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เพราะ Facebook สามารถเป็นช่องทางท�ำการส่งเสริมการขาย ด้วยการแจ้งข่าวเกีย่ วกับโปรโมชัน่ ต่าง ๆ
รวมถึงการแจ้งรายละเอียดสินค้าใหม่ ๆ การให้ส่วนลด การให้ของแถมเพราะ Facebook สะดวกต่อ
การลงรูป รายละเอียดและสามารถช่วยแบ่งปันเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของกลุ่มสตรีในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การศึกษา ต�ำแหน่งงานแบ่งตามระดับและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันของกลุม่ สตรีในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะมีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซือ้ ครีมบ�ำรุงผิวหน้าจากสือ่ สังคมออนไลน์ทแี่ ตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้าน
ปัจจัยปัจเจกบุคคล (Individual Factors) และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)
เพราะลักษณะส่วนบุคคลในแต่ละคนนั้นมีสองปัจจัยนี้เข้ามามีบทบาทท�ำให้เกิดความแตกต่าง รวมถึง
รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บุคคลที่มีอายุมากจะมีกระบวนการคิดและไตร่ตรอง
ก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย จากผลการวิจัยของกลุ่มสตรีที่มีอายุ
แตกต่างมีพฤติกรรมการซื้อครีมบ�ำรุงผิวหน้าภาพรวมแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มสตรีที่มีอายุมากกว่า 45
ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการซื้อภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากที่กลุ่มสตรี
ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปให้ความส�ำคัญกับการดูแลและรักษาผิวหน้าอีกทั้งมีก�ำลังในการซื้อ
ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ นันทวัลย์ มิตรประทาน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ ครีมบ�ำรุงผิวกายเพือ่ ป้องกันแสงแดดของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2554) พบว่าปัจจัย
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลีย่ และอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ครีมบ�ำรุงผิวกาย
เพื่อป้องกันแสงแดด
ข้อค้นพบจากการศึกษาการเปิดรับรูเ้ ครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อครีมบ�ำรุงผิวหน้าจากสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มสตรีในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่น่า
สนใจพบว่า การเปิดรับรู้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้รปู แบบสือ่ สังคมออนไลน์และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้จา่ ยในการซือ้
ต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรูปแบบสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันตามทีผ่ บู้ ริโภคเลือกใช้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่านอกจากการเลือกใช้ Facebook
แล้วผู้บริโภคยังมีการเลือกใช้รูปแบบสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ออนไลน์ Instagram
Twitter และ Line application ตามล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของนดา บ่อน้อย ในประเด็นที่
ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และการรับรู้การสื่อสารการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโสมฤทัย อารีย์ ศึกษาเกี่ยวกับ
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�ำพูนต่อการซื้อ
ครีมเพื่อผิวขาว (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นประจ�ำและซื้อครีมเพื่อผิวขาวเดือนละหนึ่งครั้ง
โดยผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและสอดคล้องกับงานวิจัยของปุลณัช เดชมานนท์ พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านสือ่ เครือข่ายสังคมออนไลน์
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในด้านราคา โดยผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าในช่วงเวลา 12.01-13.00 น. ซึ่งแตก
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ต่างจากของ ผู้วิจัยพบว่าผู้บริโภคจะสั่งซื้อในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และ 16.01-20.00 น. ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีการเปิดรับรู้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากท�ำการโฆษณาสินค้าผ่านเครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องจะท�ำให้ผู้บริโภคเปิดการรับรู้ได้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับรู้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อครีมบ�ำรุงผิวหน้าจากสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มสตรีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ จากกลุม่ สตรีซงึ่ นับว่าเป็นตัวแทนผูบ้ ริโภคมีการเปิดรับรูเ้ พิม่ มาก
ขึน้ โดยผ่านช่องทางการสือ่ สังคมออนไลน์ และยังแสดงให้เห็นว่าหากธุรกิจครีมบ�ำรุงผิวหน้าหรือสินค้า
บริการอืน่ ๆ มีการใช้การโฆษณาสินค้าผ่านเครือข่ายสือ่ สังคมออนไลน์อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งจะ
ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเปิดการรับรู้ได้เพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อในสินค้านั้น ๆ
ด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1. ส�ำหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมโดยขยายกลุม่
ตัวอย่างให้กว้างออกไป เช่น กลุม่ สายงานอาชีพอืน่ ๆ หรือเป็นการศึกษาในเพศชายเกีย่ วกับการเลือก
ซื้อครีมบ�ำรุงผิวหน้า เป็นต้น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและยืนยันผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกลุ่ม
2. ส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในการท�ำวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่กันไป เช่น
การสัมภาษณ์กับผู้ที่ใช้ครีมบ�ำรุงผิวหน้าหรือผู้ประกอบการค้าครีมบ�ำรุงผิวหน้าโดยตรง เป็นต้น เพื่อ
ช่วยในการหาข้อมูลรวมถึงพฤติกรรมการซื้อในเชิงลึกรวมถึงแนวคิดต่าง ๆ ที่มีความจ�ำเป็นต่อการ
วางแผนกลยุทธ์ในการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อด�ำเนินธุรกิจรวมถึงแนวทางการเปิดรับรู้เครื่องมือการ
สือ่ สารการตลาดในช่องทางต่าง ๆ ซึง่ สามารถน�ำมาเป็นวิธกี ารในการสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย
3. ควรศึกษาถึงความน่าเชื่อถือของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในครั้งต่อไป เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งเครื่องมือการสื่อสารการตลาด รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย และ
สิง่ ส�ำคัญกลุม่ ผูบ้ ริโภคนัน้ ให้ระดับความส�ำคัญกับความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดมาก
น้อยอย่างไร เพราะนับเป็นจุดเริ่มต้นของการจะท�ำเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เป็นต้น
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