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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้รถยนต์
ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีรายได้ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท และอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/ห้างร้าน ปจัจยัการตลาดผ่าน
สงัคมออนไลน์ ผู้บริโภคมีความคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัความไว้วางใจในตวัผู้ขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลต ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั  
 ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ดา้นความบนัเทงิ ดา้นความเฉพาะเจาะจง ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก 
สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค  
 ปจัจยัความไวว้างใจ ความไวว้างใจในตวัผูข้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค  
 
ค าส าคญั:  สงัคมออนไลน์ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ รถยนตเ์ชฟโรเลต เฟซบุ๊ก 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study the social media marketing influencing the Chevrolets’ 
car purchase decisions via Facebook of customers. The sample consisted of four hundred of customer who 
made a purchase decisions via Facebook. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect data.  
The results found that most of the respondents were male, aged between thirty-one to forty of age, with a  
Bachelor's degree, with a monthly income of 15,001 – 30,000 Baht, and they were occupied as employees at 
private companies. The overall opinions of the social media marketing were at a much level. The overall 
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opinions of the trust of the seller via Facebook and the purchase decisions via Facebook of customers were at 
high level. 

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: customer of different average 
income per month, and occupations had different the Chevrolets’ car purchase decisions via Facebook. 

The social media marketing in aspect of the entertainment, the customization, and the word of mouth 
influenced the Chevrolets’ car purchase decisions via Facebook. 
The trust of the seller via Facebook influenced the Chevrolets’ car purchase decisions via Facebook. 
  
Keywords: Social Media, Purchasing Decisions, Chevrolet Car, Facebook Pages  
 
บทน า 

Price water house Coopers หรอื PwC ไดเ้ผยผลส ารวจพบว่าเกอืบ 1 ใน 3 ของผูบ้รโิภคทัว่โลก ซือ้สนิค้า
ผ่านโทรศพัท์มอืถือ โดยสาเหตุส าคญัมาจากความสะดวกสบาย ซึ่งถือเป็นปจัจยัหลกัที่ผลกัดนัใหก้ าลงัซื้อออนไลน์
เติบโต โดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบส ารวจใชส้มาร์ทโฟนในการช าระสนิค้ามากกว่าการซื้อของที่ร้านค้า และจากผล
ส ารวจพบว่า 59% ของผูบ้รโิภคมกีารจบัจ่ายสนิคา้กบัรา้นคา้ปลกีออนไลน์ (Thumbsup. 2561: ออนไลน์ สบืคน้เมื่อ 31 
ตุลาคม 2561) และหากมองถงึประเทศไทย พบว่าผลส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต ปี 2560 จากส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรอื ETDA (เอต็ดา้) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม             
ชีย้อดการซือ้สนิคา้และบรกิารทางออนไลน์เตบิโตต่อเนื่อง ซึง่สามารถสะทอ้นไดว้่าคนไทยมสีไตลด์จิทิลัมากขึน้เรื่อย ๆ 
โดยเปลีย่นวธิที ากจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่คยท าในแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึน้ (ETDA. 2560: ออนไลน์ สบืคน้เมื่อ 
1 ตุลาคม 2561) 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นท าใหเ้หน็ได้ชดัถงึความส าคญัของพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารทางออนไลน์ 
โดยเฉพาะของคนไทยซึ่งสอดคล้องกับบทความในโพสทู เดย์ที่พบว่าการใช้ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าบน
อนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่แรกเริม่เดมิทสีนิคา้ทีต่้องใชค้วามพยายามในการซือ้สงู (High 
Involvement Product) อย่างเช่นสนิคา้ประเภทรถยนต์ บา้น ทีเ่ป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัความสนใจน้อยทีสุ่ดหากกล่าวถงึการ
ซือ้สนิคา้ทางออนไลน์ แต่ในทศิทางตรงกนัขา้มผูบ้รโิภคกลบัใหค้วามส าคญั โดยเฉพาะการตดัสนิใจซือ้เบือ้งต้น ผ่าน
การคน้หาขอ้มูล หรอืการเปรยีบเทยีบต่างๆ บนโลกอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึจากพนักงานขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ท าให้
เห็นว่า Facebook เป็น Social Media ที่คนในประเทศไทยใช้เป็นอนัดบัต้น ๆ เป็นเครื่องมือที่นักการตลาดใช้เป็น
เครื่องมอืหลกั ๆ ในการที่จะติดต่อสื่อสาร พร้อมกบัการสร้างฐานแฟนเพจของตวัเองขึน้กบัผู้บรโิภค ดงันัน้การท า
การตลาดผ่าน Facebook นัน้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่จ าเป็นอย่างมากที่นักการตลาดต้องท าในตอนนี้ ดงันัน้ 
เพื่อทีจ่ะสามารถท าการตลาดบน Facebook ไดม้ปีระสทิธภิาพ กต็อ้งมกีารวางแผนกลยุทธต่์าง ๆ ขึน้มา ซึง่กเ็ป็นเรื่อง
ทา้ทายอย่างมากส าหรบันักการตลาดทีต่้องท า และขอ้มูลทีน่่าสนใจ คอื คุณปิยะนุช จตุรภทัร ์ผูอ้ านวยการทัว่ไปฝ่าย
ขายและการตลาด บรษิทั เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) กล่าวว่า ในอนาคตเชื่อว่าการซือ้ขายรถยนตบ์นโลกออนไลน์
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจะมเีพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง เพราะพบว่าผูบ้รโิภคสามารถหาขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัรถยนต์
ผ่านการคน้หาบนโลก Online และสามารถตดิต่อขอขอ้มลูซือ้ขายจากพนกังานขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได ้ทัง้นี้ยงัมอง
ว่าผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมคีวามตื่นตวัในเรื่องดงักล่าว ดงันัน้จงึเป็นการสะทอ้นถงึ
ทิศทางด้านการซื้อขายรถยนต์บนโลกออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในอนาคตได้เป็นอย่างดี (Posttoday. 2561: 
ออนไลน์ สบืคน้เมื่อ 1 ตุลาคม 2561) 

ทัง้นี้ ในฐานะผู้ผลติและผูจ้ าหน่ายรถยนต์จะต้องมคีวามตระหนักและเขา้ใจถึงความต้องการของผู้บรโิภคที่
เปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะการซือ้รถยนต์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กว่าปจัจยัใดคอืส่วนส าคญัทีจ่ะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
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เพื่อทีจ่ะสามารถพฒันาศกัยภาพของของพนักงานขายจากค่ายรถยนตผ์่านช่องทางเฟซบุ๊กได ้เพราะพนกังานสามารถ
ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กกระตุ้นใหผู้้บรโิภคเกดิความสนใจ และเกดิการตดัสนิใจซื้อมากขึน้ผ่านช่องทางดงักล่าว จงึท าให้
ผูว้จิยัซึง่เป็นหนึ่งในพนักงานของบรษิทั เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา การตลาดออนไลน์ที่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค อนัประกอบดว้ย ปจัจยัการตลาดผ่าน
สงัคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ซึง่เป็นปจัจยัทีจ่ะสามารถพฒันาศกัยภาพของพนักงานขายผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊ก และปจัจยัความไวว้างใจ (Trust) ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตวัผูข้ายสนิคา้ทางผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ว่าปจัจยัใดจะส่งผล
ต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยี่หอ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคหรอืไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันากลยุทธแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานขายรถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก รวมถงึ
เป็นการพฒันากลยุทธช์่องทางเฟซบุ๊ก ซึง่เป็นช่องทางหลกัส าหรบัผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้ในปจัจุบนั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
และอาชพี ทีส่ง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ทีส่ง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัความไวว้างใจที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยี่หอ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และอาชพีแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
 3. ปจัจยัความไว้วางใจส่งผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ
ผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ขออา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) เพื่อศกึษา ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศกึษา และอาชพี ซึ่งสามารถน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดที่
ส าคญั และผูว้จิยัไดน้ าองคป์ระกอบเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ขออ้างอิงจาก Angella J,Kim and EunjuKo 
(2012) กล่าวว่าถอืเป็นเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดทีม่คีวามส าคญัมากแทบทุกธุรกจิหนัมาใชก้ารตลาดออนไลน์ใน
การสื่อสารกบัผูบ้รโิภคกนัมากขึน้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 เครื่องมอื แต่ผูว้จิยัขอเลอืกเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัตอ้งการจะศกึษา
และต่อยอดในธุรกจิ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความบนัเทงิ ดา้นการมปีฏสิมัพนัธ ์ดา้นกระแสนิยม และดา้นการสือ่สาร
แบบปากต่อปากหรอื การบอกต่อ ทัง้นี้การศกึษาการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ จะช่วยใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูทีส่ าคญัในการ
พฒันาสื่อการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ต่อผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได ้และมุ่งเน้นศกึษาว่าส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตของผูบ้รโิภค หรอืไม่ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไว้วางใจ ขออ้างองิ Lee & Turban (2001. อ้างใน พชิามญชุ์ มะลขิาว. 
2554) เพื่อศกึษาถงึรูปแบบความไวว้างใจในผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เนื่องจากผูข้ายและผูซ้ือ้ไม่ไดม้กีารพบหน้ากัน โดย
ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลกัในการติดต่อ ท าให้การรบัรอง การให้ค าสญัญามคีวามส าคญัอย่างมาก ดงันัน้
การคา้เช่นน้ีจะตอ้งมคีวามไวว้างใจของทัง้สองฝา่ยในระดบัสงู คอืทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่ถอืเป็นเรื่องยากของผูท้ีท่ าธุรกจิ
ทางดา้นพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสผ์่านช่องทางเฟซบุ๊ก ผูว้จิยัอยากทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีจ่ะสามารถสรา้งความไวว้างใจใหเ้กดิ
ขึน้กบัผูบ้รโิภค ในดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กว่าส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้
เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค หรอืไม่ อย่างไร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ ขออ้างองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ผู้วจิยัขอสรุปว่า เป็น
กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรบัการซื้อหรือปฏเิสธผลิตภัณฑ์ เพื่อน ามาประยุกษ์ใช้กบักระบวนการ
ตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค จะประกอบด้วย  6 ขัน้ตอน ตัง้แต่ การรบัสิง่
เร้า  (stimulus) การรับรู้ปญัหา  (problem recognition) การแสวงหาข้อมูล  ( information search) การประเมิน
ทางเลอืก (evaluation of alternatives) การซือ้ (purchase) และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ (post-purchase behavior)  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารค านวณหาขนาดประชากรโดยใชส้ตูร
เพื่อไดข้นาดตวัอย่าง 400 คน เพื่อเป็นตวัแทนของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2560 : 28) ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการจ านวน 385 คน ส ารอง 15 คน รวมเป็นขนาด
ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากลสิรายชื่อ
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ผ่านพนักงานขายจากตวัแทนจดัจ าหน่ายเชฟโรเลต ในเขต
กรุงเทพมหานคร มจี านวนทัง้หมด 10 แห่ง 
 ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างจากลสิรายชื่อผูบ้รโิภคที่
ซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ผ่านพนักงานขายจากตัวแทนจัดจ าห น่ายเชฟโรเลต ในเขต
กรุงเทพมหานคร มจี านวนทัง้หมด 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายละ 40 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
 ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
ตามความเตม็ใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะใหข้อ้มลู ทีแ่บ่งจ านวนไปในขัน้ตอนที ่2 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็ขอ้มูล 
และจะแจกแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยขอ้ค าถามมลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี  
 สว่นที ่2  เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ (Social Media 
Marketing) ไดแ้ก่ ดา้นความบนัเทงิ ดา้นการปฏสิมัพนัธ ์ดา้นความนิยม ดา้นความเฉพาะเจาะจง และดา้นการตลาด
แบบปากต่อปาก ทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค จ านวน 
15 ขอ้ ซึ่งแบบสอบถามเป็นวธิใีหค้ะแนนแบบมาตราส่วน โดยประมาณค่า (Likert Scale) ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลแบบ
อนัตรภาคชัน้  
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 สว่นที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัความไวว้างใจ (Trust) ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก จ านวน 4 ขอ้ ซึง่เป็นแบบสอบถาม โดยวธิใีหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้  
 ส่วนที่ 4  เป็นค าถามเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ
ผูบ้รโิภค จ านวน 6 ขอ้ ซึง่เป็นแบบสอบถามโดยวธิใีหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้  
 ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือและการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ จากแหล่งต าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
  2. สอบถามและเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งอื่นๆ เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม 
  3. น าขอ้มลูทีร่วบรวมไดท้ัง้หมดสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นทัง้หมด 4 สว่น 
 4. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 5. น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของชุดค าถามในแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha 
Coefficient) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

การตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 
  ดา้นความบนัเทงิ (Entertainment)     0.866 
  ดา้นการปฏสิมัพนัธ ์(Interaction)     0.891 
  ดา้นความนิยม (Trendiness)     0.870 
  ความเฉพาะเจาะจง (Customization)     0.769 
  ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)   0.796 

ความไวว้างใจ (Trust) ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  0.935 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค 0.851 

 
สรปุผลการวิจยั 
 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 400 คน             
คิดเป็นร้อยละ 55.00 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน              
162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 รายไดต่้อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.00 และอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น จ านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.25 
 ปัจจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง ด้านความบนัเทงิ และด้านการปฏสิมัพนัธ ์โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 3.93 
3.92 และ 3.83 ตามล าดบั 
 ปัจจยัความไวว้างใจ พบว่า ปจัจยัความไวว้างใจ ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กโดยรวม 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99  
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ย่ีห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค พบว่า โดยรวม 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13  
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 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี้  
ตาราง 1 ทดสอบสมมตฐิานลกัษณะประชากรศาสตร ์

 
ตวัแปรต้น ด้านการ

รบัส่ิงเรา้ 
ด้านการ
รบัรูปั้ญหา 

ด้านการ
แสวงหา
ข้อมูล 

ด้านการ
ประเมิน
ทางเลือก 

ด้านการ
ซ้ือ 

ด้าน
พฤติกรรม
หลงัการซ้ือ 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์       
เพศ 0.860 0.767 0.948 0.226 0.515 0.189 
อาย ุ 0.199 0.057 0.648 0.083 0.202 0.132 
ระดบัการศกึษา 0.729 0.344 0.108 0.154 0.632 0.914 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 0.000* 0.022* 0.000* 0.060 0.002* 0.043* 
อาชพี 0.311 0.920 0.264 0.020* 0.110 0.078 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลต
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
  สมมติฐานที่ 2.1 พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านความเฉพาะเจาะจง และด้าน
การตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค 
ดา้นการรบัสิง่เรา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานที่ 2.2 พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทงิ และด้านการตลาด
แบบปากต่อปาก ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการ
รบัรูป้ญัหา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมตฐิานที ่2.3 พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก สง่ผลต่อ
กระบวนการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ด้านการแสวงหาข้อมูล  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานที่ 2.4 พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทงิ และด้านการตลาด
แบบปากต่อปาก ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการ
ประเมนิทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมตฐิานที ่2.5 พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก สง่ผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานที่ 2.6 พบว่า ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทงิ และด้านการตลาด
แบบปากต่อปาก  ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ด้าน
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมติฐานที่ 3 พบว่า ปจัจยัความไว้วางใจ ความไว้วางใจในตัวผู้ขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ด้านการรบัสิง่เร้า ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการ
แสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการซื้อ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 1. เพศ พบว่า ผู้บริโภคที่เพศแตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทาง           
เฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการ
ซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั เนื่ องจากช่องทางเฟซบุ๊กเป็นช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ สามารถหาขอ้มูล เปรยีบเทยีบขอ้มูล หรอืตดัสนิใจซือ้ และตดิต่อผูดู้แลเพจรถยนต์
ยี่ห้อเชฟโรเลต ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้และนัน่เป็นสาเหตุให้พนักงานรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตส่วนใหญ่น าเสนอขาย
รถยนต์ผ่านช่องทางดงักล่าว ประกอบรถยนตถ์อืเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการด ารงชวีติ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รโิภคเพศใดต่างมี
ความต้องการในการครอบครองรถยนตเ์พื่อใชง้านทัง้สิน้ ทัง้การใชง้านในชวีติประจ าวนั การสญัจรเพื่อท างาน เป็นตน้ 
รวมถงึภาครฐัและสถาบนัการเงนิต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของหลกัเกณฑ์สนิเชื่อ ภาษีรถยนต์ จงึถอืเป็นเรื่องง่าย
ส าหรบัผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้หรอืครอบครองรถยนต ์โดยเฉพาะรถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เพราะ
ถือเป็นช่องทางทีค่่อนขา้งครบวงจร ทัง้การติดต่อกบัพนักงานขาย การชมรูปภาพหรอืคลปิรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ สณิุสา ตรงจติร ์(2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และสอดคล้องกบังานวิจยั ของ วภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีร ี(2559) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ ในเครอืข่ายเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์
ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เอกชยั พนัธุล ี(2553) ศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์ชฟโรเลตอาวโีอของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร  
 2. อายุ พบว่า ผู้บรโิภคทีอ่ายุแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการซือ้ 
และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บริโภคทุกวยั ไม่ว่าจะเป็นนอายุช่วงใดต่างให้
ความส าคญัและนิยมติดต่อสื่อสาร ซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางเฟซบุ๊ก ตลอดจน
พนักงานขายรถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตส่วนใหญ่ใชช้่องทางเฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลกัในการตดิต่อลูกคา้ น าเสนอสนิคา้ใน
รปูแบบรปูภาพ การใหค้ าแนะน า คลปิวดีโีอรถยนต ์รวมถงึการจดัรายการและรายละเอยีดการซือ้รถยนต ์สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ของ สณิุสา ตรงจติร ์(2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และสอดคล้องกบังานวิจยั ของ วภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีร ี(2559) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ ในเครอืข่ายเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์
ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 3. ระดบัการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีร่ะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโร
เลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก ดา้นการซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลต
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนัน้ง่ายและค่อนขา้งสะดวก รวมถงึช่องทางดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นช่องทางทีซ่บัซอ้นหรอืตอ้งใชค้วามรู้
ความสามรถในการใชง้าน ผู้บรโิภคทุกระดบัการศกึษาสามารถสมคัรใชบ้รกิาร และสบืค้น หาขอ้มูลต่างๆ ตลอดจน
เปรยีบเทยีบราคา รวมถงึตดิต่อพนักงานขายผ่านช่องทางดงักล่าวได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี
(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล  
 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุก๊ของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการ
ประเมนิทางเลอืก ดา้นการซือ้ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 
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45,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้น
การรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้มากที่สุด 
เนื่องจากผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างาน ทีม่รีายไดป้ระจ ามาจาก
การประกอบอาชพี มคีวามประสงคซ์ือ้รถยนต์เชฟโรเลตไวใ้ชง้าน โดยนิยมตดิต่อกบัพนกังานขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
เพราะไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง สามารถตดิต่อหรอืหาขอ้มลู สอบถาม เปรยีบเทยีบขอ้มลูรถยนต ์รวมถงึขอ
ค าแนะน าไดต้ลอดเวลา เพราะส่วนใหญ่โชวร์ูมรถยนตจ์ะมเีวลาเปิดปิดคลา้ยกบัเวลาท างาน ซึง่อาจจะท าใหผู้บ้รโิภคที่
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 45,000 บาทไม่สะดวกในการเยีย่มชม ณ โชวร์มู ตลอดจนหากสนใจพนกังานขายจะน า
รถยนต์มาใหผู้้บรโิภคทดลองขบัไดท้นัที ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางทีค่่อนขา้งสะดวก และท าใหผู้บ้รโิภคทีร่ายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 30,001 – 45,000 บาท สามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่าย และประหยดัเวลามากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
เอกชยั พนัธุล ี(2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์ชฟโรเลตอาวโีอของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร  
 5. อาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านชอ่งทางเฟ
ซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีอ่าชพีอื่นๆ ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/แม่บา้น /
พ่อบา้น/ไม่ประกอบอาชพี มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการ
ประเมนิทางเลอืก มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่อาชพีอื่นๆ ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/แม่บ้าน /พ่อบ้าน/ไม่ประกอบ
อาชพี มคีวามต้องซือ้รถยนต์เชฟโรเลตไวใ้ชง้านภายในครวัเรอืนในระยะยาว สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จารุพนัธ ์ยา
ชมภู (2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี และสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
 2. ปัจจยัการตลาดผา่นสงัคมออนไลน์ 
  2.1. ดา้นความบนัเทงิ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
ของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เน่ืองจากช่องทางเฟซบุ๊ก
เป็นช่องทาง Two way communication โดยมีพนักงานเป็นผู้ดูแลเพจแต่ละเพจ พนักงานสามารถใช้เครื่องมอืของ
ช่องทางเฟซบุ๊ก สรา้งความสนุกสนาน เพลนิเพลนิผ่านการน าเสนอคลปิ รปูภาพ หรอืการแชรท์ีบ่อกรายละเอยีดขอ้มูล
รถยนต์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงนวตักรรมความสะดวกสบายของรถยนต์นัน้ๆ และเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
คุณสมบตักิบัรถยนต์แบรนดอ์ื่น ตลอดจนกจิกรรมทีใ่หผู้บ้รโิภคทีส่นใจซือ้รถยนต์ร่วมสนุก และช่องทางเฟซบุ๊กยงัเป็น
ช่องทางทีผู่บ้รโิภคสามารถตดิต่อผูข้ายไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้การทีพ่นักงานขายใช ้การตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ 
ดา้นความบนัเทงินัน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ดา้นการ
รบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จดิาภา ทดัหอม 
(2558) ศกึษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่ านช่องทางการถ่ ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)  ของผู้บริโภคออนไลน์ ใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สภุาวด ีป่ินเจรญิ (2558) ศกึษาเรื่อง การตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์
และการยอมรบัเทคโนโลยทีี่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลเิคชนัของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ Ayda Darban et al. (2012) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook กรณีศกึษาสนิคา้ปลกี 
  2.2. ดา้นการปฏสิมัพนัธ์ ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊กของผูบ้รโิภค เนื่องจากการตดิต่อสื่อสารเพื่อตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนัน้มขีอ้จ ากดั 
ในเรื่องของการสนทนาทีไ่ม่สามารถสื่อสารความรูส้กึได ้เพราะช่องทางเฟซบุ๊กถูกสรา้งโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการ
ติดต่อผ่านสงัคมออนไลน์ ผ่านการพิมพ์ถามตอบ การให้ความเหน็ในแต่ละรูปภาพหรือคลิป ซึ่งอาจจะไม่สามารถ



9 
 

สือ่สารหรอืถ่ายทอดความรูส้กึของผูบ้รโิภคไดด้เีท่าทีค่วร เช่น ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดรู้ส้กึสนิทสนม หรอืไดร้บัการบรกิาร
ทีด่ไีปกว่าการทีพ่นักงาน ณ โชวร์ูมรถยนต์ดูแล รวมถงึหากผูบ้รโิภคสนใจและเดนิทางมายงัโชวร์ูมรถยนต์ พนักงาน
ขายจะสามารถดูแลไดด้มีากกว่าการตดิต่อผ่านกล่องขอ้ความทางเฟซบุ๊ก รวมถงึการต่อรองเจรจาเกีย่วกบัราคาของ
แถม ผูบ้รโิภคสามารถท านายหรอืคาดเดาผลลพัทห์รอืทที่าของพนกังานขายในกรณีพบหน้าไดง้่ายกว่าการสือ่สารผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก ดงันัน้จึงท าให้ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ไม่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยี่หอ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ จดิาภา ทดัหอม 
(2558) ศกึษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่ านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)  ของผู้บริโภคออนไลน์ ใน
กรุงเทพมหานคร 
  2.3. ดา้นความนิยม ไม่สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
ของผูบ้รโิภค เน่ืองจากปจัจุบนัรถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตทีน่ าเสนอขายนัน้ มจี านวนรุ่นทีไ่ม่ไดเ้ยอะมากเมื่อเทยีบเท่ากบั
รถยนต์แบรนดอ์ื่นๆ ดงันัน้ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการแนะน ารุ่นรถ หรอืขอ้มูลอื่นๆทีเ่ป็นกระแสนิยม
เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ เพราะรถยนตท์ีน่ าเสนอขายค่อนขา้งม ีSegment หรอืประเภทการใชง้านทีช่ดัเจนเฉพาะกลุ่ม 
นอกจากนี้โดยทัว่ไปผูบ้รโิภคจะเลอืกพนกังานขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กทีเ่ป็นทีน่ิยมอยู่แลว้ โดยสงัเกตจากยอดไลทข์อง
เพจและจ านวนคนทีก่ดไลทเ์พราะจะสะทอ้นถงึความน่าเชื่อถอื รวมถงึจะสามารถสงัเกตความสดใหม่หรอืความทนัสมยั
ของขอ้มูลทีพ่นักงานขายน าเสนอผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไดอ้ยู่แลว้ โดยสงัเกตจากวนัและเวลาในโพสนัน้ๆ ซึง่สิง่ทีก่ล่าว
มาข้างต้นถือเป็นขอ้ดีของช่องทางเฟซบุ๊กพื้นฐาน ที่ผู้ใช้งานสามารถสบืค้นข้อมูลที่ต้องการได้ และไม่ได้ส่งผลให้
ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซืร้ถยนต์มากขึน้เพราะถอืเป็นขอ้มูลทัว่ๆไป ดงันัน้จึงท าใหป้จัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ 
ด้านความนิยม ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยั ของ จดิาภา ทดัหอม (2558) ศกึษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ความไว้วางใจและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook 
Live) ของผูบ้รโิภคออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร  
  2.4. ดา้นความเฉพาะเจาะจง ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ เนื่องพนักงานขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กสามารถน าเสนอขอ้มลูทีผู่บ้รโิภคสนใจ
เป็นการเฉพาะเจาะจงได ้ผูบ้รโิภคสามารถก าหนดเงื่อนไขในการซือ้รถยนตท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพทางการเงนิของตนเอง
ได ้และการทีผู่บ้รโิภคสามารถระบุรายละเอยีดรถทีส่นใจ เช่น รุ่นรถ ส ีขนาด หรอืชุดแต่งอื่นๆ กบัพนักงานขายผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กไดน้ัน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคไดร้บัแรงกระตุ้นทีด่แีละมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กไดง้่ายมากขึน้ เพราะเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคมคีวามตอ้งการอยู่แลว้ ดงันัน้จงึท าใหป้จัจยัการตลาดผ่านสงัคม
ออนไลน์ ด้านความเฉพาะเจาะจง ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ
ผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สภุาวด ีป่ินเจรญิ (2558) ศกึษาเรื่อง การตลาดผ่านสือ่สงัคม
ออนไลน์และการยอมรบัเทคโนโลยีที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชนัของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  2.5. ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยี่หอ้เชฟโรเลตผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก 
ดา้นการซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคค่อนขา้งใหค้วามส าคญัและเชื่อถอืขอ้มลูขา่วสาร 
หรอื รูปภาพ หรอื ขอ้ความ ที่ได้รบัหรอืถูกส่งต่อจากเพื่อนคนสนิทหรอืบุคคลที่ใกล้ชดิผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เพราะ
ช่องทางเฟซบุ๊กมเีครื่องมอืทีส่ามารถส่งต่อขอ้มลูไปยงับุคคลทีต่อ้งการไดท้นัท ีโดยเฉพาะกรณีทีพ่นักงานขายรถยนต์
ยีห่อ้เชฟโรเลตน ารปูรถยนตโ์ฉมใหม่ และรายละเอยีดการจดัโปรโมชนัทางการตลาดโพสผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ตลอดจน
การแชรค์ าขอบคุณ ผลตอบรบัทีด่ ีหรอืความรูส้กึ ความคดิเหน็จากการใชบ้รกิารของลกูคา้ท่านก่อนๆมาน าเสนอ ทัง้นี้
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เมื่อผูบ้รโิภครบัรูห้รอืไดร้บัขา่วสารจากคนสนิทผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ผูบ้รโิภคจะสามารถประเมนิหรอืเปรยีบเทยีบขอ้มลู
จากช่องทางออนไลน์ได้ทนัที ประกอบกบัเป็นตัวช่วยการตัดสนิใจ ตลอดจนการตัดสนิใจซื้อในเวลาต่อมา เพราะ
ผู้บรโิภคถือว่าการได้รบัหรอืถูกส่งต่อจากเพื่อนคนสนิทหรอืบุคคลที่ใกล้ชดิผ่านช่องทางเฟซบุ๊กโดยตรงนัน้ มกัเป็น
ขอ้มลูทีม่คีวามสดใหม่และถูกสง่ต่อหรอืกระจายภายในระยะเวลาอนัสัน้ จงึท าใหเ้มื่อผูบ้รโิภคไดร้บัปจัจยัการตลาดผ่าน
สงัคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปากนัน้ จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก 
ดา้นการซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ชชัวาล โคส ี(2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ี
อิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกบังานวิจยั ของ 
พศิุทธิ ์อุปถมัภ ์(2556) ศกึษาเรื่อง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกจิผ่านสือ่สงัคมออนไลน์สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้
ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์  
 3. ปัจจยัความไว้วางใจ ความไว้วางใจในตวัผู้ขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้
รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 
ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการซื้อ และด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้ เนื่องจากการทีพ่นักงานขายแนะน าตัวพรอ้ม
ยนืยนัความเป็นพนักงานเชฟโรเลต ใหข้อ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ ไม่อวดอา้งหรอืโฆษณาเกนิจรงิจนเกนิไป มหีลกัฐานที่
ยนืยนัว่ามรีถยนต์ทีโ่ชวร์ูมอยู่จรงิ เช่น การลงรูปภาพ หรอืคลปิ หรอืไลฟ์ถ่ายทอดสดรถยนตเ์พื่อแนะน าคุณสมบตัขิอง
รถผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนัน้ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจเชื่อถือพนักงานขาย และสนใจที่จะตัดสนิใจซื้อ
รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมากขึน้ เพราะผู้บรโิภคสามารถรบัรู้ถึงขอ้มูล รายละเอยีดที่น่าเชื่อถอืได้ 
สามารถประเมนิทางเลอืกได ้และตลอดจนยงัสามารถตดิต่อกบัพนักขายไดทุ้กเมื่อ นอกจากนี้ การทีพ่นักงานขายผูซ้ึง่
เป็นคนดแูลเพจ Facebook มมีาตรการในการรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล และความปลอดภยัของขอ้มลูตดิต่อ เช่น การบอก
กล่าวเงื่อนไข การเกบ็รกัษาขอ้มูล ยนืยนัว่าขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆจะไม่ถูกขายหรอืส่งต่อไปยงัพนักงานขายท่านอื่น 
หรอืพนักงานขายบรษิัทอื่น ก็จะท าใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจในตวัผูข้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมากขึน้ ดงันัน้จงึท าใหป้จัจยั
ความไวว้างใจ ความไวว้างใจในตวัผูข้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลต
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ด้านการรบัสิง่เร้า ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการแสวงหาขอ้มูล ด้านการประเมนิ
ทางเลอืก ด้านการซื้อ และด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ จดิาภา ทดัหอม (2558) ศกึษา
เรื่อง การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ความไวว้างใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้รโิภคออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ สภุาวด ีป่ินเจรญิ (2558) ศกึษาเรื่อง การตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์และการยอมรบัเทคโนโลยทีีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารจองรา้นอาหารผ่านโมบายลแ์อปพลเิคชนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ของ ธญันันท์ วรเศรษฐพงษ (2558) ศกึษาเรื่อง ความไวว้างใจในธุรกจิอคีอมเมริ์ซของบรษิทัลาซาดา้ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ M. Nick Hajli. (2015) ศกึษาเรื่อง ช่องทางออนไลน์ Facebook ทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภค  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. เมื่อไดท้ราบจากงานวจิยัว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี การศกึษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน ดังนัน้ฝ่าย
การตลาด หรอืพนกังานขาย ของบรษิทั เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนเจาะ
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และเพื่อที่จะก าหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนเพื่อเป็นแผนงานในการด าเนินการส าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานและทศิทางในอนาคตต่อไป  
 2. พนักงานขายรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ควรให้ความส าคญักบัการสื่อสารกบัผู้บรโิภค
กลุ่มเป้าหมายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 45,000 บาท เช่น การน าเสนอขอ้มลูทีค่รบถว้น โดยการเปรยีบเทยีบ
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แต่ละรุ่นย่อยใหเ้หน็ความแตกต่างอย่างชดัเจน การน าเสนอรายการส่งเสรมิการขายใหเ้หมาะสมกบัช่วงรายได้ การ
น าเสนอสนิเชื่อจากธนาคารทีม่อีตัราดอกเบีย้ต ่า หรอืการเชือ้เชญิใหม้าทดลองขบัรถยนต์ 
 3. ฝ่ายกลยุทธท์างการตลาด หรอืฝ่ายวางแผนสื่อสารการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัการจดักจิกรรม หรอื
การสร้างความแปลกใหม่ทีด่งึดูดความสนใจ ในการโพสขอ้ความ รูปภาพ หรอืไลฟ์ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
โดยเฉพาะกรณีทีพ่นกังานขายน าเสนอรปูรถยนตโ์ฉมใหม่ และรายละเอยีดการจดัโปรโมชัน่ทางการตลาด ตลอดจนค า
ขอบคุณ ผลตอบรบัทีด่ ีหรอืความรูส้กึความคดิเหน็จากการใชบ้รกิารของลกูคา้ท่านก่อนๆมาน าเสนอ เพราะผูบ้รโิภคก็
จะแชรห์รอืสง่ต่อไปยงับุคคลใกลช้ดิภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ซึง่วธิดีงักล่าวจะสามารถเผยแพร่ขอ้มลูไปยงับุคคลอื่น
ไดอ้กีหลายคน อนัจะเป็นการช่วยลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดา้นการตลาดของบรษิทัมากขึน้  ประกอบกบัเป็นตวั
ช่วยการตดัสนิใจ ตลอดจนการตดัสนิใจซือ้ในเวลา 
 4. ผู้จดัการหรอืหวัหน้าตวัแทนขายรถยนต์ยี่หอ้เชฟโรเลต ควรออกมาตรการในการยนืยนัสถานะการเป็น
พนักงานให้กบัตวัแทนขายไว้เป็นระเบียบวธิีปฏิบตัิอย่างชดัเจน เช่น ต้องห้อยบตัรประจ าตวัพนัก งานทุกครัง้เมื่อ
น าเสนอผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นวธิไีลฟ์ถ่ายทอดสด หรอืรูปภาพ รวมถงึต้องมกีารแนะน าตวัหรอืแสดง
หลกัฐานต่อลกูคา้ทุกครัง้ ทัง้การระบุชื่อนามสกุล เบอรต์ดิต่อไวใ้นช่องทางเฟซบุ๊กอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 5. พนักงานขายรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ควรให้ความส าคญักบัการบริการที่รวดเร็ว 
สามารถตอบกลบัหรอืใหข้อ้มูล รายการส่งเสรมิการขายทีค่รบถ้วนกบัลูกค้าผ่านช่องทางเฟสบุ๊กได้ทนัท ีเพราะหาก
ผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มูลทีค่รบถว้นและรวดเรว็ กจ็ะส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลต ผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กของผู้บรโิภคได้มากขึน้ ตลอดจนขอ้มูลต้องมคีวามครบถ้วน และที่ทนัสมยัตลอดเวลา หรอือาจจะเลอืกวธิขีอ
อเีมล หรอืนัดที่โชว์รูมเพื่อน าส่ง หรอือธบิายขอ้มูลรถยนต์อย่างละเอยีดอกีครัง้เพื่อใหผู้้บรโิภคทีอ่าชพีธุรกจิส่วนตวั/
อาชพีอสิระ/แม่บา้น /พ่อบา้น/ไม่ประกอบอาชพี ใชใ้นการศกึษาท าความเขา้ใจเพิม่เตมิ หรอืเพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบ
กบัแบรนดร์ถยนตอ์ื่นๆ 
 6. พนักงานขายรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ควรให้ความส าคญักบัการน าเสนอขอ้มูลโดย
สอดแทรกบรรยากาศความสนุกสนาน สรา้งความเพลดิเพลนิกบัคลปิทีน่ าเสนอผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพื่อไม่ใหเ้กดิความ
เบื่อหน่ายจากการรบัชม หรอืใชลู้กเล่น เช่น การใชน้ ้าเสยีงสงูต ่า เอฟเฟค เพื่อสรา้งความตื่นเตน้ หรอือาจจะใชว้ธิกีาร
ตกแต่งรูปเพื่อให้น่าสนใจมากยิง่ขึน้ รวมถึงการจดัให้มกีจิกรรมระหว่างพนักงานขายกบัลูกค้าที่สนใจเพื่ อเป็นการ
กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตม์ากยิง่ขึน้  
 7. พนกังานขายรถยนตย์ีห่อ้เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความน่าเชื่อถอืใน
การจดัหารถยนต์ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดทีผู่บ้รโิภคก าหนดขึน้ เช่น รุ่นรถ ส ีขนาด หรอืชุดแต่งอื่นๆ เป็นการ
เฉพาะ และใหค้วามส าคญักบัความไวว้างใจผ่านการน าเสนอขอ้มลูรถยนตผ์่านช่องทางเฟซบุ๊ก เช่น การใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ความจริง มีแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ ไม่โฆษณาสนิค้าเกนิจรงิ น าเสนอการทดลองขบัรถยนต์เพื่อเป็นการยนืยนัว่า
รถยนต์มอียู่จรงิและรถยนตม์คีุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามทีไ่ดล้งประกาศไว ้รวมถงึเน้นย ้าใหค้วามส าคญักบัการเกบ็
ขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัผูท้ีต่ดิต่อเขา้มาเป็นความลบั ไม่สง่ต่อหรอืขายขอ้มลูใหค้นอื่น  
 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรเลอืกศกึษางานวจิยัเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้เชฟโรเลต ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภค โดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริโภคที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท หรือ
ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/แมบ่า้น /พ่อบา้น/ไม่ประกอบอาชพี เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูรายละเอยีดในเชงิลกึมาก
ยิง่ขึน้ ทัง้นี้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะสามารถน าไปก าหนดเป็นกลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
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 2. ควรเลอืกศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ เฉพาะในดา้นความบนัเทงิ ดา้นความ
เฉพาะเจาะจง และดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก เพราะเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่้อเชฟ
โรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะน าขอ้มูลทไีดน้ าไปต่อยอดในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด
เพื่อต่อยอดทางธุรกจิ หรอืก าหนดเป็นทศิทางการด าเนินงานต่อไป 
 3. ควรท าการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ สมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนาระหว่างผูบ้รโิภคทีซ่ื้อรถยนต์ ยีห่อ้
เชฟโรเลตผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และพนักงานขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก โดยใช้ปจัจยัขอ้ค าถามเดยีวกนักบัที่ศกึษา
งานวจิยัฉบบันี้ เพื่อทีจ่ะทราบถงึความคดิเหน็ตลอดจนขอ้แนะน าจากมุมมองต่างๆ ของผูบ้รโิภค ทัง้นี้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะวสา
มารถน าไปพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของช่องทางการขาย และพนกังานขายใหม้คีุณภาพเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้  
 4. ควรท าการศกึษารถยนตย์ีห่อ้อื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมเดยีวกนั ในหวัขอ้ปจัจยัการตลาดผ่านสงัคมออน
ไลน์ทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษา
มาเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยี และจุดเด่นของแต่ละแบรนดใ์นตลาด และเพื่อทีจ่ะสามารถศกึษากลยุทธข์องรถยนตแ์ต่แบ
รนดไ์ด ้ตลอดจนสามารถน าขอ้มลูมาก าหนดเป็นกลยุทธท์างการตลาดของบรษิทัต่อไป 
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