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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี 2) ปจจัยการส่ือสารทางการตลาด              

แบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบรโิภคผานเตน็ทรถยนตในจงัหวดัเพชรบรุี 

3) การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี และ 4) ปจจัยที่สงผล         

ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี ประชากร คือ ผูซื้อ         

รถยนตมอืสองผานเตน็ทรถยนตในจงัหวดัเพชรบรุ ีจาํนวนตัวอยาง 400 คน ใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายข้ันตอน 

ไดแก แบบช้ันภูมิ แบบโควตา และแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม    
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สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบรูณาการ ภาพรวมอยูในระดบัมาก 3) การตดัสนิใจซือ้ ภาพรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ และ 

4) ปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตในจงัหวดัเพชรบรุ ีไดแก อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล กระบวนการ การสงเสริมการขาย การตลาด

แบบไวรัล และการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               

คําสําคัญ
 สวนประสมทางการตลาด   การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ   การตดัสินใจซือ้  รถยนตมอืสอง 

เตน็ทรถยนตมอืสอง  จงัหวดัเพชรบุรี

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               

ของมนุษยที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความสะดวกสบาย ไมวาจะเปนการเดินทาง การทํางาน หรือ

การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในสังคมหรือภาคพื้นที่ที่การบริการขนสงมวลชนมีไมเพียงพอ ทําใหผูบริโภค

ตองการมีรถยนตสวนตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รถยนตยังเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจ                

ของประเทศเติบโตอีกดวย เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมนํารองและมีสถานะ

เปนฐานการผลิตที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก (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 อยางตอเน่ือง หลังเผชิญภาวะอุตสาหกรรมรถยนตที่คอนขางผันผวน โดยเฉพาะจากการท่ีรัฐบาล  

มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผาน “โครงการรถคันแรก” ทําใหตลาดรถยนตในประเทศเติบโตเปนอยางมาก    

สงผลใหรถยนตหลังสิ้นสุดโครงการเกิดการดึงอุปสงค หรือความตองการซ้ือรถยนตในระยะเวลา 3-4 ป          

ลวงหนามารวมไวในชวงระยะเวลาโครงการ (Yongpisanphob, 2017, 3) 

 นโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก หรือโครงการรถคันแรก จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน  

ใหประชาชนท่ีมรีายไดนอยและไมเคยมีรถยนตมากอน ใหสามารถเปนเจาของรถยนตคนัแรกไดในราคาท่ีถกู

ลงกวาปกติ โดยมีเงื่อนไขหลักวาผูซื้อท่ีสามารถขอใชสิทธิไดจะตองเปนผูที่มีอายุไมตํ่ากวา 21 ปบริบูรณ         

ที่ซื้อตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Phetcharat, 2015, 855) และไมสามารถ

ซื้อขายเปล่ียนมือไดเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป (Phetcharat, 2015, 856) สงผลใหอุปทานรถยนตเกา         

ในตลาดท่ีมีอายุครบ 5 ปตามเง่ือนไข เกิดอัตราการหมุนเวียนในสต็อกดีขึ้น (Yongpisanphob, 2017, 7) 

ประกอบกับบริษัท มาสเตอร มอเตอร เซอรวิสเซส เปดเผยวารถในโครงการตามนโยบายรัฐบาลประมาณ    

รอยละ 40 ถูกขายเขาสูตลาดหลังจากครบ 5 ปตามเงื่อนไขและอีกประมาณรอยละ 60 ยังคงมีการใชรถ        

ตอไป สถานการณดังกลาวนําไปสูแนวโนมความตองการซื้อรถยนตที่เพิ่มข้ึนในตลาด เนื่องจากผูบริโภค

สามารถเลือกซ้ือรถที่มีสภาพใหมและมีความทันสมัยไดมากขึ้น (Thansettakij, 2016) ภาวะเชนนี้จะมีผลให

ผู ประกอบการ SME รวมไปถึงเต็นทรถมือสองยังคงมีความเส่ียงจากสภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึน                        

(Yongpisanphob, 2017, 7) ไมเวนแตสภาวะการแขงขันของผู ประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง                          

ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดการแขงขันของผูประกอบการรายใหมภายใตระบบการคาเสรีและการพัฒนา              

ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง การกําหนดกลยุทธทางการตลาดจึงมีความสําคัญและจําเปน          

อยางย่ิงเพื่อชวยในการดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว

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 สวนหน่ึงมีปจจัยสนับสนุนมาจากโครงการ                   

รถคนัแรกท่ีไดทยอยหมดอายุลงตัง้แตปลายป พ.ศ. 2559 ทาํใหผูซือ้รถสามารถขายเปล่ียนมอืหรอืซือ้รถยนต

คันใหมได ซึ่งจะชวยกระตุนการบริโภคภาคเอกชนไดอีกทางหนึ่ง ประกอบกับขอมูลสถิติการดําเนินการ          

โอนรถยนตมือสอง ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี พบวา ป พ.ศ. 2560            

ในภาพรวมรถยนตมอืสองมอีตัราการโอนกรรมสิทธิเ์พิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2559 ในอัตรารอยละ 105.72 ดงัแสดง

ในตารางที่ 1 จึงสามารถอนุมานไดวา ตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตข้ึน 

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

                        ที่มา: Phetchaburi Province, Department of Land Transport (2017)                  

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี จึงมี          

ความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตใน

จงัหวัดเพชรบุร ีเพ่ือนาํผลท่ีไดมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธและการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บรูณาการสาํหรบักิจการเต็นทรถยนตมอืสองในจังหวดัเพชรบุร ีใชในการวางแผนการใหบรกิารใหสอดคลอง

กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี และนําไปปรับใชเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม

และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีเกีย่วของกบัการตัดสนิใจซ้ือรถยนตมอืสองของผูบรโิภค

ผานเตน็ทรถยนตมอืสองในจงัหวดัเพชรบุรี
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 2. เพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนต     

มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

 3.  เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเตน็ทรถยนตมอืสองในจังหวดัเพชรบรุี 

 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 ตอมามีการเพ่ิมตัวแปรอีก 3 ตัวแปร 

ไดแก บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดตาม                  

ยุคสมัยใหม 

 แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Wongmontha, 2004, 90) ที่กลาววาการสื่อสาร

การตลาดแบบบรูณาการ เปนการใชเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดรวมกนั เพือ่สรางใหเกดิผลกระทบทางการ

สื่อสารท่ีมีพลัง หรือเปนการประสมประสานหลายเคร่ืองมือสื่อสารเขาดวยกันอยางเหมาะสม เพื่อการจูงใจ

หลายรปูแบบกบักลุมเปาหมายอยางตอเนือ่ง ประกอบดวยเคร่ืองมือดงัตอไปนี ้การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การใชเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส การตลาด 

แบบไวรลั การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัดกจิกรรมพเิศษ และการใชผลติภณัฑเปนส่ือ โดยมปีระสทิธิผล

ของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดังที่ (Kaweeya, 2004) ไดอธิบายไววา สามารถส่ือสารให                        

กลุมเปาหมายรับรูวาสนิคาหรอืบรกิารขององคกรสามารถตอบสนองความตองการได สามารถส่ือสารกับกลุมลูกคา

เปาหมายจนรูสึกถึงสินคาหรือบริการขององคกรมีความเหมาะสมท้ังในดานคุณภาพและราคา และสามารถ

สื่อสารจูงใจใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการขององคกร

 แนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2012, 195) ไดกลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ เปนลําดับ          

ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา              



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 15

การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลังการซ้ือ แสดงใหเห็นวา

กระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเร่ิมตนกอนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลังการซ้ือเกิดขึ้น สอดคลองกับแนวคิด

ของ (Watson, 1994) ทีก่ลาววา การตดัสนิใจซือ้ เปนกระบวนการในการเลอืกท่ีจะกระทาํในส่ิงใดสิง่หนึง่จาก

ทางเลือกตางๆ ที่มีอยู  ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยู เสมอ                      

ในชีวิตประจําวัน โดยท่ีผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาและบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ ซึ่ง         

ถานกัการตลาดสามารถทาํความเขาใจและเขาถึงจติใจของผูบรโิภค การกระจายสนิคาและสรางความยอมรบั

ของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

 จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1

 
     ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสอง           

ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรของ Cochran (1963)                

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เริ่มจากการสุมตัวอยาง       

แบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ซึ่งแบงตามอําเภอ ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก เมืองเพชรบุรี เขายอย 

หนองหญาปลอง ชะอํา ทายาง บานลาด บานแหลม และแกงกระจาน จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบโควตา 

(Quota Sampling) โดยแบงจํานวนตัวอยางใหเทาๆ กันทุกอําเภอ และสุดทายใชการสุมตัวอยางแบบงาย

(Simple Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยผูที่ตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองมีโอกาสถูกเลือก             

เทาๆ กัน ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 400 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ
       ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปจจยัสวนบคุคล ซึง่เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ  (Check List)
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    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง             

ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด และปจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 

    ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสอง    

ของผูบรโิภคผานเตน็ทรถยนตในจงัหวดัเพชรบุร ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความเท่ียงตรง          

ตามเน้ือหา (IOC) อยูที่ 1.00 หลังจากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง       

จํานวน 30 คน และนําไปวิเคราะห ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.953 เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.890 ปจจัยการส่ือสารทางการตลาด                       

แบบบูรณาการไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 และปจจัยการตัดสินใจซ้ือไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.766 

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      4.1 วเิคราะหขอมลูเก่ียวกบัปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี และรอยละ

    4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง             

ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรีโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    4.3 วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค                      

ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      4.4 วเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเตน็ทรถยนตมอืสอง

ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย
 1. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง              

ของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อฯ       

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น      

มาเปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานบุคคล ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ                       

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ

 2. การวเิคราะหปจจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตดัสนิใจซ้ือรถยนต

มือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 3 
คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของ

กับการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 2 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับการตัดสนิใจ

ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี
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     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เก่ียวของกับ       

การตัดสินใจซ้ือฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ                  

มีคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 

ดานการขายโดยพนักงานขาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดแบบไวรัล ดานการประชาสัมพันธ    

ดานการตลาดทางตรง ดานการโฆษณา และดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามลําดับ

 3. การวิเคราะหการตัดสนิใจซ้ือรถยนตมอืสองของผูบริโภคผานเต็นทรถยนตมอืสองในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 4 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผู บริโภค                              

ผานเต็นทรถยนตมือสองในจังหวัดเพชรบุรี 

 

1. 4.21 0.53 3
2. 3.96 0.54 5
3. 4.36 0.51 1
4. 4.34 0.52 2
5. 4.19 0.55 4

4.21 0.37

Mean S.D.

    จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือฯ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา             

รายดาน พบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น เปนลําดับแรก รองลงมา คือ    

ดานการตดัสนิใจซ้ือ ดานการรับรูปญหา ดานการประเมนิผลหลงัการซือ้ และดานการคนหาขอมลู ตามลาํดบั

 4. การวิเคราะหปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจซ้ือรถยนตมอืสองของผูบรโิภคผานเต็นทรถยนตมอืสอง

ในจังหวัดเพชรบุรี 
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Unstandardized Coefficients B
0.207*
0.16*
0.104*
0.109*
0.085*
0.077*

 ( ) 0.08*
 41  ( ) 0.087*

0.061*
 15,001-30,000  ( ) 0.064*

 ( ) 0.059*
0.736

R Square 0.622
Adjusted R Square 0.611
Std. Error of the Estimate 0.23341
F 58.091*
*   0.05

    จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือฯ ดวยวิธี Stepwise เนื่องจาก          

เปนวิธีที่มีความเหมาะสมในการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฯ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา

มากทีส่ดุ พบวา ดานการใชผลติภัณฑเปนสือ่ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการขาย ดานราคา ดานบคุคล 

ดานการตลาดแบบไวรัล อาชีพอิสระ อายุ 41 ปขึ้นไป ดานชองทางการจัดจําหนาย รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือฯ 
     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก

สอดคลองกับงานวิจัยของ (Khansen, 2015, 35) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ         

ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสนิใจซ้ือฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอคนพบดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ผูบรโิภคใหความสําคัญ

ตารางที่ 5 
ผลการวเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้รถยนตมอืสองของผูบรโิภคผานเตน็ทรถยนตมอืสองในจงัหวดัเพชรบรุดีวยวธิี 

Stepwise
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กบักจิกรรมทางการตลาดท่ีกจิการเลือกใชในการนําเสนอสินคาและบริการ เพือ่ตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจ หรือเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ จากผลการศึกษา

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) ที่ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรหรือเครื่องมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได บรษิทัมกัจะนาํมาใชรวมกนัเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการ

ของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย 

 2. ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือฯ 
    ปจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการทีเ่กีย่วของกบัการตัดสนิใจซือ้ฯ พบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 6) ที่ไดศึกษาวิจัย

เรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน

สากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก ชี้ใหเห็นวา ผูประกอบการมีการเลือกใชการตลาดที่ผสมผสานสื่อ                   

ในหลากหลายรูปแบบ ทีส่ือ่สารไปยงักลุมเปาหมาย ซึง่เปนการส่ือสารทีส่ามารถวดัผลได ทาํใหเกดิการสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นอีกดวย สอดคลองกับแนวคิด

ของ Wongmontha (2004) ที่กลาวถึงการตลาดแบบบูรณาการวา เปนกลยุทธวิธีการส่ือสารแนวใหม                  

ที่ในภาคธุรกิจนิยมนํามาใช เพ่ือสรางภาพพจนเชิงบวกของสินคา บริการและองคกร ใหเกิดข้ึนในใจ                  

ของผูบรโิภค และยงัเปนเครือ่งมอืสาํคัญทีช่วยสนบัสนนุการตลาดและสงผลถึงความสําเร็จของธุรกจิอกีดวย 

 3. การตัดสินใจซื้อฯ 
       การตดัสนิใจซือ้ฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ สอดคลองกบังานวิจยัของ Sitthi, Rojanasang 

& Pongthanapanich (2012, 6) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดท่ีมผีลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อฯ 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สาเหตุเน่ืองมาจากผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกทางเลือก         

ใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูผานการสํารวจเง่ือนไข กอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใด                

ตัวเลือกหน่ึงเพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Kotler (2012)                      

ที่กลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค ผานกระบวนการ                  

5 ขั้นตอน ไดแกการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผล

หลังการซ้ือ แสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเร่ิมตนกอนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลังการซ้ือ     

เกิดขึ้น 

 4. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ 
     ปจจัยทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้ฯ พบวา ประกอบดวย ปจจยัสวนบคุคล ไดแก อาย ุสถานภาพอาชีพ 

และรายไดของผูบรโิภค สอดคลองกับงานวิจยัของ Yuneyong (2014, 66) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองปจจยัการตลาด

รถมอืสองในเขตกรงุเทพฯ พบวา อาย ุอาชพี และรายได มผีลตอพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ฯ อยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Santimit, 2015, 103) ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการสําหรับผูประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขตกรุงเทพฯ พบวา           

ดานสถานภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการสังเกต

ของผูวิจัย พบวา คุณลักษณะดานปจจัยสวนบุคคล ถือเปนความหลากหลายและความแตกตางของบุคคล 

สามารถบงชีใ้หเหน็ถึงลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกหรอืการตดัสนิใจทีแ่ตกตางกนั ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ

ของ Sareerat (1995b, 41) ที่กลาววา ตัวแปรลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยบงช้ี

ตลาดเปาหมายไดงาย ชัดเจน และสะดวกตอการตัดกลุมผูบริโภค

    ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล และ    

ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ Khansen (2015, 26) ไดศึกษาเรื่อง

ปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ          

พบวา ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือฯ โดยผูบริโภคสวนใหญ             

ใหความสําคัญกบัราคารถท่ีมคีวามสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกิจ มคีวามเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแขง 

และสถานท่ีตัง้ทีม่คีวามสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกบัแนวคิดของ Kotler (2012) ทีก่ลาววา ราคามีสวน

ในการทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางกันและมีผลตอการรับรูถึงคุณคา โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวางมูลคาผลิตภัณฑกับราคา และคุณภาพของการบริการของผลิตภัณฑ และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Sareerat (2003) ที่กลาววา การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก เนื่องจากทําเลที่ตั้ง                       

จะเปนตวักาํหนดกลุมลกูคาทีจ่ะเขามาใชบรกิาร ดงันัน้สถานทีใ่หบริการจงึควรครอบคลมุพืน้ทีใ่นการใหบริการ

กลุมเปาหมายใหไดมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของ Yachompoo (2016, 66) ไดศกึษาเรือ่ง

ปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจซ้ือรถยนตขนาดไมเกนิ 1,500 ซซี ีพบวา ดานพนักงานและดานกระบวนการบริการ

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือฯ กลาวคือ ผู บริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานท่ีมีความรู                      

ความเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษา และใหความสําคัญในเรื่องความตรงตอเวลาในการนัดหมายรับรถยนต

และความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock (2002) ที่กลาววา บุคคล            

ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางแตกตางเหนือ    

คูแขงขัน  นอกจากน้ีพนักงานท่ีมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการทํางานจะสามารถสรางความพึงพอใจให

แกลูกคาได และสอดคลองกับแนวคิดของ (Sareerat, 2003) ที่กลาววา กระบวนการใหบริการเปน                         

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถสงมอบบริการ

ทีม่คีณุภาพได เนือ่งจากการใหบริการโดยทัว่ไปมกัประกอบดวยหลายขัน้ตอน ซึง่ในแตละขัน้ตอนตองประสาน

เช่ือมโยงกนัอยางดี หากมีขัน้ตอนใดไมดแีมแตขัน้ตอนเดยีว ยอมทําใหการบรกิารไมเปนทีป่ระทบัใจแกลกูคา

 ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบวา ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาด         

แบบไวรัล และดานการใชผลิตภัณฑเปนสื่อ มีผลตอการตัดสินใจซื้อฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ                                  

Sitthi, Rojanasang & Pongthanapanich (2012, 1) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา 

ดานการสงเสริมการขายและการใชผลติภณัฑเปนสือ่ มผีลตอตดัสนิใจเลือกซ้ือฯ สามารถอธิบายไดวา ผูบรโิภค
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ใหความสาํคญักบัขอเสนอเงินดาวน สวนลดดอกเบ้ีย และรายการของแถม และสามารถทําการทดลองสนิคา

ได เปนไปเชนเดียวกับแนวคิดของ Wongmontha (1997) ที่ไดกลาวไววา การสงเสริมการขายเปนกิจกรรม

การสือ่สารทางการตลาดทีก่อใหเกดิการตดัสนิใจซือ้ เปนเคร่ืองมอืทีท่าํใหผูบรโิภคเกดิความสนใจในตวัสนิคา

และเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับกลุมลูกคา อีกทั้งยังกลาวอีกวา การใชผลิตภัณฑเปนสื่อยังเปนเสมือน      

สือ่เคลือ่นทีท่ีก่อใหเกดิการส่ือสารตราสนิคาไดเปนอยางด ีและกระตุนใหเกดิการซือ้ในชวงเวลานัน้ไดอกีดวย 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuneyong (2014, 66) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยการตลาดรถมือสอง                       

ในเขตกรุงเทพฯ พบวา การตลาดไวรัล มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือฯ สามารถอธิบายไดวา บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ และถามีบุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่รูจัก

ตองการซ้ือรถมือสองจะเกิดการแนะนําและบอกตอ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา        

การตลาดแบบปากตอปาก เปนเทคนิคทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ํา 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 ปจจยัสวนบุคคล ผูประกอบการควรใหความสําคัญกบัผูบรโิภค ทีม่อีายุ 41 ปขึน้ไป สถานภาพ

โสด อาชีพอิสระ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีผลตอ           

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตในจังหวัดเพชรบุรี  

        1.2 ปจจยัสวนประสมทางการตลาด ผูประกอบการควรใหความสาํคัญกบักระบวนการการใหบริการ

ที่เปนระบบ รวดเร็ว และมีเง่ือนไขท่ีไมซับซอน ควรมีการกําหนดราคารถยนตมือสองใหมีความเหมาะสม       

กับคุณภาพ และใหความสําคัญกับชองทางในการจัดจําหนาย โดยเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารใหมีการ

อัพเดตไปตามความนิยมของยุคสมัย เพื่อชวยในการเขาถึงผูบริโภค นอกจากนี้ยังควรมีการสรางมาตรฐานที่

ดีใหกับพนักงาน ในเร่ืองความรูทั่วไปของรถยนต และสมรรถนะของรถยนตในแตละรุน เพื่อใหคําแนะนํา         

ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีการใสใจในเร่ืองบุคลิกภาพและการแตงกายของพนักงาน เพื่อสราง                    

ความไววางใจและสงผลใหภาพลักษณของกิจการมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

        1.3 ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับขอเสนอพิเศษ 

และการจัดโปรโมช่ันเพ่ือชวยในการดึงดูดกลุมลกูคาและสามารถเขาถงึผูบรโิภคตามสถานการณทางเศรษฐกิจ 
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และควรมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการ เพื่อใหผู บริโภคเกิดความพึงพอใจและเปน            

กระบอกเสียงท่ีชวยเสริมสรางภาพลักษณทีด่ใีหกบักจิการ  นอกจากน้ีผูประกอบการยังควรมีการนําเสนอจุดเดนและ

คุณสมบัติพิเศษของรถยนตในแตละรุ นแตละยี่หอ เพื่อดึงดูดลูกคากลุ มเปาหมายใหเกิดความสนใจ                 

และเกิดความตองการในการใชรถยนตมือสอง  

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป
         2.1 ควรมกีารเพ่ิมเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหเปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมปจจัย    

ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองผานเต็นทรถยนตมือสองมากย่ิงข้ึน 

    2.2 ควรมีการขยายขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัยใหกวางขึ้น เพื่อเพิ่มกลุมตัวอยางใหครอบคลุม

ระดับภาคหรือระดับประเทศ เพือ่ชวยใหทราบปจจยัทีส่งผลในการตัดสนิใจซ้ือฯ ในแตละพืน้ที ่ซึง่ผลการวิจยั

จะสามารถนําไปตอยอดการศึกษาและเปนประโยชนตอวงการเต็นทรถยนตมือสองมากย่ิงข้ึน 

    2.3 ควรมกีารศกึษาถงึลกัษณะรถยนตหรือรปูแบบรถยนตทีส่งผลตอการตดัสนิใจซือ้ฯ เพ่ือนาํไป

วางแผนการดําเนินงานใหรองรับกับความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน
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