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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่ า นทางแอปพลิเ คชัน เฟซบุ๊ ก ของผู้บ ริโ ภคช่ ว งวิก ฤตโควิด 19 ในจัง หวัด สงขลา
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ท่ีส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า
ออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา 2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทาง
แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุ 21-30 ปี มีส ถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา ปริญ ญาตรี มี
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพ ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และส่วนประสม
ทางการตลาด (4C’s) พบว่าด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ต้นทุนของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา แต่รายได้
ต่อเดือน อาชีพ ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ของผูบ้ ริโภค
ช่ว งวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 และผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้บริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก
ของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ดา้ นการสื่อสาร ด้านความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
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ABSTRACT
From the study of Marketing mix (4C's) factors affecting consumers' decision to
shop online via Facebook application during the COVID-19 crisis in Songkhla Province
have a purpose 1) To study demographic factors affecting consumers' decision to shop
online via Facebook application during the COVID-19 crisis in Songkhla Province. 2) To
study the factors of marketing mix (4C's) that affect consumers' decision to shop online
via Facebook application during the Covid-19 crisis in Songkhla Province.
The results of the research, personal factor analysis personal factors of the
respondents It was found that most of them were female, 21-30 years, with marital status.
education level have a Bachelor's degree, Monthly income 10,001 - 20,000 baht,
Occupation Civil servants / government officials the most. In terms of consumer demand
overall, it's at a moderate level. middle cost of consumers overall, it's at a moderate level.
convenience of purchase overall, it's at a high level. communication overall, it's at a high
level. The results of the demographic hypothesis testing revealed that sex, age, status,
educational level affects consumers' decision to shop online via facebook application
during the Covid-19 crisis in Songkhla. But monthly income, occupation, does not affect
the decision to shop online through the facebook application of consumers during the
Covid-19 crisis in Songkhla. statistically significant 0.05 level, and hypothesis testing
results 4C's Marketing Mix factors Influencing online shopping decisions. Through the
facebook application of consumers during the Covid-19 crisis in Songkhla, it was found
that the 4C's marketing mix factors affecting consumers' decision to shop online through
the facebook application. During the Covid-19 crisis in Songkhla including communication
consumer demand statistically significant 0.05 level.

Keywords: marketing mix, purchasing decision, online products, Facebook application,
Covid-19 crisis
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคในปั จ จุ บ ัน มีค วามต้ อ งการสิน ค้ า ที่ห ลากหลาย ต้ อ งการความ
สะดวกสบายในขัน้ ตอนการซื้อ อีก ทัง้ ปั จ จัย ทางเทคโนโลยีท่ีพ ัฒ นาตลอดเวลาท าให้เ กิด
การสื่อสารทีเ่ ชื่อมโยงผูค้ นจากทัวทุ
่ กมุมโลกเข้าด้วยกันและได้พฒ
ั นาไปเป็ นช่องทางการซือ้ ขาย
สิน ค้า ออนไลน์ (E-Commerce) ที่ส ามารถเชื่อ มโยงผู้ซ้ือ ให้เ ข้า ถึง ร้า นค้า จากทัวทุ
่ ก มุมโลก
การพัฒนาของช่องทางการชาระเงินทีอ่ านวยความสะดวกทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายผ่านระบบ iBanking
เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลในเชิงบวก กระตุ้นให้มกี ารใช้งานช่องทางการซือ้ สินค้าในรูปแบบใหม่ๆ ทาให้
เกิดช่องทางการตลาดผ่าน Social media ขึน้ มาและช่องทางหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมคือ เฟซบุ๊ก
ผูใ้ ช้งาน Facebook ในประเทศไทยมีจานวน 51 ล้านบัญชี (TWF Agency, 2021) ซึง่ มี
อิทธิพลและได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ถือเป็ นแหล่งชุมชนสังคมออนไลน์ เป็ นเครื่องมือทา
การตลาดทีด่ ี ต้นทุนต่ า มีประสิทธิภาพสูง และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายพร้อมทัง้ ขยายกลุ่มลูกค้าทัง้
ใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึง่ เป็ นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ โดยการ
ให้บริการในรูปแบบ Facebook Page เพื่อใช้ในการนาเสนอแนวคิดประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหรือ
บริก ารอย่างใดอย่า งหนึ่ ง (Facebook Marketing Services : การท าการตลาดบน Facebook
บริการดูแล Facebook Page, 2020)
จัง หวัด สงขลามีป ระชากรในปี 2562 รวมทัง้ สิ้น 1,435,968 คน มีก ารใช้เ ครื่อ งมือ /
อุปกรณ์ไอซีที จานวน 1,428,388 คน โดยแบ่งเป็ นมีการใช้โทรศัพท์มอื ถือ 90.5% มีการใช้
อินเทอร์เน็ต 65.2% และมีการใช้คอมพิวเตอร์ 32.0% (สานักงานสถิติจงั หวัดสงขลา, 2562)
จากสถิตพิ บว่าประชากรในจังหวัดสงขลามีการใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านสังคม
ออนไลน์จนทาให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่าน Social media เกิดธุรกิจออนไลน์ ผ่านเฟ
ซบุ๊กอย่างมาก
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย มีผตู้ ดิ เชือ้ เพิม่ จานวนมากขึน้
ทาให้ภาครัฐต้องจัดตัง้ “ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019”
เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินการเพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรค ทาให้
พฤติกรรมของผูค้ า้ และผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2562 ทีผ่ ่านมา PwC ได้
เผย ผลสารวจมุมมองผูบ้ ริโภคทัวโลก
่
(Global Consumer Insights Survey) ประจาปี 2564 ซึง่
ทาการสารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทยจานวนทัง้ สิน้ 8,700 รายในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลการสารวจระบุว่า 38% ของผู้บริโภคชาวไทยยังคงเลือกซื้อ
สินค้าจากหน้าร้าน (Physical Store) เป็ นช่องทางหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าอุปโภคบริโภค
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หรือสินค้าประเภทของชา (Grocery) แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ารจับจ่ายใช้สอยเพื่อซือ้ สินค้าและ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มอื ถือ
37% ผูช้ ่วยเสียงอัจฉริยะอุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้าน 31% และแท็บเล็ต 25% เป็ นต้น (ชาญ
ชัย ชัยประสิทธิ ์, 2564)
4C’s คือ รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่นามาใช้วเิ คราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อนาไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ แต่จะมีจุดเด่นทีแ่ ตกต่างจาก 4P’s ตรงที่ 4C’s จะวิเคราะห์
ความต้อ งการจากมุมมองของผู้บริโภค (Guntitat Horthong, 2020) ซึ่ง 4C’s มีปัจจัยในการ
วิเคราะห์ความต้องการทัง้ หมด 4 ปั จจัย ประกอบด้วย ความต้องการของผูบ้ ริโภค (Consumer
Wants and Needs) ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกสบายใน
การซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค (Convenience to buy) และการเลื อ กช่ อ งทางการสื่ อ สารให้ ต รง
กลุ่มเป้ าหมาย (Communication that Connects) (unicorn house, 2020) ทัง้ 4 ตัวที่ได้กล่าว
มาเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญของกลยุทธ์การตลาด (4C’s) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ทงั ้ ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค อีกมุมหนึ่งก็เป็ นหลักสาคัญทีใ่ ช้มองธุรกิจว่ายังมีส่วนใดบ้างที่สามารถปรับปรุงเพื่อให้
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคให้ดยี งิ่ ขึน้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กได้รบั ความนิยมในสถานการณ์ปัจจุบนั ผู้วจิ ยั จึงต้องการ
ศึกษาค้นคว้าปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภค ช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็ นแนวทางใน
การทาธุรกิจโดยใช้ช่องทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์
ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
2.
เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1.
ลักษณะของประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
2.
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
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ขอบเขตของการวิ จยั
ผู้ว ิจยั ใช้ก ารวิจยั เชิงปริมาณสาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ โดยเลือ กวิธ ีการสารวจด้ว ย
แบบสอบถามที่สร้างขึน้ และได้กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด
(4C’s) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วง
วิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของการวิจยั ครัง้ นี้
1.
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นี้ คือ กลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา ทีใ่ ช้บริการ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กช่วงวิกฤตโควิด 19
2.
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จากการสุ่มผูใ้ ช้บริการด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ ใ ช้ ค วามน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) โดยการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Judgmental sampling) กับผูใ้ ช้บริการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กช่วงวิกฤตโค
วิด 19 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จานวน 400 ราย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4C’s)
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดทฤษฎีของ Robert F. Lauterborn ศาสตราจารย์ของการโฆษณาที่
มหาวิทยาลัยนอร์ท แคโรไลนาเสนอทางเลือ ก (4C's) ขึ้น ในปี 1990 มาใช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วย ดังนี้
1. ความต้องการของผูบ้ ริโภค (Consumer Wants and Needs)
2. ต้นทุนของผูบ้ ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy)
3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy)
4. การสื่อสาร (Communication that Connects)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ ที่ต้องการ
รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ เป็ นดังนี้
1.
การรับรูถ้ งึ ความต้องการหรือปั ญหา (Problem/Need Recognition) ในขัน้ ตอน
แรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปั ญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการ
หรือปั ญหานัน้ เกิดขึน้ มาจากความจาเป็ น (Needs)
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2. การแสวงหาข้อ มูล (Information Search) เมื่อ ผู้บริโภคทราบถึงความต้อ งการใน
สิน ค้า หรือ บริก ารแล้ว ล าดับ ขัน้ ต่ อ ไปผู้บ ริโ ภคก็จ ะท าการแสวงหาข้อ มูล เพื่อ ใช้ป ระกอบ
การตัดสินใจ
3. การประเมิน ทางเลือ ก (Evaluation of Alternatives) เมื่อ ได้ ข้ อ มู ล จากขัน้ ตอน
ที่ 2 แล้ว ในขัน้ ต่อไปผู้บริโภคก็จะทาการประเมินทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือ กนัน้
ผูบ้ ริโภคต้องกาหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัตทิ จ่ี ะใช้ในการประเมิน เช่น ยีห่ อ้ ราคา รูปแบบ บริการ
หลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้น
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือ กแล้ว
ผูบ้ ริโภคก็จะเข้าสู่ในขัน้ ของการตัดสินใจซือ้
5. พฤติก รรมภายหลัง การซื้อ (Post-Purchase Behavior) หลัง จากที่ลู ก ค้ า ได้ ท า
การตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้ นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึง พอใจ
ภายหลังการซือ้
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้บริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา เป็ น
ง า น วิ จ ั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ( Quantitative Research) โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ
(Questionnaire) ในการศึกษาวิจยั ประกอบกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสรุปผลการวิจยั
เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ ไ่ี ด้จากการเก็บรวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทา
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนามาพัฒนาข้อคาถามของ
แบบสอบถามทีต่ รงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และสอดคล้องตามกรอบแนวคิ ดในการศึกษา
โดยสอบถาม เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้บริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาซึ่ง
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1) เป็ นแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น เพศ สถานภาพ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้
ของผูบ้ ริโภค ด้านการสื่อสาร
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ส่วนที่ 3) เป็ นแบบสอบถามด้านปั จจัยด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอป
พลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้บริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การแสวงหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ พฤติกรรมภายหลังการซือ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการ
หาค่าความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่ าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
และการวัด การกระจายของข้อ มูล (Standard Deviation) และใช้ส ถิติเ ชิง อนุ มาน (Inferential
Statistics) เป็ น สถิติท่ีใ ช้ท ดสอบสมมติฐ านในการวิจ ัย เพื่อ สรุ ป อ้ า งอิง ไปยัง ประชากรของ
การศึกษาครัง้ นี้จะตัง้ ระดับ ความเชื่อมัน่ 95% โดยสถิติท่ใี ช้การทดสอบสมมติฐาน คือ ใช้ว ิธ ิ
ทดสอบทางสถิ ติ T-test กั บ F-test (One Way Anova) ในการพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านที่ 1 คื อ
ผูใ้ ช้บริการทีม่ ปี ั จจัยประชากรศาสตร์ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอป
พลิเ คชันเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคช่ว งวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาที่แตกต่ างกัน และใช้ว ิธ ิ
ทดสอบทางสถิติ Regression ในการพิสูจน์สมมติฐานที่ 2 คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4C’s) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วง
วิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
ผลการวิ จยั
ผลการวิเ คราะห์ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ข้อ มูล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.3 มีอายุ 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 148 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.5 มีสถานภาพสมรส มากทีส่ ุด จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.1 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มากทีส่ ุด จานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.5 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000
บาท มากที่สุด จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.9 และมีอาชีพ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มากทีส่ ุด จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ซึง่ มีผลดังนี้
1. ด้า นความต้อ งการของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีรูปแบบเมนู ง่ายต่อการใช้งาน การซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก
สามารถเปลีย่ นสินค้าได้หากสินค้ามีปัญหา ท่านคิดว่ าการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสินค้ามี
ความน่ าเชื่อถือ อยู่ในระดับปานกลาง และการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีสนิ ค้าหลากหลาย
อยูใ่ นระดับมาก
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2. ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาทีซ่ อ้ื การซือ้ สินค้า
ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ การซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมี
ค่าบริการในการจัดส่งทีเ่ หมาะสม การซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ อยู่ในระดับปานกลาง และการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กผู้ขายสามารถชดเชย
ค่าเสียหาย ในกรณีทส่ี นิ ค้าทีไ่ ด้รบั มีปัญหา อยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
กลุ่มตัวอย่างการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีช่องทางการติดต่อกับผู้ขายที่สะดวก การซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟ
ซบุ๊ ก สามารถตรวจสอบสถานะการจัด ส่ ง สิน ค้าได้ อยู่ใ นระดับปานกลาง และการซื้อ สิน ค้า
ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสามารถค้นหาสินค้า/บริการมีความสะดวก การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟ
ซบุ๊กช่วยให้การใช้ชวี ติ ประจาวันง่ายขึน้ อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านการสื่อ สาร โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างการการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก มีช่องทางรับฟั งข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง และการโฆษณาร้านค้าบนเฟซบุ๊กมีความทันสมัย อัพเดท
ข่าวสารและโปรโมชันเสมอ
่
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก ทาให้เกิดความ
ต้องการซื้อมากขึน้ ได้ประโยชน์จากการแนะนาสินค้าผ่านหน้าฟี ดเฟซบุ๊กโดยค้นหาคาสาคัญ
(Key Word) ที่ผู้ใ ช้เคยค้นหา กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ มคี วามน่ าสนใจ อยู่ใ น
ระดับมาก
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน
เฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา พบว่า การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์
ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างวิถชี วี ติ ของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเนื่องจาก
มีความสะดวกและง่าย การทีท่ ่านสามารถค้นหาและเปรีย บเทียบราคาด้วยตนเองส่งผลให้ท่าน
ตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่าง
สม่ า เสมอส่ ง ผลให้ท่ า นตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ความน่ า เชื่อ ถือ และความ
ปลอดภัยของร้านค้าส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ท่านชักชวน/แนะนา/
บอกให้คนในครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั คนรอบตัว หันมาซื้อซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อ
ลดความเสี่ยงการออกจากบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง และสถานการณ์โควิด 19 ในแต่ละช่วงที่
รัฐ บาลประกาศ พ.ร.ก ฉุ ก เฉิ น ท าให้ ท่ า นหัน มาซื้อ สิน ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก มากขึ้น
ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการซื้อ สินค้าส่ งผลต่ อ การตัดสินใจซื้อ สินค้าออนไลน์ ผ่ า น
เฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก และสถานการณ์โควิด 19 ทาให้ท่านเริม่ หันมาซื้อสินค้าออนไลน์ผ่ าน
เฟซบุ๊กมากขึน้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ลักษณะของประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันเฟซบุ
่
๊คของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด
19 ในจังหวัดสงขลา ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันเฟซบุ
่
๊คของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19
ในจัง หวัดสงขลา แต่ รายได้ต่ อ เดือ น อาชีพ ไม่ม ีผ ลต่ อ การตัดสินใจซื้อ สิน ค้าออนไลน์ ผ่ า น
แอพพลิเคชันเฟซบุ
่
๊คของผู้บริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่ อ
การตัด สินใจซื้อ สินค้า ออนไลน์ ผ่ า นแอพพลิเ คชันเฟซบุ
่
๊ค ของผู้บ ริโ ภคช่ว งวิก ฤตโควิด 19
ในจังหวัดสงขลา ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเ คราะห์ค วามถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุพบว่า ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชันเฟซบุ
่
๊คของผู้บริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา คือ ด้านการสื่อสาร
ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด (4C’s) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการ ซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กมี
รูปแบบเมนู ง่ายต่อการใช้งาน การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสามารถเปลี่ยนสินค้าได้หาก
สินค้ามีปัญหา คิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสินค้ามีความน่ าเชื่อถือ อยู่ในระดับปาน
กลาง และการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีสนิ ค้าหลากหลาย อยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของณฐมน กัส ป และฐิต ารีย์ ศิรมิ งคล (2563) ได้ศึก ษา เรื่อ งส่ ว นประสมทาง
การตลาด (4C’s) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของผูบ้ ริโภค
ในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ในด้านความ
ต้องการของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างซือ้ สินค้า
ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก มีคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ ราคาที่ซ้ือ การซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ านเฟซบุ๊ ก
สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางได้ การซื้อ สิน ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก มีค่ า บริก าร
ในการจัดส่งที่เหมาะสม การซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ได้ อยู่ในระดับปานกลาง และการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กผูข้ ายสามารถชดเชยค่าเสียหาย
ใน ก ร ณี ท่ี ส ิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ร ั บ มี ปั ญห า อ ยู่ ใ น ร ะดั บ ม า ก ซึ่ ง สอ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จ ั ย ข อ ง
อดิลกั ษณ์ พุ่มอิม่ และ เพ็ญศิรนิ ทร์ สุขสมกิจ (2564) ได้ศกึ ษา เรือ่ งส่วนประสมทางการตลาด
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คุ ณ ภาพบริก าร และทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภคในการใช้แ อปพลิเ คชัน สัง่ อาหารที่ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อ ผลการศึก ษาพบว่าระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านการให้บริการ
ส่วนบุคคล และ ด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว ทุกด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เพศทีต่ ่างกันไม่ม ี
ผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทีต่ ่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ความถี่ในการสังซื
่ ้ออาหาร ค่ าใช้จ่ายในการสังอาหาร
่
ช่วงเวลาในการสังอาหาร
่
สถานที่จดั ส่ง
อาหารจานวนผูร้ ่วมรับประทาน มือ้ อาหารทีร่ บั ประทาน และ ช่องทางการชาระเงิน ที่แตกต่าง
กัน มีความสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดทีต่ ่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. ด้านความสะดวกในการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างการซือ้ สินค้า
ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมีช่องทางการติดต่อกับผูข้ ายทีส่ ะดวก การซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมี
ช่ อ งทางการช าระเงิน ที่ห ลากหลาย การซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก สามารถตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งสินค้าได้ อยู่ในระดับปานกลาง และการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสามารถ
ค้ น หาสิ น ค้ า /บริก ารมีค วามสะดวก การซื้อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ช่ ว ยให้ ก ารใช้
ชีวติ ประจาวันง่ายขึ้น อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนัสชนก อริยเดช และ
บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ (2563) เรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ของผู้บริโภคออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของลูก ค้า (7C’s) ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ อุ ป กรณ์
วิทยาศาสตร์ของผู้บริโภคออนไลน์ ได้แก่ 1) ความปลอดภัยของสินค้า 2) ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า 3) มีการชาระค่ าสินค้าปลายทาง 4) มีช่องทางติดต่ อสื่อสารการติดต่ อสัง่ ซื้อ
สินค้าทีร่ วดเร็วสะดวกสบาย 5) มีการอัพเดทข้อมูล หรืออุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ใหม่ๆ ผ่านทางสื่อ
ดิจทิ ลั อยู่เสมอ 6) สามารถติดต่อประสานงานพนักงานได้อย่างรวดเร็ว 7) รับประกันสินค้าชารุด
เสียหายในระหว่างขนส่ง 8) การได้รบั สินค้าที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และ 9) ส่ง
สินค้ารวดเร็ว เมือ่ มีปัญหาก็สามารถรับผิดชอบ และจัดการแก้ปัญหาได้
4. ด้านการสื่อ สาร โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก พบว่ ากลุ่ ม ตัว อย่างการการซื้อ สิน ค้า
ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก มีช่องทางรับฟั งข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับ
ปานกลาง และการโฆษณาร้านค้าบนเฟซบุ๊กมีความทันสมัย อัพเดทข่าวสารและโปรโมชันเสมอ
่
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก ทาให้เกิดความต้องการซือ้ มากขึน้ ได้ประโยชน์
จากการแนะนาสินค้าผ่ านหน้ าฟี ดเฟซบุ๊ กโดยค้นหาค าสาคัญ (Key Word) ที่ผู้ใ ช้เ คยค้นหา
กิจ กรรมส่ ง เสริม การขายสิน ค้า ออนไลน์ มคี วามน่ า สนใจ อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั พีรยา ทรัพยสาร และ ประสพชัย พสุนนท์ (2563) ได้ศกึ ษา เรือ่ งการจัดกลุ่มพฤติกรรม
ของผู้บริโภคจากส่ว นประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 7C’s ต่อ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าออร์แกนิคผ่านทางออนไลน์ผลการศึกษาพบว่าจัดกลุ่มลูกค้าได้เป็ น 3 กลุ่มมีลกั ษณะดังนี้
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กลุ่ มที่ มีส มาชิก 236 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 53.63 เป็ นกลุ่ มที่มุ่ง หลังให้ผู้ขายตอบสนองความ
ต้องการด้านการบริการอย่างดีเยีย่ ม จึงเป็ นกลุ่มที่เน้ นอรรถประโยชน์ ทางการตลาดระดับสูง
กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.82 เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มุ่งหวังให้ผู้ขายตอบสนอง
ความต้องการด้านการบริการระดับปานกลาง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่เน้ นอรรถประโยชน์ ทางการตลาด
ระดับปานกลาง กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 86 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 19.55 เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มุ่งหวังให้
ผูช้ ายตอบสนองความต้องการด้านการบริการระดับต่ า และเป็ นกลุ่มที่เน้นอรรถประโยชน์ทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับต่า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก
ของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา สรุปได้ดงั นี้
1. สถานการณ์ โ ควิด 19 ท าให้เ ริ่ม หัน มาซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก มากขึ้น
ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ทัง้ นี้สอดคล้องกับบทความเรื่อง ส่องเทรนด์การค้า
ออนไลน์ ไทย จากวิกฤตโควิด 19 ได้กล่าวไว้ว่า ก่อนวิกฤตโควิด 19 เรายังไม่เคยใช้ช่องทาง
โซเชียลมีเดียในการทา Live ขายอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะใช้ในการสื่อสารและติดต่อสอบถาม
แต่ เ มื่อ มีโ ควิด 19 เข้า มากลับ กลายเป็ นว่ า ธุ ร กิจ และแบรนด์ ต่ า งๆ เริ่ม มีก ารท า Social
Commerce กันมากขึ้น ผ่ านการให้พนักงาน Live แนะนาสินค้า เพื่อดึงให้ลูกค้ามา Chat to
Shop ทาให้การซือ้ ของเป็ นเรื่องสนุ ก ตื่นเต้น และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูข้ ายโดยตรงแบบเรียลไทม์
จึงทาให้ก ารทาการตลาดแบบ Social Commerce ได้รบั ความนิยมจากขาช้อ ปทัง้ หลายเป็ น
ส่วนมาก สาหรับร้านค้าและผูป้ ระกอบการในยุคออนไลน์เช่นนี้ การจะอยู่รอดได้นอกจากจะต้อง
ปรับตัวให้เ ท่าทันกับเทคโนโลยีและช่องทางที่เปลี่ยนไปแล้ว หัวใจสาคัญ ยังคงอยู่ท่คี ุ ณภาพ
สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ที่จะ
สามารถสร้างความแตกต่าง ทาให้แบรนด์เป็ นทีจ่ ดจาและครองใจลูกค้าได้ในทีส่ ุด
2. สถานการณ์โควิด 19 ในแต่ละช่วงทีร่ ฐั บาลประกาศ พ.ร.ก ฉุ กเฉิน ทาให้หนั มาซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมากขึน้ ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการซือ้ สินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้สอดคล้อง
กับบทความเรือ่ ง รูก้ ่อน ได้เปรียบ อัปเดต พฤติกรรมการซือ้ ของลูกค้า ทีเ่ ปลีย่ นไปหลัง COVID19 ได้กล่าวไว้ว่า 5 อันดับปั จจัยสาคัญในการเลือกซือ้ สินค้ายุคโควิด คือ อันดับ 1 ข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากการค้นหาสินค้านัน้ ๆ อันดับ 2 เลือกซื้อจากสินค้าที่เคยซื้อ และเคยใช้มาก่อน อันดับ 3
ปากต่อปาก หรือได้รบั การบอกต่อมาว่าดี อันดับ 4 สนใจมาจากรีววิ ออนไลน์แนะนา อันดับ 5
ผ่านตา และเลือกซื้อจากเว็บไซต์ส่อื กลาง ปั จจัยข้างต้น ตามรายงานของ Think With Google
ไม่ได้เจาะเฉพาะการค้าขายผ่านออนไลน์เท่านัน้ แต่หมายถึง ทัง้ ในยุคโควิด และหลังโควิด การ
ขายสินค้าใด ๆ ก็ตาม ทัง้ หน้าร้านและออนไลน์ ผูค้ า้ เองควรคานึงทุกประการ ได้นามาปรับและ
เพิม่ โอกาสขายให้กบั ตนเอง เช่น ปั จจุบนั มีเพียงเพจเฟซบุ๊กของร้าน แต่ไม่ได้นาสินค้าไปฝาก
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ขายใน Marketplace เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ ฯลฯ ไม่เคยทารีววิ สินค้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเลย
ก็อาจทาให้ลูกค้าไม่มขี อ้ มูลที่เพียงพอในการตัดสินใจซื้อ ทัง้ นี้หากผู้ค้ามีขอ้ มูล พฤติกรรมการ
ซือ้ ของลูกค้า แบบอินไซต์ รูแ้ นวทางถึงการทาการตลาดอย่างไรให้โดนใจ ก็นามาซึ่งยอดขาย
ปั งๆ ได้ง่ายๆ แต่ต้องไม่ลมื ถึงความสาคัญต่อการจัดการสต็อกสินค้าของตัวเองด้วย เพราะการ
แข่งขันที่สูง ผูซ้ อ้ื ทีต่ ดั สินใจเร็ว ก็มาพร้อมกับความใจร้อนต้องการสินค้าเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะ
ในแง่ออนไลน์ หากร้านค้ามีสนิ ค้าไม่เพียงพอ เกิดปั ญหาจัดส่งล่าช้า บริการหลังการขายไม่ดี ผู้
ซื้อส่วนใหญ่เมื่อพบเจอกับประสบการณ์ท่ไี ม่ประทับใจ ครัง้ หน้าก็พร้อมจะเปลี่ ยนเจ้าใหม่ได้
ทันที ถึงแม้สนิ ค้าของคุณจะดีแค่ไหนก็ตาม ฉะนัน้ การบริหาร จัดการสต็อก รวมถึงด้านบริการ
ต้องดีเช่นกัน
3. กลุ่มตัวอย่างวิถชี วี ติ ของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
เนื่องจากมีความสะดวกและง่าย การทีท่ ่านสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาด้วยตนเองส่งผล
ให้ท่า นตัด สินใจซื้อ สิน ค้าออนไลน์ ผ่ านเฟซบุ๊ ก การประชาสัม พันธ์ส ินค้า และอัพ เดทข้อ มูล
ข่าวสารอย่างสม่าเสมอส่งผลให้ท่านตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ความน่ าเชื่อถือและ
ความปลอดภัยของร้านค้าส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก ท่านชักชวน/
แนะนา/บอกให้ค นในครอบครัว เพื่อ น คนรู้จกั คนรอบตัว หันมาซื้อ ซื้อ สินค้าออนไลน์ ผ่ าน
เฟซบุ๊ก เพื่อ ลดความเสี่ย งการออกจากบ้าน ผู้บ ริโภคมีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ สรา เรืองสม (2559) ได้ศึกษา เรื่องความน่ าเชื่อถือของแอป
พลิเคชัน ส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่าน
แอปพลิเคชันวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นมาก ว่าความน่ าเชื่อถือของแอปพลิเคชันและส่วนประสม
ทางการตลาด 4C’s Marketing ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ เพื่อให้งานวิจยั กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึน้ เช่น ธุรกิจ
แต่ ล ะประเภทควรใช้ก ลยุ ท ธ์ใ นการขายสิน ค้า ในสื่อ สัง คมออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ค ในแบบใด
ที่ส ามารถตอบโจทย์แ ละตรงประเด็น ตามความต้อ งการของผู้บ ริโ ภคในยุ ค New Normal
ได้มากทีส่ ุด
2. ควรท าการศึก ษาในงานวิจ ัย ในอนาคต เช่ น ในแต่ ล ะช่ ว งวัย ของผู้บ ริโ ภค
ช่วงวัยของ Baby Boomer, Gen X, Gen Y และ Gen Z มีความสนใจซือ้ สินค้าประเภทใดบ้าง
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