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บทคัดย่อ 

 

            การศึกษาคน้ควา้อิสระนีมีวตัถุประสงค์ )เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือหลงัคา

เหลก็เมทลัชีท  สาํหรับบา้นพกัอาศยั ในจงัหวดัชลบุรี 2) เพือศึกษาแนวทางการจดัทาํกลยทุธ์ทางการตลาด

ออนไลน์เพือขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจหลงัคาเหล็กเมทลัชีทของบริษทั เอม็บีเอ เมทลั จาํกดั การศึกษาคน้ควา้

อิสระนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จาก

กลุ่มลูกคา้ช่างผูรั้บเหมาก่อสร้างจาํนวน 10 คน ทีใชบ้ริการของบริษทัฯ นอกจากนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูล 

จากเอกสารวิชาการทีเกียวขอ้ง และกิจกรรมการสือสารการตลาดออนไลน์ทีดาํเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า 

กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด IMC ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการโฆษณา ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีทของผูรั้บเหมาก่อสร้าง  

เมือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า การนาํเสนอสินคา้ผา่นทางพนกังานขายสินคา้ โดยให้คาํแนะในรายละเอียดของ

สินคา้ครบถว้น มีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคในระดบัสูง รองลงมาดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ดา้นการโฆษณาผา่นสือออนไลน์และดา้นการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคา

เมทลัชีทของผูรั้บเหมาก่อสร้างตามลาํดบั นอกจากนีพบว่ากลยทุธ์การสือสารทางการตลาด IMC นนัเป็นกลยทุธ์

ทางการตลาดทีสามารถเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนการออกแบบกลยทุธข์องธุรกิจในการเลือก

ช่องทางการสือสารเพือเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ:การตดัสินใจซือหลังคาเมทัลชีทของผู้รับเหมาก่อสร้าง/กลยุทธ์การสือสารสารทางการตลาด      

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

            The objectives of this independent study were 1) to study the factors affecting the decision to purchase 

metal sheet roofing for housing in Chonburi province 2) To study the guidelines for creating an online 

marketing strategy to expand the customer base of the metal roofing business of MBA Metal Co.,Ltd. 

       This independent study was qualitative research using the In-Depth Interview method. The 

researcher collected data by using in-depth interviews from a group of 10 contractor technician customers. 

Who used the industry of MBA Metal Co., Ltd. The results of the study revealed that the Integrated Marketing 

Communication strategy (IMC) in public and relations, advertising, sales promotion, personal selling, and 

direct marketing, influence the contractors’ decision to purchase a metal sheet roof. After analyzing each 

aspect, the Integrated Marketing Communication that affected buying decisions at the high level were 

marketing personal selling. Which provide good suggestions about the metal sheet roof structures. followed 

by public relations, sales promotion, advertising, and direct marketing, respectively. 

        In addition, the researcher found that Integrated Marketing Communication (IMC) is a marketing 

strategy for competitiveness advantages of construction business. which design the business strategy and 

select the channel of marketing communications to reach the target audience effectively. 

 

Keywords: Discission of contractor to purchase the Metal sheet roofing / marketing communications IMC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 

ทีมาและความสําคัญของปัญหา 

เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 2019ในปัจจุบนัส่งผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุค  New Normal 

ปรับเปลียนพฤติกรรมหันซือสินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน โดยเพิมความรวดเร็วในการ

ติดต่อสือสารและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของสินคา้และบริการไดง้่ายและ

สะดวกรวดเร็วโดยหลายธุรกิจไดป้รับเปลียนวิธีการให้บริการทงันีเพือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดใน

การเพมิยอดขายไดม้ากยงิขนึ จากสถานการณ์แนวโนม้ธุรกิจก่อสร้างของไทย มีแนวโนม้เติบโตขึนอนัเนืองมาจากปัจจยั

การขับเคลือนการลงทุนโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิงใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาค

ตะวนัออกใน เขตอุตสาหกรรมไทย ผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มทีจะปรับตัว เพือตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคทีเปลียนไปในยุคดิจิทลั เช่น การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายออนไลน์ เนืองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือ

เป็นอุตสาหกรรมหนึงทีสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทยและมีความเชือมโยงกบัอุตสาหกรรมต่อเนืองทีหลากหลาย จึง

ส่งผลให้อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก รายใหญ่ จาํเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซม อย่างต่อเนือง 

ทาํให้ทุกชุมชนเกิดร้านคา้วสัดุก่อสร้างขึนมากมายส่งผลให้มีช่องทางในการจดัจาํหน่ายเพิมมากขึนเพือกระจายสินคา้

ให้ครอบคุมทุกพืนทีและสร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้เป้าหมายโดยการรักษาฐานลูกคา้เพือเพิมยอดขายไดอ้ย่างเหมาะสม 

เพอืการบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

จากความเป็นมาและความสาํคญัทีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูเ้ขียนมีความสนใจทีจะศึกษากลยุทธ์การตลาดเพือ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของหลงัคาเหลก็เมทลัชีท ในเขตพืนทีชลบุรี กรณีศึกษา บริษทั เอม็บีเอ เมทลั จาํกดั 

ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างฯในเขต อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เพอืศึกษาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับกลยุทธ์

เพอืรองรับกบัการแข่งขนัในตลาดโดยใชเ้ครืองมือการสือสารทางการตลาดออนไลน์ (IMC) และส่วนประสมทาง

การตลาด Marketing mix 7P’s ในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์ เพอืให้เขา้ถึงกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย สร้างการ

รับรู้ในตราสินคา้และกระตุน้ยอดขายเพอืให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รในการขยายฐานลกูคา้ผา่นสือสังคมออนไลน ์

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือหลงัคาเหลก็เมทลัชีท สาํหรับบา้นพกัอาศยั จงัหวดัชลบุรี 

2.เพือศึกษาแนวทางการจดัทาํกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์เพือขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจหลงัคาเหลก็เมทลัชีท

ของบริษทั เอม็บีเอ เมทลั จาํกดั 

 

 



ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีทกรณีศึกษา  

บริษทั เอ็มบีเอ เมทลั จาํกดั ในเขตจงัหวดัชลบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี

และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั จากหนังสือตาํรา บทความในสือสิงพิมพท์งัในและต่างประเทศ รวมทงัศึกษาความ

คิดเห็นในดา้นต่างๆของผูรั้บเหมาให้บริการมุงหลงัคาเมทลัชีท ในเขตจงัหวดั ชลบุรี 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

เพือให้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดการสือสารทางการตลาดออนไลน์ต่อการตดัสินใจซือหลงัคาเหล็ก

เมทลัชีท ของร้าน เอ็มบีเอ เมทลั จาํกดัจงัหวดัชลบุรีและเพือศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดออนไลน์ เพือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจหลงัคาเมทลัชีท ในจงัหวดัชลบุรี 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 

แนวคิดเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s (Marketing Mix) 

Kotler & Keller (2006) ปัจจยัทางการตลาดทีสามารถควบคุมไดเ้ป็นแนวคิดการตลาดแบบสมยัใหม่เพือใชเ้ป็นเครืองมือ

ในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและตลาดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

แนวคิดเกียวกบัการสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  Kotler (2003) การสือสารการตลาดเป็นกิจกรรม 

ทางการตลาดรูปแบบต่างๆทีองคก์รทาํขึนเพือสนบัสนุนส่งเสริมสินคา้และบริการขององคก์รธุรกิจไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมายโดยใชเ้ครืองมือการสือสารการตลาดต่างๆในการทาํการสือสาร เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย  

การประชาสัมพนัธ ์การใชพ้นกังานขายและการขายตรง 

แนวคิดเกียวกบัการสือสารตลาดออนไลน์ (Online Marketing Communication)  Kitchen and Pelsmacker (2004) 

การสือสารทางการตลาดออนไลนผ์า่นสืออิเลก็ทรอนิกส์(E-Communications)โดยการเชือมต่ออินเตอร์เนต็เพือทาํการ

สือสารรวมถึงใชข้อ้มูลข่าวสารต่างๆเกียวกบัธุรกิจไปยงัผูบ้ริโภคทีมีการเชือมต่อขอ้มูลอินเตอร์เนต็เช่นกนัเพือให้

บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของธุรกิจ 

แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค (Consumer purchasing behavior) P.Kotler and K.L.Keller (2012) 

ขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขนัตอนในการตดัสินใจซือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การ

คน้หาขอ้มูล การประเมินผลการเลือก การตดัสินใจซือ และประเมินความพึงพอหลงัการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

 

 



งานวิจัยทีเกียวข้อง 

Bhakar Bkakar Kushwaha and Akansha (2019) ทาํการศึกษาเรือง ประสิทธิผลของโฆษณาออนไลน์ที

ส่งผลต่อความตงัใจซือของลูกคา้ในมุมมองของคนอินเดีย ผลการวจิยัชีใหเ้ห็นวา่ การจดจาํตราสินคา้นนัส่งผล

ตอ่ประสิทธิผลของการโฆษณาออนไลน์และในเรืองของการรับรู้ตราสินคา้นนัมีผลอยา่งมากต่อความตงัใจซือ

ของลูกคา้ สรุปไดว้า่หากกิจกรรมใชก้ารโฆษณาสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิม

ประสิทธิผลของการโฆษณา (Advertisement effectiveness ) ช่วยสร้างการรับรู้ตราสินคา้ (Brand recognition)

และยงัเพิมความตงัใจซือ (Purchase Intention ) ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

P.Kotler and K.L.Keller (2012 : 188)การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (analyzing consumer behavior) 

เป็นการคน้หาหรือวิจยั เกียวกบัพฤติกรรมการซือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ

และพฤติกรรม การซือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบทีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด 

(Market strategies) ทีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

        Xiang Xheng Lee and Zhoao ,2016 ทาํการศึกษาเรือง การสาํรวจพฤติกรรมการซือจากแรงกระตุน้ ของ

ผูบ้ริโภคบนโซเซียลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ปฏิสัมพนัธ์แบบกึงมีส่วนร่วมทางสังคม พบว่า ขอ้มูลทีถูกตอ้ง

เหมาะสม ภาพทีดึงดูด การรับรู้ประโยชน์ของผูบ้ริโภค การับรู้ถึงความเพลิดเพลิน เป็นตวัแปรขบัเคลือนที

สาํคญัของการกระตุน้การซืออยา่งฉบัพลนั  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

(IMC) 
1. การโฆษณา  
2. การประชาสัมพนัธ ์
3. การส่งเสริมการขาย 
4. การตลาดทางตรง 
5. การใชพ้นกังานขาย 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix '7Ps) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  
2. ดา้นราคา   
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   
4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด   
5.  ดา้นบุคลากร   
6. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ  

การตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีทของ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างในพนืทีจงัหวดัชลบรีุ 



 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  

Interview) จากกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จาํนวน 10 ตวัอย่าง ใช้คาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) 

เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือโดยการทดสอบความตรงเชิงเนือหา โดยผูเ้ชียวชาญ

ดา้นวิชาการ ผูเ้ชียวชาญด้านการตลาดและผูเ้ชียวชาญด้านโลจิสติกส์ รวม 3 คน เพือตรวจสอบและประเมิน

ความสอดคล้องของเนือหาของข้อคําถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) จากการ

สัมภาษณ์ผูรั้บเหมาและเก็บขอ้มูลขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเอกสาร บทความ

ทางวิชาการ สารนิพนธ์ งานวิจยั และสือออนไลน์ เพือนาํขอ้มูลมาประกอบการวิเคราะห์ประมวลผลเชิงเนือหา 

เพือหาความเชือมโยงของเหตุและผลตามแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้ง นาํผลการวิเคราะห์ทีไดไ้ปเขียนสรุปเรียบ

เรียงเชิงบรรยายหรือพรรณนา เพือสรุปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การสือสารทางการตลาดออนไลน์ที

ของธุรกิจหลงัคาเหลก็เมทลัชีทต่อไป 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่กลุ่มประชากรตวัอยา่ง เป็นเพศชาย 100% 

เห็นด้วยกบัปัจจยัดา้นบุคลกรทีมีการให้บริการทีดี ให้คาํปรึกษาแนะนาํสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคา

เมทลัชีทของบริษทั เอ็มบีเอ เมทลั จาํกดั 83% เห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นกระบวนการทีมีการวางแผนรัดคุม รวดเร็ว 

สามารถทาํตามสังได ้75% เห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การเขา้ถึงหนา้ร้านสะดวกและไกลก้บั

ทีพกัอาศยั 41%เห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 25% เห็นดว้ยกบัในดา้นการสภาพแวดลอ้ม และ 

8% เห็นดว้ยกบัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นร้านราคา เพือนาํขอ้มูลแต่ละดา้นมาวางแผนกลยทุธ์การสือสารการตลาด 

         นอกจากนีผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพบวา่เครืองมือการสือสารกการตลาดแบบบูรณาการ 

ดา้นการโฆษณา ดา้นการขายโดยบุคคล ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง 

ส่งผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีท กรณีศึกษาบริษทั เอ็มบีเอ เมทลั จาํกัด ซึงเป็นแนวทางในการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของฯทีมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทียงัไม่ครอบคลุม โดยเนน้การขายผา่นหนา้ร้าน 90% และ 10% 

ขายผ่านช่องทาง Online Facebook ตามนโยบายของบริษทัทีตอ้งการเพิมยอดขาย 15% ในปี 2022 บริษทัฯไดมี้

การปรับแผนกลยุทธ์ โดยเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการนาํเครืองมือการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาปรับใช ้(Digital Marketing )และส่งพนกังานเขา้อบรมในหลกัสูตร Digital Marketing เพือ



เพิมทักษะความสามารถในการให้บริการลูกค้า และช่องทางการสือประชาสัมพันธ์ทงั Online และ Offline  

สร้างการรับรู้ใหก้บักลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยนาํไปสู่การเพิมรายไดต้ามนโยบายขององคก์ร 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพือหาคาํตอบวตัถุประสงคง์านวิจยัในการศึกษากลยุทธ์การ

สือสารทางการตลาดออนไลน์ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีทกรณีศึกษาบริษทั เอม็บีเอ เมทลั

จาํกดัเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดและขยายฐานลูกคา้ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดย

นาํเครืองมือการสือสารทางการตลาด มาเป็นตวัขบัเคลือนกลยทุธ์  

           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์รฯ พบวา่ปัญหาการจาํหน่ายสินคา้ผา่นออนไลน์มีสัดส่วน 90:10โดย

ทางบริษทัเนน้การจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางหนา้ร้านเป็นหลกั ทาํใหก้ารขยายฐานลูกคา้ในวงแคบ  

โดยแนวทางการพฒันาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั  

ดา้นพนกังานขาย ดา้นการกระบวนการ ดา้นสิงแวดลอ้ม มาใชใ้นการวิเคราะห์และวางผลกลยทุธ์ทางการตลาด 

และเครืองมือการสือสารแบบบูรณาการ IMC ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นพนกังานขาย ดา้น

การส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง นาํมาปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การสือสารทางการตลาด

ออนไลน์ เพือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วมผา่นสือสังคมออนไลน์นาํมาซึงการแนะนาํ

บอกต่อในการซือสินคา้และบริการทาํให้องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนทีวางไว ้

 

                การอภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาพบวา่เครืองมือส่วนประสมทางการตลาด Ps มีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีทของธุรกิจ

จาํหน่ายหลงัคาเมทลัชีท กรณีศึกษาบริษทั เอ็มบีเอ เมทลัชีท จาํกดั เพอืแกไ้ขปัญหาขององคก์ร ไดน้าํเครืองมือมาพฒันา

ปรับปรุงการทาํงานในแต่ละดา้นดงันี ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์หรือความแตกต่างทางการ

แข่งขนั เพอืตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย สิงทีสัมผสัไดแ้ละ

สัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และชือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้หรือ

บริการ สถานที บุคคล หรือ ความคิด (เอต็เซล วอลค์เกอร์: และ สแตนตนั  : สแตนตนั : ) และการปรับรูปแบบ

และพฒันาผลิตภณัฑ ์ ในการนาํเสนอขายเพอืตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น  

 กลุ่ม ไดแ้ก่สินคา้ทีสามารถจบัตอ้งได ้ (Physical Goods) สินคา้ดิจิทลั (Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services) 

(วเิชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ ( : - ) และจิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ ์(มหาวิทยาลยัศรี ปทุม, : ออนไลน)์ ดา้น



ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การเพมิช่องทางการขายผา่นตลาดออนไลน ์(Online sales) ไดแ้ก่ Social media  ,Platform 

,Market place and E-commence โดยเนน้ช่องทางการขายโดยใชช่้องทางของบริษทั (Owned media)เพอืประหยดัตน้ทุน

ในการโฆษณาการตลาดผา่นสือสังคมออนไลน์เป็นการใชป้ระโยชน์จากโทรศพัทมื์อถือและเวบ็ไซตเ์พอืสร้างการมี

ส่วนร่ามและมีปฏิสัมพนัธ์ในระดบัผูซื้อโดยการตงักลุ่มสนทนาส่งตอ่ขอ้มูลรวมถึงการสร้างขอ้มูลโดยผูซื้อเองและยงั

เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ทีขบัเคลือนดว้ยสังคมออนไลน์ทีอาํนวยความสะดวกในการจดัซือและการขายของสินคา้และ

บริการ ต่าง  ๆ(Sanhyun & Hyunsun ) การใชสื้อสังคมออนไลน์อยา่งแพร่หลายมากขึนการทาํการตลาดบนสือ สังคม

ออนไลน ์ จึงมีบทบาทต่อการขายสินคา้ออนไลน์เป็นอยา่งมากสือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊เป็นแฟลตฟอร์มทีไดรั้บ

ความนิยมในปัจจุบนัสร้างโดย Mark Zuckeberg เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลงรูปแบบการ

สือสารและการแลกเปลียนขอ้มูลขา่วสารของคนทวัโลก (Thaipradit, ) ผลทีคาดวา่จะไดรั้บในการพฒันาช่องทาง

การตลาดออนไลนท์าํให้รายไดเ้พมิขึน % ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) การส่งเสริมการขายเพอืกระตุน้

ยอดขายในช่วงฤดูฝน โดยใชเ้ครืองมือการสือสารทางการตลาดเพอืแจง้ข่าวสารจูงใจตลาดสร้างทศันคติและพฤติกรรม

การซือของตลาด (Kotler, Armstrong, Sauders,&Wong,  ) ผลทีคาดวา่จะไดรั้บยอดขายเพมิขึนในช่วงฤดูฝน 

(พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ) เมือเปรียบขอ้มูลของปีนีกบัปี  ดา้นบุคลากร (People) ดา้นบุคลากรมีการส่งพนกังาน

อบรมในหลกัสูตร Digital Marketing training เพอืการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ผูใ้ห ้ แก่บุคลากรเพอืปรับปรุงการ

ทาํงานใหดี้ขึนโดยการมุ่งเนน้เป้าหมายระยะสันและการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานของบุคลากรซึงเป็น สิงที

การอบรมให้ความสาํคญั พิไลวรรณ อินทรักษา ( ) โดยมีวตัถุประสงค ์  ประการไดแ้ก่ )การพฒันาความรู้เกียวกบั

งาน (Technical Know-How) ทีนาํมาใชก้บัองคก์ร ) การพฒันาทกัษะหรือประสบการณ์ (Skill of Experiences ) ) การ

พฒันาทศันคติ (Attitude) ดา้นกระบวนการให้บริการ(Process)การให้บริการโดยใช“้Chatbotในการให้บริการตอบคาํถาม

ลูกคา้เพอืบริหารความสัมพนัธแ์ละใหบ้ริการได ้  ชวัโมง ทาํใหลู้กคา้รู้สึกไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ และไมพ่ลาด

โอกาสทางธุรกิจในช่วง peak season โดยทีไม่ตอ้งจา้งพนกังานแอดมินเพิม (Wiphawee Chulamanee ,2020) ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence) การออกแบบหรือการสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นทีจดจาํของผูบ้ริโภค ในการเนน้การมี

ส่วนร่วนให้ความสาํคญักบั Customer power ในการสร้าง Customer experience  การศึกษาทาํความเขา้ใจกลุ่มลูกคา้และ

เส้นทางการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค Customer Journey เป็นอนัดบัแรกวางแผนการทาํงานภายในองคก์รโดยคาํนึงถึง

ลูกคา้เป็นหลกัโดยมอบความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ในการเขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑข์องคุณรวมไปถึงทาํการตลาดแบบ 

Personalization เพอืตอบโจทยค์วามตอ้งการทีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละคน และปรังปรุงระบบ Customer Service 

ให้บริการตลาด  ชวัโมง 

 ผลการศึกษาพบวา่เครืองมือการสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC)ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือหลงัคา

เมทลัชีท และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสอดคลองกบัแนวคิดการโฆษณาผา่นช่องทางออนไลน์ (ภิเษก ชยันิ

รันดร์ , ) การโฆษณาออนไลนน์สามารถประชาสมัพนัธ์ร้านคา้หรือผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นทีรู้จกัไดอ้ย่างกวา้งขวาง 



สามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตจาํนวนมาก ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้ของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูรั้บเหมา

ในระดบัสูง ดา้นการโฆษณา (Advertising)โดยปรับรูปแบบร้านคา้ใหเ้ป็นภาพลกัษณ์เดียวกนัไม่วา่จะเป็นรูปแบบของโล

โกข้องบริษทั สีของร้านคา้ ทงัOnline และ Offline ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเป็นภาพทีลูกคา้สามารถจดจาํได ้ส่งเสริมการ

ขาย (Sales Promotion) การกระตุน้ใหก้ารเกิดความตอ้งการ ส่งเสริมการทดลองใช ้ ช่วยอาํนวยการซือ สร้างความ

จงรักภกัดีดว้ยการเป็นพนืทีให้ผูบ้ริโภคเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์และสร้างการตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้นนัอยา่งกวา้งขวาง

ผา่นการออกแบบเนือหาสารทีสามารถสร้างประสบการณ์ของผูรั้บสารในการสือสารผา่นสือ สังคมนนั  ๆ อยา่งมีส่วน

ร่วม จนเกิดเป็นกระแสการบอกตอ่แบบปากต่อปาก และการสือสารแบบไวรัล เพอืสร้างความเชือมโยงผสานพนืทีของ

การสือสาร บุหงา ชยัสุวรรณ ( ) ดา้นการใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) โดยส่งพนกังานฝึกอบรมในหลกัสูตร 

Marketing Strategy หรือ Digital Marketing เพอืเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ในการพฒันาทกัษะทางการขายและ

การตลาดแบบดงัเดิมและแบบใหม่ในยคุปัจจุบนัทีมีแต่โลกของดิจิทลัเขา้มามีบทบาทในการแข่งขนัทางธุรกิจเป็นอย่าง

มาก และอพัเดตเทรนของตลาดอยูเ่สมอ สุริยา มนตรีภกัด์ ิ(  )  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public and Relation) โดยการ

จดัอบรมสมนา ให้ความรู้แก่ผูที้เกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์ลงัคาเมทลัชีทของบริษทัฯเป็นการสือสารทีมีเป้าหมายในการ

เผยแพร่ชือเสียงขององคก์รธุรกิจทาํให้องคก์รมีภาพลกัษณ์ทีดี Fill ( ) และการประชาสัมพนัธ ์ปรับรูปแบบ Content 

marketing ทงับนโลก Online และ Offline ในนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑบ์ริษทั ในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือเป็นการแชร์

ความรู้เทคนิคในการเลือกหลงัคาเมทลัชีททีใชใ้นการก่อนสร้าง ผา่นทางสือสังคมออนไลน ์ เพอืสร้างการรับรู้ และเพมิ

การมีส่วนร่วมให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวจิยั (GrowthBee, ) กล่าววา่ Content Marketing คือ

เทคนิค ดา้นการตลาด ในการสร้าง แจกจ่ายเนือหาทีมีคุณค่ากบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงคใ์ห้กลุ่มเป้าหมายกลบัมา

สร้างรายไดใ้หก้บัองคก์ร ดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing) กลยุทธใ์นการเชือมตรง (Online Advertingsing ) ใน

การติดต่อสือสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพอืให้เกิดการตอบสนองโดยตรง โดยการแจง้ขอ้มูลข่าวสารสินคา้ไปยงักลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายทางตรง โดยผา่นทาง massager ,Line ,Email ทุกเชา้เพือเพิมการมีส่วนร่วมของลูกคา้ ในการทาํการตลาด

ทางตรง (Direct Marketing ) เป็นการใชช่้องทางสือสารการตลาด ในการเขา้ถึงและนาํเสนอสินคา้หรือบริการไปยงั

ผูบ้ริโภคโดยตรง ซึงปราศจากการใชต้วัแทนการจดัจาํหน่าย (Kotler &Keller ,2006) 

  นอกจากนีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยักระบวนการตดัสินใจซือหลงัคาเมทลัชีท กระบวนการสืบคน้ขอ้มูลสินคา้ 

และปัจจยัเกียวกบัพนกังานขายมีผลต่อการตดัสินใจซือมากทีสุดสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซือ 

(Assael, ) สอดคลอ้งกบังานวิจยั Wirapraja และ Subriadi (2019) ปัจจยัทาํให้เกิดการซือซาํบนออนไลน์นนัเป็นอยา่ง

มากนนัก็คือความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดงันนันกัการตลาดควรใส่ใจและรักษาความพึงพอใจของลูกคา้เพอืสร้างให้เกิด

ความภกัดีเพอืให้เกิดการตดัสินใจซือซาํในตวัสินคา้และบริการนอกจากนียงัเสนอรูปแบบทีสามารถวดัระดบัความตงัใจ

ซือซาํของผูบ้ริโภคทีซือสินคา้ออนไลน ์ ผ่านทางโซเชียลมีเดียไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค การสือสารแบบปาก

ต่อปากความน่าเชือถือปริมาณขอ้มูลทีมีคุณภาพ Javed และ Wu(2019) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความจากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนี้ เป็นผลงานเขียนของข้าพเจ้า    
หากมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของผลงาน หรือภายหลังได้ตรวจสอบพบว่า เป็นเอกสารที่ลอกเลียนแบบจากเอกสาร
วิชาการของผู้อ่ืนหรือจากแหล่งใด ๆ หรือให้ผู้อ่ืนจัดท า ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย 
เพิกถอนปริญญาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ทักท้วงแต่ประการใด 
 

   พร้อมนี้ ได้แนบส าเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์มาด้วยแล้ว 

 
                                                          ลงชื่อ.......................................................  นักศึกษา                    
                                                                   (.......................................................)  วันที่  ................................ 

 
ค ารับรอง  

 
 
 
 

     ขอรับรองว่า 
 

                                   ค าน าหน้า                        ชื่อ                                         นามสกุล       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ชื่อนักศึกษา      ...................................        ...........................................      ....................................................................... 
     ได้เผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ.......................................................  ประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ 

                            (.......................................................)  
วันที่  ....................................................... 

 
ลงชื่อ.......................................................  ประธานสาขาวิชาฯ   
       (.......................................................)  
วันที่  ....................................................... 

 
ลงชื่อ.......................................................   ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาฯ/    
       (.......................................................) ผู้อ านวยการสถาบันฯ/ 

                                                                วันที่  ....................................................... ผู้อ านวยการโครงการฯ/ 
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