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การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค” มีวัตถุประสงคFเพื่อศึกษา

การตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค ของบริษัท บลิชเทค จำกัด จากกลุ)มตัวอย)าง คือ ผูQที่เคยซ้ือ

คอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค จำนวน 178 ราย ใชQเก็บรวบรวมขQอมูลดQวยแบบสอบถาม ซึ่งสถิติที่ใชQในการ

วิเคราะหF ไดQแก) ค)าความถี ่ และค)ารQอยละ และการวิเคราะหFองคFประกอบร)วม  ผลการวิจัยสรุปไดQว)า 

คุณลักษณะของรูปแบบคอรFสเรียนที่ส)งผลต)อการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค คือ คุณลักษณะ

ดQานบริการหลังการขายที่มีการปรึกษาฟรีหลังเรียนจบคอรFส มากที่สุด เนื่องจากมีค)า Importance Value สูง

ท่ีสุด คิดเปfนรQอยละ 37.70 และรูปแบบของคอรFสเรียนท่ีใหQความพึงพอใจสูงสุด จากค)า Part-worth ท่ีสูงท่ีสุด 

คือ รูปแบบคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคที่มีผูQบรรยายเปfนคุณ Mew Social ราคาขายคอรFส 8,500 บาท

เวลาเรียน 2 วัน และบริการหลังการขาย ปรึกษาฟรีหลังเรียนจบคอรFสเรียน 

 

 

 

คำสาคัญ: การตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค, เทคนิคการวิเคราะหFองคFประกอบร)วม 

 

 

 

 

 

 

1นักศึกษาโครงการหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (IT-Smart Program) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2อาจารยOคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  



บทนำ 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม ถูกขับเคลื่อนดQวยโมเดลดQานเศรษฐกิจที่ส)งเสริม

การผลิตและลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และผลจากความกQาวหนQาทางวิศวกรรมและการแข)งขันกันพัฒนาของ

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตผล โดยการนำเทคโนโลยีในรูปแบบเครือข)ายการสื่อสารไรQสาย (อินเทอรFเน็ต : Internet) 

มาควบคุมสายการผลิตแบบอัตโนมัติ อินเทอรFเน็ตจึงเริ่มเขQามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ป|จจุบัน

อินเทอรFเน็ตไดQกลายเปfนตลาดของการซื้อขายสินคQาและบริการ (e - Commerce) ที่มีมูลค)าสูงอีกช)องทางหน่ึง 

ซึ่งจากรูปแบบของตลาดออนไลนFที่เขQาถึงผูQบริโภคอย)างง)ายดาย จึงเกิดผูQประกอบการรายใหม)อย)างต)อเนื่อง มี

กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activities) รูปแบบใหม)ที่ปรับเปลี่ยนการบริการใหQตอบสนองผูQบริโภค ใน

ลักษณะ เฉพาะบุคคลหรือกลุ)มคนมากข้ึนเพ่ือแบ)งส)วนตลาดจากขQอไดQเปรียบท่ีป|จจุบันการคQาขายมีความเปfนเสรี  

พฤติกรรมของผูQบริโภคไดQเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที ่เขQามามีบทบาทกับการใชQชีวิต หนึ่งในนั้นคือ

แพลตฟอรFมออนไลนFที่ไดQเขQามามีอิทธิพลต)อผูQคนเปfนอย)างมาก อีกทั้งยังมีความรวดเร็วและสะดวก รวมถึงยังถูก

นำไปใชQประโยชนFกับคนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย)างชัดเจนในเรื่องของการซื้อขาย 

ที่จากเดิมตQองออกไปซื้อสินคQาจากทางหนQารQาน เปลี่ยนมาเปfนการดำเนินธุรกรรมผ)านช)องทางออนไลนF ซึ่งผูQที่เร่ิม

ปรับตัวเรียนรูQใหQเท)าทันนั้น จึงจะสามารถนำพาธุรกิจใหQรอดพQนกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ไปไดQ หลักสูตรเรียน

การตลาดออนไลนFจึงใหQความสำคัญในการใชQแพลตฟอรFมดิจิทัลในการดำเนินชีวิตของคนในป|จจุบัน ซึ่งการเรียน

การตลาดออนไลนFจะช)วยใหQมีความรูQพื้นฐานดQานการตลาดในแต)ละแพลตฟอรFม ซึ่งถือว)าเปfนอีกองคFความรูQท่ี

สามารถนำไปปรับใชQกับการดำเนินธุรกิจ อีกท้ังยังจะช)วยใหQสินคQาหรือบริการไดQเปfนท่ีรูQจักมากข้ึน 

 ป|จจุบันหนึ่งในป|จจัยที่ก)อใหQเกิดผลกระทบดQานธุรกิจอย)างมากก็คือโรคระบาดโควิด-19 ที่แพร)ระบาด

ไปทั่วโลก ส)งผลใหQทั้งผูQประกอบการรายใหญ) ไปจนธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็กนั้นทยอยปรับเปลี่ยน 

ปรับตัวเขQาหาการตลาด การขายผ)านออนไลนFมากขึ้นเพื่อความอยู)รอด โดยการทำการตลาดออนไลนFนั้นมี

หลากหลายรูปแบบหลากหลายช)องทาง หลากลายเครื่องมือใหQเลือกใชQ ซึ่งในป|จจุบันช)องทางการทำการตลาด 

การโฆษณาผ)าน Social Media Platform ต)าง ๆ ที่ตQองอาศัยระบบเครื่อข)าย Internet เปfนหลักนั้น เปfนอีก

ช)องทางสำหรับการโฆษณา ท่ีหากทำสำเร็จก็สามารถนำไปสู)การเกิดยอดขายไดQ โดยการโฆษณาผ)านโซเชียล

มีเดียสามารถทำไดQหลากหลาย ทั ้งภาพ วิดีโอ เสียง ขQอความ สามารถกำหนดใส)รายละเอียดของสิ ่งท่ี

ผูQประกอบการตQองการจะสื่อสาร หรือโฆษณาออกไป และทำไดQหลากหลายรูปแบบ หรือที่นำไปสู)การสรQาง 

Content Marketing แฝงไปกับสื่อการโฆษณานั้น ๆ  เช)น โฆษณาในรูปแบบการเล)าเรื่องแบบ Story telling 

ที่จะทำใหQการโฆษณาผ)าน Social Media มีความน)าสนใจมากขึ้น ดึงดูดความสนใจจากผูQชมโฆษณา และ

สามารถเลือกกำหนดการเขQาถึงกลุ )มลูกคQาเป�าหมายไดQดียิ ่งขึ ้นจากการใชQสื ่อโฆษณาบน Social Media 

Platform น้ี 

 โดยการทำการตลาดบนเฟสบุJค หรือการยิงแอดบนเฟสบุJค (Facebook Ads) การใชQเฟสบุJคเพื่อโป

รโมทโฆษณา เปfนสิ่งที่สามารถนำมาพัฒนาต)อยอดใหQกับธุรกิจไดQ และสามารถทำใหQเกิดรายไดQทางธุรกิจไดQ

เช)นกัน ทั้งธุรกิจรายใหญ) รายย)อย เฟสบุJคแพลตฟอรFม นอกจากใชQเปfนการส)วนตัวเพื่อปฏิสัมพันธFกับกลุ)ม



เพื่อน สังคมบนโลกออนไลนF เฟสบุJคยังเปfนแพลตฟอรFมยอดนิยมในกลุ)มพ)อคQา แม)คQาออนไลนFที่ใชQเพื่อการโป

รโมทขายสินคQาผ)านช)องทางออนไลนFอีกดQวย ซ่ึงเรียกว)าเพจ สำหรับใชQขายสินคQาเปfนหลัก จึงเปfนสาเหตุท่ีทำใหQ

เกิดการเป�ดสอนคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคมากมาย มีทั้งสอนฟรีเบ้ืองตQนเพื่อดึงกลุ)มคนใหQรูQจักกับผูQสอน

บรรยาย ซึ่งสามารถหาชมไดQจาก YouTube ไปจนการจ)ายเงินเพื่อซื้อคอรFสเรียนเบื้องลึก เจาะลึก เปfนสาเหตุ

ใหQเกิดการแข)งขันการเป�ดคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค

มีหลากหลายป|จจัยท่ีจะส)งผลต)อการตัดสินใจซื้อ ยกตัวอย)างเช)น คอรFสเรียนกับผูQสอนบรรยายที่เปfนที่รูQจักใน

วงการโซเชียลมีเดีย หรือบนโลกออนไลนF โดยสามารถเรียนผ)านระบบออนไลนF หรือจะเปfนการเรียนแบบการ

สอนสด กรณียังไม)เกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งการสอนสดมีขQอดีคือสามารถถามตอบภายในคลาสเรียนไดQ ทำ

ใหQเกิดปฏิสัมพันธFระหว)างผูQเรียน และผูQบรรยาย ทำใหQตัวผูQเรียนเขQาใจหลักสูตรมากขึ้นกว)าการเรียนผ)านคลิป

วิดิโอ หรือการเรียนผ)านระบบออนไลนF  

ดQวยเหตุนี้จึงเปfนที่มาของการศึกษาการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค เพื่อใหQไดQทราบถึง

ชุดรูปแบบของคอรFสเรียนที่ส)งผลต)อการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค เพื่อนำมาใชQเปfนขQอมูลใน

การออกแบบพัฒนาคอรFสการเรียนการตลาดบนเฟสบุJคใหQตรงกับความตQองการของผูQเรียนต)อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค4การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค  

 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของชุดรูปแบบคอรFสเรียนที่ส)งผลต)อการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบน

เฟสบุJค 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาการตัดสินใจซื ้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค กรณีศึกษา: บริษัท บลิชเทค จำกัด 

ขอบเขตดQานกลุ)มประชากรผูQที่เคยซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค จำนวน 350 ราย โดยทำการเก็บขQอมูล

จากกลุ)มตัวอย)าง จำนวน 178 ราย ซึ่งจะศึกษาถึงขQอมูลทั่วไปของผูQตอบแบบสอบถามตลอดจนการตัดสินใจ

ซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค ตามคุณลักษณะจำนวน 11 รูปแบบ 

 

ประโยชน4ท่ีคาดวCาจะไดNรับ 

1. ทราบถึงขQอมูลความสัมพันธFระหว)างการตัดสินใจซื ้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุ Jค กับ

องคFประกอบร)วมต)าง ๆ  

2. เพ่ือเปfนแนวทางในการพัฒนาออกแบบคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค ใหQสามารถตอบสนองความ

ตQองการของผูQบริโภคไดQอย)างเหมาะสมกับความตQองการ 

 

 

 



การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปSจจัยสCวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับป|จจัยส)วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Philip  Kotler (2002)  มี

แนวคิดที่เกี่ยวขQองกับธุรกิจที่ใหQบริการซึ่งจะไดQส)วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการ

กำหนดกลยุทธFการตลาดซ่ึงประกอบดQวย ดQานผลิตภัณฑF  (Product) ดQานราคา  ( Price ) ดQานช)องทางการจัด

จำหน)าย  ( Place ) ดQานส)งเสริมการตลาด  ( Promotion ) ดQานบุคคล  ( People ) ดQานการสรQางและ

นำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  และ ดQานกระบวนการ ( Process) 

ซึ่งส)งผลต)อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไดQแก) พฤติกรรมการเลือกที่จะซื้อสินคQาหรือบริการประเภทใดประเภท

หนึ่ง อันเนื่องมาจาก การรับรูQดQานความตQองการ ดQานการคQนหาขQอมูล ดQานการประเมินผลทางเลือก ดQานการ

ตัดสินใจซ้ือ ดQานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค เพ่ือใหQไดQผลการศึกษาท่ีตรงกับวัตถุประสงคF

ในการศึกษา โดยวิธีเทคนิคการวิเคราะหFองคFประกอบร)วม (Conjoint Analysis) มีรายละเอียดดังต)อไปน้ี 

ประชากรกลุCมตัวอยCาง คือ กลุ)มประชากรที่เคยซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค ของบริษัท บลิ

ชเทค จำกัด จำนวน 350 ราย โดยผูQวิจัยทำการสุ)มเก็บขQอมูลจากกลุ)มตัวอย)าง จำนวน 178 ราย 

เครื ่องมือที ่ใชNในการวิจัย ไดQแก) แบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจากไดQกำหนดขQอมูลท้ัง

คุณลักษณะ (Attribute) และระดับ (Level) จากการสัมภาษณFกลุ)มผูQที่เคยเรียนคอรFสการตลาดบนเฟสบุJค 

ของบริษัท บลิชเทค จำกัด และบริษัทคู)แข)ง นำมาสรQางเปfนแบบสอบถามเพื่อใชQในการศึกษาวิจัย โดย

เคร่ืองมือท่ีใชQแบ)งออกเปfน 2 ส)วน ดังน้ี 

ส)วนที่ 1 ขQอมูลทั่วไปของผูQตอบแบบสอบถาม เปfนแบบสอบถามลักษณะคำถามปลายป�ด ที่สอบถาม

ขQอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูQตอบแบบสอบถาม ประกอบดQวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดQ เปfนตQน 

ส)วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อชุดรูปแบบคอรFสเรียน ตามรูปแบบต)าง ๆ โดยเปfนแบบสอบถาม

ตามวิธีของเทคนิคการวิเคราะหFองคFประกอบร)วม (Conjoint Analysis) ซึ่งเปfนลักษณะการใหQความสนใจซ้ือ

แบบใหQคะแนนโดยแบ)งลำดับคะแนนออกเปfน 0–10 โดยระดับที่ 10 หมายถึง ตQองการซื้อมากที่สุด และ 

ลำดับคะแนน 0 หมายถึง ไม)ตQองการซ้ือ 

  

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะและระดับของรูปแบบคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค 



ลักษณะ Attribute ระดับ Level 

ผูQบรรยาย Mew Social 

โซอ้ี Digital Shortcut 

ทิป Digital Tips 

ราคาขายคอรFส 8,500 บาท 

9,500 บาท 

10,900 บาท 

ระยะเวลาเรียน 1 วัน 

2 วัน 

บริการหลังการขาย ปรึกษาฟรีหลังเรียนจบ 

เรียนซ้ำฟรียQอนหลังไม)เกิน 45 วัน 

ไม)มีบริการหลังการขาย 

สรุป : Concept cardไดQทั้งหมด 3 x 3 x 2 x 3 เท)ากับ 54  ซึ่งมีมีจำนวนที่มากไปในการตอบแบบสอบถาม 

ผูQวิจัยจึงใชQวิธีการตัดการFดผ)านโปรแกรม SPSS ตัดการFด จะไดQทั้งหมด 9 minimum 2 Holdout รวมเปfน 11 

Cards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปตัวอย)าง ท่ีใชQในการเก็บแบบสอบถาม 

 

 

 

 



วิธีการเก็บรวบรวมขNอมูล 

 นำแบบสอบถามไปทำการ Pretest กับกลุ)มตัวอย)าง 9 ราย เพื่อทดสอบความเขQาใจ และขอความ

คิดเห็นหลังจากตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงแกQไขขQอบกพร)อง ตรวจสอบขQอบกพร)อง พบว)า ในวิธี

ขั้นตQนไดQกำหนดคุณลักษณะ Attribute 5 หัวขQอ เมื่อโปรแกรม SPSS ประมวลผลไดQชุดคุณลักษณะทั้งหมด 

16 ชุด ซ่ึงนำมาทำแบบสอบถามจริง พบป|ญหาผูQตอบแบบสอบถามไม)สามารถทำไดQครบถQวน จึงตัด Attribute 

ที่ผูQตอบแบบสอบถามใหQค)าความสำคัญนQอยที่สุด ลดลง 1 หัวขQอ คือ Attribute หัวขQอ ใบประกาศนียบัตรหลัง

จบคอรFสเรียน ดังนั ้น จึงเหลือ Attribute ทั ้งหมด 4 หัวขQอ ตามตารางที ่ 1 และมีคุณลักษณะใหม)เปfน 

Minimum 9 ชุด และ Holdout 2 ชุด เหลือเพียง 11 ชุด และการทำ Pretest ครั้งที่ 2 ดQวยชุดคุณลักษณะ 

11 ชุด พบว)าผูQตอบแบบสอบถามกลุ)ม Pretest สามารถตอบแบบสอบถามไดQครบถQวน และเขQาใจวิธีการตอบ

แบบสอบถาม จึงทำทดสอบ Pilot Test กับกลุ)มตัวอย)าง 32 ราย เพื่อทดสอบแบบสอบถามและตรวจสอบ

ขQอมูลความถูกตQองที่ไดQจากแบบสอบถามในเบื้องตQน จากนั้นนำแบบสอบถามที่ผ)านการทดสอบ Pilot Test 

ดำเนินการเก็บขQอมูลจริง 

การวิเคราะห4ขNอมูลและสถิติท่ีใชNในการวิจัย 

 ผูQวิจัยไดQทำการตรวจสอบความถูกตQอง ความสมบูรณFของแบบสอบถาม และดำเนินการประมวลผล

โดยใชQโปรแกรมทางสถิติ SPSS และสถิติที่ใชQในการวิเคราะหF ไดQแก) 1.ค)าความถี่ และค)ารQอยละ ของขQอมูล

ทั่วไปของผูQตอบแบบสอบถาม (ธานินทรF ศิลป5จารุ, 2560) 2. การวิเคราะหFองคFประกอบร)วม (Conjoint 

Analysis) ในการกำหนดรูปแบบและออกแบบชุดขQอมูลการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคของก

ลุ)มตัวอย)าง จำนวน 178 ชุด 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยขNอมูลทั่วไป จากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 178 ชุด ของการตอบแบบสอบถาม

ส)วนที่ 1 ขQอมูลทั่วไปของผูQตอบแบบสอบถาม ไดQผลวิจัยดังน้ี เพศ ผลการวิจัยพบว)า ผูQตอบแบบสอบถามส)วน

ใหญ)เปfนเพศหญิง มีจำนวนทั้งสิ้น 125 คน คิดเปfนรQอยละ 70.22 เปfนเพศชาย จำนวน 53 คน คิดเปfนรQอยละ 

29.78 ตามลำดับ อายุ ของผูQตอบแบบสอบถามพบว)า ส)วนใหญ)ผูQตอบแบบสอบถามมีอายุระหว)าง 19-29 ป¡ 

ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 73 คน คิดเปfนรQอยละ 41.01 รองลงมามีอายุระหว)าง 30-39 ป¡มีจำนวนทั้งสิ้น 71 คน คิด

เปfนรQอยละ 39.89 และ อายุระหว)าง 40-49 ป¡มีจำนวนทั้งสิ้น 31 คน คิดเปfนรQอยละ 17.42 และช)วงอายท่ีพบ

นQอยสุดคือ อายุระหว)าง 50-59 ป¡ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปfนรQอยละ 1.68 อาชีพ พบว)ากลุ)มตัวอย)างส)วน

ใหญ)มีอาชีพพนักงานเอกชน มีจำนวน 119 คน คิดเปfนรQอยละ  66.85 รองลงมาคือมีอาชีพธุรกิจส)วนตัวหรือ

เจQาของกิจการ มีจำนวน 31 คน คิดเปfนรQอยละ 17.41 อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา มีจำนวน 10 คน คิดเปfน

รQอยละ 5.62 อาชีพรัฐวิสาหกิจ/ราชการ มีจำนวน 9 คน คิดเปfนรQอยละ 5.06 อาชีพอิสระ มีจำนวน 6 คน คิด

เปfนรQอยละ 3.37 ตามลำดับ และอาชีพแม)บQานพ)อบQาน มีจำนวน 3 คน คิดเปfนรQอยละ 1.69 การศึกษา พบว)า

กลุ)มตัวอย)างส)วนใหญ)จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจำนวน 115 คน คิดเปfนรQอยละ  64.61 รองลงมาคือจบ

การศึกษาสูงกว)าปริญญาตรี มีจำนวน 56 คน คิดเปfนรQอยละ 31.46 และระดับการศึกษาที่นQอยที่สุดคือจบ



การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 7 คน คิดเปfนรQอยละ 3.93 รายไดN ของผูQตอบแบบสอบถาม

พบว)า ส)วนใหญ)ผูQตอบแบบสอบถามมีรายไดQระหว)าง 30,001-40,000 บาท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 56 คน คิดเปfน

รQอยละ 31.46 รองลงมามีรายไดQระหว)าง  20,001-30,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน คิดเปfนรQอยละ 25.84 

และ รายไดQ 50,001 ขึ้นไปมีจำนวนทั้งสิ้น 28 คน คิดเปfนรQอยละ 15.73 มีรายไดQระหว)าง 10,001-20,000 

บาทและมีรายไดQระหว)าง  40,001-50,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปfนรQอยละ 12.36 และช)วงรายไดQ

นQอยท่ีสุดคือ นQอยกว)า 10,000 บาท มีจำนวนท้ังส้ิน 4 คน คิดเปfนรQอยละ 2.25 สถานภาพ พบว)ากลุ)มตัวอย)าง

ส)วนใหญ)มีสถานภาพโสด มีจำนวน 124 คน คิดเปfนรQอยละ 69.66 รองลงมาคือสมรส มีจำนวน 50 คน คิด

เปfนรQอยละ 28.09 และสถานภาพท่ีนQอยท่ีสุดคือหมQายหรือหย)ารQาง มีจำนวนท้ังส้ิน 4 คน คิดเปfนรQอยละ 2.25 

ผลการวิจัยการตัดสินใจซ้ือคอร4สเรียนการตลาดบนเฟสบุ<ค จากรูปแบบของคอรFสเรียนท่ีส)งผลต)อ

การตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค โดยแบ)งออกเปfน 4 ดQาน คือ ผูQบรรยาย (Influencer) ราคาขาย

คอรFส (Price) ระยะเวลาเรียน (Time) และบริการหลังการขาย (Service) โดยเปfนการวิเคราะหFเพ่ือเรียงลำดับ

ค)าความสำคัญของคุณลักษณะ (Importance Value)  ท่ีตรงกับความตQองการมากท่ีสุด พบว)ากลุ)มตัวอย)างใหQ

ความสำคัญกับ บริการหลังการขาย มากท่ีสุด คิดเปfนรQอยละ 37.70 รองลงมา คือ ราคา คิดเปfนรQอยละ 25.04 

รองลงมาคือ ผูNบรรยาย คิดเปfนรQอยละ 24.15 และสุดทQายคือ ระยะเวลาเรียน คิดเปfนรQอยละ 13.11 (ตาม

ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2  ค)าอรรถประโยชนF (Part-worth) และค)าความสำคัญ (Important Value) ของคุณลักษณะ

รูปแบบของคอรFสเรียนท่ีส)งผลต)อการตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค 

Attribute Level          Part-worth              
 Important 

Value 

ผูNบรรยาย  Mew Social 

โซอ้ี Digital Shortcut 

ทิป Digital Tips  

0.096 

0.040 

-0.136 

24.15 

ราคาขายคอร4ส 

 

8,500 บาท  

9,500 บาท  

10,900 บาท 

0.274 

0.120 

-0.395 

25.04 

ระยะเวลาเรียน 1 วัน 

2 วัน 

-0.215 

0.215 

13.11 

 

บริการหลังการขาย ปรึกษาฟรีหลังเรียนจบ 

เรียนซ้ำฟรียQอนหลังไม)เกิน 45 

วัน 

ไม)มีบริการหลังการขาย 

   0.514 

   0.491 

  -1.005 

37.70 

 



 ผลการวิจัยขNอมูลดNวยเทคนิคการวิเคราะห4องค4ประกอบรCวม (Conjoint Analysis) ค)าระดับคุณค)า 

(Utility Value หรือ Part-worth) ของคอรFสเรียนท่ีส)งผลต)อการตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค

ท่ีตรงกับความตQองการมากท่ีสุด พบว)ากลุ)มตัวอย)างใหQความสำคัญกับบริการหลังการขายท่ีมีการใหQ

คำปรึกษาฟรีหลังเรียนจบเปfนอันดับแรก มีค)า part-worth เท)ากับ 0.514 อันดับสองคือ ราคาขายคอรFส 

8500 บาท มีค)า part-worth เท)ากับ 0.274 อันดับสามคือ ผูQบรรยาย คือ Mew Social มีค)า part-worth 

เท)ากับ 0.096 อันดับส่ีคือ ระยะเวลาเรียน 2 วัน ค)า part-worth เท)ากับ 0.215 ตามลำดับ จึงไดQออกมาเปfน

รูปแบบคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคท่ีผูQตอบแบบสอบถามตQองการมากท่ีสุด และเม่ือนำค)า Part-worth 

ท่ีไดQของ แต)ละคุณลักษณะ (Attribute) ของความสำคัญในการเลือกรูปแบบของคอรFสเรียนท่ีส)งผลต)อการ

ตัดสินใจซ้ือคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคในแต)ละระดับแทนค)าลงในสมการระดับความสนใจ จะไดQ

ดังต)อไปน้ี 

Y = β0 + (0.096) (Mew Social) + (0.040) (โซอ้ี Digital Shortcut) + (-0.136) (ทิป Digital 

Tips) + (0.274) (8,500 บาท) + (0.120) (9,500 บาท) + (-0.395) (10,900บาท) +(-0.215) (1 วัน) 

+ (0.215) (2 วัน) + (0.514) (ปรึกษาฟรีหลังเรียนจบ) + (0.491) (เรียนซ้ำฟรียQอนหลังไม)เกิน 45 วัน) 

+ (-1.005) (ไม)มีบริการหลังการขาย) 

โดยท่ี Y คือ ผลรวมของระดับคุณค)าความน)าสนใจ (Total of Utility Value) ค)า βคือ ค)าระดับความสนใจ

ของ Level แต)ละตัว (Part-worth) 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยน้ีเห็นถึงคุณลักษณะสำคัญจากการวิเคราะหFองคFประกอบร)วมของการตัดสินใจซื้อคอรF

สเรียนการตลาดบนเฟสบุJค คือความสำคัญในเรื่องของบริการหลังการขาย เปfนอันดับแรก ซึ่งทำใหQผูQวิจัยไดQ

ขQอมูลพื้นฐานอันเปfนประโยชนFเพื่อนำไปพัฒนาออกแบบรูปแบบคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค ของบริษัท 

บลิชเทค จำกัด และสามารถทราบถึงความตQองการที่ส)งผลในการตัดสินใจซื้อคอรFสเรียน มีคุณลักษณะรูปแบบ

คอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJค โดยมีผูQบรรยายเปfนคุณ Mew Social ราคาขายคอรFส 8,500 บาท ระยะเวลา

เรียน 2 วัน และมีบริการหลังการขาย คือปรึกษาฟรีหลังเรียนจบคอรFสเรียน ทั้งนี้ เพื่อใหQสามารถแข)งขันกับ

คู)แข)งขันทางธุรกิจนี้ไดQ ผูQวิจัยจะนำผลวิจัยน้ีที่ไดQจากการศึกษาไปใชQเปfนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจใน

ดQานการวางแผนและพัฒนาป|จจัยส)วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม ไปจนการวางแผนกลยุทธFทาง

การตลาดเพ่ือใหQเกิดเปfนคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคท่ีคุQมค)าและเปfนประโยชนFต)อผูQบริโภคมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



ขNอเสนอแนะทางธุรกิจ 

จากผลการศึกษาวิจัยน้ี ผูQวิจัยจะนำมาปรับใชQกับคอรFสเรียนป|จจุบันของบริษัท บลิชเทค จำกัด โดยมี

รายละเอียดคอรFสเรียน ดังน้ี 

ผูQบรรยาย   Mew Social 

ราคาขายคอรFส  8,500 บาท 

ระยะเวลาเรียน  2 วัน 

บริการหลังการขาย  เรียนซ้ำฟรียQอนหลังไม)เกิน 45 วัน 

ตามรายละเอียดขQางตQน นำมาแทนค)าสมการระดับคุณค)าดังน้ี 

Y = β0 + (0.096) (Mew Social)+ (0.274) (8,500 บาท) + (0.215) (2 วัน) + (0.491) (เรียนซ้ำฟรียQอนหลัง

ไม)เกิน 45 วัน)  

Y =1.076 

 ทั้งนี้ จากผลการวิจัย ผูQตอบแบบสอบถามใหQความสนใจกับบริการหลังการขายมากที่สุดเปfนอันดับ

หนึ่ง คือ ปรึกษาฟรีหลังเรียนจบ ซึ่งคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคของบริษัทฯป|จจุบันยังไม)มีบริการดังกล)าว 

จึงเสนอปรับคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคใหQเพิ ่มบริการหลังการขาย มีปรึกษาฟรีหลังเรียนจบ ตาม

รายละเอียดดังน้ี 

ผูQบรรยาย   Mew Social 

ราคาขายคอรFส  8,500 บาท 

ระยะเวลาเรียน  2 วัน 

บริการหลังการขาย  ปรึกษาฟรีหลังเรียนจบ 

ตามรายละเอียดขQางตQน นำมาแทนค)าสมการระดับคุณค)าดังน้ี 

Y = β0 + (0.096) (Mew Social)+ (0.274) (8,500 บาท) + (0.215) (2 วัน) + (0.514) (ปรึกษาฟรีหลังเรียน

จบ)  

Y =1.099 

 จากการเปรียบเทียบระดับค)าความสนใจ (Utility Value) ของทั้ง 2 ชุดรูปแบบคอรFสเรียนการตลาด

บนเฟสบุJค ของบริษัท บลิชเทค จำกัด ควรปรับคอรFสเรียนใหQตอบโจทยFกับความตQองการของลูกคQาใหQมากข้ึน 

โดยจะนำเสนอบริษัทฯ เพิ่มบริการบริการหลังการขาย ดQานการปรึกษาฟรีหลังเรียนจบเขQาไปอยู)ในคอรFสเรียน 

และยังคงมีบริการหลังการขายดQานเรียนฟรียQอนหลังไม)เกิน 45 วัน ควบคู)ไปดQวยเช)นกัน เนื่องจากผูQตอบ

แบบสอบถามไดQใหQค)าความสนใจไวQเปfนอันดับสองรองลงมา 

 

 

 

 

 



ขNอจำกัดของงานวิจัย 

 การวิจัยครั ้งนี ้ผู Qวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขQอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ)ม

ตัวอย)างท่ีเปfนลูกคQา ของบริษัท บลิชเทค จำกัด เท)าน้ัน ซ่ึงลQวนเปfนผูQท่ีเคยมีประสบการณFเรียนคอรFสการตลาด

บนเฟสบุJคกับผูQบรรยายที่เปfนคุณ Mew Social ทั้งหมด เนื่องจากกลุ)มตัวอย)างที่ตอบแบบสอบถามเปfนกลุ)ม

บุคคลท่ีทราบถึงรายละเอียดขQอมูลต)าง ๆ ที่เกี่ยวขQองกับคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคมากที่สุด เหมาะสมแก)

การใหQขQอมูล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผูQวิจัยตQองการจะศึกษา ดังนั้น ผูQที่จะนำผลวิจัยครั้งน้ีไปใชQควรคำนึงถึงขQอจำกัดใน

ขQอมูลที่ไดQมา เพราะเปfนมุมมองของกลุ)มตัวอย)างลูกคQาของบริษัท บลิชเทค จำกัด โดยจากการสอบถามลูกคQา

บางท)านไม)เคยมีประสบการณFเรียนคอรFสการตลาดบนเฟสบุJคกับบริษัทคู)แข)ง และลูกคQาบางท)านเคยมี

ประสบการณFการเรียนคอรFสการตลาดบนเฟสบุJคกับบริษัทคู)แข)งมาแลQว แต)ตQองการอัพเดตความรูQเพิ่มเติมจึง

กลับมาเรียนใหม) 

 

ขNอเสนอแนะท่ีในการวิจัยคร้ังตCอไป 

1. ปรับ หรือ เพ่ิม Attribute ดQานบริการหลังการขาย 

2. การวิจัยในครั้งนี้มุ)งเนQนไปยังคอรFสเรียนการตลาดบนเฟสบุJคเท)านั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งต)อไปอาจ

ขยายไปยังคอรFสเรียน LINE Ads, คอรFสสอนผลิตคอนเทนตF, คอรFสเรียน TikTok, YouTube เปfนตQน 
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