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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า ยีห่อ้ Biore จ านวน 
400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกนัแดดส าหรบัผิวหน้ายี่ห้อ  Biore ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ผู้บรโิภคทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อครมีกนั
แดดส าหรบัผวิหน้ายี่ห้อ Biore ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั 
ส่วนด้านประโยชน์หลัก มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกันแดดส าหรับผิวหน้ายี่ห้อ  Biore ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม การสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้  Biore ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนดา้นการส่งเสรมิการขาย มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
ค าส าคญั: ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า ยีห่อ้ Biore ระดบัผลติภณัฑ ์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the factors affecting consumer purchasing behavior of Biore 
facial sunscreen in the Bangkok metropolitan area. The sample group included four hundred consumers who bought 
Biore facial sunscreen products. A questionnaire was used as the tool for data collection.  

The results of hypothesis testing were shown as follows: consumers with of genders, ages, education level, 
monthly income and occupation had a different average of frequency times per year of consumer purchasing 
behavior of Biore facial sunscreen with a statistical significance level of 0.05. The consumers of different genders, 
education level and occupation had different average expenses of baht per time of consumer purchasing behavior 
of Biore facial sunscreen with a statistical significance level of 0.05. The factor of product level in the aspects of 
augmented product had a positive effect of average frequency times per year regarding consumer purchasing 
behavior of Biore facial sunscreen with a statistical significance level of 0.05 and the factor of product level in the 
aspects of core benefit had a negative effect on the average frequency times per year of consumer purchasing 
behavior of Biore facial sunscreen with a statistical significance level of 0.05. The factor of integrated marketing 
communication in the aspects of direct marketing had a positive effect on the average frequency times per year and 
average expenses of baht per time of consumer purchasing behavior of Biore facial sunscreen with a statistical 
significance level of 0.05. The factor of integrated marketing communication in the aspects of sales promotion had 
a negative effect on average expenses baht per time of consumer purchasing behavior of Biore facial sunscreen 
with a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Biore Facial Sunscreen, Product Level, Integrated Marketing Communication 
 
บทน า 

ปจัจุบนัแสงแดดเป็นทีพ่สิจูน์ไดแ้น่ชดัแลว้ว่าเป็นปจัจยัส าคญัต่อการเกดิมะเรง็ผวิหนงั ซึง่ในประเทศไทยเป็นมะเรง็
ทีพ่บไดน้้อย ประมาณรอ้ยละ 5 ของมะเรง็ทัง้หมด มกัพบในผูท้ีม่อีายุมากกว่า 40 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญงิ 
(สถาบนัมะเรง็แห่งชาต.ิ  2561) โดยเฉพาะชาวตะวนัตกทีพ่บการเป็นมะเรง็ผวิหนงัเพิม่มากขึน้ และมคีวามเสีย่งมากกว่าคน
เอเชยีหลายเท่า ทัง้นี้ผวิหนังของแต่ละคนมกีารตอบสนองต่อแสงแดดทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัสผีวิหรือปรมิาณของเมด็สี
ผวิหรอืเมลานินเป็นส าคญั โดยคนยุโรปทีม่ผีวิขาวจะมปีรมิาณเมลานินทีช่ ัน้ผวิหนังน้อย ท าใหร้งัสแีพร่เขา้ไปในชัน้ผวิหนงั 
และถูกดูดซบัไว้มาก จงึเสีย่งต่อมะเรง็ผวิหนังได้สูง ส่วนผวิหนังของคนเอเชยีที่ค่อนขา้งด าหรอืคนผวิด าในแถบประเทศ
แอฟรกิาจะมเีมด็สเีมลานินสงู ท าใหช้่วยกรองรงัส ีช่วยกระจายและสะทอ้นรงัสไีดม้าก ท าใหเ้สีย่งต่อการเกดิมะเรง็ผวิหนั ง
น้อยกว่า (สยามเคม.ี  2561) ซึง่ในแสงแดดประกอบดว้ยรงัสอีนัตรายทีม่องไมเ่หน็ ทัง้รงัส ีUVA และ UVB ซึง่รงัส ีUVA เป็น
รงัสทีีส่ามารถแทรกซอ้นถงึผวิชัน้ลกึ ๆ หรอืผวิหนังชัน้ล่างได ้ท าลายเนื้อเยื่อและดเีอน็เอของเซลลผ์วิ โดยเป็นตวัท าลาย
คอลลาเจนและความชุ่มชืน้ของผวิหนงั สว่นรงัส ีUVB เป็นรงัสสีามารถทะลุไดถ้งึชัน้หนงัก าพรา้เท่านัน้ จงึท าใหผ้วิหนงัแดง
หรอืผวิไหมแ้ดด ซึง่เป็นตวัการหลกัท าใหส้ผีวิของเราหมองคล ้าหรอืทีเ่ราเรยีกว่า “แดดเผา” ซึง่รงัสทีัง้ 2 ชนิดสามารถท าให้
เป็นมะเรง็ผวิหนงั ท าใหเ้กดิริว้รอยเหีย่วย่น และปญัหาฝ้ากระ 

ดงันัน้ วธิป้ีองกนัมะเรง็ผวิหนงัทีด่คีอืหลกีเลีย่งการสมัผสักบัแสงแดดเป็นระยะเวลานาน แต่โดยทัว่ไปแลว้คนเราไม่
สามารถหลกีเลีย่งได ้แต่สามารถป้องกนัได ้คอื การสวมเสือ้ผา้ใหม้ดิชดิ การใชร่้มหรอืทีบ่งัแดด และสุดทา้ยทีนิ่ยม คอื การ
ทาครมีกนัแดด ซึง่จะช่วยป้องกนัมะเรง็ผวิหนัง รวมทัง้ยงัช่วยบ ารุงผวิ ท าใหผ้วิแลดูอ่อนกว่าวยั ป้องกนัการเหีย่วย่น การ
เกดิรอยตนีกา ป้องกนัผวิหมองคล ้า และการเกดิกระฝ้าต่างๆไดด้ว้ย ท าใหค้รมีกนัแดดเป็นอกีหนึ่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทางเลอืก
ใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้เพศหญงิและเพศชาย จากกระแสความนิยมของครมีกนัแดดท าใหผู้ป้ระกอบการดา้นเครื่องส าอางทัง้ใน
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ประเทศและผูน้ าเขา้จากต่างประเทศเริม่ใหค้วามส าคญัมากขึน้ โดยตลาดครมีกนัแดดจะแบ่งเป็นแบรนดท์ีผ่ลติในประเทศ
ไทย (Local Brand) ประมาณรอ้ยละ 30-40 และครมีกนัแดดทีเ่ป็นแบรนดส์ากลแต่มาท าตลาดในประเทศไทย (International 
Brand) ประมาณรอ้ยละ 60-70 (Marketeer Team. 2016) 

Biore กเ็ป็นอกีหน่ึงแบรนดช์ัน้น าของประเทศญี่ปุ่นทีม่สี่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 30 ซึง่เป็นแบรนดท์ีม่าเป็น
อนัดบั 1 ในปี 2018 (CET. 2018) Biore น าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยภายใตบ้รษิทั คาโอ ประเทศไทย จ ากดั ดว้ยการ
ผลิตและน าเข้าเพื่อจ าหน่ายของสนิค้าหลายชนิด ท าให้คนไทยรู้จกัและคุ้นเคยเป็นอย่างดี Biore ได้มีการน าเสนอด้าน
ผลติภณัฑ์ครมีกนัแดดในหลากหลายรูปแบบ การน าส่วนผสมที่มปีระโยชน์ต่อผวิหน้าใส่ร่วมด้วย การปรบัปรุงรูปลกัษณ์
บรรจุภณัฑข์องครมีกนัแดดใหส้วยงาม มสีสีนับรรจุภณัฑท์ีแ่ตกต่างไปตามสตูรของครมีกนัแดด เพื่อดงึดูดความสนใจจาก
ผู้บรโิภค มขีนาดพกพาสะดวก บวกกบัการน าเสนอผ่านโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ หรอืการ
ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆกบัร้านค้าชัน้น า การน าเสนอขายผ่านพนักงาน การน าเสนอสนิค้าผ่านสิง่พิมพ์ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการใชค้รมีกนัแดดของผูบ้รโิภคในทุกช่องทาง จากสาเหตุนี้ท าให้เกดิการแขง่ขนัทางดา้นการตลาดมาก
ขึน้ ดงันัน้การหาลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและการวางกลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมจงึต้องใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะ
การพฒันาและการน าเสนอสนิคา้จะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูคุ้ณค่าไดจ้ากแบรนด์ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาระดบัผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ
ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลติภณัฑ ์ซึง่กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีห่นาแน่นไปด้วย
ประชากรและยานพาหะ ดงันัน้อากาศรอ้นและมลพษิทางอากาศจงึเป็นผลกระทบทีต่ามมา ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมากเ็ป็นสาเหตุ
ทีท่ าใหผ้วิหน้าเกดิปญัหาได ้ครมีกนัแดดยงัเป็นสนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัของคนเมอืง แต่ส าหรบัคนต่างจงัหวดับางพืน้ที่
ยงัไม่ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญั และนอกจากนี้ช่องทางการจดัจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครยงัมจี านวนมากพอทีจ่ะจ าหน่าย
สนิคา้ใหก้บัทางแบรนดด์ว้ย ดงันัน้ในการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนี้จึงเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบธุรกิจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  อกีทัง้สามารถน าเทคนิคทางการตลาดทีเ่หมาะสม
มาปรบัใชใ้นการสรา้งผลติภณัฑเ์พื่อครองใจผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาระดบัผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ 
Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore แตกต่างกนั 

2. ระดับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้าน
ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายี่ห้อ Biore ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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3. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการขายโดยพนกังานขาย ดา้นการสง่เสรมิการ
ขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายี่ห้อ 
Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ข้อมูลของครีมกนัแดด Biore ณฐัพงษ์ ศรเีมอืง (2560) กล่าวว่า ในครมีกนัแดดจะผสมตวักรองรงัส ีUV โมเลกุล
ทีไ่ดร้บัการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยลดปรมิาณรงัสี UV ทีจ่ะผ่านเขา้สู่ผวิ แบ่งการท างานออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 1.
กระจกสะทอ้นแสงอาทติยอ์อกไป แสงจงึไม่ตกกระทบถงึผวิหนงั 2.สารอนิทรยี ์จะดดูซบัพลงังานแสดงอาทติยไ์ว ้ผวิหนงัเรา
จงึไม่โดนแสงอาทติย์แผดเผาโดยตรง อย่างไรกต็ามครมีกนัแดดเน้นป้องกนัเราจากรงัส ีUVB เป็นหลกั เพราะ UVB เป็น
ตวัการหลกัทีท่ าใหผ้วิหนงัเราเป็นแผลไหมแ้ดด ส่วนรงัส ีUVA ซึง่เป็นตวัการของผื่นแดดและมะเรง็ผวิหนังนัน้ ครมีกนัแดด
ส่วนใหญ่ช่วยไม่ได้มาก ตัวอย่างครีมกนัแดด Biore จาก Biore Thailand (2556) ได้แก่ 1.Biore UV Aqua Rich Watery 
Essence SPF50+ PA++++ ดว้ยนวตักรรมล่าสดุจากญีปุ่น่ กนัแดดสตูรน ้าบางเบาพเิศษ เพิม่ประสทิธภิาพการปกป้องสงูสดุ 
ยาวนานกว่าเดิม คูณ 2 ด้วย PA++++ ให้การปกป้อง UVA สูงสุด ปกป้องลึกถึงคอลลาเจน ท าให้ผิวไม่แก่ก่อนวยั ผิว
กระจ่างใส ไม่หมองคล ้าดว้ย SPF50+ ปกป้อง UVB สงูสุด ทีเ่ป็นสาเหตุของผวิคล ้าเสยี และฝ้า กระ จุดด่างด า สามารถกนั
น ้าและเหงื่อได้ สามารถทาทบัเมคอพัไดร้ะหว่างวนั ผสานคุณค่าของการบ ารุงดว้ย Hyaluronic Acid, Royal Jelly Extract 
และ Mixed Citrus Essence ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผ่านการทดสอบการระคายเคอืงผวิ 2.Biore UV Oil Control 
Base UV SPF50+ PA++++ ครมีกนัแดดเมคอพัเบส ปกป้องผวิจากรงัส ีUVB และ UVA ที่ระดบัสูงสุด ด้วยค่า SPF50+ 
PA++++ ช่วยป้องกนัริว้รอย ฝ้า จุดด่างด าจากแสงแดด เมคอพัเนียนตดิทนยาวนาน ดว้ย Anti-Sebum Technology ช่วยดดู
ซบัความมนัสาเหตุของเมคอพัเยิม้ เจลครมี ช่วยควบคุมความมนับนใบหน้าด้วย “Oil Control Powder” เหมาะส าหรบัผวิ
ผสมถงึผวิมนั สามารถใชไ้ดทุ้กสผีวิ บางเบาสบายผวิ ผสานคุณค่าการบ ารุงใหผ้วิชุมชื่น ไม่มนี ้าหอม และผ่านการทดสอบ
การระคายเคอืงผวิ เป็นตน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ  เสรีรัต น์  (2550) กล่าวว่ า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1.เพศ ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  2.อายุ 
ผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั  รวมทัง้ความชอบและรสนิยม
ของแต่ละบุคคลจะเปลีย่นไปตามช่วงอายุหรอืตามวยั 3.การศกึษา ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคสนิคา้ทีม่คีุณภาพ
ดีกว่า และมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่า 4.รายได้ เป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก มกัจะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้กบัตัวแปร
ลกัษณะประชากรในตวัอื่นๆ เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนขึน้ 5.อาชพี บุคคลในแต่ละอาชพีมคีวามจ าเป็นและ
ความต้องการในสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั เหล่านี้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่
ส าคญัซึง่จะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึง่ง่ายต่อการวดัดว้ยตวัแปรอื่น ซึง่ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การคน้หาค าตอบเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพื่อน าไปตัง้สมมตฐิานทีว่่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษะทางประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore แตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านผลิตภณัฑ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์เป็นกลุ่มของสิง่ที่มี
ตวัตนและไม่มตีวัตน ที่สามารถตอบสนองความพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงการบรรจุภณัฑ์ ส ีราคา คุณภาพ และตรา
สนิค้า ตลอดจนบรกิารและชื่อเสยีงของผู้ขาย หรอืเป็นสิง่ที่น าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของ
มนุษย ์โดยพจิารณาจากระดบัผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นคุณสมบตัผิลติภณัฑใ์นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1.ประโยชน์หลกั ประโยชน์พืน้ฐาน
ของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้สนิคา้โดยตรง 2.รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์  ลกัษณะทางกายภาพทีผู่้บรโิภคสามารถ
สมัผสัหรอืรบัรูไ้ด้ เป็นส่วนทีเ่สรมิผลติภณัฑใ์หท้ าหน้าทีส่มบูรณ์ขึน้ หรอืเชญิชวนใหใ้ชย้ิง่ขึน้ 3.ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั กลุ่ม
ของคุณสมบตัแิละเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้  การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะ
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ค านึงถงึความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 4.ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์คุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอื
พฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต จากแนวคดิและทฤษฎดีา้นผลติภณัฑผ์ูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษาครัง้นี้ โดยใช้ในการศกึษาถึง ระดบัผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อครีมกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ 
Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า การสือ่สารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) เป็นการประสมประสานเครื่องมอืสื่อสารการตลาดหลายๆ  อย่างเข้าด้วยกนัอย่างเหมาะสม เพื่อ
ด าเนินการสง่เสรมิการตลาด IMC จะใชทุ้กรปูแบบของการตดิต่อสือ่สาร และจะใชก้ารตดิต่อสือ่สารทุกรปูแบบทีเ่หมาะสมกบั
ผู้บริโภคกลุ่มนัน้หรือเป็นสิง่ที่ผู้บริโภคเปิดรบั ได้แก่ 1.โฆษณา เป็นการสื่อสารข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือน
ความจ าเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 2.การขายโดยพนกังานขาย เป็นการตดิต่อสื่อสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัขา่วสารโดยตรง 
ผู้ส่งข่าวสารสามารถรบัรู้และประเมนิผลจากผู้รบัข่าวสารได้ทนัท ี 3.การส่งเสรมิการขาย เป็นเครื่องมือระยะสัน้ที่ใช้เพื่อ
กระตุ้นการซือ้หรอืขายผลติภณัฑ์ เพื่อใหเ้กดิการขายในทนัททีนัใด ซึง่สามารถกระตุ้นความสนใจ ท าใหเ้กดิการทดลองใช้
หรอืการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย 4.การประชาสมัพนัธ ์เป็นการติดต่อสื่อสารขององค์การกบักลุ่มต่างๆ  เพื่อสร้างทศันคติ 
ความน่าเชื่อถือและภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอองค์กรและผลติภัณฑ์ 5.การตลาดทางตรงหรอืการตลาดเจาะตรง เป็นการสื่อสาร
โดยตรงกบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าใหเ้กดิการตอบสนองทนัททีนัใด จากแนวคดิและทฤษฎกีารสือ่สารการตลาด
แบบบรูณาการ ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาครัง้นี้ โดยใชใ้นการศกึษาถงึ การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท า
การคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผลในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรอืเป็น
ขัน้ตอนเกีย่วกบัความคดิประสบการณ์การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พงึพอใจของตนเอง หรอืเป็นการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการซือ้ และการใชส้นิคา้
และบรกิาร ซึ่งการศกึษาและวเิคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภค ท าเพื่อใหส้อดคล้องกบัแนวคดิทางการตลาด คอืการทาให้
ลูกค้าพึงพอใจ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ  ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ ซึง่จะต้องวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์ร เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การใช ้
การเลอืกบรกิาร แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถก าหนด
กลยุทธก์ารตลาดเพื่อตอบสนองผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า ยีห่อ้ Biore 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า ยี่หอ้ 
Biore ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารค านวณกรณีไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2556) โดยการหาขนาดตวัอย่างใน
กรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ก าหนดความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 50% หรือ 0.5 ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% 
ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% จะได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 384 คน จงึเพิม่กลุ่มตวัอย่างเพื่อให้งานมคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น
จ านวน 16 คน ดงันัน้รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการสุ่มตวัอย่างจากเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร 50 เขต และจบั
ฉลากเขตการปกครองมา 5 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตบางขนุเทยีน เขตบางแค เขตราชเทว ีและเขตลาดกระบงั 

ขัน้ที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใชโ้ควตา โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างแต่ละเขตทีเ่ลอืกท าการวจิยั เขตละเท่าๆกนั 
เขตละ 80 ตวัอย่าง 
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ขัน้ที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลอืกสถานทีท่ีม่ผีูค้นหนาแน่นในแต่ละเขต ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ชัน้น า เป็นตน้ และเลอืกกลุ่มเป้าหมายในเขตทีสุ่ม่ไวใ้นขัน้ที ่1 

ขัน้ที ่4 การสุม่ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มลูบรเิวณเขตการปกครองตามขัน้ที ่2 จาก
กลุ่มตวัอย่างทีย่นิดใีหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ใหค้รบจ านวน 400 คน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในงานวจิยัชิน้น้ี  คอื  แบบสอบถาม  ซึง่แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้

นี้สรา้งขึน้จากกรอบแนวความคดิในการศกึษา  โดยไดข้อ้มลูจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ โดยรูปแบบ
ของแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม            
ปลายปิด (Closed-Ended Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และเรยีงล าดบั (Ordinal 
Scale) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี  

ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัระดบัผลติภณัฑ ์เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ในการวดัขอ้มลู  

ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended 
Question) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ใน
การวดัขอ้มูล โดยจะให้คะแนนกบัสิง่ที่ก าลงัวดัอยู่ตามคะแนนที่ก าหนดให้ โดยแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 
ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 15 ขอ้  

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายี่หอ้ Biore ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งได ้2 ส่วนย่อย ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลอืกตอบเพยีง 
1 ค าตอบ หรอืเลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 5 ขอ้ สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอตัราสว่น (Ratio Scale)  

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง 
1.1 การแจกแจงความถี่  (Frequency) เสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้  
1.2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัระดบัผลติภณัฑ ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้

ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายี่หอ้ Biore ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยสถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐานในการวจิยั ซึง่
สถติทิีใ่ชม้ดีงันี้ 

2.1 การทดสอบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติ Independent t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั ใน
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ และใชส้ถติ ิOne-Way ANOVA ส าหรบัทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที่
มากกว่า 2 กลุ่ม ในสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 

2.2 การวิเคราะห์ระดบัผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกนัแดดส าหรบัผิวหน้ายี่ห้อ Biore ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 และการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 โดยใชก้ารวเิคราะห์
ความถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) 
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ผลการวิจยั 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 23-30 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีระดับ

การศกึษาปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่15,001-25,000 บาท และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัผลติภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบัผลติภณัฑโ์ดย

รวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้น
ผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั และด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 4.18 4.04 และ 3.97 
ตามล าดบั  

3. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
โฆษณา ดา้นการขายโดยพนักงานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์และดา้นการตลาดทางตรง อยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 3.86 4.04 4.03 และ 3.86 ตามล าดบั 

4. การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่้อ Biore ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ดา้นความถีใ่นการซือ้
ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.68 ครัง้/6 เดอืน โดยมคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ต ่าสดุ 1 ครัง้/6 เดอืน และ
มคีวามถี่โดยเฉลี่ยสูงสุด 4 ครัง้/6 เดอืน และมพีฤติกรรมด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้  Biore มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 355.45 บาท/ครัง้ โดยทีค่่าใชจ้่ายต ่าสุดคอื 100 บาท/ครัง้ และค่าใชจ้่ายสงูสดุคอื 800 บาท/ครัง้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมี

กนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
2. ผู้บรโิภคที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า

ยีห่อ้ Biore ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
3. ระดบัผลติภณัฑ์ ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า

ยีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ใน
ทศิทางเดยีวกนั สว่นดา้นประโยชน์หลกั มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม 

4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณใน
การซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั สว่นดา้นการสง่เสรมิการขาย มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ดา้นความถี่
โดยเฉลีย่ในการซือ้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้แตกต่างกนั โดยเพศหญงิมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดด
ส าหรบัผิวหน้ายี่ห้อ Biore ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อมากกว่าเพศชาย 
เนื่องจากเพศหญงิเป็นเพศทีใ่หค้วามส าคญักบัการดูแลผวิพรรณ ใส่ใจรายละเอยีดต่างๆ บนใบหน้าเพื่อใหผ้วิมสีุขภาพด ีดู
กระจ่างใสไม่หมองคล ้าจากแดด ซึง่ครมีกนัแดดจดัอยู่ในหมวดเครื่องส าอาง สามารถใชใ้นชวีติประจ าวนั ใชป้้องกนัทัง้ UVA 
และUVB ทีเ่ป็นสาเหตุของฝ้า กระ ความหมองคล ้าและริว้รอยได ้ท าใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อครมีกนั
แดดมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของนภาทพิย์ ไตรกุลนิภทัร (2559) ได้ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้
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ผลติภณัฑก์นัแดด ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑก์นัแดด
แตกต่างกนั โดยเพศหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑก์นัแดดมากกว่าเพศชาย 

2. อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ดา้นความถี่
โดยเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ39 ปีขึน้ไป มคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุมากขึน้มกัมปีญัหาในเรื่องของผวิพรรณ ทัง้การเกดิริว้รอย ฝ้า กระ ดงันัน้จงึต้องมกีารดูแลผวิพรรณตัง้แต่อายุยงัน้อย 
การใชค้รมีกนัแดดเพื่อป้องกนัการเกดิริว้รอย ฝ้า กระจงึมคีวามส าคญั ท าใหค้รมีกนัแดดกลายเป็นผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นและใช้
ในชวีติประจ าวนัมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทวลัย ์มติรประทาน (2554) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่น
การซือ้แตกต่างกนั  

3. ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า
ยีห่อ้ Biore ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ในการ
ซือ้มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูมกั จะใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัความจ าเป็นในการใชค้รมีกนัแดดและมี
แนวโน้มทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ส่งผลใหม้คีวามถี่โดยเฉลีย่ในการซื้อมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย์ 
ววิธินาภรณ์ (2557) ไดศ้กึษาปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยูเซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยูเซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั 
ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกนัแดดส าหรบัผิวหน้ายี่ห้อ Biore ด้านค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการซื้อแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคี่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซือ้
มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคมีระดบัการศึกษาสูง การเลือกซื้อครีมกันแดดก็จะผ่านการไตร่ตรองมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานมากขึ้น หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีความแปลกใหม่ และมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าผู้ที่มีระดบั
การศกึษาต ่ากว่า ท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการซือ้มากกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ไดศ้กึษาปจัจยั
ทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกาย
ยี่ห้อยูเซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์โลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่้อยูเซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้
แตกต่างกนั 

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท มี
ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท เป็นวยัทีพ่ึง่เริม่ท างาน 
มกีารเผชญิกบัแสงแดด และมลภาวะต่างๆ ร่างกายอยู่ในระหว่างการปรบัตวั ท าใหต้อ้งมกีารดแูลผวิพรรณมากขึน้ และเป็น
ช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากวยัเรยีนมาสูว่ยัท างาน มกัมกีารใชจ้่ายทีส่ะดวกขึน้ เพราะเริม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง และสภาพ
การตลาดในปจัจุบนัของผลติภณัฑด์า้นความงามเป็นทีน่ิยม ซึง่อาจจะส่งผลใหผู้บ้รโิภคซือ้บ่อยครัง้ขึน้ เพราะดว้ยราคาและ
โปรโมชัน่ทีจ่งูใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของนนัทวลัย ์มติรประทาน (2554) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้แตกต่างกนั  

5. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมกนัแดดส าหรบัผิวหน้ายี่ห้อ Biore ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั มี
ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ และมคี่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากอาชพีธุรกจิสว่นตวั อาจหมายถงึอาชพี
คา้ขาย ซึง่จะมชี่วงเวลาทีเ่ราออกไปพบลกูคา้หรอืขายสนิคา้ มกีารสมัผสักบัแดดโดยตรงและมลภาวะต่างๆ ท าใหผู้บ้รโิภคใช้
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งานครมีกนัแดดมากขึน้ และดว้ยอาชพีธุรกจิส่วนตวัมรีายไดป้ระจ ามัน่คง และสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ ดว้ยรายได้
ของตวัเอง ท าใหม้คีวามถีโ่ดยเฉลีย่และค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรี
รตัน์ (2550) ทีก่ล่าวว่า บุคคลในแต่ละอาชพีมคีวามจ าเป็นและความตอ้งการในสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั นกัการตลาดจงึ
ต้องศกึษาว่าสนิคา้และบรกิารเป็นทีต่้องการของกลุ่มอาชพีใด เพื่อจะไดจ้ดัเตรยีมสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ
กลุ่มผูบ้รโิภคในกลุ่มนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ โดยมผีลเชงิลบ เนื่องจากครมีกนัแดดยี่หอ้ Biore มกีาร
พฒันาปรบัปรุงสูตรให้มคีวามครบถ้วนด้านการปกป้องผวิ รวมถึงการเพิม่ส่วนผสมที่มปีระโยชน์ต่อผวิให้มากขึน้ ท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถใชใ้นปรมิาณน้อยลงแต่ไดป้ระสทิธภิาพครบ ดงันัน้จงึส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายี่ห้อ Biore ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อลดลง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของนันทวลัย์ มติรประทาน (2554) ได้
ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้  

7. ระดบัผลติภณัฑ์ ด้านศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้า
ยี่ห้อ Biore ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ  โดยมผีลเชงิบวก เนื่องจากครมีกนัแดด
ยีห่อ้ Biore มกีารพฒันารปูแบบการใชง้านใหส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลายและสะดวกมากขึน้ เช่น การใชแ้ทนเครื่องส าอาง 
(ครมีกนัแดดผสม make up base) ซึง่สามารถลดเวลาในการแต่งหน้าใหเ้รว็ขึน้ 1 ขัน้ตอน การทาครมีกนัแดดระหว่างวนัซึง่
สามารถทาทบั make up ไดท้นัท ีการใชค้รมีกนัแดดในรูปแบบสเปรย ์เป็นต้น ซึง่การพฒันาดงักล่าวผูบ้รโิภคสามารถรบัรู้
และเขา้ถงึไดม้ากขึน้ ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึใชง้านบ่อยขึน้ ครมีกนัแดดจงึหมดเรว็ ซึง่อาจสง่ผลใหค้วามถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้เพิม่
มากขึน้ตามการใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภาทพิย์ ไตรกุลนิภทัร (2559 ) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ผลติภณัฑก์นัแดด ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และราคา ส่งผลเชงิบวกต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑก์นัแดด ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

8. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการสง่เสรมิการขาย มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ โดยมผีลเชงิลบ เน่ืองจากเมื่อ
มกีารจดัโปรโมชัน่ของรา้นคา้ทีร่่วมรายการ การมอบสว่นลดต่างๆ แลกของทีร่ะลกึ กจิกรรมทางออนไลน์เพื่อมสีทิธิลุ์น้รางวลั
ต่างๆ เป็นกจิกรรมทีด่งึดูดความสนใจและกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคต้องการซือ้สนิคา้มากขึน้ ซึง่จะเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ในการ
เพิม่ยอดขาย แต่ทัง้นี้ผูบ้รโิภคจะสามารถซือ้สนิคา้ในราคาทีถู่กลง ส่งผลให้ค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ลดลงดว้ย ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาราดา ศรสีงัข ์(2560) ไดศ้กึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อ เพิม่ความขาว ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นงบประมาณในการซือ้   

9. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบั
ผวิหน้ายีห่อ้ Biore ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ และดา้นค่าใช้จ่ายโดยประมาณใน
การซือ้ โดยมผีลเชงิบวก เน่ืองจากการตลาดทางตรงสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดม้ากกว่า การน าคุณสมบตัขิอ้ดี
ของผลติภณัฑม์าน าเสนอผูบ้รโิภค กจ็ะสามรถสรา้งแรงดงึดูดใจและท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดเ้รว็ขึน้ ผูบ้รโิภคสามารถ
เขา้ใจไดง้่ายและสามารถตอบกลบัไดท้นัททีี่ลูกค้ามขีอ้สงสยัหรอืต้องการซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเลอืกซื้อ
ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายี่ห้อ Biore เพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภาราดา ศรสีงัข ์(2560) ได้ศกึษาปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ และด้ าน
งบประมาณในการซือ้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
1. ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ฝ่ายการตลาดควรเน้นกลยุทธท์างการตลาดไปทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่ี

อายุ 39 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสูงกว่าปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 15,001-25,000 บาท และ
อาชพีธุรกจิสว่นตวั เนื่องจากมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดส าหรบัผวิหน้ายีห่อ้ Biore มากกว่ากลุ่มอื่น 

2. ระดบัผลติภณัฑ์ ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑค์วรพฒันาผลติภณัฑใ์หม้รีูปแบบใหม่ 
เช่น สามารถใชแ้ทนเครื่องส าอางบางอย่าง ใชเ้ตมิระหว่างวนัโดยไม่เป็นคราบ เพื่อใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ ตอบสนอง
ต่อการใชง้าน และความสะดวกสบายของผูบ้รโิภค 

3. ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑค์วรเน้นพฒันาผลติภณัฑโ์ดยการเพิม่สว่นผสมทีช่่วย
ดูแลผวิ การป้องกนัมลภาวะจากแสงแดด ฝุ่น ควนั รวมถึงการใชส้ารสกดัจากธรรมชาติในตวัผลติภณัฑท์ีช่่วยบ ารุง เติม
ความชุ่มชืน้ และฟ้ืนฟูผวิในขณะหลบั เพื่อสรา้งมลูค่าของผลติภณัฑใ์หม้ากขึน้ สามารถใชไ้ดท้ัง้เชา้และเยน็ เพื่อใหผู้บ้รโิภค
ไดป้ระโยชน์จากผลติภณัฑส์งูสดุ 

4. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการสง่เสรมิการขาย ฝา่ยการตลาดควรมุ่งเน้นไปทีก่ารสง่เสรมิการขาย 
โดยการท าโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถมกบัร้านค้าชัน้น า การร่วมกจิกรรมกบัทางเพจออนไลน์ หรอืการลุ้นรางวลัเมื่อซือ้
ผลติภณัฑ ์เพื่อสรา้งความสนใจและช่วยใหผู้บ้รโิภคเกดิแรงดงึดดูใจใหม้าซือ้สนิคา้มากขึน้  

5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง ฝ่ายการตลาดควรม ีการส่งขอ้มูลดา้นผลติภณัฑ ์
กจิกรรมต่างๆ ทีท่างองคก์รจดัแสดง รวมถงึโปรโมชัน่ทีจ่ะแนะน าลูกคา้ทางแคตตาลอ็กสนิคา้ อเีมลลห์รอืช่องทางออนไลน์
สว่นบุคคล เน่ืองจากผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้่าย จะช่วยใหไ้ดล้กูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เราสามารถสง่ขอ้มูลผ่าน
ระบบถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในทุกช่องทางได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ีอนัเนื่องมาจากความช่วยเหลอื และความกรุณาอย่างดยีิง่ของอาจารย์ ดร.
อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธน์ี้ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา และขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ในการท างานวจิยัครัง้นี้  จนสารนิพนธท์ีจ่ดัท ามคีวามครบถ้วนของเนื้อหาและ
ความถูกต้อง ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ เป็นอย่างสูง ณ 
โอกาสนี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา และ
อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์ และใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อปรบัปรุง
แก้ไขขอ้บกพร่องจนเสรจ็สมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในคณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม  มหาวทิยาลยั    
ศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ให้การอบรมสัง่สอน และประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ
ท างานที่ดีตลอดมา ผู้วิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจยัในครัง้นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต  และนักศึกษา 
ผู้เกี่ยวขอ้ง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกบัหวัขอ้สารนิพนธ์ หากผลงานวจิยัมสีิง่ดงีามเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วจิยัขออุทศิสิง่ดงีาม
เหล่าน้ีแก่ผูม้พีระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 
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