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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนต ฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย จํานวน 412 คน สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางโดยการหาคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way Anova) และ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Correlation)
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปFนเพศชาย มีอายุ 25-29 ป` มีระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี มี รายไดเฉลี่ ย ตอเดื อน 15,001-25,000 บาท และประกอบอาชี พพนักงานบริ ษัทเอกชน มี
สถานภาพโสด และสวนใหญเปFนเจาของรถยนตสวนบุคคลที่ขับขี่อยู ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ลักษณะสวนบุคคลเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตฮอนดา ซิตี้ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลักษณะสวนบุคคล เพศ อายุ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดานการขายโดยใชพนักงานขาย มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และดาน
การตลาดทางตรง มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในทิศทางตรงกันขามกันในระดับต่ํา
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ / การตัดสินใจซื้อ / รถยนตฮอนดา ซิตี้ / ผูใชรถยนตที่เปFน
สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย
ABSTRACT
This research aimed basically at exploring the impact of integrated marketing
communication (IMC) factors on decision making to purchase Honda City cars among the
members of the All New City Club, a closed group Facebook Thailand. The sample group
consisted of the 412 members of the group. The collected data were analyzed descriptively
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using mean, percentage, and standard deviation, and the hypotheses were analyzed using ttest, one-way ANOVA, and Pearson’s correlation.
The findings revealed that most of the respondents were single males, aged between
25 and 29 years, holding a bachelor’s degree with an average monthly income of 15,00125,000 Baht, and working in private firms. They identified themselves as being the owner of
the car they are using. The hypothesis testing revealed that the respondents’ different
gender, age, career, and marital status significantly affected their different purchase decision
of the Honda City cars. Likewise, their gender, age, and monthly income also significantly
and differently affect the integrated marketing communication. Moreover, a significantly
positive but low correlation was found between the personal selling aspect of IMC and
purchase decision of the Honda City cars, while a significantly negative and low correlation
was found between direct marketing and purchase decision of the Honda City cars.
Keywords: Integrated marketing communication / Purchase Decision / Honda City Cars /
Members of All New City Club the closed-group on Facebook Thailand
บทนํา
การสื่อสารเปFนเครื่องมือที่สําคัญของมนุษยในการเขาสังคม การสานสัมพันธ โดยการใชภาษาพูด
ภาษาเขียน ภาษากาย รวมไปถึงรูปภาพ เสียง เพลง และอื่น ๆ เพื่อใหผูรับสารรับรูเขาใจความหมายหมาย
และตอบสนองตามวัตถุประสงค การสื่อสารจึงไมไดเปFนเครื่องมือสําคัญระหวางการติดตอสื่อสารของมนุษยใน
ชีวิตประจําวันเทานั้น แตยังมีบทบาทอยางมากตอธุรกิจ สถาบัน องคกรตาง ๆ อยางยิ่งในเชิงการตลาด เพื่อใช
เปFนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูซื้อกับผูขาย หรือองคกรกับกลุมเปvาหมาย เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถโนมนาวพฤติกรรมของผูรับขาวสาร ใหเกิดการยอมรับ และปฏิบัติตามได
การขยายตัว ของตลาดรถยนตในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น เรื่ อย ๆ ตั้งแตรัฐ บาลในขณะนั้ นได
ประกาศใชนโยบายรถคันแรกในป` 2554 จากนั้นเปFนตนมา การที่แตละครัวเรือนจะมีทรัพยสินเปFนรถยนตจึง
ไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป ในป` 2560 สัดสวนในการถือครองรถยนตของประเทศไทยในปyจจุบันคาดการณอยูที่
ราว ๆ 227 คัน ตอประชากร 1,000 คน ซึ่งถือวาเปFนจํานวนที่มากสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศ
ไทย และพบวาตลาดรถยนตในประเทศของไทยยังมีแนวโนมขยายตัวไดอีก ทําใหการแขงขันของตลาดรถยนต
ในประเทศไทยสู ง ขึ้ น อยางตอเนื่ อ ง แตละแบรนดไดออกแบบรถยนตที่ เ หมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต (Lifestyle)
ขอจํากัด และความตองการของคนไทย โดยสวนใหญเปFนกลุมคนชนชั้นกลาง เพื่อครองความเปFนเจาตลาด แต
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ในปyจจุบันทําใหคุณภาพ ราคา และรูปลักษณของรถยนตสวยงามโดดเดน
ไมแตกตางกั น ทําใหหลาย ๆ แบรนดเริ่ มหั นมาแขงขั นกั นดวยภาพลั กษณและสไตลมากขึ้ น ซึ่งการทํ าให
ผูบริโภคเขาใจหรือรับรูในสิ่งที่แบรนดกําลังสื่อสารออกไปนั้น จึงจําเปFนตองเลือกใชสื่อที่เหมาะสมและเขาถึง
กลุ มเปv า หมายไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรถยนตฮอนดา ซิ ตี้ เปF น รถยนตยอดนิ ย มของคนไทยรุ นหนึ่ ง ดวย
สมรรถนะของเครื่องยนตผสมผสานกับรูปทรงสปอรตสวยงามทันสมัย ขนาดไมเล็กไมใหญ พรอมกับราคา
จําหนายที่ไมสูงมากนัก จึงทําใหเปFนที่ถูกใจของผูใชรถทุกกลุมตามวัตถุประสงคการใชงานที่แตกตางกัน ใน
สถานการณปyจจุบันของตลาดรถยนตที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทางวิจัยกรุงศรีคาดการณวาปริมาณ
จําหนายรถยนตของตลาดรถยนตในประเทศไทย ป` 2562 จะมีการขยายตัวประมาณ 3-5% โดยตลาดรถนั่งจะ
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เติบโตดีตามทิศทางการฟ~•นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากปyจจัยทางดานเศรษฐกิจในประเทศที่จะฟ~•นตัวดีขึ้น รวม
ไปถึงโครงการรถคันแรกที่ทยอยพนกําหนดหามซื้อขายตามเงื่อนไขของโครงการฯ ตั้งแตปลายป` 2559 เปFนตน
ไป โดยจะเรงฟ~•นตัวขึ้นในชวงป` 2560 – 2562 ซึ่งอาจมีผลทําใหเกิดความตองการซื้อรถยนตใหมประมาณ 4-5
แสนคันในชวงป` 2560-2562 นอกจากนี้คายรถทยอยเปGดตัวรถยนตรุนใหมอยางตอเนื่อง โดยผลจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลตลาดพบวา จะมีรถยนตโมเดลใหมเปGดตัวในตลาดในระยะ 1-3 ป` ขางหนาไมต่ํากวา 20 รุน
และมีความเปFนไปไดวาสูงประชาชนจะออกรถยนต เพราะในประเทศไทยยังมีอัตราการถือครองรถยนตยังอยู
ในเกณฑที่ต่ํา ดังนั้นแตละแบรนดจึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี รูปลักษณ ตลอดจนคุณสมบัติที่โดดเดนมา
แขงขันอยางดุเดือนในราคาที่แทบจะไมตางกัน
ดังนั้น จากขอมูลดังกลาว รถยนตสวนบุคคลมีปริมาณมากขึ้น จึงทําใหในประเทศไทยมีบริษัทผูผลิต
รถยนตจํานวนมาก ไดแก บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศ
ไทย และบริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปFนตน ซึ่งในแตละบริษัทมีการแขงขันทางการตลาด โดย
มีวิธีในการสื่อสารทางการตลาดอยูหลายประเภท เมื่อผูบริโภคมีความตองการที่จะซื้อรถยนต จึงมีทางเลือกใน
การตัดสินใจซื้อไดหลากหลายขึ้น ปyจจุบันการตัดสินใจซื้อรถยนตสวนบุคคลสวนใหญอาจจะเลือกตัดสินใจซื้อ
จากราคา ตราสินคา เลือกเพราะสมรรถนะของเครื่องยนตหรือการใชงาน หรือเลือกซื้อเพราะการสื่อทางการ
ตลาดแบบบู ร ณาการ ซึ่ งเปF น กลยุ ทธการสื่ อสารการตลาดที่ ถูกนํ า มาใชในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สงผลใหยอด
จําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปyจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง การจัด
กิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ เพื่อสามารถนําผล
การศึกษาดังกลาวนําไปใชเปFนแนวทางหรือประยุกตใชในการทําแผนกลยุทธและกําหนดงบประมาณในการ
สรางสื่อเพื่อการสื่อสารและการสรางรับรู รวมถึงความตองการของกลุมเปvาหมายตอรถยนตฮอนดา ซิตี้ ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFน
สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้
ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
ฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย โดย
ทําการศึกษากลุมประชากร คือ สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย จํานวน 412 คน
ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปFนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปyจจัยการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต ฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All
New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรอิสระคือ ลักษณะสวนบุคคล
378

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่
เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก
ประเทศไทย โดยใชสูตรการกําหนดกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากรของ Yamane, Taro. (1967) จะ
ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 397 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนเพื่อปvองกันคาความคลาดเคลื่อนของ
ขอมูล 15 ตัว อยาง รวมทั้งสิ้น 412 ตัว อยาง ซึ่งตั วอยางที่ ไดนั้ น ผูวิ จั ยไดเลือกใชวิธี การสุมตัว อยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling)
จํานวน 412 คน ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถามออนไลนผาน Google Drive มีทั้งหมด 3 สวน คือ สวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 คือ ปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนต ฮอนดา ซิตี้ และสวนที่ 3 คือ การตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชการเก็บขอมูล ดังนี้
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปFนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 412 คน ซึ่งจะ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย
3.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปFนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร วารสาร ที่สามารถอางอิงได ผลงานวิจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่รวบรวมตามความตองการแลว
ตรวจสอบจํานวน ความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถาม และผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติเพื่อการ
วิเคราะหผลขอมูล ดังนี้
4.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การวิเคราะหขอมูลเปFนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบ
และใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
4.3 การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพีย รสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปFนอิสระตอกัน หรือหาความสัมพันธ
ระหวางขอมูล 2 ชุด
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต ฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 412 ตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปFนเพศชาย จํานวน 215 คน คิดเปFนรอยละ 52.2 มีอายุ 25-29 ป` จํานวน 197 คน คิดเปFนรอยละ 47.8
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 383 คน คิดเปFนรอยละ 93.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000
บาท จํานวน 263 คน คิดเปFนรอยละ 63.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 235 คน คิดเปFนรอยละ
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57.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 314 คน คิดเปFนรอยละ 76.2 และมีสถานะการเปFนเจาของรถยนต จํานวน 401
คน คิดเปFนรอยละ 97.3
ขอมูลปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จากการวิเคราะหขอมูลปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมพบวาความคิดเห็นอยู
ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปFนรายดาน สามารถสรุปผลได คือ ดานการโฆษณา โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดานการสงเสริมการขาย โดยรวมอยูในระดับดี ดานการขายโดยใชพนักงานขาย โดยรวมอยูในระดับดี
ดานการตลาดทางตรง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และดานการประชาสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต ฮอนดา ซิตี้
จากการวิเคราะหขอมูล ขอมูลเกี่ยวกับ การตัดสิ นใจซื้อรถยนต ฮอนดา ซิ ตี้ พบวาการตัด สินใจซื้ อ
รถยนต ฮอนดา ซิตี้ สามารถสรุปไดคือ รถยนตคันกอนหนาที่ทานเปFนเจาของ ยี่หออะไรและรุนอะไร พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม ไมมีรถยนตคันกอนหนาที่เปFนเจาของ จํานวน 328 คน คิดเปFนรอยละ 79.6 โดยลักษณะ
การใชงานรถยนต พบวา ใชงานในเมือง ออกตางจังหวัดเปFนครั้งคราว จํานวน 274 คน คิดเปFนรอยละ 66.5
ซึ่งมีความถี่ในการใชงานรถยนตทุกวัน จํานวน 259 คน คิดเปFนรอยละ 62.9 โดยสวนใหญมักใชรถยนตคน
เดียว จํานวน 250 คน คิดเปFนรอยละ 60.7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักตัดสินใจซื้อรถยนต ฮอนดา ซิตี้
ดวยตัวเอง จํานวน 203 คน คิดเปFนรอยละ 49.3 จากการเลือกซื้อรถยนต ฮอนดา ซิตี้ มีการหาแหลงขอมูล
จากบทวิจารณจากผูเชี่ยวชาญผานสื่อตาง ๆ จํานวน 120 คน คิดเปFนรอยละ 29.1 เปFนตน
จากผูตอบแบบสอบถามในการพิจารณาประเด็นที่ใชในการตัดสินใจซื้อรถยนต ฮอนดา ซิตี้ พบวา
ดานราคา/โปรโมชั่น มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชรถยนต ฮอนดา
ซิตี้ ตอ จํานวน 374 คน คิดเปFนรอยละ 90.8 เปFนตน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทยที่
แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทยที่มีเพศ
อายุ รายได#เฉลี่ ยตอเดือน อาชีพ และสถานภาพแตกตางกั น มีผลตอการตัด สินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิ ตี้
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีคา Sig. นอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง
และปฎิเสธสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล#องกับสมมติฐานที่ตั้งไว#
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทย มี
ผลตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทยที่มีเพศ
อายุ รายได#เฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีผลตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีคา Sig. นอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง และปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก ซึ่งสอดคล#องกับสมมติฐานที่ตั้งไว#
สมมติฐานที่ 3 ปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตฮอนดา ซิตี้ของสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ด#านการขายโดยใช#พนักงานขาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตฮอนดา ซิตี้ของสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และด#านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธตอการ
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ตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ของสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขามกันในระดับต่ํา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต ฮอนดา
ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายผล
ไวดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลพบวาผูใชรถยนตฮอนดา ซิตี้ ที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All
New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย จํานวน 412 คน สวนใหญเปFนเพศชาย มีอายุ 25-29 ป` สถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พพนั กงานบริษัทเอกชน มีร ายไดเฉลี่ย ตอเดื อน 15,00125,000 บาท และมีสถานะการเปFนเจาของรถยนต ซึ่งกลุมตัวอยางเปFนชวงวัยทํางานเริ่มตนไมเกิน 10 ป` และ
เปFนเพศที่อาจจะใหความสนใจเกี่ยวกับรถยนตมากกวาเพศหญิง แตดวยฐานเงินเดือนที่ไมสูงมาก จึงทําให
สนใจรถยนตที่ขนาดไมใหญ แตก็ไมเล็กจนเกินไป ที่มีรูปลักษณสวยงามทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิ ริ ก ร แสนชั ย นาท (2556) ไดศึ ก ษาเรื่ อง ปy จ จั ย ที่ มี อิทธิ พลตอการตั ด สิ น ใจซื้ อรถยนตประหยั ด พลั ง งาน
มาตรฐานสากล (Eco car) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปFนเพศชาย อายุระหวาง 21-30
ป` รายไดต่ํากวา 15,000 บาท เนื่องจากราคาไมแพง ประหยัดน้ํามันมากที่สุด และสามารถผอนชําระไดใน
ราคาไมสูง
จากการวิเคราะหปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูใชรถยนตฮอนดา ซิตี้ ที่เปFน
สมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย จํานวน 412 คน พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมการขายและการขายโดยพนักงานขายอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปFนรายขอ
การสงเสริมการขายอยูในระดับดีทุกขอ ไดแก อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บริการเพิ่มเติม และของแถม ในขณะที่การ
ขายโดยพนักงานขาย รายขอไดแก พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็วและใสใจในรายละเอียดตาง ๆ และ
ติดตามผลอยางใกลชิด พนักงานขายใหขอมู ลเกี่ ยวกับสิ นคาไดครบถวนและนาสนใจ และพนั กงานขายมี
บุคลิกภาพ และการพูดจาสุภาพขณะเสนอขายสินคาและบริการ อยูในระดับดีมาก ตามลําดับ สวนพนักงาน
ขายมีการแตงกายเหมาะสม สุภาพเรียบรอย อยูในระดับดี อาจเนื่องมาจากรถยนตถือเปFนสินคาเจาะจงซื้อ มี
ราคาแพง อายุการใชงานยาวนาน มีการวางแผนกอนการตัดสินใจ และความพยายามในการซื้อ ดังนั้นการ
สงเสริมการขายตาง ๆ มีผลตอความรูสึกคุมคาของผูซื้อในการซื้อของราคาถูก อีกทั้งความเอาใจใสดูแลของ
พนั ก งานขาย การใหเกี ย รติ ลู ก คา สามารถสรางควาภาคภู มิ ใ จ สรางคุ ณคาใหลู ก คาทางดานความรู สึ ก
สอดคลองกับงานวิจัยของจารุพันธ ยาชมภู (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปyจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี พบวาปyจจัยดานการสงเสริมการตลาด และการแตงกายของพนักงาน สงผลเชิง
บวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต ขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี แสดงถึงความตองการของลูกคาในดานรายการ
ของแถม สวนลด และเงื่ อ นไขในการชํ า ระเงิ น อยางเหมาะสม มี ก ารทดลองขั บ เพื่ อ ใหสามารถเสริ ม
ความสามารถในการตัดสินใจไดแมนยํามากขึ้น อีกทั้งพนักงานที่แตงกายสุภาพ เรียบรอย จะสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต ขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี
เมื่อพิจารณาปyจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
ฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตที่เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย สามารถนํามา
อภิปรายผลตามรายดานได ดังนี้
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ด#านการขายโดยใช#พนักงานขาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ ของสมาชิก
กลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทย ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ซึ่งหมายถึงพนักงานขายมี
ผลตอการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนตของผู บริ โ ภค อาจเนื่ องมากจากบุ คลิ กภาพ การแตงกาย ศิ ล ปะในการพู ด
ตลอดจนการบริการที่ดี ความใสใจในรายละเอียดของลูกคาทําใหเกิดความเชื่อถือและความพึงพอใจ อีกทั้ง
รถยนตเปFนสินคาเปFนสินคาที่ตองใชขอมูล ระยะเวลาในการตัดสินใจ และการใชบริการหลังการขาย พนักงาน
ขายที่มีการติดตามและดูแลลูกคาอยางใกลชิดจะสรางไววางใจแกลูกคา จึงทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับสมนึก เอื้อจิระพงษพันธ สุพิศ ฤทธิ์แกว และจาตุรนต ชุติธรพงษ (2557) ไดศึกษาปyจจัยทีสงผล
ตอการเลือกซื้อรถยนต เต็นทรถ และบริษัทใหสินเชื่ อเชาซื้อสํ าหรับรถยนตใชแลว กรณีศึกษาผูบริโภคใน
จังหวัดสุราษฎรธานี และสงขลา พบวาลูกคาจะใหความสําคัญกับการไดรับการบริการของบริษัทสินเชื่อรถยนต
ซึงสามารถสะทอนผานการใหบริการของพนักงาน ภาพลักษณ ชื่อเสียงของบริษัท และกระบวนการใหบริการ
ของบริษัท เมื่อเทียบกับบริษัทสินเชื่อหรือเต็นทรถยนตใชแลวที่มีความหลายหลายและคุณภาพของรถยนตที่
ไมแตกตางกั น ในขณะที่อติช าติ โรจนกร และกฤช จริ นโท (2561) ไดศึกษาเรื่องการรั บรู การสื่อสารทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริดของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี กลับพบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่ใหความสําคัญกับพนักงานขายสามารถตอบขอสงสัยไดอยางถูกตองและเปFนกลาง มีโอกาสที่
จะซื้อรถยนตไฮบริดมากกวา การที่พนักงานขายที่มีความสุภาพออนนอม และพนักงานที่เขาใจคุณสมบัติของ
รถเปFนอยางดี
ด#านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ ของสมาชิกกลุมปGด All
New City Club ในเฟซบุPก ประเทศไทย ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ซึ่งหมายถึงการตลาดทางตรงมีผลตอ
การตัดสิในซื้อรถยนตของผูบริโภค เนื่องจากการสงขอมูลการสงเสริมการขายตาง ๆ ไดแก SMS Email หรือ
เอกสาร ไปยั งผู บริโ ภคหรื อลู กคาใหทราบกอนใคร ซึ่ งจะสามารถดึงดู ด ความสนใจ ใหความสํ า คั ญ สราง
ความรูสึกเปFนคนพิเศษใหแกผูบริโภคหรือลูกคาได แตไมสอดคลองกับศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และวริษฐา ภัทร
เสนี (2556) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของการตลาดที่ไมใชสื่อ (Below the Lin Marketing) ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การสงตรงทางไปรษณียและการแจงขาวสารทาง
โทรศัพท ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง เนื่องจากหากขอมูลที่สงไปไมมีรายละเอียดมากพอจะทําให
ผูบริโภคเพิกเฉยไมสนใจ อีกทั้งหากเขาถึงลูกคามากจนเกินไปอาจสรางความรําคาญใจ และกอใหเกิดทัศนคติ
และความรูสึกดานลบกับตราสินคา ฉะนั้นผูบริโภคจึงใหความสําคัญในการพบปะและรับขอมูลจากพนักงาน
ขายโดยตรง เพราะบุคลิก มนุษยสัมพันธ และความนาเชื่อถือของพนักงานขายโดยตรงจะนําไปสูการตัดสินใจ
ซื้อในที่สุด
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ รถยนต ฮอนดา ซิตี้ ของผูใชรถยนตฮอนดา ซิตี้ ที่
เปFนสมาชิกกลุมปGด All New City Club ในเฟซบุPกประเทศไทย จํานวน 412 คน พบวาผูตอบแบบสวนถาม
สวนใหญเปFนเจาของรถยนต ฮอนดา ซิตี้ เปFนคันแรกในชีวิตจํานวน 328 คน มักจะใชรถคนเดียว ใชทุกวัน
เนนใชงานในเมืองและออกตางจังหวัดเปFนครั้งคราว โดยตัดสินใจซื้อรถยนตฮอนดา ซิตี้ ดวยตนเอง หาขอมูล
จากบทวิจารณของผูเชี่ยวชาญผานสื่อตาง ๆ และเว็บไซตที่เกี่ยวกับรถยนต ซึ่งราคา/โปรโมชั่นมีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด สอดคลองกับอรสา ทาปาสาย (2555) ไดศึกษา ปyจจัยที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อรถยนต
คันแรกของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาปyจจัยดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมทุกดานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตคันแรกของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคให
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ความสําคัญในระดับสูง ไดแก ระยะเวลาในการผอนชําระ ผอนไดนาน การจัดขอเสนอเงินดาวนและอัตรา
ดอกเบี้ ย ในการผอนชํา ระใหกั บ ลู กคาในอัต ราที่ ต่ํ า และสมเหตุส มผล การใหของแถมหรื ออุ ป กรณตกแตง
เพิ่มเติม เชน ชุดอุปกรณตกแตงภายนอก การเคลือบสี พนกันสนิม ประกันภัยชั้น 1 และ การใหสวนลด เมื่อ
ซื้อดวยเงินสด
ข#อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะหลักษณะสวนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม ควรกํา หนดกลยุ ทธทางการสื่ อสาร
ทางการตลาดใหสอดคลองกับกลุมเปvาหมายเพศชาย อายุระหวาง 18 – 35 ป` ซึ่งอาจจะเปFนผูซื้อ ผูขับขี่ หรือ
ทั้งสองสถานะ เนื่ องจากเปFนกลุมที่ สนใจในรถยนตเพื่อใชเปFน รถยนตคั นแรก โดยมุงเนนไปที่การนําเสนอ
ภาพลักษณที่โดดเดน และทันสมัย และนอกจากนี้ผูใชสวนใหญมักใหความสําคัญกับตนเองในการตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น การนําเสนอการสื่อสารจึงควรสะทอนความเปFนตัวเองของผูใชไดเปFนอยางดี สอดคลองกับเรื่องราวและ
ประสบการณของผู ขั บ ขี่ เพื่ อใหเกิ ดความเชื่ อมโยงระหวางรถยนตและผู บริ โ ภค โดยวางแผนการใชสื่ อที่
สามารถสรางผลกระทบ (Impact) และเขาถึงกลุมเปvาหมายอยางทั่วถึง เชน สื่อออนไลน สื่อสังคมออนไลน
ตาง ๆ เชน Facebook Youtube Twitter เกมส และซีรียวัยรุนออนไลน เปFนตน
ในดานการสื่อสารทางการตลาด พบวา ผูบริโภคใหความคิดเห็นในเรื่องการโฆษณาผานสื่อออนไลน
คือ Facebook ในระดับดี ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีความสนใจในสื่อออนไลนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ไดแก Youtube
Instagram และ Twiitter ที่มีบทบาทสําคัญกับผูคนในปyจจุบัน และเนื่องจากโฆษณาทางโทรทัศนไดรับความ
สนใจนอยลงและหันมารับสื่อ ขาวสาร ฟyงเพลง ดูละครผานโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอื่น ๆ มากขึ้น รถยนต
ฮอนดา ซิตี้ จึงควรจะมุงเนนการทําการสื่อสารผานโฆษณาออนไลนใหหลายหลายเพิ่มมากขึ้น ที่มีเนื้อหาที่
นาสนใจและสรางการรับรู การจดจําได การระลึกถึง และการพูดถึงสินคาใหอยูในใจผูบริโภคเสมอ อีกทั้ง
งบประมาณในการใชสื่อออนไลนยังต่ํากวาสื่อแพรภาพและกระจายเสียง ทําใหมีโอกาสในการใชหลากหลาย
เครื่องมือและหลากหลายสื่อในการสื่อสารการตลาด
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจซื้อรถยนต
ฮอนดา ซิตี้ และขอมูลจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่นํามาอางอิงพบวา การขายโดยพนักงานขายมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค ทั้งความรอบรูเกี่ยวกับขอมูลของรถยนต การใหคําแนะนํา การแตงกาย บุคลิกภาพ มารยาท
และการบริการ ลวนมีความสําคัญในการสรางความประทับใจ ความนาเชื่อถือตอตราสินคา ดังนั้นฮอนดา ตอง
พัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย พรอมสรางพนักงานขายที่ลูกคาตองการเพื่อเปFนสื่อในการสรางภาพลักษณที่
ดี เปFนตัวแทนขององคกรในการบริการลูกคา สรางตนแบบและมาตรฐานในการบริการในอุตสาหกรรมยาน
ยนต รวมไปถึงการออกแบบเครื่องแบบพนักงานที่สวยงามดูดี เปFนเอกลักษณ สรางการจดจําแกกลุมเปvาหมาย
และผูบริโภค
เอกสารอ#างอิง
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