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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสัน              
อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ บริโภคที่เคยซื้อ หรือใช้รถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 38-47  ปี รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์มีความคิดเห็นภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อ1.การโฆษณารถยนต์นิสสันผ่าน
อินเตอร์เนต /โซเชียลมีเดีย (website, Facebook, Instragram, Twitter, Linkedln, และ YouTube) ท่านทราบถึงรถยนต์นิส
สันรุ่นใหม่ๆมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด   ผู้บริโภคที่อายุ รายได้ต่อเดือน และการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ในหัวข้อหากต้องการซื้อรถประหยัดน้ ามัน ท่านจะตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ที่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ในหัวข้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์มีคุณภาพเหนือกว่าแบ
รนด์อื่น ท าให้ท่านตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
ดิจิทัล ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล และการขายโดยพนักงานขายผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิส
สันอีโคคาร์ ในหัวข้อหากต้องการซื้อรถประหยัดน้ ามัน และในหัวข้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์มีคุณภาพเหนือกว่า แบรนด์อื่น ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 22.9 ร้อยละ 17.5 ตามล าดับ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง ใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะกับการตลาดยุคดิจิทัล 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านสื่อดิจิทัล รถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ 
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ABSTRACT 
  

The purpose of this research is to study the digital integrated marketing communication influencing 
purchasing decisions on Nissan eco cars among consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample 
group in this study consisted of four hundred consumers who bought or used Nissan eco cars in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data collection. The results showed that the 
majority of the respondents were male, aged thirty-eight to forty-five, with an average monthly income 
between 15,001-30,000 Baht, held a Bachelor's degree, single and worked as company employees. The 
influence of digital integrated marketing communication influenced their opinions at a high overall level and 
in all aspects of Nissan eco cars. When considering each item, the opinions of all aspects were at a high level, 
as follows: (1) Nissan eco car advertisements were available via internet and social media (websites, 
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, and YouTube), and the fact that the new Nissan eco cars had the 
highest level of comments. Consumers of different ages and monthly income showed occupational 
differences and decided to buy a fuel-efficient car or a different Nissan eco car. Consumers of a different 
status decided to buy Nissan eco cars. Furthermore, the topic of Nissan eco cars were of higher quality than 
other brands and consumers made different purchasing decisions, with a statistical significance of 0.05. 
Consumers had opinions about digital integrated marketing communication, such as digital advertising and 
digital personal sales, had a positive influence on the decisions to buy a Nissan eco car for consumers who 
wanted to buy an economy car. Regarding the topic of Nissan eco cars, the quality is considered better than 
other brands (22.9 and 17.5 percent), respectively. The research results are used as a guideline for strategic 
planning and developing marketing communication tools suitable for digital marketing. 
 
Keywords: Digital Integrated Marketing Communication, Nissan eco cars 
 

บทน า 
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเป็นยุคการตลาด 4.0 หรือที่เรียกว่า ยุคแห่งสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ าหน้า           

มีความแตกต่างทางความคิดที่หลากหลาย  การค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่ายบนเครือข่ายดิจิทัล กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการตลาดเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของคนไทยเปลี่ยนไป จากการศึกษาพบว่า 8 ใน 10 ตัดสินใจซื้อ
รถยนต์โดยไม่มีการทดลองขับจริง การใช้โทรศัพท์มือถือท าให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมี
จุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อก่อนเข้าไปท่ีโชว์รูม   คนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการหาข้อมูลเพื่อ
เลือกซื้อรถยนต์คันใหม่ 15% ใช้เวลาตัดสินการซื้อรถยนต์ 2 สัปดาห์เท่านั้น และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในช่วงการหา
ข้อมูลโดยไม่ได้มีตัวเลือกท่ีแน่นอนไว้ในใจ ผู้บริโภคไทยพิจารณาแบรนด์รถยนต์เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยกว่าครึ่ง หรือ 56% อยากลอง
แบรนด์ใหม่ การมีส่วนร่วมของลูกค้าบนสื่อออนไลน์มีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยมีการพิจารณาแบรนด์
รถยนต์ที่สนใจ 4.7 แบรนด์ก่อนท าการตัดสินใจ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.9 แบรนด์ในปีที่ผ่านมา เกือบ 99% ของผู้ซื้อรถยนต์ใช้ search 
engine เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูล และ 96% ดูวิดีโอออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์เกือบ 97% ของผู้ซื้อรถยนต์
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ที่ดูวิดีโอออนไลน์มีการตัดสนิใจท าบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้น โดยในจ านวนน้ัน 62% เข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์รถยนต์ที่สนใจต่อ 
(เพิ่มจาก 49%) ในปีที่ผ่านมา"อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์และความ
คาดหวังของคนไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลยุทธ์การตลาดและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้วัดผล (Positioning. 2562:
ออนไลน์)  

นับตั้งแต่การเปิดตัวรถยนต์อีโคคาร์ในปี 2553 ของรถยนต์นิสสันผู้น าตลาดอีโคคาร์เจ้าแรก จนถึงปัจจุบัน บริษัท 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัดกล่าวว่า ปี 2561 ตลาดรถยนต์ในประเทศจะขยายตัวสูงถึง 18% คิดเป็นยอดขายรถยนต์ถึง 1,030,000 
คัน โดยในจ านวนนี้พบว่ารถยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรถยนต์อีโคคาร์มีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 37% ยอดขายไตรมาส 1 ปี 
2562 แบรนด์นิสสันเป็นอันดับท่ี 2 รองจากแบรนด์โตโยต้า (Headinghtmag.2562:ออนไลน์ )  รถยนต์ประหยัดพลังงานและเป็น
ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ในกระแสตลาดโลก ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น า ตลาดรถยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค  

แบรนด์รถยนต์ต่างๆเปิดตัวอีโคคาร์รุ่นใหม่ๆ ตลาดรถอีโคคาร์ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ประกอบกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ท าให้แบรนด์นิสสันตระหนักดีว่า ในปัจจุบันเส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคไม่ได้มีรูปแบบเหมือนในอดีต จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ จ าเป็นต้องพยายามเร่งพัฒนากลยุทธ์เชิงดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ผลักดันการเติบโตเชิงธุรกิจ ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้ น 
เพื่อสร้างผลก าไรจากโอกาสในการเติบโตในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 318 พันล้านบาท (carrushome.2562: ออนไลน์) 
ในยุคที่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนไปผูบ้ริโภคใช้สื่อดิจิทัลในทุกขั้นตอนของการศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซือ้
รถคันใหม่ ผู้บริโภคเข้าโชว์รูมน้อยลง สื่อดิจิทัลมีความส าคัญและสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งการแข่งขันที่สูงใน
ธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะรถอีโคคาร์ การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล อันประกอบด้วย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด และการขายโดยพนักงานขาย ในการวางกลยุทธ์ให้ตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์นิสสันในปัจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
นิสสันอีโคคาร์ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางวางแผนกลยุทธ์
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์นิสสันให้สูงขึ้น 
สามารถกลับมาเป็นเจ้าตลาดอีโคคาร์อีกครั้ง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ดังนี ้

1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล  ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล การขายโดยพนักงานขายผ่านสื่อดิจิทัล การตลาดทางตรงผ่านสื่อ
ดิจิทัล ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถญนต์นิสสันอีโค่คาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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  2. ตั วแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  การตั ดสิน ใจซื้ อรถยนต์นิ สสัน อี โค่ คาร์ของผู้ บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์แตกต่างกัน 
2. ก า รสื่ อ ส า ร ก า รต ล าด แ บ บ บู ร ณ าก า รผ่ า น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร โฆ ษ ณ า ผ่ า น สื่ อ ดิ จิ ทั ล  

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล การขายโดยพนักงานขายผ่านสื่อดิจิทัล และการตลาดทางตรง
ผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ (2550, pp. 57-58) และ Armstrong and Kolter 

(2007, p. G-2) ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่มีความแตกต่างกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อซึ่งตัวแปรที่น ามาพิจารณาการแบ่งส่วนทางการตลาดที่ส าคัญ เพื่อน าข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย ไปพัฒนาเป็นกล
ยุทธ์ทางการตลาดต่อไปดังนั้นงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานที่ว่าผู้บริโภคที่มีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันแตกท่ีต่างกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล  เป็นการเรียบเรียงและประยุกต์จาก
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของอลิสรา รุ่งนนทรัตน์  ชรินทร์สาร (2561) ร่วมกับทฤษฎีของนธกฤต 
วันต๊ะเมล์ (2557) เนื่องจากการตลาดของรถยนต์นิสสัน ใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 5 เครื่องมือประกอบด้วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง  และแนวคิดเรื่องสื่อดิจิทัล 
(ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2557 อ้างถึงในงานวิจัยของภัทรวดี เหรียญมณี 2558) ที่ว่าด้วยเรื่องการ สื่อสารการตลาดในปัจจุบันถือได้ว่า
เป็นยุคดิจิทัล ซึ่งการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายจะต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC) เพื่อให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
ดิจิทัล ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Advertising) การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Personal Selling) 
การส่งเสริมการขาย ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Sale Promotion)  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital  Public Relation) และ
การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Direct Marketing) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค Kotler & Armstong (2011, p. 79) อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสนิใจซื้อ 5 ข้ันตอนคือ 1. การตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ  
2. การค้นหาข้อมูล 3. การประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อ 4. การตัดสินใจซื้อ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะมีความสัมพันธ์กับ
ความนึกคิดความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก ( Action) ในการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน               
เมื่อผู้บริโภคประเมินทางเลือก เรียงล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์แต่ะละแบรนด์ตามความเหมาะสม ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือก
ซื้อแบรนด์ที่ดีท่ีสุดเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อ หรือใช้รถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบ

ประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คือ  ผู้บริโภคที่เคยซื้อ หรือใช้รถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่

ทราบประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรจากสูตร Taro 
Yammane (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550, น. 28 ) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5%  จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม 5% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวม
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ด้วยการสุ่มเป็น

ระดับช้ันอย่างเป็นสัดส่วน จากทั้งหมด 47 โชว์รูม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเขตกรุงเทพ 31โชว์รูม ปริมณฑล 16 
โชว์รูม ประกอบด้วย นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี (ที่ม า www.nissa.co.th) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 9 กลุ่มจาก 47โชว์รูม ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขต  
 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery 
Method) โดยสุ่ม6 โชว์รูมจากท้ังหมด 31 โชว์รูมในเขต และ 3 โชว์รูมในเขตปริมณฑล  

ขั้นตอนที่ 3 วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบโควต้า (Quota Sampling) โดยใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บแบบสอบถาม 
ตามจ านวนที่จับฉลากในข้ันท่ี 1 ในแต่ละโชว์รูมในจ านวนท่ีเท่ากัน คือ 9 โชว์รูม โชว์รูมละ 44 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่  4 วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยน า
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปจัดเก็บข้อมูลในแต่ละสาขาของโชว์รูม  ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเองจนครบ 400 
ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ โดยที่แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple-choice) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลของรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งค าถามแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
การขายโดยพนักงานขาย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านกิจกรรมทางการตลาด โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสัน โดยแบ่งเป็น ด้านการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันโดยใช้
ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคหรือมาตรช่วง ( Interval scale) 
แบบ Likert Scale มี 5 ระดับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วปปประมวลผล (Data Processing) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 
 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษา และสถานภาพ จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 1.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการขายโดยพนักงานผ่านสื่อดิจิทัล โดยใช้
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 1.3 วิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  
 2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
 2.3 สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดหลายตัวแปร (Multiple regression analysis) ใช้วิเคราะห์สมการของตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกัน ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มหรือมากกว่าเพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ี 2 
 

ผลการวิจัย 

        ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคได้แก่ เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 54.5 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  อายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 38-47 ปี  จ านวน  169 คน 
คดิเป็นร้อยละ 42.3  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0  ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 228 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.0 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 และ
อาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
       ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสื่อสารทางการตลาด  ได้แก่  ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อดิจิทัล  ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล  ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล  ด้านการขายโดยพนักงานผ่านสื่อ
ดิจิทัลของรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล  ด้านการขายโดยพนักงานขายผ่านสื่อดิจิทัล  ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล  ด้านการตลาด
ทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ตามล าดับ  โดยมีระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ระดับการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่าระดับการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในภาพรวมมีระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อหากท่านต้องการซื้อรถ
ประหยัดน้ ามัน ท่านจะตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ มีระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับมากท่ีสุด และรถยนต์นิส
สันอีโค่คาร์มีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่น ท าให้ท่านตัดสินใจซื้อ มีระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 2 ข้อดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพและอาชีพท่ีต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า 
 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัล การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล การตลาดทางตรงสื่อดิจิทัล และการขายโดยพนักงานขายสื่อดิจิทัล ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค
คาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพและอาชีพที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์แตกต่างกัน สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ด้านเพศ  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ในข้ อหากต้องการ
รถยนต์ประหยัดน้ ามัน และในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่น มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทั้งชายและหญิง มีความต้องการรถที่ประหยัดน้ ามัน คุ้มค่า มีคุณภาพเหนือแบรนด์อื่น เพื่อความ
สะดวกสบายและประหยัดค่าใช่จ่ายเหมือนกัน จึงมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี  ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ในด้านเพศ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ”ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค ในด้านเพศ โดยจ าแนกด้านราคาภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านอาย ุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในข้อหากต้องการ
รถยนต์ประหยัดน้ ามัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ18-27 ปี  มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์
นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อหากต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 38-47 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 28-37 ปี มีการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อหากต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามัน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 38-47 ปี  และ ผู้บริโภคที่มี
อายุ 38-47 ปี มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อหากต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามันน้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 48 ปีขึ้น
ไป ตามทฤษฎี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า ความชอบและความสามารถของลูกค้า จะ
เปลี่ยนไปตามอายุ เมื่ออายุน้อยต้องการรถท่ีประหยัดน้ ามัน ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่ออายุเพิ่มขึ้นศักยภาพ ความสามารถในการซื้อ
รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ก าลังเครื่องยนต์ที่มากขึ้น จนถึงช่วงอายุที่ต้องการความประหยัดใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ วีรชัย ชัยศิริ (2558)  “ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์โต โยต้าคัมรี่ไฮบริดในข้อการ
รับประกันอุปกรณ์รถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริด3ปี หรือ 100,000 กม. แตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่า แบรนด์อื่นจึงตัดสินใจซื้อ  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคในช่วงอายุไหนก็ต้องการรถที่มีคุณภาพที่ดี มีความ
คุ้มค่า สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ดี จึงมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุพันธ์           
ยาชมภู (2559) ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี  ผลการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์พบว่า ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกตา่งกันไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
รถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค โดยจ าแนกตามอายุมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค  จ าแนกด้านราคาภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านรายปด้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค
คาร์ ในข้อหากต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย ต่ า
กว่า 15,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อหากต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามัน ท่านจะตัดสินใจซื้อรถยนต์นิส
สันอีโค่คาร์มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย 15,000 -30,000 บาท  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 -45,000 บาท  และ
ผู้บริโภคมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 60,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยต้องการรถยนต์ที่ประหยดัค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็น
ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรักษา หรือค่าผ่อนรถรายเดือน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่ารายได้ (Income) 
นิยมใช้เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดตามรายได้ เช่น รถยนต์  นักการตลาดจึงนิยมใช้รายได้ร่วมกับลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอื่น
ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉี่ลยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่น 
จึงตัดสินใจซื้อ  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคต้องการรถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดี มี
ความคุ้มค่า สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ดี เหนือกว่าแบรนด์อื่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ได้ศึกษาวิจัย 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี  ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า                 
ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 
1,500 ซีซี และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค จ าแนกตาม ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจ าแนกด้านราคาภาพรวม                  
ไม่แตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ 
ในข้อหากต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อในข้อหากต้องการซื้อรถประหยัดน้ ามันท่านจะ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์มากกว่า ผู้บริโภคที่การศึกษาปริญญาตรี และผู้บริโภคที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ผู้บริโภคที่มี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อหากต้องการรถยนต์
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ประหยัดน้ ามันท่านจะตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์มากกว่า ผู้บริโภคที่การศึกษาปริญญาตรี และผู้บริโภคที่การศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  สอดคล้องกับทฤษฏีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ผู้ที่มีการศึกษาที่สูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและราคาที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาที่ต่ า และในทางกลับกัน ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ ากว่ามีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่
ราคาต่ ากว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่น จึง
ตัดสินใจซื้อ  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เพราะ ผู้บริโภคต้องการผลติภณัฑ์ที่คุ้มค่า คุ้มราคามีคุณภาพที่
ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 
1,500 ซีซี  ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ในด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค โดยจ าแนกระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค จ าแนกด้านราคาภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านสถานภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในข้อหาก
ต้องการรถยนต์ประหยัดน้ ามัน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคสถานภาพต้องการรถที่
ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามัน และค่าบ ารุงรักษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี  ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ในด้านสถานภาพ
สมรส ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ยกยุทธ์ 
และนลินี ทองประเสริฐ (2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของ
ผู้บริโภค โดยจ าแนกสถานภาพมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค จ าแนกด้านราคา
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่น จึง
ตัดสินใจซื้อ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยของการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่นมากกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน 
อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่มากกว่า จึงค านึงถึงคุณภาพ และ
สมรรถนะที่เหนือกว่าแบรนด์อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชัย ชัยศิริ (2558)  “ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ                 
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริดในข้อการรับประกันอุปกรณ์รถยนต์โตโยต้าคัมรี่ ไฮบริด3ปี หรือ          
100,000 กม. แตกต่างกัน 

ด้านอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทุกอาชีพ มีความต้องการรถท่ีประหยัดน้ ามัน คุ้มค่า มีคุณภาพเหนือแบรนด์อื่น 
เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช่จ่ายเหมือนกัน จึงมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อรถยนต์
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นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค โดยจ าแนกตามอาชีพมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของ
ผู้บริโภค จ าแนกด้านราคา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลประกอบด้วย  การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล การตลาดทางตรงสื่อดิจิทัล และการขายโดยพนักงานขายสื่อดิจิทัล 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล และการขายโดยพนักงานขายสื่อดิจิทัล 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในข้อหากต้องการ
รถยนต์ประหยัดน้ ามัน ร้อยละ 22.9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล และการขายโดยพนักงานขายสื่อดิจิทัล มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าแบ
รนด์อื่น จึงตัดสินใจซื้อ  ร้อยละ 17.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลสะดวกรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี กระตุ้นความสนใจตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  และการขายโดย
พนักงานขายสื่อดิจิทัล เป็นเครื่องมือที่กระชับที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบข้อซักถามต่างในลักษณะของการ
สื่อสารสองทาง (Two-way communications) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเฉพาะรถยนต์ซึ่งมีราคาแพง  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jie Yang (2557) ได้ศึกษาเรื่อง“กลยทธ์การสื่อสารการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค จังหวัดล าปาง” ผลการศึกษาพบว่า  การโฆษณามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการตลาดทางตรงการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย โดยทุก
ปัจจัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และอชิรญา อินเงิน (2555) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐานที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เครื่องมือสื่อสารทางด้าน
การตลาด ในรูปแบบการจัดแสดงสินค้า จัดว่าเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
กิจกรรมทางการตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ การบริการ การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการ
ใช้สื่อเคลื่อนที่ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1 .ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย นักการตลาด ควรให้ความส าคัญ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคที่มีอายุ 18-27 ปี รายได้เฉลี่ย ต่ ากว่า 15,000 บาท  การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค
คาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุด หากมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ เพิ่มแรงจูงใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโคคาร์ มากท่ีสุด 

2. ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย นักการตลาด ควรวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ให้เหมาะสมมี
ความน่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ในด้านดังต่อไปนี้ 
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ด้านการขายโดยพนักงานผ่านสื่อดิจิทัล ควรให้ความส าคัญกับการมีผู้ดูแลเพจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น website 
,Facebook,Instragram,Youtube เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แบรนด์นิสสัน  ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย นักการตลาด ควรอบรม
พนักงานขายให้มีความกระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ มีความรู้ในผลิตภัณฑ์และมี ความเช่ียวชาญในด้านรถยนต์อย่างถูกต้อง
พนักงานขายท่ีดี จะสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ได้ 

ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ควรเน้นการท าโฆษณาผ่าน website ,Facebook,Instragram และ Youtube เพื่อสร้าง
การรับรู้ ช่วยให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่า (Value) ของรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสินค้า กระตุ้นให้ผู้บริโภคตดัสนิใจและ
ใช้สินค้า  ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และช่วยลดต้นทุนด้านการขายเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้น 

ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย นักการตลาด ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ การแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง   เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์สินค้า เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อช่วย
ให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันอีโค่คาร์ โดยใช้สื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะ Website,Facebook ,google และ
Intragram  

ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย นักการตลาด ควรใช้การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลร่วมกับ
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเครื่องมืออื่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นเต้น และเป็นการสร้างสีสันให้กับแบรนด์ โดย
แจ้งโปรโมช่ันต่าง ๆ   สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าเก่า ผ่าน Website, E-mail, Facebook และ Instragram เพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภค 
เกิดการตอบสนองในการตัดสินใจซื้อ ต่อสินค้า เร็วข้ึน ในระยะเวลาอันสั้น  

ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย นักการตลาด ควรสื่อสารทางตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็น
รายบุคคล แจ้งข้อมูลข่าวสารสินค้า โดยผ่านสื่อดิจิทัลเช่น  Website,   E-mail, Blog หรือ Line ที่เป็นส่วนตัว  เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการรับข่าวสารและติดต่อกับบริษัท และการตอบสนองในทันที  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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