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ผลกระทบทางลกัษณะประชากรศาสตร์ทีม่ีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของ

รถยนต์ส่วนบุคคลมือสอง 

(THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHRACTERISTICS ON THE FORM OF 

PROMOTION THE MARKETIONG OF A USED PRIVATE CAR) 

นพพร เตวะสุข1   ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ี ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ผลกระทบทางลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์ส่วนบุคคลมือ

สอง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์ส่วนบุคคลมือสอง และ ศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์มือสองส่วน

บุคคล ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพนัธ์และการตลาดทางตรง เพื่อนาํผลการศึกษามาใชใ้นการทาํแผนเก่ียวกบั

การส่งเสริมทางการตลาดของธุรกิจท่ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ในระยะยาว 

               กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศหญิงท่ีอยูใ่น

วยัทาํงาน มีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

จาํนวน 325 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

ตามสะดวกเพื่อเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติอนุมานผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงส่วน

ใหญ่มีอาย ุ18-26 ปี ข้ึนไป มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป มีรายได ้ตั้งแต่  

 

1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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10,001-15,000 บาทต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรีเป็นผูส้นใจในการ

เลือกซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลมือสอง ทั้งน้ีพบวา่มีผลมาจากการ การขายโดยใชพ้นกังาน

ขาย กบั การส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นแรงจูงใจและทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ส่วนบุคคลมือสองในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : การส่งเสริมทางการตลาด, ลกัษณะทางประชากรศาสตร์, รถยนตส่์วน

บุคคลมือสอง 

Abstract 

The studies on the effects of demographic characteristics towards the form 

of promotion the marketing of a used private car. The objective of this study is to 

find out their satisfaction, factor of marketing mix and population of customer 

impacted to the effects of demographic characteristics towards the form of 

promotion the marketing of a used private car. The benefit of this study is to help 

with a long run business. 

Survey research was adopted as research methodology the woman in 

Bangkok who have monthly income are over 10,000 baht. The sample size was 325 

samples, using by convenience sampling method.  The study used the method of 

descriptive research, statistical percentage, statistical means and test hypothesis with 

the Inferential Statistic. 

            The research results found that the working women with 18-26 years old, 

most of them were the private employees. Their monthly income was between 

10,001-15,000 baht. They graduated in Bachelor degree. Their buying decisions 

mostly persuaded by the Salesman and Promotion. 

Keyword: Promotion, Demographic Characteristics, Used private car 

1. บทนํา 

ปัจ จุบันรถยนต์ ถือ เ ป็นปัจจัยสํ าคัญใ นการดํารง ชีวิตของม นุษย์ใ น

ชีวติประจาํวนั ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งนาํรายไดส่้วนหน่ึงมาลงทุนเพื่อแลกซ้ือความ
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สะดวกสบายในการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม

เมืองท่ีมีเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในขณะเดียวกนัระบบขนส่งมวลชน

ของภาครัฐบาลให้บริการไม่เพียงพอ อาทิ เช่น รถประจาํทาง รถไฟ เป็นต้น จึง

ก่อให้เกิดเป็นการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตอ้งการมีรถยนตส่์วนตวัมาก

ยิง่ข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากตารางการเปรียบเทียบขอ้มูลขนส่งมวลชนทางบกพบวา่มีรถท่ีจด

ทะเบียนสะสมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  แมรั้ฐบาลไดเ้ตรียมทางออกเพื่อรองรับ

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนทั้งการขอความร่วมมือกับองค์กรด้านพลังงานผลิตนํ้ ามนัผสม

เอธานอลทั้ง E20, E85 ไปจนถึง E100 รวมถึงแผนการผลิตรถยนตข์นาดเล็กภายใต้

โครงการอีโคคาร์ (eco car) แต่ดว้ยปัจจยัต่างๆในการแกปั้ญหาส่งผลให้ยงัไม่เกิด

รูปธรรมท่ีลงตวัชดัเจนนกัเหตุผลดงักล่าวไดส่้งผลดีต่อสถานการณ์ของตลาดรถยนต์

มือสองเน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัจะนิยมเลือกซ้ือเพื่อนาํไปติดแก๊สในรูปแบบต่างๆท่ีมีการ

ส่งเสริมการขายหากนาํรถยนต์ใหม่หรือรถท่ียงัไม่พน้การรับประกนัไปติดตั้งแก๊ส

ดว้ยตนเองทางค่ายรถยนตจ์ะถือวา่เป็นการดดัแปลงเคร่ืองและส่งผลให้การรับประกนั

ท่ีเป็นการรับประกนัจากศูนญซ่ึ์งส่วนใหญ่มีระยะคือ 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรจะ

ส้ินสุดลงทนัทีรถยนตมื์อสองจึงเป็นทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคสนใจนาํไปติดแก๊สมากท่ีสุด

โดยยอดขายรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครรอบ 2 เดือนแรกของปี 2553 

ขยายตวัข้ึนกวา่ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา (สมชาย ตระกูล, 

2553)  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์มือสองในกรุงเทพมหานครเพื่อผูบ้ริโภคและบุคคลทัว่ไปได้ทราบถึงมี

ปัจจัยท่ีควรจะนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองรวมไปถึง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาของงานวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงเพื่อกาํหนด

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ในดา้นต่างๆให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีตอ้งการจะตดัสินใจในการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาดของรถยนตมื์อสองส่วนบุคคล 
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สมมติฐานในการวจัิย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมทาง

การตลาดของรถยนตมื์อสองส่วนบุคคลท่ีต่างกนั 

ขอบเขตการศึกษางานวจัิย 

  1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 1.1 ทาํวจิยัในคร้ังจะมีรูปแบบตวัแปรในการส่งเสริมทางการตลาด ไดแ้ก่ การ

โฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ 

การตลาดทางตรง 

 1.2 วิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาด 

 2.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 2.1 ก า ร เก็ บข้อมู ล เพื่ อใ ช้ใ นกา รศึ ก ษ าผ ล ก ระ ทบ ข อง ลักษ ณะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด จะเก็บจากตวัแทนจาํหน่าย

รถยนตส่์วนบุคคลมือสองท่ี Toyota Sure สาขาศรีนครินทร์ 

 3.ขอบเขตดา้นเวลา 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล ประมาณ 20-30 วนั 

ในการเก็บขอ้มูลท่ีมีการสาํรวจถึงผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด  
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กรอบแนวความคิด 

            ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรอ่ืน 

เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปจะทาํให้ตวัแปรอ่ืนเปล่ียนแปลงไปดว้ย คือ ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด 

อนัไดแ้ก่ (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังาน (3) การส่งเสริมการขาย (4) การ

ประชาสัมพนัธ์ และ (5) การตลาดทางตรง 

2. อ้างองิความคิด ทฤษฎีและผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 งานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์และการส่งเสริม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคลมือสองใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารต่างๆและผลงานวิจยัต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

และสามารถอธิบายไดต้ามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง 

รถยนตห์มายถึงยานพาหนะทางบกท่ีขบัเคล่ือนท่ีดว้ยพลงังานอยา่งใดอย่างหน่ึงและ

ถ่ายทอดลงสู่ล้อเพื่อพาผูข้บัผูโ้ดยสารหรือส่ิงของไปยงัจุดหมายปลายทางปัจจุบนั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- การศึกษา 

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด 

- การโฆษณา 

- การขายโดยใชพ้นกังาน 

- การส่งเสริมการขาย 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- การตลาดทางตรง 
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รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรมและ

หลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใชง้านหรือใชส้าํหรับงานเฉพาะกิจ 

 2. รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ 

 พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากการมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate) 

ความรู้สึกทาํใหรู้้สึกถึงความตอ้งการจนตอ้งทาํการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเพื่อทาํการตดัสินใจซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ืออนัเป็นการ

ตอบสนอง (Response) ในท่ีสุด 

 3. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 คือคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนองความตอ้งการของมนุษยใ์ห้

พอใจความสามารถในการสนองความตอ้งการให้เกิดความพอใจก็คือมูลค่าผลิตภณัฑ์

ท่ีสามารถวัดออกมาในรูปราคาดังนั้ นในการตั้ งราคาจํา เป็นต้องพิจารณาถึง

อรรถประโยชน์ของสินค้านั้นกล่าวคือพิจารณาถึงคุณสมบติัต่างๆของสินค้าโดย

พยายามสร้างมูลค่า (Value Added) ให้สูงข้ึนในสายตาของผูซ้ื้อกล่าวคือจุดเร่ิมตน้

ของการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ตวัใดก็ตามตอ้งวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์

(Utility) ซ่ึงก็คือคุณสมบติัของผลิตภณัฑน์ั้นท่ีสามารถสนองความพอใจของมนุษยไ์ด้

โดยพิจารณาคุณสมบติัเหล่านั้นว่าจะสร้างมูลค่า (Value) เท่าใดในสายตาของลูกคา้

แลว้วดัเป็นมูลค่าออกมาในรูปของสินคา้ต่อหน่วย (Price) 

 4.ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสอง 

 ผลิตภณัฑ์ (Product) รถยนต์จดัไดว้า่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคอยา่งหน่ึงซ่ึง

ดาํเนินการซ้ือโดยผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยเพื่อไปใชส้อยดว้ยตนเองและหากพิจารณาตาม

ลักษณะการซ้ือและการบริโภคจะเห็นว่าเป็นสินค้าประเภทเลือกซ้ือต่างกันคือมี

ลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละยี่ห้อแต่ละรูปแบบทั้งดา้นคุณภาพและราคาผูซ้ื้อจึงตอ้ง

เปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากรถยนต์นั่งเป็นสินคา้ท่ีไม่มี

มาตรฐานแน่นอนและไม่มีรูปแบบแน่นอนพนกังานขายจึงมีบทบาทในการสนบัสนุน

ใหเ้กิดการซ้ือ 

 การกาํหนดราคา (Pricing) การกาํหนดราคาของรถยนตมื์อสองนั้นเก่ียวกบั

ปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
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 ตน้ทุน (Cost) ตน้ทุนในการผลิตรถยนตน์ั้นจะเก่ียวขอ้งกบัราคาซ้ือรถยนตม์า

จากเจา้ของรถคนัเดิมค่าช้ินส่วนค่าอุปกรณ์เงินเดือนและค่าจา้งพนกังานดอกเบ้ียเงินกู้

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ 

 กอุปสงค ์(Demand) การกาํหนดราคาของรถยนตมื์อสองตอ้งข้ึนอยูก่บั

ปริมาณอุปสงคข์องรถยนตมื์อสองภายในประเทศนั้นๆดว้ยซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุป

สงคข์องรถยนตมื์อสองภายในประเทศไดแ้ก่สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศใน

ขณะนั้นสภาวะของราคานํ้ามนัอตัราในการจดัเก็บภาษีรถยนตฯ์ลฯ 

ช่องทางการจาํหน่าย (Place) โดยปกติเจา้ของรถยนตค์นแรกส่วนใหญ่จะไม่

ขายสินค้าให้กับผู ้บริโภคขั้ นสุดท้ายโดยตรงในระบบการจําหน่ายรถยนต์ก็

เช่นเดียวกนัจาํเป็นตอ้งมีคนกลางเพื่อให้สามารถกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและลด

ภาระหนา้ท่ีในการขายให้กบัเจา้ของรถสําหรับช่องทางในการจดัจาํหน่ายรถยนตมื์อ

สองโดยทัว่ไปมกัเป็นดงัน้ีเจา้ของรถยนต์ขายให้ตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) เองเพื่อ

จาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคต่อไป 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการทาํการตลาดของรถยนต์มือสอง

นั้นการโฆษณาจดัเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัมากเพราะการท่ียอดขายของรถยนตจ์ะจาํหน่าย

ได้มากหรือน้อยเพียงใดมิได้ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของรถยนต์เพียงอย่างเดียวแต่การ

โฆษณาจะทาํให้ผูบ้ริโภคทราบถึงข้อมูลต่างๆของรถยี่ห้อนั้นจนกระทัง่เกิดความ

ตอ้งการซ้ือข้ึน 

5. แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคไม่ไดห้ยุดตรงท่ีการซ้ือ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงจะกล่าวในส่วนของรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บมากเพราะการตดัสินใจแต่

ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้านหน่ึงหรือรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อ

หน่ึง 

6. ส่วนผสมทางการตลาด 

เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารทาง

การตลาดขององคก์าร ประกอบดว้ย 
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       การโฆษณา (advertising) 

         การส่งเสริมการขาย (sales promotion) 

         การขายโดยพนกังานขาย (personal selling) 

         การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relations) 

การตลาดทางตรง (direct marketing) 

7. ประวติัและความเป็นมาของรถยนตใ์นประเทศไทย 

เม่ือประมาณ 100 ปีท่ีแลว้รถยนตค์นัแรกเขา้มาวิ่งในแผน่ดินสยามถือเป็นส่ิง

แปลกใหม่บนทอ้งถนนคนยคุนัน่คงนึกไม่ถึงวา่มนัจะเป็นพาหนะสําคญัจนเป็นปัจจยั

ท่ี 5 ของผูค้นในยุคปัจจุบนัธุรกิจรถยนตย์ุคเร่ิมตน้มีเพียงรถอิมพอร์ตเจา้ของร้านเป็น

ฝร่ังต่างชาติไม่ก่ีร้านและแต่ละร้านก็สูญสลายไปในเวลาต่อมาตาํนานรถยนต์และ

ธุรกิจรถยนตต่์างเลือนไปจากความทรงจาํของคนรุ่นปัจจุบนัเสียส้ินจากฝร่ังสู่มือคน

ไทยรถคนัแรกในเมืองบางกอกปี 2406 

8. คร้ังแรกของกฎหมายรถยนต ์

เม่ือมีการใชร้ถอยา่งแพร่หลายถนนเมืองบางกอกเร่ิมมีการประลองความเร็ว

กนัจนฝุ่ นตลบสร้างความเดือดร้อนให้คนท่ีสัญจรไปมาเป็นอยา่งมากอุบติัเหตุเป็นส่ิง

ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดอุ้บติัเหตุถึงชีวิตเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคมปี 2448 แต่ก็

ไม่ทาํให้ความนิยมในการใช้รถถดถอยลงหนงัสือพิมพบ์างกอกไทม์ในสมยันั้นจึงมี

ข่าวอุบติัเหตุรถยนตช์นกบัรางไฟฟ้าพาดหวัไมใ้ห้อ่านแทบทุกวนัโดยคู่กรณีมีทั้งสอง

ลอ้สามลอ้และส่ีลอ้แมก้ระทัง่รถยนตป์ระสานงากบัรถมา้หรือคนเดินเทา้จึงเป็น 

9. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สฤษด์ิพงษ ์เพง่เล็งผล(2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโทผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทัว่ไปท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทคือ

ระดบัรายได้ระดบัฐานะทางครอบครัวและรูปแบบการดาํเนินชีวิตสําหรับปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรถยนต์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่ม

นกัศึกษาปริญญาโทคือคุณภาพระดบัราคาระดบัความปลอดภยัและยงัพบวา่รถยนตมี์
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ความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัในหน่ึงครอบครัวควรมีจาํนวนรถยนต ์ 2 คนัและราคา

รถยนตค์นัแรกของชีวติท่ีเหมาะสม 

จุลินทร์ พุดตานเล็ก(2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์นั่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้าน

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัของปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาด

ตามลาํดบัโดยผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัความแข็งแกร่งความปลอดภยัในการขบั

ข่ีการประหยดันํ้ ามนัการหาอะไหล่ง่ายการรับประกนัและรูปทรงการออกแบบดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ชนิดา สุธญัญารักษ ์ (2545) ไดท้าํการศึกษาวิจยัหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีใชใ้นการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาด 2000 ซีซีข้ึนไปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยการวิจยัคร้ังน้ีไดมุ้่งศึกษาใน 5 ดา้นคือดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา

ด้านการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลท่ีแนะนําและ

เปรียบเทียบการใชปั้จจยัดงักล่าวจาํแนกตามเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาอาชีพ

รายได้ต่อเดือนและจาํนวนสมาชิกในครอบครัวผลการวิจยัพบว่าปัจจยัโดยรวมท่ี

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็นดา้นผลิตภณัฑ์เป็นรถยนตท่ี์มีขนาดใหญ่มีท่ี

นั่งกวา้งขวางสมรรถนะของเคร่ืองยนต์รูปลักษณ์สวยงามนําสมัยหรูหราบริษัท

ผูป้ระกอบการมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจมาเป็น

เวลานาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของ

งานวจิยัโดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบใหมี้การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยตรงจาก

ผูใ้ห้ขอ้มูล 30 คน (30 ชุด) ก่อนการเก็บขอ้มูลจริง จะมีการศึกษาเบ้ืองตน้ (Pilot 

Survey) เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูต้อบท่ีมีต่อขอ้คาํถาม ตรวจสอบลาํดบัขอ้

คาํถาม ความถูกตอ้งของขอ้ถาม หากพบขอ้บกพร่องจะไดน้าํมาแกไ้ขก่อนท่ีจะใชใ้น

ทดลองจริง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดอ้าศยัการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากหน่วยทดลอง โดยผูว้ิจยัได้

พัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้ เ ป็นเค ร่ืองมือในการเก็บข้อมูล(1) ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (2) รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด (3) ขอ้มูลโดยทัว่ไปเก่ียวกบั

รถยนตส่์วนบุคคลมือสอง  

ข้ันตอนการเกบ็ข้อมูล 

งานวิจยัน้ีศึกษาและเก็บขอ้มูลซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนต์

ส่วนบุคคลมือสองท่ี Toyota Sure สาขาศรีนครินทร์ จาํนวน 325 คน ผูว้ิจยัไม่สามารถ

จะกาํหนดวนัและเวลาสําหรับเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างได ้ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างอาจ

ไม่ไดถู้กเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัจนกระทัง่ครบทั้ง 325 คน เน่ืองจากการ

ขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดอาจทาํให้กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนมีเวลาให้

ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษางานวิจยัในอดีตทาํให้ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานจาํนวน 1 สมมติฐาน

หลกั คือ  

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่างกนั 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีเ่กบ็ 

 ในการทาํงานวจิยันั้นขอ้มูลท่ีไดม้าตอ้งสะทอ้นถึงความจริง เคร่ืองมือท่ีใชจึ้ง

มีความจาํเป็นว่าตอ้งเช่ือถือได ้(Reliability) คือขอ้มูลท่ีมีค่าตรงกนัทุกคร้ังท่ีวดั ถ้า

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลสําหรับงานวิจยัไม่มีความถูกตอ้ง (Validity) และเช่ือถือได ้

(Reliability) ยอ่มทาํให้งานวิจยันั้นไม่มีคุณภาพ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) ในการ

ตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี 
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กรอบการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และตอบวตัถุประสงค์ของ

งานวิจยัน้ี 1 วตัถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี คือ ศึกษาผลกระทบของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด 

 1. คาํถามในส่วนขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณาเพื่อ

สรุปลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจากคาํถามทั้ง 5 ขอ้ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และ

การศึกษา 

 2. การตอบวตัถุประสงคข์อ้หน่ึงถึงสองโดยมีกรอบของการวเิคราะห์ขอ้มูล 

คือ เม่ือไดข้อ้มูลมา ผูว้ิจยัจะตรวบสอบวา่ตวัแปรรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดมี

การแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ดว้ยการใชส้ถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา, 2551) 

4. การวเิคราะห์ความเช่ือถือได้  

การวเิคราะห์ความเช่ือถือได ้เป็นเทคนิคท่ีใชว้ดัความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ 

โดยนาํเคร่ืองมือนั้นมาวดัหลายๆคร้ัง โดยผลท่ีไดจ้ะตอ้งเหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนั 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) งานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามสาํหรับวดัค่าตวัแปรหา้ตวั คือ 

(1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (3) การส่งเสริมการขาย (4) การ

ประชาสัมพนัธ์ (5) การตลาดทางตรง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม  

ตวัแปร Cronbach’s Alpha จาํนวนขอ้ 

การโฆษณา .762 4 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย .915 5 

การส่งเสริมการขาย .863 5 

การประชาสัมพนัธ์ .768 4 

การตลาดทางตรง .803 4 
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ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  t Sig. 

 

 

เพศ 

การโฆษณา -0.641 0.544 

การขายโดยใชพ้นกังาน -0.798 0.425 

การส่งเสริมการขาย -2.871 0.004 

การประชาสัมพนัธ์ -2.778 0.006 

การตลาดทางตรง -2.588 0.010 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.544, 0.425 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(เพศ) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการโฆษณา และ การขายโดยใชพ้นกังาน แต่ ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (เพศ) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง  

2. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อาย ุท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

อาย ุ

การโฆษณา 6.785 0.000 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.208 0.934 

การส่งเสริมการขาย 1.972 0.099 

การประชาสัมพนัธ์ 5.496 0.000 

การตลาดทางตรง 2.630 0.034 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.934, 0.099 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(อายุ) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการขายโดยใช้พนักงาน และ การส่งเสริมการขาย แต่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ การโฆษณา การ
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ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง จึงตอ้งวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่  

โดยการโฆษณามีผลกระทบกบัช่วงอายุคู่ของ 18-26 ปี กบั 36-44 และ 45-53 

ปี และคู่ของ 27-35 ปี และ 45-53 ปี ส่วนการประชาสัมพนัธ์จะมีผลกระทบกบัคู่ของ 

18-26 ปี และ 45-53 ปี สุดทา้ยการตลาดทางตรง เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่

ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ 

3. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อาชีพ ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

อาชีพ 

การโฆษณา 2.262 0.037 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.882 0.508 

การส่งเสริมการขาย 2.739 0.013 

การประชาสัมพนัธ์ 1.733 0.113 

การตลาดทางตรง 2.190 0.044 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.508, 0.113 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(อาชีพ) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการขายโดยใช้พนกังาน และ การประชาสัมพนัธ์ แต่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อาชีพ) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง จึงตอ้งวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่  

โดยเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ เพราะ ทุกคู่ 

มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ในทุกคู่  
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4. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ รายได ้ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

รายได ้

การโฆษณา 1.814 0.084 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.536 0.807 

การส่งเสริมการขาย 0.769 0.614 

การประชาสัมพนัธ์ 2.295 0.027 

การตลาดทางตรง 1.034 0.407 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.084, 

0.807, 0.614, 0.407 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (รายได)้ ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน 

การส่งเสริมการขาย และ การตลาดทางตรง แต่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (รายได)้ 

ท่ีต่างกันจะมีผลกระทบต่อ การประชาสัมพันธ์ จึงต้องวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่  

โดยเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ เพราะ ทุกคู่ 

มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ในทุกคู่ 

 5. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั

มีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

ระดบัการศึกษา 

การโฆษณา 2.605 0.025 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.745 0.590 

การส่งเสริมการขาย 1.825 0.107 

การประชาสัมพนัธ์ 2.472 0.032 

การตลาดทางตรง 3.097 0.010 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.590, 0.107 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
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(ระดบัการศึกษา) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการขายโดยใชพ้นกังาน และ การส่งเสริมการ

ขาย แต่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (ระดบัการศึกษา) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ 

การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง จึงต้องวิเคราะห์ โดยใช้

วธีิการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  

โดยเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ เพราะ ทุกคู่ 

มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ในทุกคู่ 

5. สรุปผลการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มี

อายุระหวา่ง 18-26 ปี จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอาชีพ พนกังานเอกชน/

ลูกจา้งทัว่ไป จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีรายได1้0,001-15,000 บาท 

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 167 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.4 

ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ) ท่ีต่างกนั

มีผลต่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง แต่ไม่พบ

ผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาดใช้แบบการโฆษณา และการขายโดยใช้

พนกังานขาย  

 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ) ท่ีต่างกนั

มีผลต่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

แต่ไม่พบผลกระทบกบัการขายโดยใชพ้นกังานขาย  

 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อาชีพ) ท่ี

ต่างกันมีผลต่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง แต่ไม่พบ

ผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาด ใชแ้บบ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ 

การประชาสัมพนัธ์ 

 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (รายได้) ท่ี

ต่างกนัมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ แต่ไม่พบผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาด 

ใชแ้บบ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย และ การตลาด

ทางตรง 
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 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (การศึกษา) ท่ี

ต่างกันมีผลต่อการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรงแต่ไม่พบ

ผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาด ใชแ้บบ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ 

การส่งเสริมการขาย 

ข้อเสนอแนะ  

 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ควรให้ความสําคญัในการปรับกล

ยทุธ์ทางดา้นราคาและการส่งเสริมทางการตลาด 

 ผู ้ประกอบการควรวางกลยุทธ์ท่ีสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู ้บริโภคในด้าน

ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การเก็บตวัอย่างคร้ังน้ี เป็นการเลือกเก็บขอ้มูลท่ีใดท่ีหน่ึง ในการเก็บขอ้มูล

คร้ังต่อไปควรเพิ่มสถานท่ีเก็บข้อมูลท่ีเป็นสถานท่ีจดัจาํหน่ายรถยนต์มือสองให้

มากกวา่สถานท่ีเดียว 

 สาํหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดั

เพื่อท่ีจะได้นํามาเป็นส่วนประกอบในการดํา เนินกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการได ้

 ควรทาํการสํารวจด้วยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

 ควรศึกษาถึงความพึงพอใจความคาดหวงัปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้

เพื่อให้การตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆเพื่อนําไปพฒันาปรับปรุงด้าน

วตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

 ควรศึกษาถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้การตอบสนอง

ต่อความตอ้งการดา้นต่างๆและนาํไปพฒันาปรับปรุงดา้นต่างๆ 
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