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บทคัดย่อ
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริหารฝ่ายการตลาดหรือผูร้ บั ผิดชอบ
การตลาดขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19
2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสูค่ วามปกติในรูปแบบใหม่หลังสิน้ สุดการระบาดของไวรัส
COVID-19 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารการตลาด เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดทีอ่ ยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling:
SEM)
		 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะพื้นฐานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทอยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การตลาดหลังสิ้นสุด
การระบาดของไวรัส COVID-19 มากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล และกลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร
มีค่า χ2/df = 1.56, P = 0.815, GFI = 0.989, AGFI = 0.966, NFI = 0.978, IFI = 0.988, CFI = 0.984,
RMR = 0.003, RMSEA = 0.012 เป็นค่ามาตรฐานสูงซึ่งแสดงว่า รูปแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คำ�สำ�คัญ: องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลยุทธ์การตลาด ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของ
ไวรัส COVID-19
Abstract
		 The purposes of this research were 1) to study the level of opinions of marketing
executives or personnel in charge of marketing of business organizations in Thailand toward
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New Normal way of life after the end of COVID-19 pandemic and 2) to analyze confirmatory
factors of marketing strategy toward New Normal way of life after the end of COVID-19 pandemic.
The research sample consisted of marketing executives and marketing personnel in the real
estate industry, agro & food industry and consumer products. Statistical procedures employed
for data analysis were path analysis and structural equation modeling (SEM).
		 The research findings revealed that the majority of business organizations in Thailand
were companies in the real estate and construction industry, and the opinions concerning the
most often used marketing strategies after the end of COVID-19 pandemic were the strategy of
marketing promotion via digital media, the strategy of public relations via digital media, and the
strategy of advertisement via digital media. The confirmatory factors the variables had statistical
values of CMIN/df = 1.56, P = 0.815, GFI = 0.989, AGFI = 0.966, NFI = 0.978, IFI = 0.988, CFI =
0.984, RMR = 0.003, RMSEA = 0.012, all of which were high standard values indicating that the
confirmatory factors of marketing strategies toward New Normal way of life after the end of
COVID-19 pandemic had goodness-of-fit with empirical data.
Keywords: Confirmatory Factors Analysis, Marketing Strategy, New Normal, COVID-19 Pandemic
บทนำ�
เดือนธันวาคม 2562 ประเทศจีนพบผู้ป่วย
โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสลึกลับจำ�นวนมาก
ในเมืองอูฮ่ นั่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลาง
ของประเทศก่อนที่โรคดังกล่าวจะถูกระบุว่าเกิดจาก
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019-nCoV และได้รบั การ
ตั้งชื่อในภายหลังว่า “โควิด 19” (COVID-19) ซึ่งย่อ
มาจาก “Coronavirus Disease Starting in 2019”
หรือโรคไวรัสโคโรนาทีเ่ ริม่ ต้นในปี ค.ศ. 2019 โดยไวรัส
ดังกล่าวได้ แพร่ระบาดไปเกือบทั่วทุกพื้นที่จนทำ�ให้
ประชาชนเสียชีวติ ไปแล้วกว่า 1 แสนรายและมีผตู้ ดิ เชือ้
ทัว่ โลกมากกว่า 10 ล้านรายใน 259 ประเทศและดินแดน
ทั่ ว โลก การแพร่ ร ะบาดมาถึ ง ประเทศไทยโดย
สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยในปัจจุบัน
มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นจำ�นวน 2,258 ราย
ที่กำ�ลังรักษาตัว 1,407 ราย รักษาหายแล้ว 824 ราย
เสี ย ชี วิ ต 27 ราย เนื่องจากการติดเชื้อของไวรั ส
ดั ง กล่ า วสามารถติ ด ได้ จ ากคนสู่ ค นจากการสั ม ผั ส
สารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยมีอาการ

เจ็บคอไอแห้งๆ มีนํ้ามูกไหลและหายใจเหนื่อยหอบ
(The Information Center for COVID-19, 2020)
จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ทำ�ให้เกิดการใช้คำ�ว่า “New Normal” หรือ “ความ
ปกติในรูปแบบใหม่” ซึ่งถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี 2008
โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง (bond
guru) ผู้ ร่ วมก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท Pacific Investment
Management (PIMCO) โดยให้นิยามถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจาก
ในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่
ตํ่ากว่าเดิมควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในสหรัฐฯ อีกทั้ง
ความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่
เป็นตัวกำ�หนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่
เปลี่ ย นแปลงไปหรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ใน
ลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต
Rajraksa (2020) ผู้ อำ � นวยการใหญ่ แ ละ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฟรเซอร์ส
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พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานสำ�เร็จรูปและธุรกิจ
คลั ง สิ น ค้ า โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นประเทศไทยได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
หลังจากเหตุการณ์สงบจะทำ�ให้สถานการณ์เปลี่ยน
ไปเกิด New Normal ทางเศรษฐกิจทั้งนี้หลังวิกฤต
โควิด 19 ภาคการลงทุนการผลิตและซัพพลายเชน
ทั้งโลกจะเปลี่ยนไปซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่
สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐแล้ว เพราะฐาน
การผลิ ต ของโลกกระจุ ก ที่ จี น เกื อ บทั้ ง หมดเมื่ อ จี น
ถูกตั้งกำ�แพงการค้าจึงกระทบผู้ซื้อสินค้าจีนทั่วโลก
ทำ � ให้ เ กิ ด การขยายฐานการผลิ ต ไปประเทศอื่ น ลด
การพึ่ ง พาสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต จากจี น การเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล่ า วจะค่ อยเป็นค่อยไปแต่ช่วงการระบาดของ
โควิด 19 ทำ�ให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบรุนแรงสินค้า
ชิ้ น ส่ ว นและวั ต ถุ ดิ บ จากจี น ส่ ง ออกลดลงกระทบ
ต่ อภาคการผลิตทั่วโลก ดังนั้นหลังจากเหตุ ก ารณ์
โควิด 19 จะทำ�ให้ทั่วโลกตระหนักว่าไม่สามารถให้
การผลิตทั้งหมดกระจุกที่จีนประเทศเดียวได้จึงต้อง
ขยายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานในประเทศอื่น ซึ่งไทย
จะได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะเป็นแหล่งลงทุนสำ�คัญ
ของภูมิภาค และยังเป็นโอกาสทำ�ให้ประเทศไทย
ขยับตัวเป็นผู้นำ�การผลิตสินค้าและบริการได้หลังจาก
เหตุการณ์โควิด 19 ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับ
กลยุทธ์การตลาดใหม่สู่ความปกติในรูปแบบใหม่
จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ดังกล่าวจนทำ�ให้การทำ�กลยุทธ์การตลาดปรับเปลี่ยน
สู่ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่าง
แน่นอน จึงเป็นเหตุผลที่ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เรื่อง “องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาด
สู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของ
ไวรัส COVID-19” เพื่อค้นหาและพยากรณ์ตัวแปร
สำ�คัญใหม่ๆ ของการทำ�กลยุทธ์การตลาดหลังสิ้นสุด
การระบาดของไวรัส COVID-19
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานองค์กรธุรกิจใน
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ประเทศไทยสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุด
การระบาดของไวรัส COVID-19
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
ฝ่ายการตลาดหรือผู้รับผิดชอบการตลาดขององค์กร
ธุรกิจในประเทศไทยสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลัง
สิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19
3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสู่ ค วามปกติ ใ นรู ป แบบใหม่ ห ลั ง
สิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความปกติ ใ นรู ป แบบใหม่
(New Normal) และไวรัสโคโรนา (Coronavirus)
COVID-19 (Mote, 2020)
ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)
หมายถึ ง ความปกติ ใ หม่ ฐานชี วิ ต ใหม่ (Royal
Institute, 2020) และถูกนำ�มาใช้ครั้งแรกใน ปี พ.ศ.
2551 โดย Bill Gross นักลงทุนใน ตราสารหนี้ ผู้ร่วม
ก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management
(PIMCO) ซึ่งเป็นการให้นิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีตและเข้า
สู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ตํ่ากว่าเดิม ควบคู่
ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเกิด
วิกฤติทางการเงินในสหรัฐอเมริกาจากสถานการณ์
COVID-19 ที่ผ่านมา จนทำ�ให้เกิดมาตรการต่างๆ
จากรัฐบาลที่ออกมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายด้านจนนำ�ไปสู่การเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่
ชั่วคราวและถาวร หรือ New Normal ผู้วิจัยได้
ทำ�การศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาด 6 ด้าน ได้แก่
กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง กลยุทธ์การจัดซื้อด้วย
เทคโนโลยี กลยุทธ์ความมั่นคงของแบรนด์ กลยุทธ์
การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อดิจิทัล และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่าน
สือ่ ดิจทิ ลั จะมีอทิ ธิพลต่อความปกติในรูปแบบใหม่หลัง
สิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 (Rajraksa,
2020)
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ไวรัสโคโรนา หมายถึง ไวรัสที่สามารถติดเชื้อ
ได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัส
สายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วน สายพันธุ์ที่
กำ�ลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยัง
ไม่เคยพบมาก่อนคือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น
“ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”และในภายหลังถูกตั้งชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า “โควิด 19” (COVID-19) ดังนั้น
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และโควิด 19 จึงหมายถึง
ไวรัสชนิดเดียวกัน (Mote, 2020)
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของความ
ปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส
COVID-19 (Rajraksa, 2020)
1. กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง (Precision
Marketing) หมายถึง กลยุทธ์การตลาดเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละคน (Personalized) จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงจนนำ�ไปสู่พฤติกรรมผู้บริโภคใหม่จะ
อยูใ่ นกลุม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
e-Sport อุปกรณ์ออกกำ�ลังกายในบ้าน การศึกษา
ออนไลน์ Video Streaming, AR เป็นต้น
2. กลยุทธ์การจัดซือ้ ด้วยเทคโนโลยี (Procurement Strategy with Technology) หมายถึง การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบสินค้าที่เหลืออยู่ใน
ตู้เย็น ซึ่งระบบสามารถสั่งซื้อได้อัตโนมัติ ช่วยให้ยังคง
มีเสบียงไว้ใช้ในช่วงกักตัว โดยธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญ
ด้านนี้จะเป็นกลุ่มช้อปปิ้งออนไลน์เป็นหลัก แม้ใน
ปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ถึงกับต้องใช้มาตรการ
ปิดประเทศ หรือปิดเมือง (Lockdown) จนต้องถึงขั้น
ใช้ เ ทคโนโลยี สั่ ง สิ น ค้ า ให้ เ พราะห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ในส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อก็ยังสามารถ
เปิดให้บริการได้ตามปกติหากแต่ประเทศไทยจะเน้น
ไปทีบ่ ริการ Delivery ซึง่ เป็นเทคโนโลยีตวั แทนในการ
สั่งอาหารเป็นหลัก
3. กลยุทธ์ความมั่นคงของแบรนด์ (Brand
Stability) หมายถึง องค์กรใดที่ยังสามารถรับมือ
สถานการณ์ได้โดยไม่มผี ลกระทบต่อพนักงาน ผูบ้ ริโภค
จะมองว่าองค์กรนั้นมีความมั่นคง ซึ่งจะมีผลต่อความ

เชื่อมั่นของแบรนด์นั้นๆ
4. กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (Digital
Advising) หมายถึง การใช้สอื่ ประเภทต่างๆ ทีส่ ามารถ
ส่งข่าวสารไปสูผ่ รู้ บั สารได้อย่างทัว่ ถึงภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชนผ่านสื่อดิจิทัล เช่น Line
Facebook Website เป็นต้น
5. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
(Digital Public Relation) หมายถึง การติดต่อสือ่ สาร
ของกลุ่มองค์กรกับกลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
สำ�เร็จขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย ปัจจัยการผลิต
ผูถ้ อื หุน้ หรือลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างทัศนคติ
ความเชื่อและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือผลิตภัณฑ์
ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
6. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
(Digital Sale Promotion) หมายถึง เครื่องมือ
การทำ�การตลาดระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
หรือขายผลิตภัณฑ์หรือเป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษ
ที่กระตุ้นหน่วยงานขาย ผู้จัดจำ�หน่ายหรือผู้บริโภค
คนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายใน
ทันทีทันใดหรือเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการที่
ใช้สนับสนุนการโฆษณาและ การขายโดยใช้พนักงาน
ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจทำ�ให้เกิดการทดลองใช้
หรือเกิดการซือ้ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอืน่ ๆ ใน
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
กลยุทธ์การตลาดที่ผู้วิจัยที่นำ�มาศึกษานั้น จะ
สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยหลังจาก
กลยุทธ์การตลาดสูค่ วามปกติในรูปแบบใหม่หลังสิน้ สุด
การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ (Rajraksa, 2020)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
KTB Research Center (2020) ผลการสำ�รวจ
พบว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2020 จะหดตัวถึง
ร้อยละ 8.8 และถ้า COVID-19 กลับมาระบาดรอบ 2
จนนำ�ไปสูก่ ารปิดเมืองอีกครัง้ GDP จะหดตัวรุนแรงถึง
ร้อยละ 12 โดยเศรษฐกิจทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทยจะ
หดตัวอย่างหนักจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถเข้ า มาในประเทศไทยได้
ทำ�ให้นักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 90 COVID-19 ทำ�ให้
โครงสร้างเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทยเปลี่ยนไป
สูก่ ารตลาดแบบ New Normal จากผลการสำ�รวจจาก
CEO ทั่วโลก มองว่าเศรษฐกิจจะกลับมาได้ช้าๆ แบบ
U Shape กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำ�เนินการ
ได้มากขึ้นหลังค้นพบวัคซีน ในปี 2020 นี้ เศรษฐกิจ
ประเทศไทยจะหดตัวรุนแรงในช่วงต้นปี และอาจใช้
เวลามากกว่า 1-3 ปีในการกลับมาสู่จุดเดิม ปริมาณ
การค้าโลกอาจหดตัวถึงร้อยละ 30-50
Etzel, Walker, & Stanton (2017) ได้กล่าว
ไว้ว่า การสื่อสารที่มีการนำ�เข้าสื่อต่างๆ ข้อความ
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ มาแปลง
สภาพและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการ
ใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทาง
ด้านคอมพิวเตอร์
Kotler (2018) ให้ความเห็นว่า การตลาดวิดโี อ
สามารถนำ�มาใช้ได้ในหลายลักษณะ เช่น เป็นหนัง
โฆษณาเหมือนทางโทรทัศน์ ทำ�เป็นเรื่องราวและมี
การโฆษณาแนบโดยขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของแบรนด์
เช่น เพือ่ การสือ่ สารให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และ
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สร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ดี ให้โอกาสผู้บริโภคเข้า
ร่วมกิจกรรม (Event) เพื่อให้ผู้บริโภคผูกพันแบรนด์
หรือมุ่งเน้นการขายและเพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ภาพลักษณ์ (Public Relation)
Hertog (2015) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง
สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยในการทำ � งานหรื อ
การแก้ปญ
ั หาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร
วัสดุ หรือแม้กระทัง่ ทีไ่ ม่ได้เป็นสิง่ ของทีจ่ บั ต้องได้ และ
ในส่วนที่สำ�คัญของการยอมรับเทคโนโลยีที่ประกอบ
ไปด้วยการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ใช้งานง่าย
Andreassen, Lervik-Olsen, & Calabretta
(2015) ให้ ค วามหมายของการยอมรั บ เทคโนโลยี
หมายถึง การที่บุคคลได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาโดยผ่าน
ขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้นั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อ
บุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติจนแน่ใจว่าเทคโนโลยีนั้น
สามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอน
Schutte & Ciarlante (2016) อธิบายว่า การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เป็นผลมา
จากการตอบสนองการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม เช่น
แพ็คเกจของสินค้า การโฆษณา เป็นต้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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วิธีการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ องค์กรธุรกิจของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 555 บริษัท (The
Stock Exchange of Thailand, 2020)
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารการตลาด
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารตลาด หรื อ ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ค วามร่ ว มมื อ ในด้ า นข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น
ตั ว แทนขององค์ ก รธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก
ขนาดตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ด้วยวิธี Maximum Likelihood
Estimation: MLE) อย่างน้อย 15 เท่าของจำ�นวน
ตัวแปรสังเกตได้ (Observed or Manifest Variables)
ซึง่ จะมี 15 ตัวชีว้ ดั ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสมควร
เป็นอย่างน้อย 15 เท่า (Wanitbuncha, 2014) ผู้วิจัย
คำ�นวณได้จำ�นวน 225 ตัวอย่าง (15 x 15 = 225)
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบกลยุ ท ธ์
การตลาดของความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุด
การระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังดัดแปลง
แบบสอบถามที่ มี ผู้ ส ร้ า งมาแล้ ว เป็ น แนวทางเพื่ อ
มากำ � หนดกรอบและขอบเขตเนื้ อ หาในการสร้ า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
			ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
พื้นฐานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจ ทุนจดทะเบียนธุรกิจ
ระยะเวลาการดำ�เนินการธุรกิจ จำ�นวนพนักงานใน
องค์กร ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ และอัตรากำ�ไรสุทธิเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเติมคำ�สั้นๆ (Short
answer)
			ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ

ความสำ�คัญขององค์ประกอบกลยุทธ์การตลาดของ
ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง
กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด ซื้ อ ด้ ว ยเทคโนโลยี กลยุ ท ธ์ ค วาม
มั่นคงของแบรนด์ กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล และกลยุทธ์
การส่ ง เสริ ม การขายผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล มี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยแบ่งระดับความสำ�คัญออกเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ทำ � การเก็ บ
รวบรวมตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience
Sampling) จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) ผ่านทางออนไลน์จำ�นวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจำ�นวน 225 ราย โดยเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ทางสถิติ SPSS version 14.0 สำ�หรับวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของความปกติ ใ น
รูปแบบใหม่หลังสิน้ สุดการระบาดของไวรัส COVID-19
โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรและโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาด
สู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 โดยนำ�เสนอค่าต่างๆ เช่น χ2/df,
ค่าGFI, AGFI, NFI, IFI, CFI, RMR, RMSEA
(Wanitbuncha, 2014)
ผลการวิจัย
ลักษณะพื้นฐานองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
จำ�นวนทั้งสิ้น 225 แห่ง พบว่า บริษัทส่วนใหญ่อยู่
ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีทุนจดทะเบียนธุรกิจ 17,001-
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30,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.2 โดยเฉลี่ยมี
ทุนจดทะเบียนธุรกิจ 18,528.45 ล้านบาท ระยะ
เวลาการดำ�เนินธุรกิจ 35-30 ปี จำ�นวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 34.5 คิดโดยเฉลี่ยมีการดำ�เนินธุรกิจมา
เป็นเวลา 19.52 ปี โดยส่วนใหญ่มีพนักงานในองค์กร
301-800 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 โดยเฉลีย่ มีพนักงาน
ในองค์กร 645.41 คน ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่
ร้อยละ 5.25 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่
ร้อยละ 6.25 สำ�หรับอัตรากำ�ไรอยู่ที่ร้อยละ 6.42
รองลงมาก ได้แก่ หมวดเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 18.2 มีทุนจดทะเบียนธุรกิจ
8,001-17,000 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.0
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.05 ผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.02 สำ�หรับอัตรา
กำ�ไรอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.12 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
คิดเป็นร้อยละ 14.0 มี ทุนจดทะเบียนธุรกิจ 30,00140,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.06 ผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.78 สำ�หรับอัตรา
กำ�ไรอยู่ที่ ร้อยละ 6.58
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารฝ่ายการตลาดหรือผู้รับผิดชอบการตลาดของ
องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสูค่ วามปกติในรูปแบบใหม่
หลังสิน้ สุดการระบาดของไวรัส COVID-19 ผลการวิจยั
พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกลยุทธ์
การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.24, S.D. = 0.514) และกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดผ่านสือ่ ดิจทิ ลั ในระดับมาก ( x = 3.98, S.D.
= 0.145) รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อดิจิทัล ( x = 3.64, S.D. = 0.245) และน้อย
ที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์การจัดซื้อด้วยเทคโนโลยี ( x =
3.12, S.D. = 0.441)
วัตถุประสงค์ที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสูค่ วามปกติในรูปแบบ
ใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 ผล
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป AMOS
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
(Construct Validity) ขององค์ประกอบแต่ละตัวแปร
แฝงในรูปการวิจัยว่า ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร
เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงตามทฤษฎี
และแนวคิดที่ได้ตรวจสอบมา เกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกตัวแปรในแต่ละรูปแบบการวัดเสนอว่าควรเลือก
เฉพาะตัวแปรที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเกิน 0.30
ขึ้นไป (Wanitbuncha, 2014) และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในแต่ละตัวแปรดังนี้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของตัวแปรสังเกต
ได้ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปร
แฝงด้านกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่
หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบ
ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรกลยุทธ์
การตลาดแบบเจาะจง (SM1) ตัวแปรกลยุทธ์การจัดซือ้
ด้วยเทคโนโลยี (SM2) กลยุทธ์ความมัน่ คงของแบรนด์
(SM3) กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (SM4) กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล (SM5) และกลยุทธ์
การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (SM6) ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสู่
ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 แสดงดังภาพที่ 2 และตารางที่ 1
การวัดความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้หลัก
พิจารณาตามวิธกี ารแบบหลายลักษณะหลากหลายวิธี
(Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ด้วยการวัด
ความเทีย่ งตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ซึง่
เป็นการวัดในลักษณะเดียวกันด้วยแบบทดสอบต่าง
ชนิดกัน มีค่าตั้งแต่ .754 ถึง .853 ซึ่งในแต่ละตัวแปร
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ สู ง กว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก (Discriminant Validity) ซึง่ เป็นการวัดลักษณะต่างกันด้วยแบบ
ทดสอบต่างชนิดกัน
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ภาพที่ 2 รูปแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติ
ในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19
ตารางที่ 1 ตารางค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาด
ของไวรัส COVID-19
ตัวแปร
SM1
SM2
SM3
SM4
SM5
SM6
กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง
1.000
กลยุทธ์การจัดซื้อด้วยเทคโนโลยี
.415** 1.000
กลยุทธ์ความมั่นคงของแบรนด์
.465** .548** 1.000
กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
.425** .547** .514** 1.000
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
.411** .578** .451** .501** 1.000
กลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
.525** .487** .561** .544** .487**
1.000
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
SM1 = กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง SM2 = กลยุทธ์การจัดซื้อด้วยเทคโนโลยี SM3 = กลยุทธ์ความมั่นคงของแบรนด์ SM4 =
กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั SM5 = กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั SM6 = กลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั

ตารางที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การทดสอบค่าสหสัมพันธ์
ของตั ว แปรสั ง เกตได้ ด้ ว ยเมทริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข อง
ตัวแปรทุกตัวทีเ่ ป็นตัวแปรทีว่ ดั ได้ในมาตราอันตรภาค
(Interval scale) ใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment: PE) ที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์แบบ
มีทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) และมี
ค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ทำ�ให้

ไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity (Wanitbuncha,
2014) และภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง
6 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง (SM1)
กลยุทธ์การจัดซื้อด้วยเทคโนโลยี (SM2) กลยุทธ์
ความมั่นคงของแบรนด์ (SM3) กลยุทธ์การโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิทัล (SM4) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อดิจิทัล (SM5) กลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่าน
สื่อดิจิทัล (SM6) ผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกด้าน

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ และ
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับองค์ประกอบโดยพิจารณาจากค่าเศษเหลือ
ของตัวแปรแต่ละค่าที่แสดงในรูปมาตรฐาน ที่มีค่า
มากเกินกว่า 2.0 ทำ�การปรับเฉพาะค่าความสัมพันธ์
ของความคลาดเคลื่ อ นเท่ า นั้ น โดยไม่ ไ ด้ ป รั บ ค่ า
พารามิเตอร์ทเี่ ป็นเมทริกซ์หลักของรูปแบบทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่ า งตั ว แปรแต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากจะทำ � ให้ ไ ม่
สอดคล้องกับพื้นฐานกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ได้ ป รั บ รู ป แบบการวั ด จนได้ ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องของรูปแบบอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่าง
ดีโดยมีค่า χ2/df = 1.56, P = 0.815, GFI = 0.989,
AGFI = 0.966, NFI = 0.978, IFI = 0.988, CFI =
0.984, RMR = 0.003, RMSEA = 0.012 ซึ่งเป็น
ค่ามาตรฐานสูง แสดงว่า รูปแบบการวัดองค์ประกอบ
เชิงยืนยันของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติใน
รูปแบบใหม่หลังสิน้ สุดการระบาดของไวรัส COVID-19
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การตรวจสอบว่า
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรเป็นองค์ประกอบทีแ่ ท้จริง
ของตัวแปรตามทฤษฎีและแนวคิดที่ได้ตรวจสอบตาม
แนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติใน
รูปแบบใหม่หลังสิน้ สุดการระบาดของไวรัส COVID-19
ในด้านกลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง (SM1) ด้านกลยุทธ์
การจัดซื้อด้วยเทคโนโลยี (SM2) ด้านกลยุทธ์ความ
มั่นคงของแบรนด์ (SM3) ด้านกลยุทธ์การโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิทัล (SM4) ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (SM5) ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (SM6) เส้นทางความสัมพันธ์เชิง เส้นโยง
ระหว่างตัวแปร (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป AMOS และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยพิจารณา
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-Square Statistics
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ค่าระดับนัยสำ�คัญ p-value ค่าองศาแห่งความอิสระ
Degree of Freedom และค่าดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความความคลาดเคลื่อนกำ�ลังสองของการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximate: RMSEA) องค์ประกอบของตัวแปรที่สังเกต
ได้ในด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
(SM6) ที่มีความสำ�คัญมากที่สุด (Factor loading
= 0.93) มีความผันแปรร่วมกันกับกลยุทธ์การตลาด
สู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ร้อยละ 92.0 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Bauer et al. (2005) ที่ได้ข้อสรุปจากงานวิจัยว่า
คุณค่าของข้อมูลที่ ส่งต่อไปยังกลุม่ ลูกค้ามีความสำ�คัญ
ต่ อ การยอมรั บและตั ด สิ นใจใช้ บริ ก ารผ่ า นอุ ปกรณ์
มือถือทีจ่ �ำ เป็นต้องมีการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ผ่านอุปกรณ์มอื ถือ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดแรงดึงดูดให้กบั ลูกค้า
ตัดสินใจใช้บริการในทันที และยังสอดคล้องกับทฤษฎี
ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่หมายถึง
ความปกติใหม่ ฐานชีวติ ใหม่ ทีล่ กู ค้าต้องการให้รบั การ
บริการในรูปแบบใหม่จากการใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
การขายผ่านสื่อดิจิทัล (Royal Institute, 2020)
ข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่
หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้บริหาร
องค์ ก รจะต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ ในเรื่ อ งการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ด้วยการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ผ่านสื่อดิจิทัลโดยผู้บริหารองค์กรสามารถกำ�หนดเป็น
นโยบายการดำ�เนินกลยุทธ์มุ่งที่ผู้บริโภค เช่น การ
ลดแลกแจกแถม หรือในส่วนของคนกลาง เช่น ให้
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า ส่วนพนักงานขายผ่าน
สื่อดิจิทัล เช่น การให้โบนัส รางวัลต่างๆ และกลยุทธ์
ของผูผ้ ลิตสำ�หรับสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ให้ของกำ�นัล
ส่วนลดปริมาณ เป็นต้น
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