
 ก 

บทคดัย่อ 

 

ช่ือเร่ืองการศึกษาอิสระ    :  การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตรา

    สินคา้เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคใน

    เขตกรุงเทพมหานคร 

 

โดย                                  : นางสาวกรรว ีพีรมธุกร 

 

ช่ือปริญญา                       : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 

สาขาวชิาเอก  : การจดัการการตลาด 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  : .................................................................................. 

                                   (ดร. พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก) 

              ............... / ........................ / ...............    

 

 

 วตัถุประสงคใ์นการวิจยั (1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และสถานภาพทางสังคมท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

เคร่ืองสําอางแบรนด์ เดอะ แซม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) รูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ่ึงหมายถึงลูกคา้ท่ี

ใช้เคร่ืองสําอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จาํนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบ

สมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

 ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้อยู่ในช่วงอาย ุ

ตั้งแต่อายุ 18-23 ปี อายุ 24-29 ปี อายุ 30-35 ปี และตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป ในจาํนวนท่ีเท่ากนั มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีรายได้ สูงกว่า 20,000 บาทข้ึนไป และมี



 ข 

สถานภาพโสด นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่ ปัจจยัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัการส่งเสริมการขาย  

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดโดยการบอกต่อ การขาย

โดยพนกังานขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรม ส่งผล

ต่อระดบัการรับรู้ต่อตราสินคา้ โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ในระดบัปานกลาง  
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 The objectives of this research were (1) to study the demographic characteristics by sex, 

age, education, occupation and monthly income, and marital status affecting consumers’ brand 

awareness on Korean cosmetics brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan area (2) to study the 

integrated marketing communication affecting consumers’ brand awareness on Korean cosmetics 

brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan area. The sample size for the research was the 

consumers which are using Korean cosmetics brand THE SAEM 400 people and purposive 

sampling by collected the data from the questionnaires. The statistics used in this study was the 

percentage, average, frequency distribution, standard deviation for hypothesis testing, chi-square. 

 The results of the research find that the most of sample were female by the samples 

ranged in age from 18-23 years old, 24-29 years old, 30-35 years old, and 36 years in equal 

numbers, holding a bachelor’s degree, students, and college students and having monthly income 

more than 20,000 baht per month and single. In addition, the researcher found that the factor of the 
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integrated marketing communication in the overall level. The most important factor was the 

promotion. 

 For hypothesis testing found that the promotions, the viral marketing, personal selling, 

direct marketing, publicity and public relations, the event. All factors were associated with a 

moderate level of perception. 

 

 

 

 

  

  


