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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อเปรยีบเทียบและศกึษา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  และ

แรงจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) 
ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูห้ญงิวยัท างานอายุ 25 ปีขึน้ไป 
ที่ซื้อหรอืเคยครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริ้วรอย (ระดบั Counter Brand) อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มลู ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 (1)  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ม ีอายุ 25-34 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด/หม้าย/ 
แยกกันอยู่ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทัว่ไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-35,000 บาท 
         (2) ผู้บริโภคที่มีอายุ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิว 
ประเภทครมีลดริ้วรอย (ระดบั Counter Brand) ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผวิหน้าประเภท 
ครมีลดริว้รอย (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 (3)  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการตลาด 
ทางตรง และดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภท
ครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย               
(ครัง้/3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า   
 (4)  แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ  
Counter Brand) ดา้นความถีใ่นการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าประเภทครมีลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั:  การตลาดแบบบรูณาการ แรงจงูใจ ครมีลดริว้รอย 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to compare and study the integrated marketing 
communication and motivation factors relating to the purchasing behavior of counter brand anti- aging 
cream in the Bangkok metropolitan area. The samples in this study consisted of four hundred 
females, aged twenty five or older, who bought and used the counter brand anti-aging cream and 
lived in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool to collect data and the 
statistics used for data analysis included percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 
were tested by t-test, a one-way analysis of variance, and the Pearson product moment correlation 
coefficient. The results of this analysis were as follows: 
 (1)  Most of the consumers were ages between twenty five to thirty four, held a Bachelor’s  
degree, worked as company employees, single and with an average monthly income of between 
20,001 to 35,000 Baht.  
 (2) Consumers of different ages and monthly income levels had different purchasing  
behaviors of counter brand anti-aging cream with an average expense per time at a statistically 
significant level of 0.01.   
 (3) Integrated marketing communication in the aspect of advertising, public relations,  
direct sales and marketing events correlated with the purchasing behavior of counter brand anti- 
aging cream with a three month purchasing frequency at a statistically significant level of 0.01 in the 
same direction and at a low level.   
 (4) Motivation was correlated with the purchasing behavior of counter brand anti-aging  
cream with a three month purchasing frequency at a statistically significant level of 0.01 in the same 
direction and at a low level. 
 
Keywords:  Integrated Marketing Communication, Motivation, Anti-aging cream 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัภาพลกัษณ์ภายนอกนัน้ มีความส าคญัที่จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี              
ในสายตาของผู้พบเห็น ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมัน่ใจ และเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ               
เรื่องต่างๆ ในชีวิต เช่น หน้าที่การงาน การมีคู่ครอง เป็นต้น ดงันัน้ ผู้หญิงหลายคนจึงให้ความส าคญักับ     
สภาพผิวหน้ามากขึ้น แต่อายุที่เริม่มากขึ้น ผิวก็จะเริ่มแสดงสญัญาณที่บ่งบอกว่าอายุเริ่มมากขึ้น โดยจะ            
มีริ้วรอยตื้นๆ เกิดขึ้น และพัฒนาเป็นริ้วรอยที่มีขนาดใหญ่และลึกขึ้น เนื่องจากกระบวนการท างานของ                
ผวิเริม่ช้าลง โครงสรา้งของผวิเริม่อ่อนแอ และสารต่างๆ ที่ร่างกายเคยผลติตามธรรมชาติทีช่่วยในการท าให้
ผวิหนังเต่งตึงนัน้เริม่ลดลง นอกจากอายุที่เพิ่มขึน้จะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกดิริว้รอยแลว้ยงัมปีจัจยัอื่นๆ ได้แก่ 
แสงแดดในช่วงเวลา 10:00 – 15:00 เพราะรงัสยีูวีในแสงแดงนัน้เป็นตัวท าลายคอลลาเจนในผิว จึงท าให้
ผวิหน้าขาดความยดืหยุ่น และท าให้ผวิหน้าเกดิริ้วรอยได้ง่ายกว่าปกติ บุหรีก่็ยงัเป็นสิง่ส าคญัที่ส่งผลท าให้
ผวิหน้าเกดิริว้รอยเช่นกนั เน่ืองจากสารอนุมูลอสิระ สารนิโคตนิ และสารเคมอีื่นๆ ทีเ่กดิจากการสบูบุหรี่เขา้ไป



3 
 

ท าลายโครงสร้างผิว ท าให้ผิวหน้าเกิดริ้วรอย เนื่องจากคอลลาเจนในผิวนัน้เสื่อมลง ดังนัน้  การเลือกใช ้           
ครีมบ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอยจงึเป็นตัวเลือกหน่ึงที่สามารถช่วยแก้ไขปญัหาลดริ้วรอยบนผิวหน้าได ้          
ดว้ยการเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีด่แีละมคีุณภาพ  
 ธุรกิจเครื่องส าอางและครีมบ ารุงผิวเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง “เพราะ
ผูบ้รโิภคแถบเอเชยีจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์หลายแบรนดเ์พื่อแกป้ญัหาเป็นในแต่ละจุดมากกว่าจะแต่งหน้าหรอื
บ ารุงผิวจากแบรนด์เดียว ท าให้ผู้บริโภคต้องใช้เครื่องส าอางและสกินแคร์เกือบ 10 แบรนด์ เป็นโอกาส              
ให้บรษิัทเครื่องส าอางต้องแข่งขนัในการออกสนิค้าที่มปีระสทิธิภาพยอดเยี่ยม แปลกใหม่ และหลากหลาย            
เพื่อครอบครองสว่นแบ่งการตลาด โดยตลาดดแูลผวิพรรณเตบิโตถงึ 6.1% และผลติภณัฑด์แูลผวิหน้ามสีดัสว่น
มากกว่า 3 ใน 4 ของตลาดรวมทัง้หมด” (ลอรอีลั. 2560: ออนไลน์)  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้นเห็นได้ว่าในกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางและครีมบ ารุงผิวเป็นธุรกิจที่มี
แนวโน้มการเติบโตค่อนขา้งสูง ท าให้มผีู้ประกอบการหลายรายลงทุนในธุรกจินี้ ส่งผลท าให้เกดิการแข่งขนั             
ในตลาดที่รุนแรงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังนัน้  ผู้ประกอบการต่างๆ จึงพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์               
อย่างต่อเนื่อง หาจุดเด่นของผลติภณัฑ ์และท าโฆษณาสือ่สารไปยงัผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคสนใจและตดัสนิใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผู้ประกอบการหลายรายมีการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับธุรกิจ               
เพื่อท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรม               
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค นอกจากนี้ ดารา นักแสดง นักรอ้ง และบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทีป่รากฏใหเ้หน็ตามสื่อ 
กย็งัเป็นปจัจยัส าคญัที่ท าใหเ้กดิพฤติกรรมเลยีนแบบ โดยเฉพาะเรื่องความสวยงาม เมื่อดารา นักแสดง หรอื
บุคคลที่มชีื่อเสยีงนัน้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใด ย่อมส่งผลท าให้ผู้บรโิภคเกดิความต้องการใช้ เนื่องจากอยากสวย            
ดัง่ดาราทีช่ื่นชอบ  
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ของ
ผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับพฤติกรรมการซื้อ               
ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจ กบัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริ้วรอย 
(ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) 
แตกต่างกนั 
 2. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใช้
พนักงานขาย การตลาดทางตรง การสง่เสรมิการขาย และการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 3. แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ                 
ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ปรมะ สตะเทวนิ (2553: 112) อธบิายว่า คนที่มี
ลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปจัจยัเพศ อายุ 
การศกึษา สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ธรีพนัธ ์โล่ทองค า (2553: 
34-35) กล่าวว่า เหตุผลที่กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดเป็นที่นิยมใช้ในปจัจุบัน เพราะเป็นการสร้างจุดยืน              
ให้แก่สนิคา้ กระตุ้นใหลู้กค้ามกีารตอบรบัเพื่อเกดิการซื้อหรอืใชบ้รกิาร และรกัษาความสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง
ระหว่างผูบ้รโิภคและสนิคา้ 
 1. การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการจะรวมการตดิต่อสื่อสารทุกรูปแบบทีเ่หมาะสมของลกูคา้ (IMC 
coordinates all customer communication) โดยระลึก ว่ าบุ ค คลสะสมข้อมู ลตลอด เวลา และข้อมู ล                 
ทีเ่หมาะสมมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่การสือ่สารการตลาดจะมหีลายรปูแบบ 
 2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเริม่ต้นที่ลูกค้า ไม่ใช่ตัวสนิค้า (IMC starts with the 
customer, not the product) ซึง่จุดเริม่ต้นในการตดิต่อสื่อสารจะเริม่ต้นทางผลติภณัฑ์ โดยวธิกีารทีจ่ะสื่อสาร
ไปยงัลกูคา้ คอืการทีล่กูคา้ตอ้งทราบถงึประโยชน์ของสนิคา้ทีลู่กคา้จะไดร้บั ซึง่การเริม่ต้นมกัมาจากการนึกคดิ
ของลูกค้า และค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า แล้วย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสินค้าและ              
ระบุโครงสรา้งของขา่วสาร ซึง่ตอ้งตดิต่อกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย 
 3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การพยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารกบัลูกค้าแต่ละกลุ่มให้
เข้าถึงด้วยความถี่สูงสุด โดยเริ่มจากจุดเริม่ต้นที่ลูกค้าทุกคนมีเอกลกัษณ์ และจะต้องตอบสนอง  โดยการ
ตดิต่อสือ่สารทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลใหด้ทีีส่ดุ 
 4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้องสรา้งการตดิต่อสื่อสารแบบสองทางกบัลูกค้า ทัง้แบบ           
ทีใ่ชส้ือ่ และไม่ใชส้ือ่ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556: 51) กล่าวว่า นักพฤติกรรม
ศาสตร ์ไดช้ีใ้หเ้หน็ความแตกต่างระหว่างแรงจงูใจดา้นเหตุผล และแรงจูงใจดา้นอารมณ์ แรงจูงใจดา้นเหตุผล
เกิดจากความมีเหตุผลที่นักพฤติกรรมศาสตร์ได้สมมติฐานว่าผู้บริโภคในการพิจารณาเลือกทางเลือก                
อย่างรอบคอบ และเลอืกทางเลอืกที่ให้อรรถประโยชน์มากที่สุด ในบรบิทของการตลาดความมเีหตุมผีลของ
ผูบ้รโิภคจะเลอืกเป้าหมายจากเกณฑว์ตัถุประสงคร์วม เช่น ขนาด น ้าหนกั ราคา ความประหยดั ส่วนแรงจงูใจ
ดา้นอารมณ์มกีารเลอืกเป้าหมายจากเกณฑส์ว่นบุคคล หรอืความคดิสว่นตวัทีอ่ยู่ภายในใจ เช่นความภาคภูมใิจ 
ความกลวั ความรกั หรอืสถานะ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2552) การค้นหาหรอืวิจยั
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ทัง้ที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรอืองค์กร เพื่อทราบถึงลกัษณะ      
ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บรโิภค  โดยใช้ค าถามช่วยในการวเิคราะห์เพื่อค้นหา
ค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6W1H 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ ผู้หญิงวยัท างานอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์            

บ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากอายุ 25 ปี 
เป็นวยัทีเ่ริม่เกดิริว้รอยบนผวิหน้าและเป็นวยัทีม่กี าลงัซือ้ (ฉลองศกัดิ ์สขุใจธรรม. 2555: ออนไลน์) ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื ผู้หญิงหญิง 25 ปีขึน้ไป ที่ซื้อและเคยใช้ผลติภณัฑ์บ ารุงผิว
ประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างส าหรบัการประเมินค่า
สดัส่วนประชากร ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ ทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา วานิชย์บัญชา.              
2558: 28) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 385 คน และมกีารส ารองเผื่อความ
ผดิพลาดไว ้5% เท่ากบั 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 วิธีสุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง โดยมขีัน้ตอนการเกบ็กลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกสถานทีใ่นการ
เกบ็ขอ้มูลจากห้างสรรพสนิค้า ผูว้จิยัไดท้ าการคดัเลอืกเพื่อน ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 5 หา้ง             
ทีม่กีารจ าหน่ายสนิคา้เคาน์เตอรแ์บรนด ์และมจี านวนผูเ้ขา้ใชม้ากที่สุด ไดแ้ก่  สยามพารากอน เซน็ทรลัเวริ์ล    
ดเิอ็มโพเรยีม สยามเซ็นเตอร์ และเทอร์มินอล 21 (Travel141. 2560: ออนไลน์) เน่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมาก  
 ขัน้ตอนท่ี  2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยมีการก าหนดสดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 5 หา้ง ทีไ่ดก้ าหนดในขัน้ตอนที ่1 มาท าการเกบ็กลุ่มตวัอย่างหา้งละ 80 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถามโดยผูท้ีเ่ตม็ใจตอบแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 25-34 ปี จ านวน 195 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.8 ระดับการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า จ านวน 209 คนคิดเป็นร้อยละ 52.3 อาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 มรีายได ้20,001 – 35,000 บาท จ านวน 182 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.4 และมีสถานภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่  จ านวน 271 คน คิดเป็น                
รอ้ยละ 67.8 
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ตอนท่ี 2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ x̄  SD ระดบัความเหน็ 

ดา้นการโฆษณารวม 3.88 0.558 ด ี
ดา้นการประชาสมัพนัธร์วม 4.03 0.522 ด ี
ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายรวม 4.26 0.599 ดมีาก 
ดา้นการตลาดทางตรงรวม 4.00 0.648 ด ี
ดา้นการสง่เสรมิการขายรวม 4.35 0.589 ดมีาก 
ดา้นการตลาดโดยการจดักิจกรรมพเิศษ 4.11 0.602 ด ี

ค่าเฉล่ียการตลาดแบบบูรณาการรวม 4.11 0.438 ดี 
  

พบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี
มาก สว่นดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการ
โฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี 

 
 ตอนท่ี 3 แรงจงูใจ 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ  

 
แรงจงูใจ 

x̄  SD 
ระดบั

แรงจงูใจ 
แรงจงูใจดา้นเหตุผลรวม 4.47 0.520 มากทีส่ดุ 
แรงจงูใจดา้นอารมณ์รวม 4.15 .557 มาก 

แรงจงูใจรวม 4.31 0.461 มากท่ีสุด 
 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นเหตุผล ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนดา้นอารมณ์ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัแรงจงูใจในระดบัมาก 
 
 ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารงุผิวประเภทครีมลดร้ิวรอย (ระดบั Counter Brand) 
ตาราง 3 แสดงจ านวนความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุง
ผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand)  

รปูแบบพฤติกรรม Min Max x̄  SD. 

ความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีม           
ลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) 

1 5 1.48 0.746 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผิวหน้า
ประเภทครมีลดริว้รอย (บาท/ครัง้) 

500 50000 3495.34 4078.319 
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 พฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผู้หญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซื้อครมีบ ารุงผิวหน้าประเภท            
ครมีลดริว้รอย เฉลี่ย 1 ครัง้ต่อ 3 เดอืน สงูสุด 5 ครัง้ต่อ 3 เดอืน และต ่าสุด 1 ครัง้ต่อ 3 เดอืน ดา้นค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการซือ้บ ารุงผวิหน้าประเภทครมีลดริว้รอยเฉลีย่ 3,495 บาทต่อครัง้ สงูสุด 50,000 บาทต่อครัง้ 
และต ่าสดุ 500 บาทต่อครัง้  
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหผ์ลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอย 
(ระดับ Counter Brand) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภท                
ครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย 
(ระดับ Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/3 เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 25-34 ปี มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                  
(บาท/ครัง้) แตกต่างกบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท              
มีความถี่ ในการซื้อ (ครัง้ /3 เดือน) แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 35,001-55,000 และ                 
55,001 บาทขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
(บาท/ครัง้) แตกต่างกบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่เท่ากบั 35,001-55,000 และ 55,001 บาทขึน้ไป  

 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิ

ประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) 
 พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กบัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย 
(ระดบั Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/3 เดือน) มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ระดับต ่า 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การโฆษณา การประชาสมัพันธ ์
การตลาดทางตรง และการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สว่นดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธ์            
ในทศิทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 แรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand)                 
ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/3 เดอืน) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเหตุผลไม่มีความสมัพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับต ่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเหตุผลมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สว่นดา้นอารมณ์ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย 
(ระดับ Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (ครัง้/3 เดือน)             
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่รกัสวยรกังาม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็มักให้ความส าคัญกับ              
การบ ารุงผวิหน้าไม่ใหเ้กดิริว้รอย ดูอ่อนวยัอยู่เสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บวรศกัดิ ์สาลฉีันท ์(2560)  
ที่ท าการศึกษาเรื่อง การตัดสนิใจเลือกซื้อเซรัม่บ ารุงผิวหน้าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานค รโดยการ
วเิคราะห์ร่วม พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
เซรัม่บ ารุงผวิหน้าไม่แตกต่างกนั  
 ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ 
Counter Brand) ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (บาท/ครัง้)      
แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 55 ปีขึน้ไป มคี่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ทัง้นี้  เนื่องมาจาก 
ครมีบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) มีราคาสูง ประกอบกบักลุ่มผู้บริโภคดงักล่าว             
เป็นวยัที่ต้องดูแลตวัเองเป็นพเิศษ และมรีายไดท้ี่ค่อนขา้งด ีจงึท าให้มคี่าใช้จ่ายต่อครัง้มาก ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รกัษ์รว ีภกัดวีงศช์ยั (2559) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนักงานบรษิัทเอกชน            
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดยี ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท /3 เดือน) 
แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภท
ครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย                 
(ครัง้/3 เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (บาท/ครัง้)                 
ไม่แตกต่างกนั อาจเนื่องจากนกัการตลาดมกีารท าสือ่การตลาดทีง่่ายต่อการเขา้ใจ ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละเขา้ใจ
เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เกลา้กมล สุรยินัต์ (2554) ที่ท าการศกึษาเรื่อง การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจที่มต่ีอความภักดีต่อตราสนิค้าเครื่องส าอางเกาหลแีบรนด ์
ETUDE HOUSE ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูห้ญงิในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้เครื่องส าอางเกาหลแีบรนด ์ETUDE HOUSE ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภท              
ครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย                
(ครัง้/3 เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (บาท/ครัง้)                 
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคนัน้เป็นกลุ่มคนที่มกีารประกอบอาชีพหลกั และมีรายได้ที่ได้รบัแน่นอน                
จงึมคีวามสามารถในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อบ ารุงผวิได้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บวรศกัดิ ์ลาลฉีันท ์
(2560) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อเซรัม่บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
โดยการวเิคราะห์ร่วม พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้าไม่แตกต่าง 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิว
ประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าประเภทครมีลดริว้รอย 
(ครัง้/3 เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (บาท/ครัง้) 
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แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้ครมีบ ารุง
ผวิหน้าประเภทครมีลดริว้รอยมากทีส่ดุ แต่ผูบ้รโิภคทีม่ ี55,001 บาทขึน้ไป มคี่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้
บ ารุงผิวหน้าประเภทครมีลดริ้วรอยมากที่สุด เนื่องมาจากกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 
20,000 บาท นัน้มกี าลงัซื้อที่น้อยจงึท าให้ซื้อสนิค้าในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก จงึท าให้มคีวามถี่ในการซื้อ
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต่างจากผู้บรโิภคที่มี 55,001 บาทขึน้ไป ซึ่งมกี าลงัซื้อสงู สามารถซื้อสนิค้าในบรรจุภณัฑ์              
ที่ใหญ่ หรอืบางครัง้บริษัทมีการจดัการส่งเสรมิการขายจึงท าให้ผู้บรโิภคที่มี 55,001 บาทขึ้นไป ซื้อสนิค้า                 
เป็นจ านวนมากเพื่อได้รบัแต้มสะสม หรือของแถม ท าให้มีความถี่ในการซื่อต ่า แต่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ               
ต่อครัง้สงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดีต่อตราสนิคา้และพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกาย
ยี่ห้อยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน               
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยเูซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภท             
ครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ด้านความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย                  
(ครัง้/3 เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (บาท/ครัง้)                
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคเพศหญิงที่สถานภาพต่างๆ ยงัคงให้ความส าคญักบัเรื่องการบ ารุงผวิหน้า           
อยู่เสมอ เพื่อที่จะใหผ้วิหน้าไม่มรีิว้รอยและดูอ่อนวยั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกลา้กมล สุรยินัต์ (2554)  
ทีท่ าการศกึษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอความภกัดต่ีอตราสนิคา้
เครื่องส าอางเกาหลี  แบรนด์ ETUDE HOUSE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้หญิงใน
กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้เครื่องส าอางเกาหลแีบรนด ์ETUDE 
HOUSE ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2.1 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุง
ผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่             
ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าประเภทครมีลดริว้รอย โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  
 ด้านการโฆษณา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอย (ระดบั 
Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าประเภท
ครมีลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) เน่ืองจากการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์หรอืสือ่ทางวทิยุ เป็นสือ่ที่
ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ครมีบ ารุงผวิ และเป็นการกระตุ้นทีผู่้บรโิภคเกดิความต้องการซื้อ
มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรินิภา จณิณากลูสทิธิ ์(2552) ทีศ่กึษาเรื่อง การสือ่สารทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า  การสื่อสารทางการตลาด             
ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางไทยของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอย 
(ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า
ประเภทครีมลดริ้วรอย (ครัง้/3 เดือน) เนื่องจาก การประชาสมัพันธ์เป็นการท าเพื่อให้ผู้บริโภคนัน้รู้จ ัก
ผลติภัณฑ์ และเป็นการท าให้เข้าถึงผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึน้ เมื่อผู้บรโิภคเกดิการรบัรู้จากการ            
ท าประชาสมัพันธ์ ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อหรอืทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ        
จรรยา แบบสุวรรณ (2560) ทีศ่กึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผู้ชายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด             
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ดา้นการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบักบัการตดัสนิใจซื้อโฟมล้างหน้าส าหรบัผูช้ายของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภท               
ครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ครมี
บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย (ครัง้/3 เดือน) เนื่องจากการขายโดยใช้พนักงานขายเป็นรูปแบบ               
การสื่อสารคุณโดยตรง ณ จุดขาย ซึง่บ้างครัง้ผู้บรโิภคมกีารศกึษาหาขอ้มูลทางจากเวบ็ไซต์ของบรษิัท และ             
ท าการตัดสินใจซื้ออยู่แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา แบบสุวรรณ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง              
การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายโดยรวม              
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โฟมลา้งหน้าส าหรบัผูช้ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั 
Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าประเภท
ครมีลดริ้วรอย (ครัง้/3 เดือน) เนื่องจาก การตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารที่นักการตลาดสื่อสารไปยงักลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยวิธี การส่งจดหมาย E-Mail SMS Facebook และ IG ซึ่งเป็นการยื่น
ขอ้เสนอให้กบัผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายที่มคีวามต้องการสนิค้า และเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้บรโิภคได้รบัขอ้มูล
ขา่วสารอย่างรวดเรว็ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดเ้รว็มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สรินิภา จณิณากูลสทิธิ ์(2552) ทีศ่กึษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง
ไทยของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาด ดา้นการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางไทยของผูห้ญงิในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นการสง่เสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย 
(ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า
ประเภทครมีลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอย (ระดบั Counter 
Brand) นัน้มรีาคาค่อนขา้งแพง ผูบ้รโิภคอาจต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรบัผลติภณัฑต์วัใหม่ 
และดูทีค่วามคุม้ค่าทีไ่ดร้บัจากประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ และไม่ก่อใหเ้กดิอาการแพ ้ดงันัน้การส่งเสรมิการ
ขายจงึไม่อาจกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการซือ้มากขึน้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รกัษ์รว ี
ภักดีวงศ์ชัย (2559) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม           
การซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย                   
(บาท/3 เดอืน) 
 ดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิประเภท
ครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ครมี
บ ารุงผวิหน้าประเภทครมีลดริ้วรอย (ครัง้/ 3 เดอืน) เนื่องจากการจดักิจกรรมพิเศษตามร้านค้าหรอืสถานที่
ต่างๆนอกสถานที ่ท าให้ผูบ้รโิภคได้มสี่วนร่วมกบักจิกรรมทีบ่รษิัทไดจ้ดัขึน้ และรบัรูว้่ามผีลติภณัฑ์ออกใหม่   
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รงัสยิา พวงจติร (2555) ที่ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ และความภักดต่ีอตราสนิค้าของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของ
ผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ด้านการจดักจิกรรมพเิศษ             
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มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ และความภกัดีต่อตราสนิค้าของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของ
ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อครมี
บ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร                
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้บ ารุงผวิหน้าประเภทครมีลดริว้รอย (บาท/ครัง้) อาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภค
ทีซ่ือ้ครมีระดบั Counter Brand มกัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ และมกี าลงัการซือ้ค่อนขา้งสงู ท าใหก้ารท าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไม่เกดิผล แต่มเีพยีงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอย (ระดบั Counter Brand) ของผู้หญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดบัความสมัพนัธ์ต ่า ในทิศทางตรงกนัข้าม อาจเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดักจิกรรม             
มากเกินไม่ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่มัน่ใจในตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิตา มีจินดา และ               
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2554) ทีก่ล่าวว่า ความจงรกัภกัด ีคอื ความพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอของผูบ้รโิภคในการซือ้
สนิคา้หรอืรบับรกิารทีต่วัเองพงึพอใจ โดยมคีวามเกีย่วโยงกบัพฤตกิรรมการซือ้ ทศันคต ิการบอกต่อ และการมี
ส่วนร่วมในการปกป้อง ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จะใช้สนิค้าหรอืบรกิารของบรษิัทอื่นลดลง แม้ว่าจะ              
มกีารลดราคา 
 สมมติฐานท่ี 3.1 แรงจูงใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย 
(ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า
ประเภทครมีลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) 
 แรงจูงใจด้านเหตุผล ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผิวประเภทครมีลดริ้วรอย 
(ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า
ประเภทครมีลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) เนื่องจากผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า มกีารปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ๆมาก อกีทัง้ยงัมผีลติภณัฑ์ประเภทอื่นที่สามารถทดแทนได้ จงึท าให้ผู้บรโิภคมทีางเลอืกที่หลากหลาย  
ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าประเภทครีมลดริ้วรอย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ นิภารตัน์ นุรกัภกัด ี(2560) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและแรงจูงใจทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ SEPHORA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ SEPHORA ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีต่่อ 3 เดอืน ในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์SEPHORA 
 แรงจงูใจดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั 
Counter Brand) ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าประเภท
ครมีลดริว้รอย (ครัง้/3 เดอืน) เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคอาจถูกกระตุน้จากการส่งเสรมิการขายทีบ่รษิทัลดราคาพเิศษ
ท าใหผู้้บรโิภคซื้อผลติภณัฑ์เพิม่เตมิ และผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องการท าใหต้นเองนัน้สวยและดูดอียู่ตลอดเวลา  
จึงใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติญา แสนเจริญ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของสตรีวัยสี่สิบปีขึ้นไปในภาคตะวันออก พบว่า แรงจูงใจ                 
ดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ดา้น ผลติภณัฑ ์ประเภทผลติภณัฑ ์และงบประมาณ
ในการซือ้ 
 สมมติฐานท่ี 3.2 แรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีม              
ลดริ้วรอย (ระดบั Counter Brand) ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ              
ในการซื้อบ ารุงผิวหน้าประเภทครมีลดริ้วรอย (บาท/ครัง้) เนื่องจากการใช้จ่ายซื้อผลติภณัฑ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั
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อารมณ์เพยีงอย่างเดยีว ผู้บรโิภคมกัจะต้องพจิารณาการซื้อสนิคา้โดยค าถงึถงึคุณสมบตัิ ความคุ้มค่า ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิภารตัน์ นุรกัภกัด ี(2560) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารและ
แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง SEPHORA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์SEPHORA ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้เครื่องส าอาง SEPHORA 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญักบัผู้บรโิภคทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป และมรีายไดม้ากกว่า 55,001 บาท ขึน้ไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
พฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand) มากทีส่ดุ 
 2. ผู้ประกอบการควรวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้ชดัเจน การสร้างรูปแบบการสื่อสารที่ชดัเจน             
ง่ายต่อการรบัรู ้สรา้งการจดจ าที่ด ีและสรา้งการรบัรูใ้ห้กบัผูบ้รโิภคผ่านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การแต่ละดา้นอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัต าแหน่งของผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
     2.1 ด้านการส่งเสรมิการขาย ฝ่ายการตลาด ควรมกีจิกรรมที่ดงึดูดใจผู้บรโิภค เช่น การลดราคา
สนิค้า การแจกของแถม การจดัโปรโมชัน่คู่กบับตัรเครดติ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้าโดยง่าย  
และเป็นการโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ซ ้าไดเ้ป็นอย่างด ี
     2.2 ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ฝา่ยขาย ควรใหค้วามส าคญักบัพนักงานขาย โดยพนักงาน
ขายจะต้องมีบุคลกิภาพที่ดี มีการพูดเชญิชวนแนะน าผลติภัณฑ์ ณ จุดขาย และมีมารยาทในขณะน าเสนอ            
การขาย ซึง่จะสามารถสรา้งความประทบัใจให้กบัลูกคา้มากยิง่ขึน้ แต่ควรสงัเกตพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคว่ามี
ความสนใจทีจ่ะรบัฟงัหรอืไม่ 
     2.3 ดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ ฝา่ยการตลาด ควรส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมพเิศษ 
เช่น การออกบูทกิจกรรมตามร้านค้า สถานที่ต่างๆ รวมถึงการจัดงานครบรอบบริษัท เพื่อให้ผู้บริโภค            
เกดิการจดจ า และไดร้บัรูข้า่วสารของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การจดักจิกรรมพเิศษยงัชว่ยลดความลงัเล
ในตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดแ้ละช่วยใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในสนิคา้มากขึน้ดว้ย  
     2.4 ด้านการประชาสมัพันธ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการแจ้งข้อมูล ข่าวสารของ
ผลติภณัฑ์ผ่านเวบ็ไซต์ ควรเลอืกพรเีซนเตอร์ให้ตรงกบับุคลกิของสนิค้าที่จะน าเสนอต่อผู้บรโิภคเป้าหมาย 
รวมถึงการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพราะการกระจายข่าวสาร
ประชาสมัพนัธก์จ็ะช่วยใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดง้่ายขึน้ 
     2.5 ดา้นการตลาดทางตรง ฝ่ายการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัการแจง้ขา่วสาร เมื่อมโีปรโมชัน่
ใหม่ หรอืผลติภณัฑใ์หม่ๆไปยงัผูบ้รโิภคเป้าหมายโดยตรง เช่น การสง่ขอ้ความ (SMS) E-Mail และ Facebook 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเป้าหมายสนใจซื้อสนิค้ามากขึ้น แต่ควรระมัดระวงัไม่ให้มากจนเกินไปเพราะอาจ
ก่อใหเ้กดิความร าคาญได ้
     2.6 ด้านการโฆษณา ฝ่ายโฆษณาควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ และเข้าใจง่าย              
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บรโิภคเป้าหมาย แม้การโฆษณานัน้จะเข้าถึงผู้บรโิภคในวงกว้าง แต่การท าสื่อ             
ผ่านทางโทรทศัน์หรอืทางคลื่นวทิยุ สามารถสรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภคไดด้ ีถงึแมว้่าสือ่จะมรีาคาแพงกต็าม 
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 3. ผู้ประกอบการควรมีการติดตาม และติดตามกระแสการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บรโิภคตลอดเวลา 
เน่ืองจากผู้บรโิภคมกัใชอ้ารมณ์ในการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้การทีผู่ป้ระกอบการเขา้ใจผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายว่า
ก าลงันิยมอะไร และมกีารปรบัพฒันารูปแบบการน าเสนอใหต้อบสนองความต้องการของผู้บรโิภคจะเป็นการ
กระตุ้นในผู้บรโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้ แต่ผูป้ระกอบการยงัคงต้องให้ความส าคญักบัการรกัษาภาพลกัษณ์
ของแบรนด ์และรกัษามาตรฐานของสนิคา้ใหค้งที ่เน่ืองจากปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ครมีบ ารุงผวิประเภทครมีลดริว้รอย (ระดบั Counter Brand)  
 ข้อเสนอแนะในการท างานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ 
Counter Brand) ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมดว้ยวธิกีารท าวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเกบ็
ขอ้มูลเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไป
กบัการแจกแบบสอบถามเพื่อคน้หาเหตุผลทีแ่ท้จรงิในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะไดส้ามารถก าหนด
กลยุทธ ์และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 2. ควรศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภค (Loyalty) และ
การซื้อซ ้า (Repurchasing) เนื่องจากเป็นการศึกษาที่สามารถหาขอ้มูลมาวเิคราะห์ และใช้ในการวางแผน             
กลยุทธ ์เพื่อรกัษาฐานลกูคา้ของตราสนิคา้ไวไ้ดใ้นระยะยาว รวมถงึใชเ้พื่อการขยายฐานลกูคา้ในอนาคต 
 3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึ้นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่           
ในภูมภิาคอื่นๆ เพื่อจะไดก้ าหนดกลยุทธไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบัผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี  โดยได้รับความกรุณ าอย่างสูงจาก  อาจารย์ที่ป รึกษา                     
อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ที่เสยีสละเวลาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื และแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจ ัย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณ             
อาจารย ์ดร.ศุภญิญา ญาณสมบรูณ์ และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัครัง้นี้ 
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