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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี 2) ปจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี
3) การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี และ 4) ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี ประชากร คือ ผูซื้อ
รถยนตมอื สองผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี จํานวนตัวอยาง 400 คน ใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน
ไดแก แบบชั้นภูมิ แบบโควตา และแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม
*ผูเขียนหลัก
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สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ ภาพรวมอยูใ นระดับมาก 3) การตัดสินใจซือ้ ภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ และ
4) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล กระบวนการ การสงเสริมการขาย การตลาด
แบบไวรัล และการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ
สวนประสมทางการตลาด การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ การตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สอง
เต็นทรถยนตมอื สอง จังหวัดเพชรบุรี

Abstract
This research aims to study 1) marketing mix factors relating the decision making for
buying used cars of consumers from used car dealer in Phetchaburi province, 2) integrated
marketing communication factors relating the decision making for buying used cars of consumers
from used car dealer in Phetchaburi province, 3) the decision making for buying used cars of
consumers from used car dealer in Phetchaburi province, and 4) factors affecting the decision
making for buying used cars of consumers from used car dealer in Phetchaburi province.
Population was consumers who decided to buy used car from used car dealer in Phetchaburi
province and sample size was 400. Sampling techniques employed included stratified sampling,
quota sampling, and simple random sampling. Questionnaires were used as data collection tool.
The statistics utilized in preliminary data analysis included frequency, percentage, mean, standard
deviation and multiple regression.
The research were found that 1) the marketing mixed was, in overall, in high level,
2) the integrated marketing communications was, in overall, in high level, 3) the decision making
was, in overall, in highest level, and 4) factors affecting the decision making for buying used cars
of consumers from used car dealer in Phetchaburi province included age, status, occupation,
income, price, place, people, process, sales promotion, viral marketing and merchandising at 0.05
statistically significant level.

Keywords
Marketing Mix, Integrated Marketing Communications, Decision Making, Used Car, Used
Car Dealer, Phetchaburi Province
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บทนํา
ในสังคมปจจุบัน “รถยนต” นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษยที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มความสะดวกสบาย ไมวาจะเปนการเดินทาง การทํางาน หรือ
การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในสังคมหรือภาคพื้นที่ที่การบริการขนสงมวลชนมีไมเพียงพอ ทําใหผูบริโภค
ตองการมีรถยนตสวนตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รถยนตยังเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอีกดวย เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมนํารองและมีสถานะ
เปนฐานการผลิตที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก (Yongpisanphob, 2017, 1) จากขอมูลทางสถิติเปดเผยวา
ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนตไดสูงเปนอันดับที่ 12 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย
และอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะที่ยอดจําหนายเปนอันดับที่ 19 ของโลก อันดับ 6 ของเอเชียและอันดับ 2
ของอาเซียน (Yongpisanphob, 2017, 2)
สถานการณดังกลาวสงผลใหภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไทยในไตรมาสที่ 3/2560 มีแนวโนม
ขยายตัว อยางตอเนื่อง หลังเผชิญภาวะอุตสาหกรรมรถยนตที่คอนขางผันผวน โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาล
มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผาน “โครงการรถคันแรก” ทําใหตลาดรถยนตในประเทศเติบโตเปนอยางมาก
สงผลใหรถยนตหลังสิ้นสุดโครงการเกิดการดึงอุปสงค หรือความตองการซื้อรถยนตในระยะเวลา 3-4 ป
ลวงหนามารวมไวในชวงระยะเวลาโครงการ (Yongpisanphob, 2017, 3)
นโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก หรือโครงการรถคันแรก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
ใหประชาชนทีม่ รี ายไดนอ ยและไมเคยมีรถยนตมากอน ใหสามารถเปนเจาของรถยนตคนั แรกไดในราคาทีถ่ กู
ลงกวาปกติ โดยมีเงื่อนไขหลักวาผูซื้อที่สามารถขอใชสิทธิไดจะตองเปนผูที่มีอายุไมตํ่ากวา 21 ปบริบูรณ
ที่ซื้อตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Phetcharat, 2015, 855) และไมสามารถ
ซื้อขายเปลี่ยนมือไดเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป (Phetcharat, 2015, 856) สงผลใหอุปทานรถยนตเกา
ในตลาดที่มีอายุครบ 5 ปตามเงื่อนไข เกิดอัตราการหมุนเวียนในสต็อกดีขึ้น (Yongpisanphob, 2017, 7)
ประกอบกับบริษัท มาสเตอร มอเตอร เซอรวิสเซส เปดเผยวารถในโครงการตามนโยบายรัฐบาลประมาณ
รอยละ 40 ถูกขายเขาสูตลาดหลังจากครบ 5 ปตามเงื่อนไขและอีกประมาณรอยละ 60 ยังคงมีการใชรถ
ตอไป สถานการณดังกลาวนําไปสูแนวโนมความตองการซื้อรถยนตที่เพิ่มขึ้นในตลาด เนื่องจากผูบริโภค
สามารถเลือกซื้อรถที่มีสภาพใหมและมีความทันสมัยไดมากขึ้น (Thansettakij, 2016) ภาวะเชนนี้จะมีผลให
ผู  ป ระกอบการ SME รวมไปถึ ง เต็ น ท ร ถมื อ สองยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งจากสภาวะการแข ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น
(Yongpisanphob, 2017, 7) ไม เ ว น แต ส ภาวะการแข ง ขั น ของผู  ป ระกอบการเต็ น ท ร ถยนต มื อ สอง
ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดการแขงขันของผูประกอบการรายใหมภายใตระบบการคาเสรีและการพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง การกําหนดกลยุทธทางการตลาดจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งเพื่อชวยในการดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว
และตรงจุด
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จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางตอนใตของภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 6,225.138 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก เมืองเพชรบุรี เขายอย หนองหญาปลอง ชะอํา
ทายาง บานลาด บานแหลม และแกงกระจาน (Phetchaburi Province, 2018) มีจํานวนประชากร
482,375 คน (Official Statistics Registration Systems, 2017, 3) จาก Economic forecasting report,
Phetchaburi Province (2017) พบวา เศรษฐกิจในภาพรวมมีการขยายตัวรอยละ 3.8 ซึ่งดานอุปสงค
ขยายตัวรอยละ 3.6 และดานอุปทานขยายตัวรอยละ 4.0 สวนหนึ่งมีปจจัยสนับสนุนมาจากโครงการ
รถคันแรกทีไ่ ดทยอยหมดอายุลงตัง้ แตปลายป พ.ศ. 2559 ทําใหผซู อื้ รถสามารถขายเปลีย่ นมือหรือซือ้ รถยนต
คันใหมได ซึ่งจะชวยกระตุนการบริโภคภาคเอกชนไดอีกทางหนึ่ง ประกอบกับขอมูลสถิติการดําเนินการ
โอนรถยนตมือสอง ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี พบวา ป พ.ศ. 2560
ในภาพรวมรถยนตมอื สองมีอตั ราการโอนกรรมสิทธิเ์ พิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2559 ในอัตรารอยละ 105.72 ดังแสดง
ในตารางที่ 1 จึงสามารถอนุมานไดวา ตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตขึ้น

ตารางที่ 1
สถิติการดําเนินการโอนรถยนตมือสอง ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

ที่มา: Phetchaburi Province, Department of Land Transport (2017)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตใน
จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธและการสือ่ สารทางการตลาดแบบ
บูรณาการสําหรับกิจการเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี ใชในการวางแผนการใหบริการใหสอดคลอง
กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี และนําไปปรับใชเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม
และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภค
ผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี
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2. เพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนต
มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสอง
ในจังหวัดเพชรบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค
ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย แนวคิดประชากรศาสตร (Sareerat, 1995a, 41)
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Kotler, 2012, 92) แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Wongmontha, 2004, 90) และแนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2012, 195) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรศาสตร (Sareerat, 1995a, 41) กลาววา ลักษณะของประชากรศาสตร ประกอบดวย
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา องคประกอบดังกลาวเปนเกณฑที่นิยม
นํามาใชในการแบงสวนการตลาด และกําหนดตลาดของกลุมเปาหมาย
สวนประสมทางการตลาด (Kotler, 2012, 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและ
ความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมทางการตลาดมีเพียง 4 ตัวแปร ไดแก
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ตอมามีการเพิ่มตัวแปรอีก 3 ตัวแปร
ไดแก บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดตาม
ยุคสมัยใหม
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Wongmontha, 2004, 90) ที่กลาววาการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เปนการใชเครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดรวมกัน เพือ่ สรางใหเกิดผลกระทบทางการ
สื่อสารที่มีพลัง หรือเปนการประสมประสานหลายเครื่องมือสื่อสารเขาดวยกันอยางเหมาะสม เพื่อการจูงใจ
หลายรูปแบบกับกลุม เปาหมายอยางตอเนือ่ ง ประกอบดวยเครือ่ งมือดังตอไปนี้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส การตลาด
แบบไวรัล การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และการใชผลิตภัณฑเปนสือ่ โดยมีประสิทธิผล
ของการสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการดั ง ที่ (Kaweeya, 2004) ได อ ธิ บ ายไว ว  า สามารถสื่ อ สารให
กลุม เปาหมายรับรูว า สินคาหรือบริการขององคกรสามารถตอบสนองความตองการได สามารถสือ่ สารกับกลุม ลูกคา
เปาหมายจนรูสึกถึงสินคาหรือบริการขององคกรมีความเหมาะสมทั้งในดานคุณภาพและราคา และสามารถ
สื่อสารจูงใจใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการขององคกร
แนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2012, 195) ไดกลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา
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การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ แสดงใหเห็นวา
กระบวนการตัดสินใจซื้อจะเริ่มตนกอนการซื้อจริง และมีผลกระทบหลังการซื้อเกิดขึ้น สอดคลองกับแนวคิด
ของ (Watson, 1994) ทีก่ ลาววา การตัดสินใจซือ้ เปนกระบวนการในการเลือกทีจ่ ะกระทําในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จาก
ทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ
ในชีวิตประจําวัน โดยที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาและบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ ซึ่ง
ถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบ ริโภค การกระจายสินคาและสรางความยอมรับ
ของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสอง
ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1963)
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เริ่มจากการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ซึ่งแบงตามอําเภอ ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก เมืองเพชรบุรี เขายอย
หนองหญาปลอง ชะอํา ทายาง บานลาด บานแหลม และแกงกระจาน จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบโควตา
(Quota Sampling) โดยแบงจํานวนตัวอยางใหเทาๆ กันทุกอําเภอ และสุดทายใชการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยผูที่ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองมีโอกาสถูกเลือก
เทาๆ กัน ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 400 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคล ซึง่ เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สอง
ของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (IOC) อยูที่ 1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และนําไปวิเคราะห ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.953 เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบวา
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดได ค  า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ 0.890 ป จ จั ย การสื่ อ สารทางการตลาด
แบบบูรณาการไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 และปจจัยการตัดสินใจซื้อไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.766

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถามโดยใชคา ความถี่ และรอยละ
4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค
ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 วิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สอง
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 2
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น
มาเป น ลํ า ดั บ แรก รองลงมา คื อ ด า นบุ ค คล ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ
2. การวิเคราะหปจ จัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต
มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 3
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของ
กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ
มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส
ดานการขายโดยพนักงานขาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดแบบไวรัล ดานการประชาสัมพันธ
ดานการตลาดทางตรง ดานการโฆษณา และดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามลําดับ
3. การวิเคราะหการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 4
ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต มื อ สองของผู  บ ริ โ ภค
ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

ÖćøêĆ éÿĉ î ĔÝàČĚĂøë÷îêŤ ×ĂÜñĎšïøĉ ēõÙñŠć îđêĘ î ìŤ ø ë÷îêŤ öČĂÿĂÜĔîÝĆ ÜĀüĆéđóßøïč øĊ
1. éšćîÖćøøĆïøĎšðŦâĀć
2. éšćîÖćøÙšîĀć×šĂöĎú
3. éšćîÖćøðøąđöĉîìćÜđúČĂÖ
4. éšćîÖćøêĆéÿĉîĔÝàČĚĂ
5. éšćîÖćøðøąđöĉîñúĀúĆÜÖćøàČĚĂ
øüö

Mean
4.21
3.96
4.36
4.34
4.19
4.21

S.D.
0.53
0.54
0.51
0.52
0.55
0.37

Ēðúñú úĞ ć éĆ ïìĊę
öćÖìĊęÿčé 3
öćÖ
5
öćÖìĊęÿčé 1
öćÖìĊęÿčé 2
öćÖ
4
öćÖìĊę ÿčé

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ
ดานการตัดสินใจซือ้ ดานการรับรูป ญ
 หา ดานการประเมินผลหลังการซือ้ และดานการคนหาขอมูล ตามลําดับ
4. การวิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สอง
ในจังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 5
ผลการวิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตมอื สองของผูบ ริโภคผานเต็นทรถยนตมอื สองในจังหวัดเพชรบุรดี ว ยวิธี
Stepwise
êĆ ü Ēðø
éšćîÖćøĔßšñúĉêõĆèæŤđðŨîÿČęĂ
éšćîÖøąïüîÖćø
éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćø×ć÷
éšćîøćÙć
éšćîïčÙÙú
éšćîÖćøêúćéĒïïĕüøĆú
ĂćßĊóĂĉÿøą (ĂćßĊó)
Ăć÷č 41 ðŘ×ċĚîĕð (Ăć÷č)
éšćîßŠĂÜìćÜÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷
øć÷ĕéšđÞúĊę÷êŠĂđéČĂî 15,001-30,000 ïćì (øć÷ĕéš)
ēÿé (ÿëćîõćó)
ÙŠćÙÜìĊę
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
F
*öĊîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉ ìĊęøąéĆï 0.05

Unstandardized Coefficients B
0.207*
0.16*
0.104*
0.109*
0.085*
0.077*
0.08*
0.087*
0.061*
0.064*
0.059*
0.736
0.622
0.611
0.23341
58.091*

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ ดวยวิธี Stepwise เนื่องจาก
เปนวิธีที่มีความเหมาะสมในการคัดเลือกตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา
มากทีส่ ดุ พบวา ดานการใชผลิตภัณฑเปนสือ่ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการขาย ดานราคา ดานบุคคล
ดานการตลาดแบบไวรัล อาชีพอิสระ อายุ 41 ปขึ้นไป ดานชองทางการจัดจําหนาย รายไดเฉลี่ยตอเดือน
15,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ (Khansen, 2015, 35) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซือ้ ฯ ภาพรวมอยูใ นระดับมาก ขอคนพบดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ผูบ ริโภคใหความสําคัญ
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กับกิจกรรมทางการตลาดทีก่ จิ การเลือกใชในการนําเสนอสินคาและบริการ เพือ่ ตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจ หรือเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ จากผลการศึกษา
สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) ที่ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรหรือเครื่องมือ
ทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได บริษทั มักจะนํามาใชรว มกันเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการ
ของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย

2. ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ
ปจจัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจซือ้ ฯ พบวา ภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 6) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก ชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการมีการเลือกใชการตลาดที่ผสมผสานสื่อ
ในหลากหลายรูปแบบ ทีส่ อื่ สารไปยังกลุม เปาหมาย ซึง่ เปนการสือ่ สารทีส่ ามารถวัดผลได ทําใหเกิดการสือ่ สาร
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นอีกดวย สอดคลองกับแนวคิด
ของ Wongmontha (2004) ที่กลาวถึงการตลาดแบบบูรณาการวา เปนกลยุทธวิธีการสื่อสารแนวใหม
ที่ในภาคธุรกิจนิยมนํามาใช เพื่อสรางภาพพจนเชิงบวกของสินคา บริการและองคกร ใหเกิดขึ้นในใจ
ของผูบ ริโภค และยังเปนเครือ่ งมือสําคัญทีช่ ว ยสนับสนุนการตลาดและสงผลถึงความสําเร็จของธุรกิจอีกดวย

3. การตัดสินใจซื้อฯ
การตัดสินใจซือ้ ฯ พบวา ภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sitthi, Rojanasang
& Pongthanapanich (2012, 6) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารทางการตลาดทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อฯ
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูผานการสํารวจเงื่อนไข กอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Kotler (2012)
ที่กลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค ผานกระบวนการ
5 ขั้นตอน ไดแกการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล
หลังการซื้อ แสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซื้อจะเริ่มตนกอนการซื้อจริง และมีผลกระทบหลังการซื้อ
เกิดขึ้น

4. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ ฯ พบวา ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพอาชีพ
และรายไดของผูบ ริโภค สอดคลองกับงานวิจยั ของ Yuneyong (2014, 66) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ งปจจัยการตลาด
รถมือสองในเขตกรุงเทพฯ พบวา อายุ อาชีพ และรายได มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ฯ อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Santimit, 2015, 103) ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการสําหรับผูประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขตกรุงเทพฯ พบวา
ดานสถานภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการสังเกต
ของผูวิจัย พบวา คุณลักษณะดานปจจัยสวนบุคคล ถือเปนความหลากหลายและความแตกตางของบุคคล
สามารถบงชีใ้ หเห็นถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกหรือการตัดสินใจทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด
ของ Sareerat (1995b, 41) ที่กลาววา ตัวแปรลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยบงชี้
ตลาดเปาหมายไดงาย ชัดเจน และสะดวกตอการตัดกลุมผูบริโภค
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล และ
ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ Khansen (2015, 26) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
พบวา ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อฯ โดยผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสําคัญกับราคารถทีม่ คี วามสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมเมือ่ เปรียบเทียบกับคูแ ขง
และสถานทีต่ งั้ ทีม่ คี วามสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) ทีก่ ลาววา ราคามีสว น
ในการทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางกันและมีผลตอการรับรูถึงคุณคา โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางมูลคาผลิตภัณฑกับราคา และคุณภาพของการบริการของผลิตภัณฑ และสอดคลองกับแนวคิดของ
Sareerat (2003) ที่กลาววา การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก เนื่องจากทําเลที่ตั้ง
จะเปนตัวกําหนดกลุม ลูกคาทีจ่ ะเขามาใชบริการ ดังนัน้ สถานทีใ่ หบริการจึงควรครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นการใหบริการ
กลุม เปาหมายใหไดมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของ Yachompoo (2016, 66) ไดศกึ ษาเรือ่ ง
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี พบวา ดานพนักงานและดานกระบวนการบริการ
ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ฯ กล า วคื อ ผู  บ ริ โ ภคส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ พนั ก งานที่ มี ค วามรู 
ความเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา และใหความสําคัญในเรื่องความตรงตอเวลาในการนัดหมายรับรถยนต
และความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock (2002) ที่กลาววา บุคคล
ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางแตกตางเหนือ
คูแขงขัน นอกจากนี้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการทํางานจะสามารถสรางความพึงพอใจให
แกลูกคาได และสอดคลองกับแนวคิดของ (Sareerat, 2003) ที่กลาววา กระบวนการใหบริการเปน
สวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสงมอบบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได เนือ่ งจากการใหบริการโดยทัว่ ไปมักประกอบดวยหลายขัน้ ตอน ซึง่ ในแตละขัน้ ตอนตองประสาน
เชือ่ มโยงกันอยางดี หากมีขนั้ ตอนใดไมดแี มแตขนั้ ตอนเดียว ยอมทําใหการบริการไมเปนทีป่ ระทับใจแกลกู คา
ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบวา ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาด
แบบไวรั ล และด า นการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น สื่ อ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ฯ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 1) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา
ดานการสงเสริมการขายและการใชผลิตภัณฑเปนสือ่ มีผลตอตัดสินใจเลือกซือ้ ฯ สามารถอธิบายไดวา ผูบ ริโภค
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ใหความสําคัญกับขอเสนอเงินดาวน สวนลดดอกเบีย้ และรายการของแถม และสามารถทําการทดลองสินคา
ได เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Wongmontha (1997) ที่ไดกลาวไววา การสงเสริมการขายเปนกิจกรรม
การสือ่ สารทางการตลาดทีก่ อ ใหเกิดการตัดสินใจซือ้ เปนเครือ่ งมือทีท่ าํ ใหผบู ริโภคเกิดความสนใจในตัวสินคา
และเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับกลุมลูกคา อีกทั้งยังกลาวอีกวา การใชผลิตภัณฑเปนสื่อยังเปนเสมือน
สือ่ เคลือ่ นทีท่ กี่ อ ใหเกิดการสือ่ สารตราสินคาไดเปนอยางดี และกระตุน ใหเกิดการซือ้ ในชวงเวลานัน้ ไดอกี ดวย
และสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuneyong (2014, 66) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดรถมือสอง
ในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตลาดไวรัล มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อฯ สามารถอธิบายไดวา บุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ และถามีบุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่รูจัก
ตองการซื้อรถมือสองจะเกิดการแนะนําและบอกตอ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา
การตลาดแบบปากตอปาก เปนเทคนิคทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนตํ่า เนื่องจากพฤติกรรม
ของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีเครือขายอินเตอรเน็ตในการสรางและกระจายขาวสาร
อยางรวดเร็ว ทําใหการตลาดแบบปากตอปากมีนํ้าหนักในโครงสรางความนาเชื่อถือ เนื่องจากมีการยืนยัน
จากคนรอบตัวของผูรับเองจึงสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี

สรุป
จากผลการวิจัย พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล
กระบวนการ การสงเสริมการขาย การตลาดแบบไวรัล และดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ เปนปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวมา
เสนอแนะตามรายละเอียดดานลาง

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับผูบ ริโภค ทีม่ อี ายุ 41 ปขนึ้ ไป สถานภาพ
โสด อาชีพอิสระ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี
1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับกระบวนการการใหบริการ
ที่เปนระบบ รวดเร็ว และมีเงื่อนไขที่ไมซับซอน ควรมีการกําหนดราคารถยนตมือสองใหมีความเหมาะสม
กับคุณภาพ และใหความสําคัญกับชองทางในการจัดจําหนาย โดยเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารใหมีการ
อัพเดตไปตามความนิยมของยุคสมัย เพื่อชวยในการเขาถึงผูบริโภค นอกจากนี้ยังควรมีการสรางมาตรฐานที่
ดีใหกับพนักงาน ในเรื่องความรูทั่วไปของรถยนต และสมรรถนะของรถยนตในแตละรุน เพื่อใหคําแนะนํา
ได อ ย า งเหมาะสม ตลอดจนมี ก ารใส ใ จในเรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพและการแต ง กายของพนั ก งาน เพื่ อ สร า ง
ความไววางใจและสงผลใหภาพลักษณของกิจการมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
1.3 ปจจัยการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับขอเสนอพิเศษ
และการจัดโปรโมชัน่ เพือ่ ชวยในการดึงดูดกลุม ลูกคาและสามารถเขาถึงผูบ ริโภคตามสถานการณทางเศรษฐกิจ
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และควรมี ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานในการให บ ริ ก าร เพื่ อ ให ผู  บ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจและเป น
กระบอกเสียงทีช่ ว ยเสริมสรางภาพลักษณทดี่ ใี หกบั กิจการ นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการยังควรมีการนําเสนอจุดเดนและ
คุณสมบัติพิเศษของรถยนตในแตละรุนแตละยี่หอ เพื่อดึงดูดลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ
และเกิดความตองการในการใชรถยนตมือสอง

2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการเพิม่ เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหเปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมปจจัย
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสองมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการขยายขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัยใหกวางขึ้น เพื่อเพิ่มกลุมตัวอยางใหครอบคลุม
ระดับภาคหรือระดับประเทศ เพือ่ ชวยใหทราบปจจัยทีส่ ง ผลในการตัดสินใจซือ้ ฯ ในแตละพืน้ ที่ ซึง่ ผลการวิจยั
จะสามารถนําไปตอยอดการศึกษาและเปนประโยชนตอวงการเต็นทรถยนตมือสองมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาถึงลักษณะรถยนตหรือรูปแบบรถยนตทสี่ ง ผลตอการตัดสินใจซือ้ ฯ เพือ่ นําไป
วางแผนการดําเนินงานใหรองรับกับความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
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