารายอื่น 

กระบวนการทั้ง 5 เป็นกระบวนการที่ผู้ให้บริการหรือนักธุรกิจต้องหาโอกาสที่จะไปเสริมสร้างหรือกระตุ้นส่วนใดส่วนหน่ึง
ของกระบวนการ ซึ่งก็จะเกิดการกระตุ้นความคิดของกลุ่มเป้าหมายเช่น การออกกลยุทธ์การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไปกระตุ้น
ความต้องการ (Need Recognition) หรือมีการสร้างลักษณะและตราสินค้าให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อตอบสนองต่อ
การประเมินทางเลือกให้ออกมาเป็นตราสินค้าเราได้ เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 23 – 40 ปี ซึ่งเคยซื้อ

ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 23 – 40 ปี ซึ่งเคย
ซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวนเท่ากับ 385 ตัวอย่างและ
เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนผู้วิจัยจึงจะท าการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้ภาษาที่ง่ายแก่ความเข้าใจ ซึ่งสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดในการศึกษาและข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดยรูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Response 
Question) มี 5 ข้อ ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 
6 ด้านได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการจัด
กิจกรรมทางการตลาด จ านวน 24 ข้อ 

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ลักษณะค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-Ended Response Question) จ านวน 2 ข้อ โดยให้ผู้บริโภคตอบตามทัศนคติที่มีต่อการตัดสินใจซื้อครีมกัน
แดดแบรนด์ Mizimi ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดแบบมาตราช่วง ( Interval Scale : Semantic Differential Scale) โดยให้
ผู้ตอบค าถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน 2 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เป็นการใช้เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า           

แบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ ที่แตกต่างกัน            
มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน 

2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance: 
One-Way ANOVA ใช้ส าหรับทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา            
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน 

2.3 สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
รูปแบบของการท านาย โดยที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า  

แบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.75 มีอายุระหว่าง 27 –30 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีระดับปริญญาตรี จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50และส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 
บาทจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ด้านการโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณาโดยรวมอยู่ใน           
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ มีระดับความคิดเห็นดีมาก ได้แก่ ข้อการโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Instagram หรือ Beauty Blogger สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อและข้อการโฆษณาผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆมีข้อมูลที่ชัดเจนและมีความน่าสนใจ  

ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ มีระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ได้แก่ ข้อมีการเผยแพร่ข้อมูลครมีกันแดด Mizumi ในการใช้อย่างเหมาะสมผ่านหน้าWebsiteหลกั, Facebook, Instagram 
และTwitter ข้อการน านักแสดงผู้มี ช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ และข้อมีการแจ้งข่าวสารผ่านหน้า              
Websiteหลัก, Facebook, Instagram และTwitter เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สม่ าเสมอ  

ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริม
การขายโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ มีระดับความคิดเห็นดีมาก ได้แก่ 
ข้อการมอบส่วนลดกับร้านค้าหรือแอพพลิเคชั่นออนไลน์ท าให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ และข้อที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ  
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ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานขายโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ มีระดับความ
คิดเห็นดีมาก ได้แก่ ข้อพนักงานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีมารยาท ส่วนข้อท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ  

ด้านการตลาดทางตรง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาด
ทางตรงโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ มีระดับความคิดเห็นดีมาก ได้แก่ 
ข้อมีการน าเสนอผ่านทาง e-mail ส่วนบุคคล และข้อมีการให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Official 
หรือ Facebook Messenger เป็นต้น  

ด้านการจัดกิจกรรมทางตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน
การตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อ มีระดับความคิดเห็น            
ดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อการจัดกิจกรรมท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น ข้อการออกงานแสดงสินค้าสร้างความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ ข้อ
การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองใช้ท าให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ และข้อการเปิดบูทตามสถานที่ต่างๆ ท าให้สะดวกต่อการ
สอบถามมากขึ้น 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาที่

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่ามีการมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 

Mizumi แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านตั้งใจจะซื้อครีมกันแดด
และด้านท่านจะแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi เพศหญิงมีความตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดและ
การแนะน าให้คนท่ีรู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumiมากกว่าเพศชาย 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่ามีการมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ 
พบว่า ผู้ที่มีอายุ31ปีขึ้นไปมีความตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ด้านตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดและด้านท่าน
จะแนะน าให้คนท่ีรู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากกว่าผู้มีอายุ23-26ปี และ 27-30ปี  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง พบว่ามีการมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีควาทแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ด้านความตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ด้านท่านตั้งใจจะซื้อครีม
กันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากกว่าผู้มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษัทเอกชน และด้าน
ท่านจะแนะน าให้คนท่ีรู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผวิหน้าแบรนด ์Mizumi มีควาทแตกต่างกันอยู่ 1 คู่ คือผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว            
มีแนะน าให้คนท่ีรู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า มากกว่าผู้มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน พบว่ามีการมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับ
ผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีควาทแตกต่าง
กันอยู่ 1 คู่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 บาทข้ึนไป มีความตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดและแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดด
ส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากกว่าผู้มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า          
แบรนด์ Mizumi ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi 
ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการโฆษณา(X1) ด้านการประชาสัมพันธ์(X2) ด้านการขายโดยใช้
พนักงานขาย(X4) และด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด(X6) สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมตานที่ตั้งไว้ จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐาน H1และ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว ที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 52.6 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.1 เพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ ด้านท่านตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 

Mizumi และด้านท่านจะแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการ
ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่ให้ความใส่ใจและ              
ให้ความส าคัญในการดูแลผิวหน้า และที่ส าคัญยังใส่ใจถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเคมี 100% สารที่ก่อให้เกิดอาการ
แพ้หรือไม่ท าให้หน้ามัน ท าให้เพศหญิงจึงมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumiมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วริฐา รัศมีกฤตภาส, 2561 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้ายี่ห้อ Biore ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าที่แตกต่างจากเพศชาย
มากกว่า 

1.2 อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อด้านท่านตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi และด้านท่านจะแนะน าให้คนท่ีรู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุ31
ปีขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุมากข้ึนมักจะเจอปัญหา
เรื่องขอผิวหน้ามากขึ้นและต้องการความใส่ใจในการดูแลรักษาผิวหน้าเพื่อไม่ให้เกิด ริ้วรอย ฝา กระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทัชชญา ชัยเมืองมูล (2561) เรื่อง ความส าคัญของการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีม
บ ารุงผิวหน้าของผู้หญิงที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ  30-39ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ครีมบ ารุงผิวหน้าแตกต่างกัน โดยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้หญิงที่
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในการซื้อผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ารุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ครีมป้องกันแสงแดดมากกว่า 

1.3 อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อด้านท่านตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi และด้านท่านจะแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากที่สุด เนื่องจากอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาจจะหมายถึง
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อไปเจรจาค้าขาย ซึ่งจะต้องมีการสัมผัสกับแดดโดยตรงหรือมลภาวะต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคมี
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้ามาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริฐา รัศมีกฤตภาส, 2561 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้ายี่ห้อ Biore ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งระดับผลิตภัณฑ์ด้าน
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ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้ายี่ห้อ Biore ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้ออยู่ในทิศทางเดียวกัน 

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อด้านท่านตั้งใจจะซื้อครีมกันแดด
ส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi และด้านท่านจะแนะน าให้คนท่ีรู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi แตกต่างกัน 
โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi มากที่สุด เนื่องจาก
เป็นวัยที่ท างานและมีรายได้มั่นคงมากขึ้นแล้ว จึงส่งผลให้ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าบ่อยครั้งขึ้น การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อผวิหน้าจึงมีความส าคัญมาก โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ท่ีดีมากย่อมมีราคาที่สงูเพราะปจัจยั
จากการผลิตและวัตถุดิบ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ทัชชญา ชัยเมืองมูล (2561) เรื่อง ความส าคัญของการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้หญิงที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้หญิงท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการให้ค าแนะน า และด้านประสบการณ์ส่วนตัว แตกต่างกัน 

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์  Mizumi ของผู้บริโภค          
เจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้ อด้านท่านตั้งใจจะซื้อ
ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าและด้านแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์  Mizumi ของผู้บริโภค               
เจนเนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook 
Instagram หรือ Beauty Blogger สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อแก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคที่มี
ความสนใจก็เกิดสนใจ ศึกษาหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลหรือสารที่ได้รับก็จะมาจากการรีวิวผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) ได้กล่าวว่า IMC หรือ Integrated Marketing 
Communication คือ แนวความคิดการวางแผนการตลาด โดยตระหนักถึงคุณค่าที่เพ่ิมขึ้นของแผนด าเนินการ โดยประเมินคุณค่า
บทบาทส าคัญในการใช้การสื่อสารทุกสื่อ โดยใช้สื่อเหล่านี้อย่างมีระเบียบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวและสร้างให้เกิดพลัง
การสื่อสารที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการใช้พนักงานขาย ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อด้านท่านตั้งใจ
จะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าและด้านแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจน
เนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การที่พนักงานขายสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และความแตกต่าง ท้ังคุณประโยชน์และการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์แต่งหน้าอื่นๆ สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นันทสารี สุขโตและคณะ อ้างอิงจาก Kotler and Armstrong, 2560 ได้กล่าวว่า การขายโดยใช้
พนักงานขายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดระดับหนึ่งของกระบวนการซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความต้องการ 
สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และท าให้เกิดการซื้อสินค้าในท่ีสุด 

2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลในทิศทางลบต่อการตัดสินใจซื้อด้านท่านตั้งใจจะ
ซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก 
การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายถึงจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อเฉพาะ
เวลาในการลดราคาเท่านั้น และยังเป็นการลดคุณค่าของตราสินค้าลงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทสารี สุขโตและคณะ 
อ้างอิงจาก Kotler and Armstrong, 2560 กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่เพิ่มคุณค่าหรือสิ่งจูงใจ
ให้แก่สินค้าหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคตอบสนองหรือซื้อสินค้าในทันที ซึ่งต่างจากการโฆษณาและ                     
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การประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างอิทธิพลต่อทัศนคติและความคาดหวังของลูกค้าในระยะยาว อย่างไรก็ตามการใช้การส่งเสริมการขาย
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะท าให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดูแย่ลง ผู้บริโภคจะคาดหวังแต่สินค้าราคาถูก อีกทั้งยังท าให้คนไม่
จงรักภักดีต่อสินค้านั้นในระยะยาว  

2.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อดา้นท่านตั้งใจจะ
ซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าและด้านแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์  Mizumi ของผู้บริโภค              
เจนเนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆสามารถท าให้ใกล้ชิดกับ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึนและการท าอย่างสม่ าเสมอในการสร้างภาพจ าและกระตุ้นความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
นันทสารี สุขโต และคณะ (2560, 229) กล่าวว่า การสื่อสารแต่ละครัง้จะต้องส่งข้อความที่สอดคล้องและเป็นแง่บวก เพื่อน าไปสู่กล
ยุทธ์โดยรวมของการสื่อสารทางการตลาด ที่มีจุดมุ่งหมายคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทและสินค้า
ของบริษัทสามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  

2.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง ส่งผลในทิศทางลบต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านท่านตั้งใจจะ
ซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าและด้านแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภคเจนเนอ
เรช่ันวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ปัจจุบันการสื่อสารทางออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีช่องทางที่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง แต่เนื่องจากพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป จึงท าให้การเข้าถึงผู้บริโภคเป็นการสร้างผลเชิง
ลบมากกว่าเชิงบวก เพราะผู้บริโภคจะมีการค้นหาข้อมูล ความรู้ รวบไปถึงการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้บริโภคก่อน
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Peter and Olson. (2010). กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision 
Making) เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการคิดที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดบริการหนึ่งผ่านกระบวนการคิด ซึ่งเมื่อ
ผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว ก็จะท าการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภคนั้นมาจาก 
แหล่งบุคคล (personal sources) แหล่งทางการค้า (commercial sources) แหล่งสาธารณชน (public sources) และแหล่ง
ประสบการณ์ (experiential sources) ก่อนเข้าสู่ขั้นต่อไปคือการประเมิณทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ 

2.6 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้ อด้านท่าน
ตั้งใจจะซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าและด้านแนะน าให้คนที่รู้จักมาซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ Mizumi ของผู้บริโภค
เจนเนอเรชั่นวาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การที่ผู้บริโภคได้สามารถเห็นและสัมผัสผลิตภัณฑ์ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อจะเป็นการช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ การที่จัดงานออกบูท จะเป็นการที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิ์ ธีรสรณ์ , 2551 และ นันทสารี สุขโต และคณะ (2560) 
อ้างอิงจาก Kotler and Armstrong (2009) กล่าวว่า การเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องเพื่อสร้างการเป็นที่รู้จัก
และเกิดความเช่ือมั่นที่จะใช้สินค้า ซึ่งในยุคของการสื่อสารที่มีความหลากหลายนี้จะต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด                
แบบบูรณาการ (IMC) เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ฝ่ายการตลาดควรเน้นกลยุทธ์ไปที่กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุ 31 ปีขึ้นไป                 

มีรายได้เฉลี่ย 45,001 บาทขึ้นไป และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้าแบรนด์ 
Mizumi มากกว่ากลุ่มอื่น 
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2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ฝ่ายการตลาดควรเน้นไปทางด้านการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจ ซึ่งเมื่อผู้บริโภคสนใจก็จะศึกษาหาข้อมูล จากสื่อออนไลน์อ่ืนๆ เช่น สื่อออนไลน์ รีวิวจากผู้ใช้จริงหรือ Beauty Blogger 
ที่ส่งผลในทางบวก เพื่อประกอบกับการตัดสินใจก่อนการซื้อ 

3.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายการตลาดควรเน้นไปทางการสร้างการรับรู้ เพราะ
เมื่อท าอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้บริโภคเกิดภาพจ า ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในแง่บวก รวมไปถึงการใช้พรีเซ็นเตอร์               
ที่เหมาะสมต่อตัวสินค้า และการให้ข้อมูลของคุณประโยชน์ เพื่อผู้บริโภคได้มีแนวคิดเชิงบวกก่อนการตัดสินใจซื้อ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้

เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการท างานวิจัยครั้งนี้
จนสารนิพนธ์ที่จัดท ามีความครบถ้วนของเนื้อหาและความถูกต้อง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์                
ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จนเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้การ
อบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการท างานที่ดีตลอดมา รวมถึงเจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ และให้
ค าปรึกษาเป็นอย่างดีในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์กันแดด 
ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ ซึ่งหากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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