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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการผ่านส่ือดิจิทัลท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยอาศัยเคร่ืองมือแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจาก

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 400 ชุด ดา้นสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 

สถิติการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรสองกลุ่ม (T-Test) การทดสอบ ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Anova) การวิเคราะห์การทดถอยเชิงเส้น (Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กบัองค์ประกอบส าคญัไดแ้ก่ ดา้น
การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั ดา้นการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั ดา้นการส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั ดา้น
การขายโดยใชพ้นกังานขายผา่นส่ือดิจิทลั ดา้นการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
เพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีแตกต่างกนั  

ค าส าคัญ : การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั, รถยนตมื์อสอง 



Abstract 

 

 The study of  Digital Integrated Marketing Communication affect to the buying decision process 
used car in Bangkok has the objectives of comparing buying decision process for used car according to 
personal factors and of studying digital integrated marketing communication factors affecting consumer 
buying decision process for used car in Bangkok. 
 
 This is the quantitative research. Tools used in this research is questionnaire to collect 
information from customers in Bangkok with total population of 400 samples. The statistics used for data 
analysis are descriptive statistics namely frequency, percentage, means and standard deviation. Inferential 
statistics used in hypothesis test i.e. T-Test, One-Way Anova and Regression.  
 
 The study found that Digital Integrated Marketing Communication factors affecting consumer 

buying decision process for used car in Bangkok depend on the following key aspects namely digital public 

relation, digital advertising, digital sale promotion, digital personal selling and digital direct marketing. 

Different personal factors namely gender, status, education level, monthly income affect consumer buying 

decision process differently. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจ าวนัของ

มนุษย ์โดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

เดินทางไปท างาน การใชร้ถยนตใ์นการขนส่งสินคา้ ท าใหร้ถยนตส่์วนตวักลายเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้เศรษฐกิจตกต ่าลงผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือท่ีนอ้ยลง มีการคิด

วิเคราะห์ถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ ก่อนจะใช้จ่ายอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น จึงไม่



สามารถซ้ือรถยนต์มือหน่ึงได้หันมาซ้ือรถยนต์มือสองแทน ท าให้ธุรกิจรถยนต์มือสองได้รับความนิยม

สูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มือสองเกิดการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกบัในปัจจุบนั

ผูบ้ริโภคเขา้มาเลือกรถยนต์ท่ีเตน้รถยนต์มือสองน้อยลง โดยเปล่ียนไปใช้การเลือกรถยนต์มือสองผ่านส่ือ

ดิจิทลัเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการเตน้ทร์ถยนตมื์อสองควร

ใหค้วามส าคญั เน่ืองจากสร้างการรับรู้ น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่าน

ส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

การศึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเก่ียวกับรถยนต์มือสอง และเพื่อท่ีจะน าผลท่ีได้จากการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจเต้นท์รถยนต์มือสองของ

ผูป้ระกอบการใหดี้ยิง่ขึ้นในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองแตกต่างกนั 

 2. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

มือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัน้ีผูวิ้จยัศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ส่ือสารการทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง



ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากหนังสือ ต ารา บทความ จากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ทั้งใน

และต่างประเทศ 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์

ขอ้มูล การรวบรวมรูปเล่ม และการเผยแพร่ผลงานวิจยัระหวา่งเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษา ผูวิ้จยัท าการก าหนดพื้นท่ีของผูบ้ริโภคท่ีจะท าการศึกษาในวิจยัน้ี คือ 

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตดา้นประชากร การวิจยัน้ีผูวิ้จยัจะท าการศึกษากลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชร้ถยนตร์ถยนตมื์อสอง ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และก าหนด

กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าแบบสอบถาม ไวท้ั้งส้ิน 400 ราย โดยอาศยัสูตรของ Cochran 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั 

 เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 3) ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาด  (Integrated Marketing 

Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีตอ้งใช้การจูงใจ

หลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คือ การท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contracts) เพื่อให้

ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคย และความเช่ือมัน่ในสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือการวางแผนการส่ือสารทางการตลาดเพื่อส่งสารไปยงั

ผูรั้บสารเพื่อท่ีจะโน้มน้าวหรือจูงใจผู ้รับสาร โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะให้ผูรั้บสารรับรู้ถึงการมีอยู่ของ

ผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการ การชกัจูงให้หันมาใช้ผลิตภณัฑ์ การรักษาลูกคา้เดิม เพิ่มลูกคา้ใหม่ กระตุน้

มูลค่าการซ้ือผลิตภณัฑ ์การสร้างการรับรู้ถึงการมีอยูข่องผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตรา

สินคา้ ผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing)  

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 



 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538, หน้า 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรลกัษณะส่วน

บุคคลประกอบไปดว้ย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได ้การศึกษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลจะมีผลต่อลกัษณะ

รูปแบบของความตอ้งการซ้ือและปริมาณในการซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของผูบ้ริโภค 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง การท่ีมนุษยใ์ชก้ระบวนการทางความคิด ในการประเมิน

ทางเลือกจากปัจจยัต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายและตอบสนองต่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ การตดัสินใจได้

มีการศึกษามาเป็นเวลานาน  

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์

หรือบริการท่ีแตกต่างกนั แต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบในการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคมีขั้นตอนส าคญัหลกั ๆ 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การเสาะ

แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553, 

หนา้ 65-110; Monga, Chaudhary & Tripathi, 2012, หนา้ 46-48) 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ณรงค์ แซ่ตั้ง (2550) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กล
ยุทธ์การส่ือสารการตลาดดา้นโฆษณา โดยรวมมีความส าคญัในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
กบักลยทุธ์การโฆษณาทางโทรทศัน์ของรถยนตม์ากท่ีสุด กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดดา้นประชาสัมพนัธ์มี
ความส าคญัในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ทางบูธประชาสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดดา้นการใช้พนักงานขายโดยรวมมีความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงสามารถ
อภิปรายได้ว่า การส่ือสารการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในขั้นตอนการรับรู้ถึงความ
ต้องการและปัญหา และขั้นตอนการแสวงหาข้อมูล กล่าวคือบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์จะส่งสารออกไปยงั
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑ ์กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 

 เหมสุดา สันติมิตร (2558) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ปัจจยัด้านการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 



 ณัฐวุฒิ ลือวานิช (2556) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการตระหนกัรับรู้ถึงปัญหา โดยกลุ่มตวัอย่าง
พิจารณาการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากความจ าเป็นในการใชง้าน ตวัแปรท่ีมีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ  

 ชาญชยั สุขส ารวม (2551) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยอายุและอาชีพ
แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองไม่แตกต่างกนั 

 กรอบแนวคิดการวิจยั 

       ตวัแปรตน้                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพการสมรส 
 4. ระดบัการศกึษา         
 5. อาชพี 
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสอง
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. การตระหนกัถงึปัญหาหรอืความ             
   ตอ้งการ   
 2. การเสาะแสวงหาขอ้มลู 
 3. การประเมนิทางเลอืก 
 4. การตดัสนิใจซือ้ 
 5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ปัจจยัดา้นการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ผ่านสือ่ดจิทิลั 

 1. ดา้นการโฆษณาผ่านสือ่ดจิทิลั 
 2. ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายผ่านสือ่ดจิทิลั 
 3. ดา้นการสง่เสรมิการขายผ่านสือ่ดจิทิลั 
 4. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ดจิทิลั 
 5. ดา้นการตลาดทางตรงผ่านสือ่ดจิทิลั 
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ ประชากรท่ีใช้รถยนต์มือสอง ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างส าหรับเก็บขอ้มูล โดยอา้งอิงจากทฤษฎีของ (Cochran, 
1997 อา้งใน ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน โดย
เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนทั้งส้ิน 400 คน และท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น การวิจยั
ปัจจยัคร้ังน้ี เป็นการด าเนินงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ลกัษณะของแบบสอบถามมีทั้งค  าถามปลายปิด และค าถาม
ปลายเปิดส าหรับขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งสอบถามออกเป็น  4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นส าหรับธุรกิจบริการ ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภค โดยผูว้ิจยัใชค้  าถามปลายปิด ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ใหผู้ต้อบ
แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นส่วนตวั  

  

ผลการวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปพบว่า เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-33 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001-

25,000 บาท โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการ ศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองแตกต่างกนัในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ และ

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองแตกต่าง

กันในด้านการประเมินทางเลือก ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 4.20) เม่ือพิจารณาในแต่ละ

ดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด อยู่ระดบัมากท่ีสุด  (�̅� = 

4.23) รองลงมาคือปัจจัยด้านการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทัล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (�̅� = 4.22) 

รองลงมาคือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.21) 



รองลงมาคือปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายผ่านส่ือดิจิทลั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.18) 

และล าดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 4.18) 
และจากผลการวิจบั พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัทั้ง 5 ดา้น ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. = 0.00 

จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชค้่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตวัแปรตน้ทุกๆ

ตวัแปร มีค่าต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 5.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ 

ตวัแปรอิสระทุกตวัแปรไม่มีระดบัความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ดว้ย Stepwise ไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

Y =  0.21+0.25(X1)+0.22(X2)+0.12(X3)+0.19(X4)+0.16(X5) 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.27(X1)+0.26(X2)+0.14(X3)+0.20(X4)+0.18(X5) 

 โดยค่า R Square (𝑅2) = 0.87 อธิบายไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ทั้ง 5 ดา้น ร้อย
ละ 87 

  

อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองแตกต่างกนัในดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการ และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองแตกต่างกนัในดา้นการประเมินทางเลือก สามารถอภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากรถยนต์

มือสองจะตอ้งมีการบ ารุงรักษาท่ีซบัซอ้นมากกวา่รถยนตป้์ายแดงจึงส่งผลใหเ้พศหญิงมีความตอ้งการ

รถยนตมื์อสองนอ้ยกวา่เพศชาย ดา้นสถานภาพการสมรส พบวา่แตกต่างกนัในดา้นการตระหนกัถึงปัญหา

หรือความตอ้งการ เน่ืองจากผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพโสด จึงส่งผลใหมี้



ความตอ้งการรถยนตมื์อสองมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพโสดดา้นระดบัการศึกษา พบวา่แตกต่างกนัในดา้นการ

ตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ โดยระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีจะใหค้วามส าคญั

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการมากกวา่ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี เน่ืองจากผูมี้

การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรีมีลกัษณะทางสังคมหรือกลุ่มอา้งอิงท่ีใกลเ้คียงกนั จึงมี

ความตอ้งการรถยนตมื์อสองท่ีสูงกวา่ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีเพราะกลุ่มอา้งอิงเป็นคนละกลุ่มกนั 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่แตกต่างกนัในดา้นการประเมินทางเลือก เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

สูงท าใหมี้ทางเลือกในการซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชูชยั สมิทธิไกร (2553, 

หนา้ 69-86) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสถาวะทางอุดมคติในการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ วฒันธรรมและชั้นทางสังคม กลุ่มอา้งอิง ลกัษณะของครอบครัว สถานภาพทางการเงิน 

โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั และผลการศึกษาบางส่วนยงั

สอดคลอ้งกบั ณรงค ์แซ่ตั้ง (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัการศึกษา 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จากผลการศึกษาพบวา่ อาย ุและอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองไม่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ณัฐวุฒิ ลือวานิช (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทส่วนบุคคล ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ อายแุละ

อาชีพต่างกนั การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ม่แตกต่างกนั  และผลการศึกษาบางส่วนยงัสอดคลอ้งกบั ชาญชยั สุข

ส ารวม (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี พบว่า อายแุละอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

มือสองไม่แตกต่างกนั 

 ผลการศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัพบวา่การส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดว้า่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเร่ิมตั้งแต่ ขั้นตอนการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ และการแสวงหาขอ้มูล 

โดยผูป้ระกอบการมีการส่งสารไปยงัผูบ้ริโภคผา่นทางการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อตอ้งการให้

ผูบ้ริโภครับรู้ถึงการมีอยูข่องรถยนตมื์อสอง จากนั้นจึงใชก้ารส่งเสริมการขายและการขายโดยใชพ้นกังาน

ขายเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ และใชก้ารตลาดทางตรงเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจและ

เกิดความภกัดีหลงัจากท่ีซ้ือรถยนตมื์อสองไปแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2540, หนา้ 

25) กล่าววา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือการวางแผนการส่ือสารทางการตลาดเพื่อส่งสารไป



ยงัผูรั้บสารเพื่อท่ีจะโนม้นา้วหรือจูงใจผูรั้บสาร โดยมีจุดประสงคท่ี์จะใหผู้รั้บสารรับรู้ถึงการมีอยูข่อง

ผลิตภณัฑ ์สินคา้ หรือบริการ การชกัจูงใหห้นัมาใชผ้ลิตภณัฑ ์การรักษาลูกคา้เดิม รวมไปถึงการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตราสินคา้ และผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์แซ่ตั้ง (2550) ได้

ท าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลของผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดดา้นโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นกังานขายและการใชก้ารส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ เหมสุดา 

สินติมิตร (2558) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ส าหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 26-33 ปี มีสถานภาพโสด มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท โดย

ขอ้มูลดงักล่าวท าใหผู้ป้ระกอบการเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง สามารถทราบถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัของผูบ้ริโภคท่ี

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปก าหนดกลยทุธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 

 ดา้นการโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั เป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยควรใชก้ารโฆษณาบนส่ือ Social Media เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เพราะสามารถท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น โดยใชร้วมกบั

การโฆษณาบน Google เพราะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีก าลงัคน้หาขอ้มูลของรถยนตมื์อสอง สามารถพบเจอสินคา้

ของผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายผา่นส่ือดิจิทลั เป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดย

การท่ีแอดมินเพจ พิมพข์อ้ความตอบโตด้ว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคได ้

และการแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วจากขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภคผ่านทาง Social Network ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความประทบัใจต่อเตน้ทร์ถยนตมื์อสองของผูป้ระกอบการ 



 ดา้นการส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั เป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยการ

มีโปรโมชัน่ ดาวน์รถยนตมื์อสอง 0 บาท และการใหส่้วนลดกบัผูท่ี้กดไลค ์กดแชร์ Page Facebook สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้และสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของ

ผูป้ระกอบการไดง้่ายยิง่ขึ้น 

 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั เป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง Youtube เพราะท าใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความสนใจต่อเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง โดยควรมุ่งเนน้ผลิต Clip Video เก่ียวกบัวิธีการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง

แต่ละยีห่อ้ผา่นช่องทาง Social Media เพราะช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อเตน้ทร์ถยนตมื์อสองของ

ผูป้ระกอบการ 

 ดา้นการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั เป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดย

ผูป้ระกอบการควรมีการส่ือสารทางตรงผา่นทาง Facebook Messenger หรือ Line เพื่อท าใหเ้กิด

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริโภคกบัเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง มีการส่งสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ตรวจสภาพรถฟรี 

เน่ืองในวนัเกิด จะช่วยใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีเตน้ทร์ถของผูป้ระกอบการเกิดความรู้สึกดีและ

น ามาซ่ึงความภกัดีต่อเตน้ทร์ถยนตมื์อสองของผูป้ระกอบการ 
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