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บทคัดย่อ 

 การวจิัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อ
เพื่อทดลองใช้ และ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล (3) เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาด ภาพลักษณข์องแบรนด์ และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ และ ด้านการ
ซื้อเพื่อใช้เป็นประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่
เคยซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองในจังหวัดสมทุรปราการจำนวน 402 คน โดยใช้สูตรการคำนวณของ 
Cochran, W.G. (1953)  ใช้วธิกีารเลือกตัวอย่างโดยการ สุ่มสะดวก ควบคู่กับการ สุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซอง และอาศัยอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทำใหพ้ฤตกิรรมการ
เลือกซื้อครีมบำรุงแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซื้อเพือ่ทดลองใช้ ต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ และ อายุ ทำใหพ้ฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
แบบซองของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ตา่งกัน อย่างมีนยัสำคัญทางสถติิ 
0.05 และการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงแบบซองด้าน
การซื้อเพื่อทดลองใช้ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการคำนงึถงึตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการ
ซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ คือ การดา้นคำนึงถึงตัวผลิตภัณฑ์ และ ด้านการคำนงึถงึราคา และ ภาพลักษณข์องแบ
รนด์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงแบบซองด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ ส่วน ด้านการซื้อเพือ่ใช้เป็นประจำ คือความมีชื่อเสียงของ
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แบรนด์ และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงแบบซองด้านการซื้อเพื่อทดลอง
ใช้ และ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ด้านเทคโนโลยี 

Abstract 

 Research subject A Study of Consumer Behavior of Buying Facial Cream Sachet 
Packet in the Samutprakarn Province. The objective is to (1) To study the consumer 
behavior on buying facial cream sachet package in the Samutprakarn province. (2) To 
study the consumer behavior on buying facial cream sachet package in terms of 
purchasing for trial use and regular use in the Samutprakarn province classified by personal 
factor. (3) To study the responses to marketing mix, brand image and external 
environment affecting consumer behavior on buying facial cream sachet package in terms 
of purchasing for trial use and regular use in the Samutprakarn province. The sample group 
used in the research was 402 personnel from the Samutprakarn Population. Based on 
Cohen's calculation method using SPSS program, which is based on Cochran, W.G. (1953) 
formula, using convenience sampling with purposive sampling method.  
 The study indicated that Personal factors, such as sex and different average incomes 
per month made the different of the consumer behavior on buying facial cream sachet 
package in terms of purchasing for trial use in the Samutprakarn province different in 
statistical significance 0.05 and Personal factors, such as sex and different age made the 
different of the consumer behavior on buying facial cream sachet package in terms of 
purchasing for regular use in the Samutprakarn province different in statistical significance 
0.05 and the responses to marketing mix affecting consumer behavior on buying facial 
cream sachet package in terms of purchasing for trial use in the Samutprakarn province 
which is consideration on product and for regular use is consideration on product and 
consideration on price and the brand image affecting consumer behavior on buying facial 
cream sachet package in terms of purchasing for trial use in the Samutprakarn province 
which is brand trust and for regular use is brand reputation and the external environment 
affecting consumer behavior on buying facial cream sachet package in terms of purchasing 
for trial use and regular use in the Samutprakarn province which is technology  

บทนำ 

 ในปัจจุบันนี้อตุสาหกรรมความงาม ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกๆปี และยังมีอัตราการแข่งขัน
ที่สูงมากขึ้นในทุกๆปเีช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น สภาวการณ์โควิด-19 กลับทำให้เศรษฐกิจถดถอย
ลง ทำให้กระแสเงินสดของผู้บริโภคลดลง รวมไปถึง พฤตกิรรมการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทำให้
ในปัจจุบัน ครีมบำรุงผิวหน้าที่มาในรูปแบบซองนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บรษิัทในแวดวงธรุกิจความ
งามที่ผลิตครีมบำรุงผิวหน้าในปัจจุบัน จึงนิยมผลิตครีมบำรุงผวิหน้าแบบซองออกมากันอย่างมากมาย รวม
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ไปถึงบริษทัน้องใหม่ หรือ ผู้ประกอบการรายยอ่ย ที่ผันตัวออกมาผลิตครีมบำรุงแบบซองวางขายใน
ท้องตลาด 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อเพือ่ทดลองใช้ และด้าน
การซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษา การตอบสนองตอ่ส่วนผสมทางการตลาด ภาพลักษณข์องแบรนด์ และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ และด้านการ
ซื้อเพื่อใช้เป็นประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคในจงัหวัดสมทุรปราการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ
ช่องทางในการซื้อ ที่แตกต่างกนั น่าจะทำให้มีพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อ
เพื่อทดลองใช้ และ ด้านการซือ้เพื่อเป็นประจำที่ต่างกัน 
 2. การตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาด ด้านการคำนงึถงึตัวผลิตภัณฑ์ ด้านการคำนงึถงึราคา 
ด้านการคำนงึถงึช่องทางการจดัจำหน่าย ด้านการคำนึงถึงการส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
ด้านแหล่งกำเนดิของแบรนด์ ด้านความเชื่อมั่นของแบรนด์ ด้านความมีชื่อเสียงของแบรนด์ สิง่แวดล้อม
ภายนอก ด้านการเมือง และ กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และ วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี น่าจะมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซือ้เพื่อทดลองใช้และ ด้านการซือ้เพื่อเป็น
ประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายครีมบำรงุผิวหน้าแบบซอง ได้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อครมีบำรุงผิวหน้าแบบซอง และสามารถใช้เป็นแนวทางในปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ตามความ
แตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้ครีมบำรุงผิวหนา้แบบซอง ด้าน
การซื้อเพื่อทดลองใช้ และด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายครีมบำรงุผิวหน้าแบบซอง สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนส่วนผสมทางการตลาด และภาพลักษณข์องแบรนด์ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการที่
หลากหลายของผู้บริโภค และสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภคได้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในปรับตวั ตามสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อ
เพื่อทดลองใช้ และด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภค ต่อไป 
ขอบเขตการวจิัย 
 1.ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้โภคในจังหวัดสมุทรปราการที่เคยเลือกซื้อครมีบำรุงผิวหน้าแบบซอง
ทั้งหมดจำนวน 402 คน 
 2.ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย  เริ่มดำเนนิการวจิัยในชว่งเดือนกุมภาพันธ ์– เมษายน 2564 
 3.ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล การตอบสนองต่อส่วนผสมทาง
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การตลาด ภาพลักษณข์องแบรนด์ สิ่งแวดล้อมภายนอก  ตัวแปรตาม คือ พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ส่วนผสมทางการตลาด  
 Kotler, P. (1997) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาดคือ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุม
ได้ ซึ่งกจิการผสานเครื่องมอืเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนผสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ทุกสิ่งทกุอย่างที่ธรุกิจใช้เพื่อให้มอีิทธิพลในการ
โน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของธรุกจิ ส่วนผสมทางการตลาด แบ่งออกได้เป็น 4 สิ่ง หรอืที่เรียกกันว่า 4 
Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการสง่เสริม
การตลาด (Promotion) 
 ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
 Aaker (1996, อ้างใน ปาลิตา จงจิต, 2561) ให้ความหมายว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand 
Image) คือภาพของ ตราสินคา้ในความคิดของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องทางอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้บริโภคในขณะที่ กำลังจะซื้อสินค้าหรือบรกิาร เช่น ความรู้สึกชอบ และไม่ชอบ ทั้งนี้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
ยังสามารถ สร้างมูลค่าให้กับตราสินค้าได้ด้วยการสร้างการรับรู้ระหว่างตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวดัภาพลักษณข์องตราสินค้านั้นประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่ 
แหล่งกำเนิดของตราสินค้า (Country of origin), ความเชื่อมั่นในตราสินค้า(Brand trust), ความมีชื่อเสียง
ของตราสินค้า (Brand reputation) 
 สิ่งแวดลอมภายนอก 
 Kotler (2003, pp.190-192 อา้งใน อำภาพร ชยะสุนทร, 2558) กล่าวว่า สิ่งกระตุ้นภายนอกหรือ
สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้น เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า(buyer motive) ทั้งด้าน เหตุผลและจิตวิทยา ซึง่
สิ่งแวดลอมภายนอก เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี ้ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอก
ทางกฎหมาย และการเมือง ( law and policy) เช่น กฎหมายเพิ่ม หรือลดภาษี สินค้า หรือ บริการ เป็นต้น 
สิ่งแวดล้อมภายนอกทางเศรษฐกิจ ( economic ) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค เป็นต้น 
สิ่งแวดล้อมภายนอกทางวัฒนธรรม ( cultural ) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีใน เทศกาลตา่ง ๆ จะมีผล
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ ในเทศกาล นั้นๆ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมภายนอกทาง
เทคโนโลยี( technological ) เช่น การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตา่ง ๆ  
 พฤติกรรมการเลือกซื้อ  
 Sheth, Mittal & Newman (2011, อ้างใน วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ หน้า 53) ได้ทำการศึกษาการ
เลือกซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ว่าจะเกิดขึ้นได้ใน 2 
ลักษณะคือ ลักษณะของการซือ้เพื่อการ ทดลองใช้ (Trial buying) ในกรณีทีผู่้บริโภคซื้อสินค้าตราสินค้านั้น
เป็นครั้งแรก และจะซื้อใน ปริมาณน้อยกว่าปกติทีต่้องใช้ ทัง้นี้เพราะผู้บริโภคต้องการประเมินคุณภาพสินค้า
ตราสินค้านั้น โดยตรง และเมื่อสินค้าใหม่วางตลาด การซื้อเพื่อทดลองใช้ก็มักจะเกิดขึ้นเสมอ อย่างไรก็ตาม 
พฤตกิรรมเช่นนีม้ักใช้ได้เฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น ซึ่งสินค้าบางชนิดไม่สามารถซื้อเพื่อ ทดลองได้ 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุการใชง้านยาวนาน เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น และพฤติกรรมการ ซื้อสินค้าจากตรา
สินค้านั้นซ้ำ ๆ (Repeat buying) พฤติกรรมนีต้ราสินค้าต้องใช้แนวคิดคุณค่าตรา สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
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กลุ่มเป้าหมายเกิดความชื่นชอบ ชื่นชม พึงพอใจ เพือ่สร้างความมั่นคงและ ความเชื่อมั่นให้กบัตราสินค้านั้นๆ
ในตลาดมากขึ้นและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความภักดีในตรา สินค้า (Brand loyalty) โดยจะต่างจากการ
ซื้อเพื่อทดลองใช้ตรงที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าซ้ำในตรา สินค้าเดมิโดยเพิ่มปริมาณและจำนวนการซื้อขึ้นมากก
วาเดิม 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ตวัแปรอิสระ 
   - ปัจจัยส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ
ช่องทางในการซื้อ 
   - ส่วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย การคำนึงถึงตัวผลิตภัณฑ์ การคำนึงถึงราคา การคำนึงถงึ
ช่องทางการจัดจำหน่าย การคำนึงถงึการส่งเสริมการตลาด 
   - ภาพลักษณข์องแบรนด์ ประกอบด้วย แหลง่กำเนดิของแบรนด์ ความเชื่อมั่นของแบรนด์ ความ
มีชื่อเสียงของแบรนด์ 
   - สิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย การเมอืง และ กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม และ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี 
 2. ตัวแปรตาม คือ พฤตกิรรมการเลือกซือ้ครีมบำรุงผิวหน้าแบบซอง ประกอบด้วย การซื้อเพือ่
ทดลองใช้ และ การซื้อเพื่อใช้เปน็ประจำ 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 โดยการวิจัยครัง้นี้เป็น การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคนามแบบวิจัยตัดขวาง(Cross Sectional Studies) โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัยและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม พบว่า ค่า IOC สงูสุดเท่ากับ 1 และ
ค่า IOC ต่ำสุดเท่ากับ 0.66 ซึง่ค่า IOC ของข้อคำถามทุกข้อมีคา่มากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคำถามทุกข้อ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้งการวัดและสามารถนำไปทดลองใช้ (try-out) กับผู้บริโภคครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย จำนวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดค้่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ = 0.968 แสดงว่า ข้อคำถามมีระดับความเชื่อมั่นสูงและสามารถนำไปเก็บข้อมูลได ้
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การวจิัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1.สถติิพรรณนา ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
     1.1 ใช้ค่ารอ้ยละและความถี่ในการวิเคราะหต์ัวแปรที่มรีะดับการวัดเชิงกลุม่ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล 
     1.2 ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ การ
ตอบสนองตอ่ส่วนผสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ของแบรนด์ สิ่งแวดล้อมภายนอก และพฤตกิรรมการเลือก
ซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 2.สถติิอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
     2.1 เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถติิ One-way Anova (ตัวแปรY 
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เป็นเชิงปริมาณ , ตัวแปร X เปน็เชิงกลุ่ม)  
     2.2 เพื่อศกึษาการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาด ภาพลักษณข์องแบรนด์ และ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยใชก้าร วเิคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ Multiple Regression (ตวัแปรY เป็นเชิงปริมาณ , ตัว
แปร X เป็นเชิงปริมาณ) 
     2.3 ในการวเิคราะห์ข้อมูลดว้ยสถิตถิดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผู้วิจยัทำ
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Factor Analysis ผลที่ได้จากการวเิคราะห์คือ 1) การ
ตอบสนองตอ่ส่วนผสมทางการตลาดด้านการคำนึงถงึตัวผลิตภณัฑ์จัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 
องค์ประกอบ 2) การตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดด้านการคำนึงถึงราคาจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัว
แปรได้ 1 องค์ประกอบ 3) การตอบสนองตอ่ส่วนผสมทางการตลาดด้านการคำนึงถงึช่องทางการจดัจำหน่าย
จัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 4) การตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดด้านการ
คำนึงถึงการสง่เสริมการตลาดจดัโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 5) ภาพลกัษณ์ของแบรนด์
ด้านแหล่งกำเนดิของแบรนด์จดัโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 6) ภาพลกัษณ์ของแบรนด์
ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนดจ์ัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 7) ภาพลกัษณ์ของแบ
รนด์ด้านความมีชื่อเสียงแบรนดจ์ัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 8) สิ่งแวดล้อมภายนอก
ด้านการเมือง และ กฎหมาย 9) สิ่งแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจจดัโครงสรา้งในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 
องค์ประกอบ 10) สิ่งแวดล้อมภายนอกด้านสงัคม และ วัฒนธรรมจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 
องค์ประกอบ 11) สิ่งแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยีจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 
12) พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการดา้นการซื้อเพื่อ
ทดลองใช้ 13) พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้าน
การซื้อเพื่อใช้เป็นประจำจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 
 3. ข้อมูลเชิงคณุภาพ ด้านความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม โดยจดักลุ่มของข้อมูลตามประเภทของตัวแปร 
สรุปการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 70.6 อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรอื เทยีบเทา่ คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 23.4 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.8 ซื้อผ่านทางช่องทางร้านค้า / 
ห้างสรรพสินค้า / ร้านสะดวกซือ้ คิดเป็นร้อยละ 92.0 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.660 เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบวา่ ทั้งด้านการซือ้เพื่อทดลองใช ้และ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็น
ประจำ อยู่ในระดับคะแนนมากทัง้ 2 ด้าน  
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองของผูบ้ริโภคในจังหวดั
สมุทรปราการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้  
     2.1 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน ทำให้พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองโดยภาพรวมตา่งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการทั้ง 2 ดา้นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
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     2.2 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุต่างกัน ทำให้พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองโดยภาพรวมตา่งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการทั้ง 2 ดา้นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
     2.3 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายได้ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองโดยภาพรวมตา่งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพือ่ทดลองใช้ ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบ
ซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  
     3.1 สว่นผสมทางการตลาดดา้นการคำนงึถึงตัวผลิตภณัฑ์ การคำนึงถึงราคา และการคำนงึถึงการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการซือ้เพื่อทดลองใช้ทำให้ตัวแปรทั้ง 3 ตวันี้ สามารถอธบิายความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อ
ทดลองใช้ ไดร้้อยละ 18.7 หรือมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 18.7 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
ที่ ± 0.290 
     3.2 สว่นผสมทางการตลาดดา้นการคำนงึถึงตัวผลิตภณัฑ์ การคำนึงถึงราคา และการคำนงึถึงการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำทำให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็น
ประจำ ได้ร้อยละ 21 หรือมีอำนาจพยากรณร์้อยละ 21 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 
0.316 
 4. ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณข์องแบรนด์ ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบ
ซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  
     4.1 ภาพลักษณ์ของแบรนด ์ด้านแหล่งกำเนดิของแบรนด์ ความเชื่อมัน่ที่มีตอ่แบรนด ์และ ความมี
ชื่อเสยีงของแบรนด์ มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผวิหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ทำใหต้ัวแปรทัง้ 3 ตวันี้ สามารถอธบิายความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็น
ประจำ ได้ร้อยละ 16.7 หรือมีอำนาจพยากรณร์้อยละ 16.7 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณท์ี่ 
± 0.254 
     4.2 ภาพลักษณ์ของแบรนด ์ด้านแหล่งกำเนดิของแบรนด์ และ ความมีชื่อเสยีงของแบรนด์ มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้
เป็นประจำ ทำให้ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ได้ร้อยละ 18.2 หรือมี
อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 18.2 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.278 
 5. ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซอง
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปการวิจัย ไดด้ังนี้  
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     5.1 สิ่งแวดล้อมภายนอก ดา้นสังคม และ วฒันธรรม และ เทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ทำใหต้ัวแปรทั้ง 
2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผวิหน้าแบบซองของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซือ้เพื่อใช้เป็นประจำ ได้ร้อยละ 33.8 หรือมีอำนาจพยากรณร์้อยละ 33.8 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.168 
     5.2 สิ่งแวดล้อมภายนอก ดา้นการเมอืง และ กฎหมาย สงัคม และ เทคโนโลย ีมีผลต่อพฤตกิรรม
การเลือกซื้อครมีบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ทำให้
ตัวแปรทัง้ 3 ตวันี้ สามารถอธบิายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ได้ร้อยละ 21.6 หรือมีอำนาจพยากรณ์ร้อย
ละ 21.6 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.202 
 6. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระโดยภาพรวม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้า
แบบซองของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  
     6.1 ตวัแปรอิสระ ส่วนผสมทางการตลาด และ สิ่งแวดลอ้มภายนอก มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือก
ซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ทำใหต้ัวแปรทั้ง 
2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผวิหน้าแบบซองของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ได้ร้อยละ 31.4 หรือมีอำนาจพยากรณร์้อยละ 31.4 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.270 
     6.2 ตวัแปรอิสระ ส่วนผสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และ สิ่งแวดลอ้มภายนอก มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อ
ทดลองใช้ทำใหต้ัวแปรทัง้ 3 ตวันี้ สามารถอธบิายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ ได้ร้อยละ 26.5 หรือมี
อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 26.5 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.308 
อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
1. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
    1.1 พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ อยู่ในระดับมากผู้บริโภคมักหาขอ้มูลเกี่ยวกับครมีบำรุงผิวหน้าแต่ละตัวก่อนที่จะทำการเลือก
ซื้อ โดยมักจะทดลองทีละตัว และ มักจะเลือกซื้อครีมบำรุงตัวใหม่ๆอยู่เสมอ 
    1.2 พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ของผูบ้ริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองตัวเดิมทีเ่คย
ใช้ หรือ ขยับไปใช้ขนาดบรรจุกระปุก เพราะเคยได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกถกูใจกับครีมบำรุงตัวนั้น และมักจะ
แนะนำครีมบำรุงที่เคยใช้ให้กับคนรอบข้าง และยังซื้อครีมบำรุงตัวเดิมต่อไปโดยไม่เปลี่ยนตราสินค้า 
2. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
จำแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล อยูใ่นระดับมาก 
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    2.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ 
ด้านการซือ้เพื่อทดลองใช้ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันทำให้มพีฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองต่างกันโดยที่ 
เพศที่แตกต่างกัน สามารถบ่งชี้ได้ถึงพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองทีต่่างกนั อาจเนื่องด้วย 
พฤตกิรรมการเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละเพศ และความต้องการที่แตกต่างกัน
ในการบำรงุผิวหน้าของแต่ละเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) และ 
อมลรดา ตราจินดา, กฤษดา ตัง้ชัยศักดิ (2559) จากผลการศกึษาพบวา่ ปจัจัยส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลตอ่
พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
 2.1.2 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทำให้มพีฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบ
ซองต่างกันโดยที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน สามารถบ่งชี้ได้ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วย พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคนั้นแตกต่างกัน
ตามรายได้ ซึง่ผูบ้ริโภคที่รายได้น้อย อาจตอ้งการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองที่มรีาคาที่ต้องจ่ายต่อ
ครั้งไม่สูงนกั หรือ ราคาตอ่ชิ้นไม่สูงเพราะตอ้งการซื้อไปทดลองใชก้่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ 
เสาวลักษณ ์สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) และ อมลรดา ตราจินดา, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ (2559)  จากผล
การศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้า
แบบซอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
    2.2 ผลการศกึษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครมีบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการซือ้เพื่อใช้เป็นประจำ โดยจำแนกตามปจัจัยสว่นบุคคล 
 2.2.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันทำให้มพีฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อ
เพื่อใช้เป็นประจำ ต่างกันโดยที่ เพศที่แตกต่างกัน สามารถบง่ชี้ได้ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้
แบบซองที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วย พฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าใหเ้หมาะกับสภาพผิวของแต่ละเพศ 
และความต้องการที่แตกต่างกันในการบำรงุผิวหน้าของแต่ละเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ 
สมานพิทักษ์วงศ ์(2560) และ อมลรดา ตราจินดา, กฤษดา ตัง้ชัยศักดิ (2559) จากผลการศกึษาพบวา่ ปจัจัย
ส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผวิหน้าแบบซอง อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ 0.05 
 2.2.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันทำให้มพีฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองด้านการซื้อ
เพื่อใช้เป็นประจำ ต่างกันโดยที่ อายุที่แตกต่างกัน สามารถบ่งชี้ได้ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้
แบบซองที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วย พฤติกรรมการเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าใหเ้หมาะกับสภาพผิวของผู้บริโภค
ในวัยต่างๆ และความต้องการที่แตกต่างกันในการบำรุงผิวหน้าของแต่ละวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ ์สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) และ อมลรดา ตราจินดา, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ (2559) จากผลการศกึษา
พบวา่ ปัจจัยสว่นบุคคลด้านอายุ มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้ครีมบำรงุผิวหน้าแบบซอง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิ 0.05  
3. ผลการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการให้ระดับ
คะแนน ด้านการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนมาก ให้คะแนนการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการนั้น มีความไวต่อการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ
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ตอบสนองตอ่ตัวผลิตภัณฑ์ หรอื การตอบสนองต่อราคา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตยา อุ่นอ่อน 
(2559) ไดก้ล่าวถึงการตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดวา่ส่วนผสมทางการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ปจัจัย
คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ 
Kotler & Armstrong (1996) ได้กล่าวถงึส่วนผสมทางการตลาดคือ ส่วนผสมทางการตลาดคอื เครื่องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกจิการผสานเครื่องมอืเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนผสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ทุกสิ่งทกุอย่างที่
ธุรกจิใช้เพื่อใหม้ีอิทธิพลในการโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของธรุกจิ ส่วนผสมทางการตลาด แบ่งออก
ได้เป็น 4 สิ่ง หรือที่เรียกกันว่า 4 Ps ได้แก่ ผลติภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
    3.1 ผลการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครมีบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อทดลองใช ้พบว่าส่วนผสมด้านการตลาด ด้านการคำนึงถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้าน
การซือ้เพื่อทดลองใช้ อาจเนื่องด้วยผู้บริโภคที่ต้องการทดลองใช้ครีมบำรงุผิวหน้าแบบซอง จะให้ความสำคัญ
กับคุณสมบัติ และ ความใช้งานง่ายของตวับรรจุภัณฑ์ มากกวา่ตัวแปรด้านอื่นๆของส่วนผสมทางการตลาด     
    3.2 ผลการศกึษาส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครมีบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อใชเ้ป็นประจำ พบว่าส่วนผสมด้านการตลาด ด้านการคำนงึถงึ
ตัวผลิตภัณฑ์ และ ด้านการคำนึงถงึราคา มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อใชเ้ป็นประจำ อาจเนื่องด้วย เมื่อต้องซื้อใช้เป็นประจำ
ผู้บริโภคจะคำนึงถงึราคาที่ต้องจ่ายในระยะยาว หากจะใช้ครมีบำรุงผิวหน้าแบบซองตัวเดิมต่อไป 
4. ผู้บริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการให้ระดับคะแนน ภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยรวมอยู่ในระดับมากโดย
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการส่วนมาก ให้คะแนนภาพลักษณ์ของแบรนด์อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการนั้น มีความไวต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ ไมว่า่จะเป็นทางด้านความเชื่อมั่นที่
มีต่อแบรนด์ หรือ ด้านความมีชือ่เสียงของแบรนด์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ 
(2560) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบคุณค่าตราสินค้าว่า ถ้าตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรงุผิวหน้า มีการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีให้เกิดขึ้นได้จะส่งผลทำให้ เกิดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ดีต่อผู้ใช้ผลติภัณฑ์
เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า สอดคล้องกับแนวคิดของ ภูษณิศา เหล่าดํารงกูล (2558) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์
ของแบรนด์ เกีย่วกับระดับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในจังหวดักรงุเทพมหานครเกี่ยวกับปัจจยัที่มีอทิธิพล ตอ่
ทัศนคติต่อตราสินค้าและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นหรูหรา อันได้แก่ ประเทศต้นกําเนิดสินค้า ความตระหนัก
รู้ในตราสินค้า ภาพลักษณข์องตราสินค้า อรรถประโยชน์หรือการใช้งาน และการใช้ งานเพื่อการปรับตัวทาง
สังคม 
    4.1 ผลการศกึษาภาพลกัษณข์องแบรนด์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อทดลองใช ้พบว่าภาพลักษณข์องแบรนด์ด้านความเชื่อมั่นที่มี
ต่อแบรนด์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านการซือ้เพื่อทดลองใช้ อาจเนื่องด้วยผู้บริโภคที่ต้องการทดลองใช้ครีมบำรุงผิวหน้าแบบซอง จะให้
ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เนื่องจากแบรนด์ที่น่าเชือ่ถือ จะให้ความรู้สึกว่าครีมบำรงุ
ผิวหน้าแบบซองนั้นมีคุณภาพด ีมีมาตรฐานในการผลิต และ ข้อมูลของตัวผลติภัณฑ์นั้นมีความน่าเชื่อถือ 
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    4.2 ผลการศึกษาภาพลกัษณข์องแบรนด์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อใชเ้ป็นประจำ พบว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ดา้นความมี
ชื่อเสียงของแบรนด์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการดา้นการซื้อเพื่อใชเ้ป็นประจำ อาจเนื่องด้วย เมื่อต้องซื้อใช้เป็นประจำผู้บริโภคจะให้
ความสำคัญกับ ความเป็นกระแสนิยมของครีมบำรุง ที่มีการใช้พรีเซนเตอรท์ี่ดนู่าเชื่อถือ หรือ มีการรีวิวจาก
อินฟลูเอนเซอร ์หรือ คนรอบตวัใช้ครีมบำรุงตวันั้น 
5. ผู้บริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการให้ระดับคะแนน สิ่งแวดล้อมภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับมากโดย
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการส่วนมาก ให้คะแนนสิ่งแวดล้อมภายนอกอยูใ่นระดับมาก แสดงใหเ้ห็นว่า
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการนั้น มีความไวต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี 
    5.1 ผลการศึกษาภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อทดลองใช้ พบว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อ
พฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการดา้นการซือ้เพื่อทดลอง
ใช้ อาจเนือ่งด้วย ผู้บริโภคที่ต้องการทดลองใชค้รีมบำรุงผิวหนา้แบบซอง จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใน
การผลิต และ นวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมในการผลิตครีมบำรุงผิวหน้า 
    5.2 ผลการศึกษาภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อใชเ้ป็นประจำ พบว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านเทคโนโลยี มี
ผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรงุผิวหน้าแบบซองของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการด้านการซือ้เพื่อ
ใช้เป็นประจำ อาจเนื่องด้วย เมือ่ต้องซื้อใช้เป็นประจำผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในการผลิต 
และ นวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์ รวมไปถงึความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมในการผลิตครีมบำรุงผิวหน้า 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองโดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง จงึควรให้
ความสำคัญกับเรื่องของเพศ อายุ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยอาจจะแบ่ง Segment กลุ่มลูกค้าตามเพศ 
อายุ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ประยุกตก์ารออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ หรอื การทำแคมเปญดึงดดูใจลกูค้า 
หรือ การปั้นแบรนด์ให้ถกูจรติกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซอง 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ  
พบว่า สิ่งแวดลอ้มภายนอกด้านเทคโนโลยีมี การตอบสนองต่อสว่นผสมทางการตลาดด้านการคำนึงถึงตัว
ผลิตภัณฑ ์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 
2 ด้าน คือ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ และด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ในขณะที่ ภาพลักษณข์องแบรนด์ 
ด้านความเชื่อมัน่ที่มีต่อแบรนด์ มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหนา้แบบซองของผูบ้ริโภคใน
จังหวดัสมุทรปราการ ด้านการซือ้เพื่อทดลองใช ้และ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ด้านความมีชื่อเสียงของแบรนด์ 
และ การตอบสนองต่อส่วนผสมทางการตลาดด้านการคำนึงถึงราคา มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซื้อครีมบำรุง
ผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อใช้เป็นประจำ ดังนั้น จงึควรพัฒนา และ
ปรับเปลี่ยน ส่วนผสมทางการตลาด และ ภาพลักษณข์องแบรนด์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อครมี
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บำรุงผิวหน้าดังกล่าวข้างต้น และมีการปรับตวัให้เหมาะสม กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านต่างๆ เพื่อให้ผล
ประกอบการเปน็ไปในทิศทางเชิงบวก และ มคีวามสามารถในการแขง่ขันที่สูงขึ้นกว่าคู่แข่งในตลาด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาอิทธิผลทางอ้อมของตัวแปรอิสระ ส่วนผสมทางการตลาด ด้านราคา และ ด้านการสง่เสรมิ
การตลาด ภาพลักษณข์องแบรนด์ ด้านแหล่งกำเนิด และ ด้านความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และ สิ่งแวดล้อม
ภายนอก ด้านสงัคม และ วัฒนธรรม ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการซื้อเพื่อทดลองใช้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เข้ากับ
ผู้บริโภค ต่อไปในอนาคต 
2. ควรมีการศึกษาอิทธิผลทางอ้อมของตัวแปรอิสระ ส่วนผสมทางการตลาด ด้านการสง่เสรมิการตลาด 
ภาพลักษณข์องแบรนด์ ด้านแหล่งกำเนิด และ สิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง และ กฎหมาย ด้านสังคม 
และ วัฒนธรรม ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการซือ้
เพื่อใชเ้ป็นประจำ เพื่อนำข้อมลูที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เข้ากับผู้บริโภค ต่อไปใน
อนาคต 
3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เท่านัน้ ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาในครั้ง
ต่อไปสามารถทำการศึกษาในเขตพื้นที่อื่นเช่น จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ เพื่อใหท้ราบ
ความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
4. ควรมีการทดสอบนำสถิติอื่นมาใช้ในการวเิคราะห์ที่นอกเหนือจากสถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะหผ์ลในการวจิัยนี้ 
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะหท์ี่มีความหลากหลายและแตกต่างออกไป 
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