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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบู ร ณาการ ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ วชส าอางยู เ ซอริ นของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ น ค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซ
อริ น ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งผูท้ ี่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และต้องเคยใช้หรื อกาลังใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น จานวน 400 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test,
One-Way ANOVA (F-Test) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชส าอางยูเ ซอริ นของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ได้แก่ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการส่ งเสริ มการขายส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (3) ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านคุณลักษณะ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซ
อริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ
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Abstract
The objectives of this research were as following (1) to study the difference of demographic factors
affecting the buying decision of Eucerin cosmeceutical skincare in Bangkok, with statistical significance at the level
of 0.05 (2) the study integrated marketing affecting the buying decision of Eucerin cosmeceutical skincare in
Bangkok, with statistical significance at the level of 0.05 (3) the study brand image factors influence affecting the
buying decision of Eucerin cosmeceutical skincare in Bangkok. A survey questionnaire was used as a tool for data
collection with 400 consumers who used or using Eucerin cosmeceutical skincare with convenience sampling
technique. Statistical analysis conducted by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and
standard deviation. Inferential statistics including t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and multiple regression
analysis.
The results of the study shown that (1) the demographic factors including gender, age, educational level,
occupation, marital status and income affecting the buying decision of Eucerin cosmeceutical skincare in Bangkok.
(2) the integrated marketing factors including personal selling, public relation, direct marketing and sale promotion
affecting the buying decision of Eucerin cosmeceutical skincare in Bangkok but advertising excluded (3) the brand
image factors including attitude, benefits, uniqueness of brand associations, favorability of brand associations and
attributes of brand associations affecting the buying decision of Eucerin cosmeceutical skincare in Bangkok but
strength of brand associations excluded with statistical significance at the level of 0.05.
Keywords: integrated marketing communication, brand image, buying decision
1. บทนา
ปั จจุบนั มีการเกิดมลภาวะต่าง ๆเพิ่มขึ้นมากมายไม่วา่ จะเป็ น ฝุ่ น PM2.5 ควันและสารพิษต่าง ๆ ที่ลอยตัวอยู่
ในอากาศ แสงแดดที่ร้อนขึ้นทุกวัน รวมไปถึงสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่ งสภาวะเหล่านี้ เป็ นสาเหตุทาให้
เกิดอาการแพ้ ฝุ่ น ควันและสารพิษต่าง ๆ เป็ นการทาร้ายสภาพของผิวหน้าและผิวกายทาให้ดูหยาบกร้าน หมองคล้ า
รวมไปถึงปั ญหาของสภาพผิวต่าง ๆ และทาให้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค
ทุกเพศทุกวัย ถึงแม้วา่ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวจะไม่ได้เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นชีวิต แต่กค็ งปฏิเสธไม่ได้วา่ ผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวเป็ นตัวช่วยที่แก้ไขจุดบกพร่ องของผิวพรรณ เพื่อสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
อย่างดี
โดยธุ รกิ จความงามและเครื่ องสาอางเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งของโลกที่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องโดยในปี
2563 คาดว่าจะยังขยายตัวได้ที่ 5 % หรื อมีมูลค่ากว่า 3.15 แสนล้านบาท จากปี 2562 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3 แสน
ล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดในประเทศ 1.7 แสนล้านบาท และส่ งออก 1.3 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 6.7
% ซึ่ งที่มาแรงและน่าจับตามองคือตลาดเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์บารุ งผิว (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) นอกจากนี้ ยงั มี
ตลาดเครื่ องสาอางอีกกลุ่มคือ เวชสาอาง (Cosmeceuticals) ซึ่ งเป็ นกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี 2563 สามารถสร้างยอดขายได้เติบโต +18.9 % ซึ่ งสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่ายอดขายทะลุ 3,000
ล้านยูโรเป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน (Ratirita, 2021)
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โดยผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น เป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เวชสาอางดูแลผิวอันดับ 1 ที่ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องและที่ผา่ นมาผลิตภัณฑ์เวชสาอางที่ออกสู่ ทอ้ งตลาดมีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ และหลากหลายตราสิ นค้า ส่ งผลให้
เกิดภาวะของการแข่งขันที่สูงและค่อนข้างรุ นแรงระหว่างตราสิ นค้าแต่ละแบรนด์ เพื่อที่จะช่วงชิงส่ วนแบ่งการตลาด
และยอดขายที่ตอ้ งเติบโตขึ้นในตลาดเวชสาอาง ทาให้ยเู ซอริ นต้องหาวิธีที่จะรักษาความเป็ นผูน้ าของตลาดเวชสาอาง
และสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดที่เหมาะสมและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ตราสิ นค้า เพื่อทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
รั บรู ้ ขอ้ มูลผ่านทางรู ปแบบการสื่ อสารต่าง ๆ และสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลและผลิ ตภัณฑ์ได้จนเกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
การศึกษาเรื่ องการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชส าอางยู เ ซอริ นของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึ ง มี ค วามจ าเป็ นโดยศึ ก ษา ด้า นปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า เพื่อทราบว่าปั จจัย
เหล่านี้ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างไร และเพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู้ ระกอบการ
ในการวางแผนการตลาด เพื่อทาการสื่ อสารและเพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าให้ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
3.2 ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3 ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เกี่ยวกับการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การและภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชส าอางยูเ ซอริ นของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผบู ้ ริ โภคที่เคยใช้และกาลังใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ ทราบจานวนที่ แน่ นอน จึ งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่างของ
Cochran (1977) โดยกาหนดให้ใช้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% ซึ่ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่ผวู ้ ิจยั ได้
เพิ่มเป็ น400 คนเพื่อป้ องกันความผิดพลาด และจากนั้นใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ท าการสร้ า งเครื่ องมื อ คื อ แบบสอบถาม โดยศึ ก ษาทฤษฎี แนวความคิ ด
วิทยานิพนธ์ สารนิ พนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมกับสิ่ งที่
ต้องการศึกษาวิจยั
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อโดยได้นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นมาและปรั บปรุ งแก้ไข ไปทาการ
ทดสอบจ านวน 30 ชุ ด กับ กลุ่ ม ประชากรที่ มี คุ ณ สมบัติ ใ กล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ หาความเชื ่ อ มั น่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (α-Coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดให้
ค่าความน่ าเชื่ อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟานั้นควรจะมากกว่า 0.7 หรื อมากกว่าร้อยละ 70.00 จึ งจะถือว่าสามารถ
เชื่อถือได้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา และฐิตา วานิชย์บญั ชา, 2558) ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค มี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.841 ถึง 0.956 แสดงว่าแบบสอบถามชุดนี้ มีค่าความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างได้
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ดชั นี ความสอดคล้องได้ค่า IOC ของทุกข้อคาถามเกินกว่า 0.6 จึ งสามารถนามาใช้เป็ น
แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (1) ใช้สถิติพรรณนา อันได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) ใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบไปด้วยการ
ทดสอบทีแบบกลุ่ม 2 กลุ่มอิสระต่อกัน (Independent Sample t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
5. ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 350 คน (ร้อยละ 87.5) มีอายุ 31-40 ปี จานวน 227 คน (56.7) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 339 คน (84.7) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 187 คน (ร้อยละ 46.8) มีสถานภาพโสด จานวน 244 คน
(ร้อยละ 61) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000-45,000 บาท จานวน 202 คน (ร้อยละ 50.5)
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการขายโดยพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง
ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ ดังแสดงผลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ เวชสาอางยูเซอริน
1. ด้านการขายโดยพนักงาน
2. ด้านการโฆษณา
3. ด้านการตลาดทางตรง
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
5. ด้านการประชาสัมพันธ์
รวมการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ เวชสาอางยูเซอริน

3.63
3.61
3.59
3.50
3.48
3.56

S.D.
0.83
0.88
0.89
0.92
0.83
0.87

แปลค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
1
2
3
4
5

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า พบว่าปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านคุณลักษณะ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ ด้าน
ความชื่ น ชอบของการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า และด้า นความแข็ง แกร่ ง ของการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า ตามลาดับ ดัง
แสดงผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าผลิตภัณฑ์ เวชสาอางยูเซอริน
1. ด้านคุณลักษณะ
2. ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
3. ด้านคุณประโยชน์
4. ด้านทัศนคติ
5. ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
6. ด้านความแข็งแกร่ งของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
รวมด้ านภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ เวชสาอางยูเซอริน

4.21
4.10
4.03
3.95
3.90
3.81
4.00

S.D.
0.68
0.74
0.73
0.70
0.69
0.76
0.72

แปลค่า
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

4. ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการตั้งใจและมีความสนใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หลังจากพิจารณาด้วยการศึกษาหาข้อมูลแล้วผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นสามารถตอบ
โจทย์ปัญหาของสภาพผิวท่านได้ ในครั้งถัดไปหากท่านคิดจะซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางท่านจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เวชสาอางยูเซอริ น และแนะนาให้ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน หรื อคนรู้จกั ซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น ตามลาดับ ดัง
แสดงผลในตารางที่ 3

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 743

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิ จยั บัณฑิ ตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที ่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เวชสาอางยูเซอรินของผู้บริโภค
1. ท่านมีความตั้งใจและมีความสนใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น
2. หลังจากพิจารณาด้วยการศึกษาหาข้อมูลแล้วผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ยูเซอริ นสามารถตอบโจทย์ปัญหาของสภาพผิวท่านได้
3. ในครั้งถัดไป หากท่านคิดจะซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ท่านจะตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น
4. ท่านจะแนะนาให้ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน หรื อคนรู้จกั ซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ยูเซอริ น
รวมการตัดสิ นใจซื้อ

S.D.
4.23 0.76
4.03 0.85

แปลค่ า
มากที่สุด
มาก

ลาดับ
1
2

3.87

0.71

มาก

3

3.80

0.67

มาก

4

3.98

0.75

มาก

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.1 ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพสมรส และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปร
สถิตทิ ใี่ ช้
t
sig
ผลการทดสอบ
เพศ
t-test
-5.619
0.000*
สอดคล้อง
อายุ
F-test
21.664
0.000*
สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-test
5.038
0.002*
สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
16.098
0.000*
สอดคล้อง
สถานภาพสมรส
F-test
11.229
0.000*
สอดคล้อง
รายได้
F-test
14.507
0.000*
สอดคล้อง
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย และด้านการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิต ภัณ ฑ์เ วชสาอางยูเ ซอริ น ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 63.9 โดยด้านที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุดคือ ด้านการขายโดยพนักงาน
( =0.667) รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( =0.208) ด้านการตลาดทางตรง ( =0.208) และด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ( =-.250)ผูบ้ ริ โภค ดังแสดงผลในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภค
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
b
Std. Error
t
sig

ค่าคงที่
1.207
0.121
9.973
0.000
การโฆษณา(X1)
0.102
0.078
0.108 1.299
0.195
การขายโดยพนักงาน(X2)
0.544
0.042
0.667
13.067
0.000*
การประชาสัมพันธ์(X3)
0.145
0.049
0.208
2.957
0.003*
การส่ งเสริ มการขาย(X4)
-.186
0.072
-.250
-2.584
0.010*
การตลาดทางตรง(X5)
0.162
0.061
0.191
2.637
0.009*
R = 0.799 R2 = 0.639 Adjusted R2 = 0.634
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SE = 0.370

F = 139.243

Sig = 0.000*

5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า พบว่า ปั จจัยด้านคุณลักษณะ ด้าน
คุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 63.7 และด้านที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุดคือ ด้านทัศนคติ ( = 0.242) รองลงมา คือ ด้าน
คุณประโยชน์ ( = 0.190) ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ( = 0.169) ด้านความชื่นชอบของการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า ( = 0.159) และด้านคุณลักษณะตราสิ นค้า ( = 0.130) ดังแสดงผลในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภค
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
b
Std. Error
t
sig

ค่าคงที่
0.176
0.163
1.082 0.280
ด้านคุณลักษณะ(X6)
0.159
0.69
0.130 2.310 0.021*
ด้านคุณประโยชน์(X7)
0.216
0.063
0.190 3.427 0.001*
ด้านทัศนคติ(X8)
0.251
0.087
0.242 2.869 0.004*
ด้านความแข็งแกร่ งของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า(X9) -.008
0.068 -.009 -.116 0.907
ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า(X10)
0.163
0.073
0.159 2.216 0.027*
ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า(X11)
0.165
0.057
0.169 2.891 0.004*
2
2
R = 0.798 R = 0.637 Adjusted R = 0.632 SE = 0.371 F = 115.159
Sig = 0.000*
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6.การอภิปรายผล
1. ผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ
สถานภาพสมรส และรายได้แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 แยกอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี้
1.1 เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ วชส าอางยูเ ซอริ น ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเพศหญิงเป็ นเพศที่ใส่ ใจทุกรายละเอียดและให้ความสาคัญในการ
ดูแลตัวเองทั้งรู ปร่ าง หน้าตา บุคลิกภาพต่าง ๆ และยังให้ความสนใจเกี่ยวกับความสวยความงาม เพื่อให้ตวั เองมีบุคลิก
ที่ ดี และเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ตวั เอง มากกว่าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาทิ พย์ ไตรกุลนิ ภทั ร
(2559) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล”
ผลการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด
1.2 อายุที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ วชส าอางยูเ ซอริ น ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะช่วงอายุที่แตกต่างกันความต้องการในการดูแลผิวพรรณก็ต่างกัน
ซึ่ งผูท้ ี่มีช่วงอายุที่มากขึ้นการเกิดปั ญหาของผิวพรรณและผิวหน้าก็มากตามไปด้วยจึงต้องให้ความสาคัญในการแก้ไข
จุ ดบกพร่ องต่าง เพื่อ ให้เกิ ดความมัน่ ใจในรู ป ร่ างหน้าตา และสร้ างบุ ค ลิ กภาพให้ดูดีมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กนกพร ฐานะเจริ ญกิจ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีความต้องการพนักงานขายที่มีความรู ้ใน
สิ นค้าที่แตกต่างกัน
1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจะเป็ นเพราะ ผูท้ ี่ มีระดับการศึกษาที่ สูง จะมี องค์ความรู ้ ทั้งด้านวิชาการ
ประสบการณ์ชีวติ มีหลักการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สิ่ งต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการศึกษาข้อมูลและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตและตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ และยังค้นหาสิ่ งที่ ดีที่สุดและสิ่ งที่ เหมาะสมให้กบั
ตัวเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนี ยม (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและ
ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
1.4 อาชี พที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในแต่ละอาชี พมี ลกั ษะการทางานที่ หลากหลาย และทุกอาชี พ
จะต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นหรื อทางานร่ วมกับบุคคลอื่น ๆ ทาให้ความต้องการที่จะดูแลตัวเองให้ผิวพรรณ
และผิวหน้าของตนเองดี น้ ันเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เพราะเป็ นการสร้ างบุ คลิ กที่ ดีและจะทาให้เกิ ดความมัน่ ใจเมื่ อจะต้อง
พบปะหรื อการพูดคุยในการติดต่อประสานงานกับผูร้ ่ วมงานคนอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนี ยม
(2561) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุ นไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุ นไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน
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1.5 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสดจะมีการดูแลตัวเองทั้งรู ปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณ
เพื่อให้ตวั เองดูดี เกิดความมัน่ ใจ และมีบุคลิกที่ดีต่อเพศตรงข้าม รวมไปถึงสถานภาพโสดจะมีเวลาในการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาทิพย์ ไตรกุลนิภทั ร (2559) ได้
ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดแตกต่างกัน
1.6 รายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูท้ ี่มีรายได้สูงจะมีความ
มั่น คงทางการเงิ นท าให้มี อ านาจการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ต อบสนองความต้อ งการของตัว เองได้โ ดยไม่ ตอ้ งกัง วลถึ ง
ผลกระทบทางการเงิน สอดคล้องกับโญษดา อ่อนเนี ยม(2561) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัย
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารจากสมุ น ไพรของผูส้ ู ง อายุ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
จากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการพบว่า ด้านการขายโดยพนักงาน
( =0.667) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( =0.208) ด้านการตลาดทางตรง ( =0.208) และด้านการส่ งเสริ มการขาย (
=-.250) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอภิปรายตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
2.1 ด้านการขายโดยพนักงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการขายโดยพนักงาน
มากที่สุด ซึ่ งเนื่องมาจากการขายโดยพนักงานเป็ นกระบวนการที่จะติดต่อสื่ อสารสองทาง ดังนั้นการขายโดยพนักงาน
ขายจึงสามารถที่จะให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาสภาพผิวหรื อจุดบกพร่ องต่าง ๆ บนผิวหน้าและแนะนาผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยูเซอริ นตามความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทันทีทนั ใด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์ คุม้ ทรัพย์
(2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของประเทศ
เกาหลี” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงาน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของประเทศเกาหลี และยังสอดคล้องกับ ปรารถนา ประทุมขัน (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง “ส่ วน
ประสมทางการสื่ อสารการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดตาก” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานงาน มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก
2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเนื่ องมาจากการประชาสัมพันธ์เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น รวมไปถึงเป็ นเครื่ องมือที่สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงธุ รกิจ
และทาให้ทราบถึงการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ ได้จดั ขึ้น นอกจากนั้นยังเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความ
เชื่อมัน่ ในสายตาของผูบ้ ริ โภคหรื อสาธารณชนทัว่ ไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยมาภรณ์ คุม้ ทรัพย์ (2555) ได้
ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกิ นฟู้ ดของประเทศเกาหลี ”
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ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของประเทศเกาหลี
2.3 ด้านการตลาดทางตรง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเนื่ องมาจากการตลาดทางตรงไม่ ว่าจะเป็ นสื่ อ โซเชี ย ลมี เดี ย เช่ น Facebook, Line,
Instagram, เว็บไชต์ออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและครอบคลุม และช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
สะดวกสบายในการซื้ อผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์ คุม้
ทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของ
ประเทศเกาหลี ” ผลการวิจัย พบว่า ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้า นการตลาดทางตรง ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของประเทศเกาหลี และยังสอดคล้องกับจันทิมา กาลังดี (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง
“อิทธิ พลของการบริ ห ารตราสิ นค้าและการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่ มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางไทย ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางไทย ผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดชลบุรี
2.4 ด้านส่ งเสริ มการขาย เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นระดับพรี
เมี่ยม เน้นคุณภาพที่สูง แต่การจัดกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายที่ไม่เหมาะสม เช่น การลดราคาที่ต่ามากทาเกินไป ทา
ให้สินค้าพรี เมียมถูกลดคุณค่าหรื อคุณภาพลงในสายตาของผูบ้ ริ โภค อาจจะทาให้ไม่เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อได้ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยมาภรณ์ คุม้ ทรั พย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของประเทศเกาหลี” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ ดของประเทศเกาหลี
3. ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยภาพลักษณ์ภาพสิ นค้าพบว่า ด้านทัศนคติ ( = 0.242) ด้าน
คุณประโยชน์ ( = 0.190) ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ( = 0.169) ด้านความชื่นชอบของการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า ( = 0.159) และด้านคุณลักษณะตราสิ นค้า ( = 0.130) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอภิปรายตาม
ค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
3.1 ด้านทัศนคติ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นโดย
ยอมรับในตัวของผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เวชสาอางอันดับ 1 และมีความเชื่ อมัน่ และมัน่ ใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการหรื อสามารถที่ จะแก้จุดบกพร่ องของผิวพรรณและผิวหน้าได้ตาม
ความคาดหวัง ซึ่ งสอดคล้องกับ โอบเอื้ อ ชิ โนสุ นทรากร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ตัวชี้ วดั ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
เครื่ องสาอางในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ มี อิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง และยัง
สอดคล้องกับโญษดา อ่อนเนี ยม (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุ นไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
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3.2 ด้านคุณประโยชน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ยเู ซอริ นมีคุณสมบัติ/
คุณประโยชน์ ที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาหรื อจุดบกพร่ องบนผิวพรรณและผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคได้ตามความต้องการ
ซึ่ งสอดคล้องกับ โอบเอื้อ ชิโนสุ นทรากร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ตัวชี้วดั ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเครื่ องสาอางในประเทศ
ไทย” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านทัศนคติ มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
3.3 ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์
ยูเซอริ นมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเน้นในเรื่ องของการดูแลผิวพรรณ/ผิวหน้าที่มีความอ่อนโยนและ
แก้ไขจุดบกพร่ องต่าง ๆ บนผิวพรรณ/ผิวหน้า และตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ถือเป็ นเอกลักษณ์ที่จะทา
ให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่ งสอดคล้องกับ โอบเอื้อ ชิโนสุ นทรากร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ตัวชี้วดั ภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าเครื่ องสาอางในประเทศไทย” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านเอกลักษณ์ของการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า มี
อิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนี ยม (2562) ได้ศึกษา
เรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
จากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านเอกลักษณ์ของการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.4 ด้านความชื่ นชอบของการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความชื่ นชอบ
ผลิตภัณฑ์ยเู ซอริ น ซึ่ งเนื่ องจากหลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นแล้ว ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์สามารถที่จะตอบสนองความต้องและความคาดหวังได้จนเกิดความชื่อชอบและส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของโอบเอื้อ ชิ โนสุ นทรากร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ตัวชี้ วดั
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเครื่ องสาอางในประเทศไทย” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านความชื่ นชอบของการเชื่อมโยง
ตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ตอบสองความคาดหวังได้
อย่างน่ าพอใจ ประสิ ทธิ ภาพที่ แ ท้จริ งของผลิ ตภัณฑ์ และความชื่ นชอบรู ปลักษณ์ ภายนอกของผลิ ตภัณฑ์ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนี ยม (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าด้านความชื่ นชอบของการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.5 ด้านคุณลักษณะ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยเุ ซอริ นจากลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นที่มีคุณสมบัติ คุณประโยชน์ ที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ตวั อื่น ๆ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย
จะทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “การ
สร้างคุณค่าตราสิ นค้าผ่านบุคลิกภาพตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง
บารุ งผิวหน้าในประเทศไทย” ผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ด้านคุณลักษณะตราสิ นค้าที่มีต่อตราสิ นค้ามีผล
ต่อการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าทางบวก ซึ่ งส่ งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของโญษดา อ่อนเนี ยม (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุ นไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า
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ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านคุณลักษณะตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของ
ผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
7.1.1 ข้ อเสนอแนะด้ านปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ผูป้ ระกอบการสามารถที่จะนาผลการวิจยั ที่ได้ไปเป็ นข้อมูลเสริ มในการ
กาหนดและสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาด เป็ นแนวทางในการแบ่งส่ วนตลาด( Market Segmentation) ด้วยลักษณะ
ประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ที่แตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
7.1.2 ข้ อเสนอแนะด้ านปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1. ด้านการขายโดยพนักงาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการขายโดยพนักงาน
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในด้านการขายโดยพนักงานซึ่ งจะต้องมุ่งเน้นการจัดฝึ กอบรมให้พนักงานขาย
มีความกระตือรื อร้นและมีความเต็มใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นให้มีความน่าสนใจ เนื่ องจากเป็ น
ปั จจัยที่ผตู้ อบแบบสอบให้ความสาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 นอกจากนี้ ควรที่จะมุ่งเน้นส่ งเสริ มให้พนักงานมีมนุษย์
สั ม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละพัฒ นาให้พ นัก งานขายสามารถให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาสภาพผิ ว และสามารถที่ จ ะแนะน า
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กบั ลูกค้าได้ตามความต้องการ
2. ด้านการตลาดทางตรง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะใช้สื่อใดสื่ อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อ
ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะต้องมุ่งเน้นสื่ อโซเชียลมีเดียในการเสนอขายผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซ
อริ น เช่น Facebook, Line, Instagramโดยให้มีความน่าสนใจ มีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในการที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ และมี
การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ในการสร้างสตอรี่ คอนเทนต์ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะนาเสนอขายผลิตภัณฑ์เวชสาอางยู
เซอริ นโดยตรง และนอกจากนั้นควรมีการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์ดว้ ยการจัดกิจกรรม ณ สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้
มีความน่าสนใจ และมีความน่าดึงดูดใจผูซ้ ้ื อ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยเู ซอริ น
รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผิวพรรณ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
จะเปิ ดตัวใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบ นอกจากนั้นควรมีการจัดกิจกรรมพูดคุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
เกี่ยวกับปั ญหาของผิวพรรณต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่สนใจและใช้ผลิตภัณฑ์โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์
และควรมีการจัดโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่มากเกินไป และไม่มี
ความเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เช่น การลดราคาที่มากเกินไปจนไม่สะท้อนถึงคุณภาพที่แท้จริ งอาจจะทาให้
การตัดสิ นใจซื้ อไม่เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ภาพลักษณ์ ในระดับพรี เมี่ ยมของกลุ่มเวชสาอาง ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรออกแบบการส่ งเสริ มการขายให้มีความ
เหมาะสมและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์เวชสาอางอย่างแท้จริ ง
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7.1.3 ข้ อเสนอแนะด้ านปัจจัยภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
1. ด้านคุณลักษณะ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญของเรื่ องชื่อเสี ยง อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมุ่งเน้นในเรื่ องของการรักษาชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นให้มีชื่อเสี ยงในที่
ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในตัวผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผา่ นการทดสอบ
จากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ รวมไปถึงมีการศึกษาค้นคว้า มีงานวิจยั รองรับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลและ
มีวิทยาการสาหรับผิวพรรณที่มีความสมัยใหม่ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์และเกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อได้
2. ด้านคุณประโยชน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการแก้ปัญหาของผิวพรรณต่าง ๆ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในเรื่ องคุณประโยชน์ที่เป็ นจุ ดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ให้มีความอ่อนโยนต่อผิวหน้า
และผิวกาย เพื่อไม่ให้ผบู ้ ริ โภคนั้นเกิดการแพ้หรื อการระคายเคืองเมื่ อได้ใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง และควรออกแบบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกปิ ดจุดบกพร่ องบนใบหน้า และนอกจากนั้นควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสาอางที่ช่วยให้ผิวพรรณ
ที่ มีปัญ หาด้านผิวหนัง สามารถที่ จ ะช่ วยผิวหนังดี ข้ ึ นได้ เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูโ้ ภคและจะ
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อได้
3. ด้านทัศนคติ โดยพบการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซ
อริ น ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสาอางเป็ นแบรนด์ระดับต้น ๆของกลุ่มเวชสาอาง เพื่อเป็ นการสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และควรสร้างความเชื่อมัน่ และน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เวชสาอางจะต้องเน้นการ
สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจเมื่อผูบ้ ริ โภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และจะส่ งผลทาให้ผบู ้ ริ โภคนั้นตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้
4. ด้านความชื่ นชอบของการเชื่ อ มโยงตราสิ นค้า โดยผลการวิ จัย พบว่า การให้ขอ้ มูลทางด้า น
วิชาการโดยผลิ ตภัณฑ์ผ่านการทดสอบได้มาตรฐานสากล และเป็ นที่ ไว้วางใจจากแพทย์ผิวหนัง รวมไปถึงควรให้
ความรู ้ แ ละข้อ มู ลที่ เป็ นประโยชน์ ในการดู แ ลผิวพรรณและจะต้อ งให้ข อ้ มู ลที่ เป็ นความจริ งกับ ผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการจึงควรรักษาระดับความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
5. ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์
เวชสาอางยูเซอริ นจากคุณสมบัติ /คุณประโยชน์ที่โดดเด่น ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นด้านการค้นคว้า วิจยั พัฒนา
และทดลองประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์มี ค วามปลอดภัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และ
นอกจากนั้นควรมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่น่าใช้และเหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคสามารถที่จะ
แยกแยะผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มได้ รวมไปถึงเรื่ องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ /คุณประโยชน์ที่มีความโดด
เด่นและเห็นชัดเจน เพื่อเป็ นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างจุดแข็งให้กบั ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กลุ่ ม ผลิ ต ภัณฑ์เวชส าอางทั้ง หมดโดยไม่ ต ้อ งเจาะจงเพื่ อ จะเป็ นโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ กลุ่ ม เวชส าอางและท าให้เ ห็ น ถึ ง
แนวโน้มของกลุ่มธุรกิจของเวชสาอางว่ามีทิศทางเป็ นอย่างไร
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2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ นกับผลิตภัณฑ์เวช
สาอางยี่ห้ออื่ น ๆ เพื่อทราบถึ งปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัยภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงตัวแปรที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ในเรื่ องของปั จจัยด้านการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า ปั จจัยด้านความภักดีในตราสิ นค้า เพื่อจะได้นาไปปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
8. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
8.1 ประโยชน์ ทางด้ านวิชาการ
1. ผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น เพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึกษาหรื อค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้
ใหม่เพิ่มเติม
8.2 ประโยชน์ ต่อธุรกิจและองค์ กร
1. ผูป้ ระกอบการ หรื อเจ้าของธุ รกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอริ น สามารถนาผลการศึกษาการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการไปปรั บใช้ในการเลื อกเครื่ องมื อการสื่ อสารทางการตลาด ให้มี ความเหมาะสม ตรงกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายและสอดคล้อ งกับ ผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ รวมไปถึ ง ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างกลยุท ธ์ การสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ผลการศึกษาปั จจัยของภาพลักษณ์ตราสิ นค้า สามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกาหนดกลยุทธ์
ต่าง ๆเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ในด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ ด้านความ
แข็งแกร่ งของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านเอกลักษณ์ของการ
เชื่ อมโยงตราสิ นค้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ แข็งแรง ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลต่าง ๆของ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางกับตราสิ นค้าจนเกิดภาพจาภายใจจิตในและสามารถครองใจผูบ้ ริ โภคได้
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