บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทนี้ทําการบรรยายสรุปสาระที่เปนสวนสําคัญของการวิจัยขอมูล การวิเคราะหดวย
เครื่องมือตามทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธทางการตลาด การวางแผนการตลาด ขอจํากัดใน
การวิจัยและขอเสนอแนะโดยผูวิจัยไดบรรยายสรุปไวดังตอไปนี้
6.1 การวิจัยขอมูล
6.1.1 สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยนี้มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขตอําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ผูบริหารสามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด และพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.1.2 ความมุงหมายของงานวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือ
สอง
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง
วัฒนธรรมที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง
3. เพื่อศึกษาศึกษาการเลือกซื้อรถยนตมือสองไดแก ลักษณะของรถ ราคา
แหลงที่จําหนาย การสงเสริมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง
4. เพื่อศึกษาเพื่อวางแผนทางการตลาดสําหรับธุรกิจซื้อขายรถยนตมือสอง
6.1.3 สมมุติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อ
รถยนตมือสอง
2. ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อรถยนต
มือสอง
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6.1.4 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากไมทราบจํานวนกลุมตัวอยางที่แนนอนการกําหนดขนาดตัวอยางใชในการคํานวณจาก
สูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาดตัวอยางทั้งหมด 400 คน การเลือกกลุมตัวอยางใช
วิธีสะดวกและวิธีแบบเจาะจง โดยการเก็บขอมูลแบบสอบถามกับผูบริโภคในเขตอําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 3
สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่ง
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได การศึกษา เปนแบบเลือกตอบจํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนตมือสองไดแก
ลักษณะของรถ ราคา แหลงที่จําหนาย การสงเสริมทางการตลาด เปนแบบเลือกตอบจํานวน 12
ขอ
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นไดแก เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบลิ
เคิรท (Likert Scale) โดยใชกับแบบสอบถามจํานวน 9 ขอ
แหลงขอมูล (Source of Data)
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือ
สองของผูบริโภค
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควา
จากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้
1.1 ศึกษาตํารา บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
1.2 หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ และรายงานที่เกี่ยวของ
1.3 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
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1.4 จากการสังเกตโดยผูวิจัยไดใชวิธีจากการสังเกตจากการ
เปลี่ ย นแปลงของสถานการณ ป จ จุ บั น ที่ มี ผ ลกระทบต อ แนวโน ม ด า นกลยุ ท ธ ข องบรรดา
ผูประกอบการดวยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรมโดยตรง มีตัวกลางจากสื่อหรือปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธของผูประกอบการและเปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเชน
การสอบถามขอมูลบางอยางจากพนักงานของผูประกอบการ การสังเกตการณการจัดการสงเสริม
การขายของผูประกอบการตามเทศกาลหรือโอกาสตางๆ
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถาม
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 400 คน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
2.1 ขอจดหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม
2.2 ดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
1. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน
30 ชุดแลวนําผลที่ไดไปปรับปรุงเพื่อใหแบบสอบถามไดมาตรฐานแลวทําการวิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Conefficient) ของครอนบัคแอลฟา
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเทากับ 0.869
2. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความ
ถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม และนํามาใชวิเคราะหขอมูลทั้งหมด 400 ชุด
3. ลงรหัสและนําขอมูลมาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผล
ดวยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science)
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยการแจกแจงจํานวน คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน มีดังนี้
สมมุติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคมีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง
ที่แตกตางกัน แบงเปนดังนี้
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1. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 กลุม ใชสถิติ t-Test
2. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุมขึ้นไปใช การ
วิเคราะหความแปรปรวมทางเดียว (One way ANOVA) ใชสถิติ F-Test กรณีที่พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือ
ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามวิธี Least Significant Difference (LSD)
เพศ ใชการทดสอบ t-Test เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม คือ เพศ
ชาย และเพศหญิง
อายุ ใชการทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน
สถานภาพ ใชการทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน
อาชีพ ใชการทดสอบคา F-Test ใชการวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน
รายไดตอเดือน ใชการทดสอบคา F-Test ใชการวิเคราะหแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน
ระดับการศึกษา ใชการทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหการแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA)
สมมุติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อ
รถยนตมือสอง
ใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด คือ ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นกับการเลือกซื้อรถยนตมือสอง
การอภิปรายผล
ผลการวิจัย สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิงอายุระหวาง 26-35 ป รองลงมา อายุ 36-45 ป มีสถานภาพสมรส เปนพนักงานบริษัทเอกชน
รองลงมาคือ เจาของกิจการ มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมามีรายไดตอเดือน
20,001-30,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส
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2. การวิเคราะหการเลือกซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค ผูบริโภคสวนใหญ
มีจํานวนรถมือสองในครอบครอง 1-2 คัน รองลงมาคือ ไมมีในครอบครอง สนใจรถประเภทรถเกง
รองลงมาเปนรถประเภทรถกระบะ สนใจรถโซนเอเชีย รองลงมาเปนรถโซนยุโรป และจําผูบริโภค
สวนใหญสนใจยี่หอโตโยตา รองลงคือยี่หอฮอนดา ผูบริโภคสวนใหญสนใจรถยี่หอบีเอ็มดับเบิ้ลยู
รองลงรถยี่หอเบ็นซ ผูบริโภคสวนใหญเลือกรถที่อายุการใชงาน 1-2 ป เลือกขนาดเครื่องยนต
1,500-2,000 ซีซีเปนสวนใหญ รองลงมาขนาดเครื่องยนตนอยกวา1,500 ซีซี สวนใหญเลือกระดับ
ราคา 300,000-600,000 บาท รองลงมานอยกวา 300,000 บาท เลือกวิธีการชําระเงินดวยเงินผอน
ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ เ ลื อ กแหล ง ซื้ อ ขายบริ เ วณหลั ก สี่ รองลงบริ เ วณแจ ง วั ฒ นะ ผู บ ริ โ ภครั บ
แหลงขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร รองลงมาเปนเว็บไซตผูบริโภคสวนใหญเลือก
โปรโมชั่นโปรโมชั่นมีบริการหลังการขาย, คาแรงฟรี, พรอมสํารองรถใชระหวางซอม รองลงมาเลือก
โปรโมชั่นดาวนต่ํา, ผอนนาน, ดอกเบี้ยต่ํา
3. การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นของผูบริโภค จากภาพรวม
ผูบริโภคใหความสําคัญดานปจจัยสิ่งกระตุนอื่นอยูในระดับสําคัญมาก โดยเศรษฐกิจชะลอตัว
สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง และรองลงมา เทคโนโลยีทําใหรถประหยัดน้ํามันมากขึ้น
ความสนใจตอพลังงานทางเลือก การลดภาษีน้ํามันทําใหผูบริโภคหันมาใชน้ํามันมากขึน้ มาตรการ
หลัก 6 มาตรการจะชวยกระตุนการใชจายของผูบริโภค อยูในระดับสําคัญมาก อัตราดอกเบี้ยสูง
ส ง ผลต อ การปล อ ยสิ น เชื่ อ สํ า หรั บ รถยนต มื อ สองรั ฐ บาลสนั บ สนุ น การติ ด ตั้ ง ก็ า ซเอ็ น จี วี ช ว ย
สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกของผูบริโภค การใชรถใหมใหภาพลักษณที่ดีกวารถมือสอง
ผูบริโภคใหความคิดเห็นระดับ ปานกลาง และกลัวการใชรถมือสองเนื่องจากกลัวเปนรถที่เกิด
อุบัติเหตุผูบริโภคใหความเห็นอยูในระดับนอย
4. การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอ
การเลือกซื้อรถยนตมือสอง
เพศ
เพศที่แตกตางสงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองที่แตกตาง ไดแก
เพศหญิงสนใจรถเกงมากกวาเพศชาย เพศชายสนใจรถกระบะมากกวาเพศหญิง
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อายุ
อายุที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองที่แตกตางกัน
ไดแก
 ผูมีอายุนอยกวาจะมีรถยนตมือสองในครอบครองนอยกวาผูที่มี
อายุมากกวา
 ผูที่มีอายุนอยกวาสนใจรถประเภทรถกระบะมากกวาผูที่มีอายุ
มากกวา
 ผูที่อายุมากกวาสนใจรถโซนยุโรปมากกวาผูที่มีอายุนอยกวา
 ผูที่อายุมากกวาสนใจรถที่มีระดับราคามากกวาผูที่มีอายุนอย
กวา
สถานภาพ
ผูมีสถานภาพโสดมีการเลือกซื้อรถยนตมือสองมากกวาผูมีสถานภาพ
สมรสในดานจํานวนรถมือสองอยูในครอบครอง วิธีการชําระเงินดวยเงินผอน ดานขอมูลขาวสาร
หนังสื อพิม พ วารสาร นิ ตยสาร โปรโมชั่น ติดตั้ งระบบก็าซฟรี โปรโมชั่ นมีบริการหลังการขาย,
คาแรงฟรี, พรอมสํารองรถใชระหวางซอม แตผูที่มีสถานภาพสมรสสนใจโปรโมชั่นจัดไฟแนนทไม
ตองมีผูค้ําติดแบ็คลิสเครดิตยูโรผานงายมากกวาผูมีสถานภาพโสด
อาชีพ
ผูที่มีอาชีพเจาของกิจการมีการเลือกซื้อรถยนตมือสองมากกวาผูที่
ประกอบอาชีพอื่นๆ ในดานจํานวนรถมือสองอยูในครอบครอง รถโซนยุโรป แหลงซื้อขายบริเวณ
รัตนาธิเบศนและผูที่มีอาชีพพอบาน/แมบานมีการเลือกซื้อรถยนตมือสองมากกวาผูที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ ในดานโปรโมชั่นจัดไฟแนนทไมตองมีผูค้ํา, ติดแบ็คลิสเครดิตยูโรผานงาย
รายได
ผูที่มีระดับรายไดมากมีการเลือกซื้อรถยนตมือสองมากกวาผูที่มรี ะดับ
รายไดนอยในดานจํานวนรถมือสองในครอบครอง รถโซนยุโรป รถโซนอเมริกาไดแก ฟอรดและเชพ
โรเล็ต ระดับราคา แหลงซื้อขายบริเวณรัตนาธิเบศนผูที่มีระดับรายไดนอยมีการเลือกซื้อรถยนตมือ
สองมากกวาผูที่มีระดับรายไดนอยในดานรถโซนเอเชีย ผูที่มรี ายไดระดับปานกลางมีการรับรูขอมูล
ทางเว็บไซตมากวาระดับรายไดอื่นๆ
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การศึกษา
ผูที่มีการศึกษาระดับสูงมีการเลือกซื้อรถยนตมือสองมากกวาผูที่มี
การศึกษาระดับต่ําในดานจํานวนรถมือสองในครอบครอง รถประเภทรถเกง รถโซนยุโรป รถโซน
อเมริกาไดแก ฟอรดและเชพโรเล็ต ระดับราคา ผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวามีการเลือกซื้อรถยนต
มือสองมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับสูง ในดานแหลงซื้อขายบริเวณรัตนาธิเบศน ประเภทขาวสาร
จากเพื่อน
5. การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นที่แตกตางกันสงผลตอการ
เลือกซื้อรถยนตมือ สองที่แตกตางกันพบวาปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นสงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือ
สองทางทางดานจํานวนรถมือสองที่ครอบครอง อายุการใชงาน วิธีการชําระเงินในระดับมากโดย
มีความสัมพันธเปนรอยละ 0.67 0.67 0.55 ตามลําดับ ทางดานระดับราคามีค ว า ม สั ม พั น ธ ใ น
ระดั บ ปานกลาง ขนาดเครื่ อ งยนต แ ละแหล ง ซื้ อ ขายมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นระดั บ น อ ยโดยมี
ความสัมพันธเปนรอยละ 0.22 0.11 0.11 ตามลําดับ และสงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง
ทางดานประเภทขาวสารและโปรโมชั่นในระดับมากโดยทั้งคูมีความสัมพันธเปนรอยละ 0.67 และ
ถาจําแนกประเภทขาวสารพบวา คนรูจัก มีความสัมพันธในระดับมาก เว็บไซต เพื่อน โฆษณาทาง
ทีวีและวิทยุ มีความสัมพันธระดับ ปานกลาง หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร มีความสัมพันธใน
ระดับนอยและถาจําแนกประเภทของโปรโมชั่นพบวา จัดไฟแนนทไมตองมีผูค้ํา,ติดแบ็คลิสเครดิตยู
โรผานงาย มีความสัมพันธในระดับมาก ทดลองขับฟรี มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ติดตั้งระบบก็าซฟรี ดาวนต่ําผอนนานดอกเบี้ยต่ํา รับประกันชนหนัก 100 % รับประกันเครื่องยนต
เกียรแอร 6 เดือน มีความสัมพันธในระดับนอย
6.2 การวิเคราะหดวยเครื่องมือตามทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธทางการตลาด
จากตัวเลขของผูประกอบการระบุวายอดขายของธุรกิจรถยนตมือสองอยูที่ประมาณ
1 ลานคัน/ป มีอัตราสวนเพิ่มจากรถยนตใหมประมาณ 5-6% มีการหมุนเวียน ตลาดประมาณ 1
ลานคัน มีมูลคาประมาณ 3 แสนลานบาทซึ่งมีมูลคาของตลาดที่สูงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบริษัทซึ่ง
ทําธุรกิจดานการเงินหรือการเชาซื้อ, ผูประกอบการอิสระรวมถึงบริษัทรถยนตตางวางเปาหมาย
เพื่อเขามามีสวนรวมในธุรกิจรถมือสอง
จากสถานการณข องตลาดรถใหม ใ นป จ จุ บัน ยอดขายรถยนต เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
ถดถอยตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 ในสวนของยอดขายสะสมโดยรวมในชวง มกราคม-พฤศจิกายน
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2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 5.56 แสนคัน ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปที่แลว แบงเปนรถยนต
นั่ง 2.02 แสนคั น เพิ่ ม ขึ้ น 28.4% รถปก อัพ 1 ตัน 3.03 แสนคน ลดลง 15.5 ทั้ ง นี้จ ากตั ว เลข
ดังกลาวมาจากสภาพปญหาในปจจุบันคือ การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ ที่ไดรับผลกระทบจาก
การหดตัวของเศรษฐกิจโลก และความไรเสถียรภาพและความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ
สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคลดต่ําลง
ขณะเดียวกันก็มีนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพื่อชวงชิงกลุมลูกคาในตลาดโดย
พยายามรักษากลุมลูกคาเกาและชวงชิงกลุมลูกคาใหมในตลาดซึ่งจากการวิจัยผูวิจัยสามารถสรุป
ประเด็นหลักๆ ในการวางแผนการตลาดโดยใชเครื่องมือทางการตลาดไดแก STP (Segment
Target Position), Five Force Competitive Analysis, SWOT Analysis , 4P Marketing Mix
Analysis ตามหัวขอตางๆ ดังนี้
6.2.1 ทําการวิเคราะหตลาดภายใตวิธีการ STP Analysis
การแบงสวนตลาด
จากการวิเคราะหตลาดพบวาสามารถทําการแบงตลาดออกเปน 2 สวน คือ
1. ตลาดระดับบน คือ ตลาดผูที่มีกําลังซื้อสูง
2. ตลาดระดับทั่วไป คือ ตลาดของผูที่มีกําลังซื้อระดับปานกลางถึงต่ํา
การกําหนดตลาดเปาหมาย
ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองสามารถจําแนกผูประกอบการ
ออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ
1. กลุมบริษัทรถยนตที่เขามาดําเนินกิจรถยนตมือสอง ซึ่งจะเนนทั้งตลาด
ระดับบนที่มีกําลังซื้อสูง และตลาดระดับทั่วไปที่มีกําลังซื้ออยูในระดับปานกลาง
2. กลุมดีลเลอรหรือเตนทรถจะเนนกลุมลูกคาในตลาดระดับทั่วไปที่มีกําลัง
ระดับปานกลางถึงต่ําซึ่งจะครอบคลุมผูบริโภคสวนมาก
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการ
1. กลุมบริษัทรถยนตที่เขามาดําเนินกิจรถยนตมือสอง มีการวางตําแหนง
สินคาของตนเองเปนสินคาที่มีคุณภาพและระดับราคาที่สูง มีการบริการและระดับความเชื่อมั่นที่
สูง
2. กลุมดีลเลอรหรือเตนทรถยนตมีการวางตําแหนงสินคาของตนเองเปน
สินคาที่มีคุณภาพและระดับราคาปานกลาง มีบริการและระดับความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง
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6.2.2 การวิเคราะหการแขงขันโดยพิจารณาจาก Five Competitive Force Model
ในภาพรวมทั้งหมดของปจจัยการแขงขันธุรกิจรถยนตมือสองสามารถสรุปได
ดังนี้
- การแขงขันธุรกิจรถยนตมือสองมีมากขึ้น
- การเขามาของคูแขงรายใหมเริ่มมีมากขึ้น
- สินคาทดแทนเริ่มมีมากขึ้นและจะมากขึ้นอีกในอนาคต
- อํานาจตอรองของลูกคามีมาก
- อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบมีไมมากเทาที่ควร
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6.2.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
ตารางที่ 71
ตารางสรุปการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

กลุมบริษัทรถยนต
1. มีการสนับสนุนดานเงินทุน ดานบริหาร
จัดการสูง
2. มีความไดเปรียบดานแหลงวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและราคาถูก
3. มี Global Brand ที่มั่นคงและนาเชื่อถือ
1. สินคาไมมีความหลากหลาย
2. สินคามีราคาแพง
3. มีตนทุนในการบริหารจัดการสูง
1. มีความไดเปรียบในการประหยัดตอ
ขนาด (Economy of Scale)
2. เมื่อพิจารณาจากระดับราคาและความ
คุ ม ค า ที่ ไ ด ร ถ ย น ต มื อ ส อ ง ส า ม า ร ถ
ตอบสนองความตองการไดมากกวา
3. เปนโอกาสของเต็นทสําหรับผูบริโภคที่
ตองการสินคาที่มีคุณภาพ ระดับการบริการ
ที่มีมาตรฐาน
1. จําเปนตองแยงชิงสวนแบงตลาดจาก
คูแขงในตลาด
2. รัฐบาลสงเสริมรถประหยัดน้ํามัน eco
car
3. ผูประกอบการอิสระมีการนําเขารถใหม
ราคาถูกจากจีน
4. วิกฤตเศรษฐกิจ ราคาน้ํามันโลกที่มี
ราคาสูง การเมืองภายในประเทศ

กลุมดีลเลอรหรือเตนทรถ
1. สินคามีความหลากหลาย
2. สินคามีราคาถูกกวา

1. สินคาขาดความเชื่อถือ
2. ไมมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ
1. มีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงเนื่องจากไมตอง
เสียคาจายในการบริหารจัดการที่สูงนัก
2. รถยนตมือสองมีราคาถูกกวาผูขาย
รถยนตมือสองจากบริษัทผูผลิตรถยนต

1. จําเปนตองแยงชิงสวนแบงตลาดจาก
คูแขงในตลาด
2. รัฐบาลสงเสริมรถประหยัดน้ํามัน eco
car
3. ผูประกอบการอิสระมีการนําเขารถ
ใหมราคาถูกจากจีน
4. วิกฤตเศรษฐกิจ ราคาน้ํามันโลกที่มี
ราคาสูง การเมืองภายในประเทศ
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6.2.4 การวิเคราะหกลยุทธดานการตลาด ดวย 4P Marketing Mix Analysis
กลยุทธการทําตลาดดวยผลิตภัณฑ
ผูดําเนินธุรกิจในตลาดสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม
1. กลุมบริษัทรถยนตที่เขามาดําเนินกิจการรถยนตมือสองเลือกขาย
เฉพาะสินคาของแบนดยี่หอนั้นเพียงยี่หอเดียว แตเนนที่คุณภาพของสินคาซึ่งจะมีการรับประกัน
ตามเงื่อนไข
2. กลุมดีลเลอรหรือเตนทรถผลิตภัณฑมีความหลากหลายกวาไม
จํากัดแตเพียงยี่หอใดยี่หอหนึ่ง
กลยุทธการทําตลาดดวยราคา
ผูประกอบการมักจะแขงขันโดยราคา (Price Competition) โดยจะตั้ง
ราคาขายเปนแบบ Cost Plus คือตั้งราคาขายโดย mark up on cost โดยกําหนดเปาหมายใน
อัตราผลตอบแทนที่คอนขางแนนอน (Profit Margin) แลวบวกกําไรเขากับตนทุนเปนราคาขายโดย
ราคาขายที่ตั้งไวจะอางอิงตามปริมาณความตองการของผูบริโภคและจํานวนรถที่เขาสูตลาดเปน
หลั ก บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต รถยนต จ ะมี ร าคาขายที่ สู ง กว า ธุ ร กิ จ รถยนต มื อ สองที่ ดํ า เนิ น โดยกลุ ม
ผูประกอบการอิสระเนื่องจากตนทุนที่สูงกวาประมาณ 15%
กลยุทธการทําตลาดดวยชองทางการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนายสินคาของรถยนตมือสองจะอยูบริเวณหนาราน
ของกิจการนั้นๆ โดยเนนที่ชานเมืองที่มีการคมนาคมที่สะดวก และมีคาเชาที่ที่ไมสูงนักนอกจากนี้
ยังหาทําเลที่ตั้งที่เปนหมูบานจัดสรรหรือแหลงชุมชนอีกดวย
กลยุทธการทําตลาดดวยการสงเสริมการขาย
ใชการโฆษณาผานสื่อตางๆ ไดแก นิตยสาร หนังสือพิมพ เว็บไซต แผน
ปายโฆษณานอกสถานที่และการสงเสริมการขายโดยใหสิทธิพิเศษทางดานราคา การผอนชําระ
การบริการ
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6.3 การวางแผนการตลาด
จากการวิจัยและศึกษาขอมูลผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ของผลิตภัณฑไดดังนี้
- เนนขายรถเกงโซนเอเชียอยางเดียวโดยเนนยี่หอโตโยตาและฮอนดาเปนหลักที่
มีอายุการใชงานระดับ 1-2 ป มีขนาดเครื่องยนตขนาด1,500-2,000 ซีซี ซึ่งมีระดับราคา 300,000600,000 บาท
- กลุมประชากรเปาหมายไดแก กลุมเพศชายที่มีอายุ 26-35 ป สวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีระดับรายได 10,001-20,000 บาท
โดยผู วิ จั ย ได ส รุ ป การวางแผนการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ รถยนต มื อ สองไว ใ ห อ ยู ใ น
ตําแหนงลักษณะของผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะเจาะจง 2-3 ยี่หอโดยเนนที่ราคา
ไมแพงและอายุการใชงานของรถยนตไมสูงและไดทําการแบงกลยุทธทางการตลาดออกเปน 4
สวนตามสวนผสมทางการตลาดไวดังนี้
6.3.1 กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
เนนขายสินคาที่เปนที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะเจาะจง 2-3 ยี่หอโดยเนนที่ราคา
ไมแพงและอายุการใชงานของรถยนตไมสูงและคํานึงถึงคุณภาพสินคาคือ ไมเปลี่ยนแปลงวัตถุ
หรือสิ่งของภายในตัวรถ รถยนตตองมีความสมบูรณขององคประกอบในดานตางๆ เชน เครื่องยนต
เกียร แอร ระบบความปลอดภัย และถูกตองตามกฎหมายเมื่อมีการพัฒนาในคุณสมบัติพื้นฐาน
ของผลิตภัณฑแลวการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑดวยการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักยังเปนการ
ขยายตลาดใหเปนที่รูจักอีกดวยนอกจากนี้ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก การประหยัดพลังงาน รถยนต
ขนาดเล็ก ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ลวนสงผลตอการดําเนินธุรกิจรถยนตมือสองซึ่งสงผลตอกลยุทธ
ทางดานผลิตภัณฑ
6.3.2 กลยุทธทางดานราคา
การกําหนดราคาซื้อขายรถยนตมือสองนั้นจะคํานึงถึงปริมาณความตองการ
ของผู บ ริ โ ภคและจํ า นวนรถยนต ที่ เ ข า สู ต ลาดเป น หลั ก นอกจากนี้ ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง สภาพของตั ว
ผลิตภัณฑไดแก อายุการใชงาน สี ขนาดเครื่องยนต ยี่หอ รุนและอุปกรณเสริมตางๆ นอกจากนี้
การกําหนดราคาขายควรเปนไปตามการวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ไดวางไวซึ่งอาจมีการนําเสนอ
โปรโมชั่นทางการเงินที่นาสนใจไดแก การชําระเงินสินคาดวยเงินผอน การใหสวนลดราคาสินคา
ขายมากขึ้นและเนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันการกําหนดราคาขายที่ไมสูงหรือต่ําจนเกินไป
เปนวิธีที่ดีสําหรับการกําหนดราคาขายในปจจุบัน
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6.3.3 กลยุทธทางดานการจัดจําหนาย
จากการที่สินคามีรายละเอียดในสวนตางๆ คอนขางมาก อีกทั้งราคาสินคามี
ราคาคอนขางสูง การใชพนักงานขายเปนวิธีที่เหมาะสมขณะเดียวกันการขยายชองทางการจัด
จําหนายมากขึ้นเชน ทางหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และจากเว็บไซต จะทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดตรงและรวดเร็ว
6.3.4 กลยุทธทางดานการสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายเนนการขายโดยใชพนักงานขายควบคูไปกับสงเสริมการ
ขายดวยการใชชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และจากเว็บไซต
นอกจากนี้การสงเสริมการขายจะตองมีความเขาใจในกลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา กล
ยุทธดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นที่สงผลตอการ
เลือกซื้อรถยนตมือสองในการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางดานการสงเสริมการขายใหสอดคลองกัน
ไดแก ใหสิทธิพิเศษทางดานราคา เลือกใชโปรโมชั่นที่เปนที่สนใจของผูบริโภค มีการจัดกิจกรรม
ออกงานแสดงสินคา เสนอสินคาที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคและสอดคลองกับการกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ
6.4 ขอจํากัดในการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองและการวางแผน
การตลาดครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค
รวมถึงการรวบรวมขอมูลจากประสบการณตรงของผูวิจัยและขอมูลจากบทความสื่อสิ่งพิมพตางๆ
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เว็บไซตและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการวิเคราะหและ
วิธีการที่จําเปนตอการดําเนินกลยุทธเพื่อใหไดแผนการตลาดสําหรับธุรกิจรถยนตมือสอง อยางไรก็
ตามเนื่องจากปจจัยที่สําคัญบางประการจึงทําใหงานวิจัยนี้อาจมีขอบกพรองบาง เชน
ขอบเขตของงานวิจัย
เนื่องจากวิจัยฉบับนี้ไดกําหนดกลุมเปาหมายบริเวณแคบคือ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี เพราะฉะนั้นการที่จะนําผลการวิจัยไปใชกับกลุมลูกคารายอื่น ตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ
ใหมีความใกลเคียงกันกับกลุมประชากรในงานวิจัยเพื่อที่ผลการวิจัยจะไดใชเปนประโยชนสูงสุด
และเนื่ อ งด ว ย ผลงานวิ จั ย จะใช ไ ด เ ฉพาะช ว งเวลานั้ น ๆ เนื่ อ งจากสภาวะตลาดนั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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ระยะเวลาในการทําวิจัย
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยมีจํากัด จึงทําใหผูวิจัยมีเวลาไมเพียงพอตอการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ได ล ะเอี ย ดครบถ ว น เนื่ อ งจากสิ่ ง แวดล อ มทางกลยุ ท ธ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
ขอมูลทางการตลาด
การที่ผูวิจัยเปนบุคคลทั่วไปที่เคยใชบริการซื้อขายรถยนตมือสอง จึงทําใหไม
สามารถหาขอมูลในสวนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการในแตละราย เพื่อ
เขาถึงขอมูลที่สําคัญในการกําหนดปจจัยเชิงกลยุทธของผูประกอบการได จึงจําเปนตองอาศัย
ขอมูลอางอิงจากแหลงทุติยภูมิตางๆ เพื่อประเมินภาพรวมของสถานการณที่เกิดขึ้นในการแขงขัน
6.5 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองเหลานี้ในชวงที่ภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ กลั บ เข า สูภ าวะปกติ ซึ่ง อาจทํา ใหป จจัย ที่ สง ผลตอ การเลือ กซื้ อ รถยนตมื อ สอง
เปลี่ยนแปลงไป เปนผลทําใหการวางแผนการตลาดตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
2. ถามีการทําวิจัยตอโดยทําการวิจัยใหกลุมประชากรครบถวนมากกวานี้ ก็จะทําให
เกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
3. งานวิจัยนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการวิจัยตลาดและการวางแผนทาง
การตลาดของธุรกิจประเภทอื่น ที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับงานวิจัยนี้
4. การศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจรถยนตมอื
สองในกรณีที่มีผูแขงขันหนาใหม ไดแก รถประหยัดน้ํามันหรือ eco car และรถขนาดเล็กนําเขา
จากจีน
5. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวน การรับรู ความเขาใจและทัศนคติของผูบริโภคตอ
รถยนตมือสองที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาด
6. สามารถนําผลการวิจัยดังกลาวนําไปออกแบบแผนธุรกิจหรือ Business Model
สําหรับธุรกิจรถยนตมือสองได

