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บทคัดย่อ 
  
  ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจขายรถมือสองออนไลน ์กรณีศึกษา: บริษทั HC-GARAGE จ ากดั 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของ

ธุรกิจ และ 4) การจดัการเชิงกลยทุธ์ การเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ   

ผลการวจิยั  
 ความตอ้งการของตลาดของลูกคา้ในการเลือกช้ือรถมือสองในปัจจุบนัลูกคา้ก็ยงัเนน้ โตโยตา้, ฮอนดา้ 
รถมกัขายออกเร็วกวา่รถแบรนดอ่ื์นทางบริษทั มีการประมาณยอดขายในปี 2562 น้ี ตั้งเป้าว่าจะมียอดขายรถยนตมื์อ
สองท่ี 100 คนั ยอดขายตั้งเป้าหมายท่ี 100 ลา้นบาท   การด าเนินการของธุรกิจ ทางบริษทั มีการรักษาดูแลคุณภาพ
รถยนตท่ี์เรารับช้ือมาและพร้อมขายอยูเ่สมอเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจดูหมอ้น ้า การ
ถ่ายน ้ามนัของเหลวทุกชนิดออกไปเช่น น ้ามนัเคร่ือง, น ้ามนัเกียร์, น ้ามนัเบรก เป็นตน้ การเปล่ียนไส้กรองเคร่ือง 
การตรวจสอบแบตเตอรร่ี ,ระบบเบรก,การท าความสะอาครถยนต ์เคลือบสีรถ อยู่สม ่าเสมอ การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
บริษทัจะมีการพฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ โดยสามารถดาวน์โหลดไดท้ั้ง IOS และ App 
Store บริษทั ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ศูนยร์วมเพ่ือขยายจุดใหบ้ริการลูกคา้รายย่อยไดเ้ขา้ถึงสินคา้
และบริการรถยนตใ์หเ้ช่าระยะสั้นและจ าหน่ายรถมือสอง 10 แห่งไดภ้ายใน 5 ปีตามแผนงานของบริษทั จะมีการท า
เวบ็ไซตท่ี์อจัฉริยะ ท่ีใชง้านง่าย ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลย์ุคปัจจุบนั สามารถใหบ้ริการขายรถด่วนภายใน 3 ชัว่โมงมี
ระบบ Call Center ท่ีใหช่้วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมงสามารถสนทนา ถาม-ตอบกบัฝ่ายช่วยเหลือท่ีเตรียมพร้อมในการ
ตอบค าถามให้ขอ้มูลลูกคา้ทุกเวลา พร้อมบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเน้นตอบโจทยล์ูกคา้มากข้ึนให้บริการตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองยนต์มากกว่า 200 จุดเพ่ือการันตีและรับประกนัคุณภาพของตวัรถท่ีซ้ือ- ขายผ่านระบบขายด่วนบน
เวบ็ไซตร์วมถึงบริการหลงัการขายดว้ยการการันตีประกนัไมลข์องตวัเคร่ืองยนตห์ลงัจากใชง้าน 50,000  กิโลเมตร 
หรือบริการซ่อมฟรี 1 ปี การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็น 
เพศชายร้อยละ 55.8  และเพศหญิงร้อยละ 44.2  ส่ิงท่ีลกูคา้ค านึงถึงมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง คือราคา



 

 
 

รถยนต์  ลกัษณะการใชร้ถยนต์มือสองของลูกคา้ ใชง้านในกรุงเทพฯ  แหล่งขอ้มูลท่ีท่านใชใ้นการหาขอ้มูลและ
ศึกษา เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้พบว่า เป็นบทวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นรถยนต ์
ประเภทส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้พบว่าเป็นเวบ็ไซต์เก่ียวกบัรถยนต ์
วิธีการช าระเงิน เม่ือเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ของลกูคา้พบวา่เป็นเงินผอ่นกบัสถาบนัการเงิน 
ค าส าคัญ : ความต้องการด าเนินงาน, รถยนต์มอืสอง,การตลาดออนไลน์,ช้ือขายรถยนต์มอืสอง 
 

ABSTRACT 

Business Demand and Operation of online used car sales business  Case study : HC-GARAGE 

Company Limited 

The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 4) strategic 
management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive as well as the information 
related to business operations  
Results show that  

The needs of the customers' market in choosing to buy a second-hand car. At present, customers still 
focus on Toyota, Honda. Cars are often sold out faster than other car brands. Sales estimates for this year are 
2019, aiming to have 100 second-hand car sales. The sales target is 100 million baht. The business operation of 
the company is to maintain the quality of the cars that we buy and ready for sale. Always to build confidence for 
customers, whether it is checking the radiator Removing all kinds of liquid oil such as Engine oil, transmission 
oil, brake fluid, etc. Changing the machine filter Checking the battery , Braking system, car cleaning, car coating, 
uniform color, strategic management The company will develop applications to expand the base to customers. 
Which can be downloaded both IOS and App Store. The company aims to expand the business in the form of 
franchise, embodiment, to expand the service point for retail customers, access to products and services for short-
term rental cars and sell 10 used cars. Within 5 years according to the company's plan There will be a website 
that is intelligent. That is easy to use Meet the modern lifestyle. Can provide express delivery service within 3 
hours. There is a Call Center system that provides 24-hour assistance. Can chat with the help department 
prepared to answer questions, provide customer information at all times. With other value-added services that 
focus on responding to more customers, providing more than 200 engine condition inspection services to 
guarantee and guarantee the quality of the cars purchased - sold through the website's quick sale system, as well 
as after-sales service Run insurance for the mileage of the engine after using 50,000 kilometers or 1 year free 
repair service. Collecting data from the target group of business. All 200 respondents were divided into 55.8 
percent male and 44.2 percent female. The most considerations for customers to buy second-hand cars. Is the car 
price The use of second-hand cars for customers Use in Bangkok Resources you use to find information and 
study In order to make a decision to buy a second-hand car, the customer found that Is a review from a car expert 



 

 
 

Types of advertising media that affect the decision to buy second-hand cars of customers, found that it is a 
website about cars. Method of Payment When choosing to buy a second-hand car The customer found that it was 
installment payment with financial institutions. 
Key words: operation requirements, second hand cars, online marketing, used car sales 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัน้ี ไม่ว่าเราจะเดินไปทอ้งท่ีไหน เขตไหน ส่ิงท่ีเรามกัจะพบเจอบ่อยๆ แต่ไม่ไดส้ังเกตคือเตน้ท์

รถมือสอง เพราะรถเป็นอะไรท่ีเรามกัจะนึกถึงตอนท่ีจะซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความสะดวกในการเดินทาง เป็น
เคร่ืองท ามาหากิน หรือเป็นเคร่ืองมือในการเขา้สงัคมกต็าม โดยทัว่ไปแลว้การซ้ือรถกจ็ะมี 2 ตวัเลือก คือ รถมือหน่ึง
ป้ายแดงตามโชวรู์ม กบัรถมือสองตามเตน็ทร์ถยนต ์ธุรกิจรถยนตใ์นปัจจุบนัน้ี ไม่ว่าจะมือหน่ึงหรือมือสอง เรียกได้
วา่มีการแข่งขนักนัสูงทีเดียว สาเหตุเพราะ ผูผ้ลิตรถยนตแ์ต่ละยี่หอ้ แข่งกนัผลิตรถออกมาใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกหลาย
ราคา หลายรุ่น หลายสไตล ์ตามความพอใจและงบประมาณท่ีมีอยู่ของผูซ้ื้อแต่ละราย เรียกว่ารายใหญ่แข่งขนักนัยงั
ไม่พอ มาถึงรายยอ่ยหรือผูค้า้ท่ีน าเขา้รถเขา้มาจ าหน่าย กต็อ้งแข่งขนักนัเพ่ือหาลกูคา้อีก ดงันั้น นอกจากคุณภาพของ
สินคา้และการบริการท่ีดีแลว้ การตลาดก็เป็นอาวุธส าคัญอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ธุรกิจนั้นเป็นแต้มต่อคู่แข่งได ้
โดยเฉพาะธุรกิจเตน้ทร์ถมือสองท่ีกลยุทธ์ดา้นการตลาดจะช่วยเป็นคะแนนน าคู่แข่งใหไ้ดไ้ม่นอ้ย ไดส้ังเกตเห็นว่า 
เกือบทุกเตน็ทจ์ะใชก้ลยทุธ์การตลาดเดียวกนัคือ ฟรีดาวน ์ผอ่นนอ้ย ต่อเดือน หรือฟรีประกนัภยัชั้นหน่ึง ประมาณน้ี 
ซ่ึงถือว่าช่วยเรียกลูกคา้ไดไ้ม่นอ้ย เพราะอย่างท่ีเรารู้กนั เต็นท์รถมือสองถือว่าใหโ้อกาสคนท่ีไม่มีเงินกอ้นในการ
ผอ่นดาวน ์ซ่ึงเป็นจุดขายอยา่งหน่ึงท่ีท าใหค้นท่ีไม่มีเงินกอ้นเขา้มาอุดหนุนเต็นทร์ถมือสอง ทว่า ยงัคงมีเทคนิคทาง
การตลาดอีกอย่างหน่ึงท่ีไม่ค่อยเห็นเต็นทร์ถมือสองใชก้นั คือ การโชวป้์ายลดราคารถ จากราคาเต็ม มีการปรับลด
เกือบ 5-20 เปอร์เซ็นต ์ กลยทุธ์น้ีถือวา่ดึงดูดใจคนไม่ใช่นอ้ย เพราะทุกวนัน้ีคนจ านวนมากท่ีรายไดไ้ม่ไดสู้งมากมกั
รู้สึกวา่ท าไมรถราคาแพงส าหรับพวกเขา โดยท่ีพวกเขาไม่ไดรู้้ตวัว่าส่ิงท่ีพวกเขาอยากไดอ้ย่างหน่ึง คือการลดราคา
ของรถยนตรุ่์นท่ีพวกเขาอยากได ้แต่เราจะเป็นผูดึ้งความรู้สึกนั้นๆ ของลูกคา้ออกมา เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้มา
สอบถามรายละเอียด ซ่ึงหลงัจากน้ีก็เป็นเร่ืองของฝ่ายขายและบริการ ส่วนความเป็นไปไดใ้นการลดราคารถยนต์
ของแต่ละเตน็ทร์ถ เจา้ของจะเป็นคนท่ีวางแผนไดดี้ท่ีสุด  

ลกัษณะของตลาดรถมือสองจะเป็นไปตามตลาดรถใหม่คือ หากรถใหม่ขายดีรถมือสองจะขายดีดว้ย
เน่ืองจาก การขายรถยนตใ์หม่ กบัรถยนตมื์อสอง นั้นมีความเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งชดัเจน ดว้ยราคาขายเป็นหวัใจส าคญั 
หากรถยนต์ใหม่ มีการปรับราคาลง หรือมีการท าแคมเปญดา้นราคา จะส่งผลทนัทีต่อราคารถมือสองในตลาด 
รวมถึง การลดอตัราดอกเบ้ีย หรือเง่ือนไขทางการเงิน ก็มีผลต่อการเลือกซ้ือดว้ย เพราะผูบ้ริโภคจะดูเง่ือนไขความ
ยากง่ายในการออกรถเป็นอย่างแรกยิ่งเงินดาวน์ต ่าหรือ ไม่มีดาวน์ คนซ้ือก็จะตดัสินใจออกรถไดง่้ายข้ึน ขอ้ดีน้ีคือ
ขอ้ไดเ้ปรียบของรถมือสอง แต่หากรถใหม่ออกแคมเปญดาวน์ต ่าหรือไม่ตอ้งดาวน์ จะกระทบต่อรถมือสองทนัที 
รวมถึงการลดราคา เช่น โครงการรถคนัแรก ส่งผลใหล้กูคา้หนีจากการซ้ือรถมือสองไปออกรถใหม่แทนโดยในปีท่ี
ผา่นมา ถือวา่ สงครามราคารุนแรงในตลาดรถมือสอง เพราะรถใหม่ขายดี ท าใหร้ถมือสองขายดีตามไปดว้ย สินคา้
หายากข้ึน ท าใหต้อ้งสู้ราคาในการซ้ือรถเขา้มาขาย มิฉะนั้นจะไม่ไดร้ถ โดยภาพรวมถือว่า ราคารถยนตมื์อสองต่อ
รุ่นเม่ือเทียบแบบปีต่อปีแล้ว ลดลงราว 10% ถือว่าเป็นอัตราปกติภาพรวมตลาดรถมือสอง ในปัจจุบันมี



 

 
 

ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เขา้มาท าตลาดเพ่ิมข้ึนราว 200 ราย ส่วนคนท่ีอยู่ก็ประคองตวักนัไป ก าไรแต่ละคนัอาจจะ
นอ้ยลงไปบา้ง เน่ืองจากการหาสินคา้เขา้มาขายตอ้งแย่งกนัซ้ือระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนั รถบางคนัท่ีคาดว่าจะ
ก าไร 1 แสน จะเหลือเพียง 5 หม่ืน และเม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้ อาจจะเหลือก าไรจริงๆ ไม่ถึง 2 หม่ืนดว้ยซ ้ า หรือการ
ซ้ือพลาดก็คือขาดทุน บางคนัขาดทุนถึง 3 แสนก็ตอ้งยอมขายท้ิง ไม่ขายให้ลูกคา้ เพ่ือรักษาช่ือเสียงของเราเอาไว้
การแข่งขนัของตลาดรถมือสองในปีน้ี คาดว่านอกจากเร่ืองของราคาแลว้ ผูป้ระกอบการทุกรายจะตอ้งปรับตวั เพ่ิม
กลยุทธ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ การรับประกนัคุณภาพของรถ โดยมีการตรวจพร้อมออกใบยืนยนัว่า ไม่เคยชน
หนกัหรือดดัแปลงตวัถงัมาก่อน โดยตอ้งลงทุนใชเ้คร่ืองมือในการตรวจสภาพรถ รวมถึงการรับประกนัการซ่อมฟรี
หลงัการขายด้วย โดยผูป้ระกอบการหลายรายต้องท าในส่วนน้ี มิฉะนั้นจะขายยาก เม่ือเทียบกับรายท่ีมีการ
รับประกนันอกจากการปรับตวัดา้นการรับประกนัแลว้ ยงัมีในส่วนของการเก็บฐานขอ้มูลเพ่ือติดตามดูแลลูกคา้ 
หลงัการขาย เช่นเดียวกบักลยุทธ์ของรถยนต์ใหม่ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการดูแล ขณะเดียวกนั ช่อง
ทางการจ าหน่ายก็เปล่ียนไป โดยจากการลงโฆษณาผ่านหนังสือ กลายมาเป็นการใช้ช่องทางดิจิตอลแทน
ผูป้ระกอบการเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง ปัจจุบนัจะใชส่ื้อออนไลน์ ไม่ว่าเป็น เวปไซตข์ายรถของตวัเอง,เวบไซตข์ายรถ
มือสอง, เฟซบุ๊ค, เพจ, ไลฟ์โชว ์และยทููป แทบทุกเตน้ทจ์ะตอ้งท าส่ือผ่านช่องทางต่างๆ เหล่าน้ี รวมถึงการพฒันา
ทีมงานขายใหมี้ความเขา้ใจลกูคา้มากข้ึน 
 ดงันั้นผูวิ้จยัึงได้มีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจขายรถมือสอง

ออนไลน ์กรณีศึกษา:บริษทั HC-GARAGE จ ากดั เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใชปั้จจุบนัเพ่ือน ามาปรับเขา้กบั

ธุรกิจของผูวิ้จยัท่ีท าธุรกิจดา้นขายรถมือสองออนไลน ์

วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีมีรูปแบบเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ( Quantitative research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามขอ้มลูต่างๆท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้วิจยัเร่ือง  ความตอ้งการและการด าเนินงาน
ธุรกิจขายรถมือสองออนไลน์ กรณีศึกษา:บริษทั HC-GARAGE จ ากดั โดยแบบสอบถามไดส้ร้างจากความหมาย
และแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
1.ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดการเลือกตวัอย่าง คือ กลุ่มตวัอย่างในส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีสนใจช้ือรถยนตมื์อ
สอง ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจะน ามาศึกษาทั้งหมดคือ 200 คน ในการเกบ็ตวัอยา่ง 
2.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ส าหรับขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาทั้งส้ิน 2 เดือน ซ่ึงแบ่งเวลาออกเป็นดงัต่อไปน้ี 
 1.ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้จากเอกสาร เวบ็ไซดแ์ละงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 1 เดือน 

2.การเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างเดือน 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
3.ท าการเขียนเป็นรายงานการน าเสนอรายงานและการปรับปรุงแกไ้ขจนงานศึกษาวิจยัเสร็จสมบรูณ์ คือ

เร่ิมตั้งแต่ว ันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 30 วนั 
 



 

 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยวางแผนและปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

1.น าแบบสอบสอบ ท่ีสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างในส่ือ
สงัคมออนไลน ์ 

2.ด าเนินการแจกแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือ จากลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีสุ่มเลือกมาจ านวน 200 คน  
3.เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้ความท่ีกลุ่มตวัอย่างได้

กรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม 
4.น าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย สรุปผลเป็นค่าเฉล่ีย และอตัราร้อยละ  

ใชก้ารพรรณนาเพ่ืออธิบายขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชห้ลกัการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  จะเนน้การบรรยายคุณสมบติัของกลุ่ม
ตวัอยา่งหรือประชากรท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาได ้โดยขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน้ี จะตอ้งเป็นไปตามกรอบแนวความคิด
ของงานวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มลูจะตอ้งสามารถตอบค าถาม หรือประเดน็ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การวิจยัซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) กราฟและแผนภูมิรูปภาพ 
2. แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลการซ้ือรถยนต์มือสองในกลุ่มสังคมออนไลน์ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) 

กราฟและแผนภูมิรูปภาพ 
3. แบบสอบถามข้อมูลลูกค้าในการประเมนิขอสินเช่ือรถยนต์มือสอง ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) กราฟ

และแผนภูมิรูปภาพ 
 4.  ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือรถยนต์ผ่านเตน็ท์รถมอืสองในกลุ่มสังคมออนไลน์ ใชส้ถิติร้อย

ละ (Percentage) กราฟและแผนภูมิรูปภาพ 

ผลการวจิยั 
1.รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน  

แบ่งเป็น เพศชายร้อยละ 55.8  และเพศหญิงร้อยละ 44.2 
2.รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอาย ุ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคืออาย ุ20-30 ปี 
3.รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดา้นสถานภาพ   
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ คนโสด ร้อยละ 60.8 
4.แสดงรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดา้นระดบัการศึกษา  
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ท่ีร้อยละ 53.8 
5.แสดงรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอาชีพ  
 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ  พนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน ท่ีร้อยละ 38.7 
6. แสดงรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดา้นรายได ้  



 

 
 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ  15,001 – 30,000 ท่ีร้อยละ 55.3 
7.ลกูคา้ในปัจจุบนัพบวา่ลกูคา้ใชร้ถยนตย์ี่หอ้  
โตโยตา้มากท่ีสุด ท่ีร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ฮอนดา้ ท่ีร้อยละ 40.7 
8. วตัถุประสงคท่ี์ท่านเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองคนัล่าสุด  

เน่ืองจากตอ้งการใชเ้พ่ือความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 80 
9.ส่ิงท่ีลกูคา้ค านึงถึงมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 คือราคารถยนต ์ร้อยละ 32.7 
10.ลกัษณะการใชร้ถยนตมื์อสองของลกูคา้พบวา่  
ร้อยละ 32.2 ใชง้านในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ และมีการเดินทางไปต่างจงัหวดับา้งในบางคร้ัง 
 
11.แหล่งขอ้มลูท่ีท่านใชใ้นการหาขอ้มูลและศึกษา เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของ

ลกูคา้พบวา่ 
 ร้อยละ 16.6 เป็นบทวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นรถยนต์ 

12.ประเภทส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้พบว่า ร้อยละ 61.3 เป็นเวบ็ไซต์
เก่ียวกบัรถยนต ์

13.ผูมี้ส่วนร่วมในการพิจารณา และตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ของลกูคา้พบวา่ 
 ร้อยละ 43.2 เป็นตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

14.วิธีการช าระเงิน เม่ือเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ของลกูคา้พบวา่ 
 ร้อยละ 84.9 เป็นเงินผอ่นกบัสถาบนัการเงิน 

15.ระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยเฉล่ียของลกูคา้พบวา่  
ร้อยละ 51.3 มากกวา่ 12 เดือน 

16.ราคาเฉล่ียของรถยนตมื์อสองท่ีลกูคา้ซ้ือ โดยเฉล่ียของลกูคา้พบวา่  
ร้อยละ 38.2 อยูท่ี่ราคา 400,001-450,000บาท 

17.ดา้นตวัรถยนตท่ี์ท่านตอ้งการเลือกช้ือท่านค านึงถึงส่ิงใดมาก โดยเฉล่ียของลกูคา้พบวา่  
ร้อยละ 54.8 ระบบความปลอดภยัในรถยนตมี์ความน่าเช่ือถือ และสามารถใชง้านไดจ้ริง 

18.ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินเลือกช้ือรถยนตมื์อสอง โดยเฉล่ียของลกูคา้พบวา่  
ร้อยละ 35.7 ลกูคา้คิดวา่เป็นราคารถยนตมี์ความเหมาะสมกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

19.ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของบริษทัเราท่ีตรงใจของท่านมากท่ีสุดท่ีท่านมาเลือกใชบ้ริการ โดยเฉล่ีย
ของลกูคา้พบวา่  

ร้อยละ 51.3 โชวรู์มตลาดรถมือสองและศูนยบ์ริการหรืออู่รถยนตมี์ท าเลท่ีตั้งท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก 
20. ว่าถา้บริษทัเราควรท่ีจะใชส่ื้อสารออนไลน์ผ่านช่องทางไหนท่ีท่านลูกคา้สะดวกท่ีสุดและโดนใจมาก

ท่ีสุดท่ีท่านจะตดัสินใจเลือกช้ือรถยนตมื์อสองกบัเราโดยเฉล่ียของลูกคา้พบวา่  
ร้อยละ 44.7  เง่ือนไขการช าระเงินมีความเหมาะสมคือทุกอาชีพสามารถมีรถขบัได ้ มีการผ่อนช าระผ่าน

บริษทัโดยตรงถา้เป็นลกูคา้ชั้นดี  



 

 
 

21.ดา้นการบริการของบริษทัท่านตอ้งการใหบ้ริษทัมีการบริการในเร่ืองใดมากท่ีสุด โดยเฉล่ียของลูกคา้
พบวา่  

ร้อยละ 56.8  มีความรวดเร็วในการช าระเงิน,การตรวจสอบเอกสารการขอสินเช่ือรถยนต์กบัทางบริษทั
และตวัแทนจากทางธนาคาร 

22.ดา้นบุคลากรของบริษทัท่ีท่านผูใ้ชบ้ริการตอ้งการโดยเฉล่ียของลกูคา้พบวา่ 
 ร้อยละ 44.7   พนกังานมีความเช่ียวชาญในการใหค้ าปรึกษาดา้นรถยนต์ 
23.ท่านตอ้งการใหบ้ริษทัมีการปรับปรุงคุณภาพศูนยบ์ริการในการมาช้ือขายรถยนตอ์ย่างไร โดยเฉล่ียของ

ลกูคา้พบวา่  
ร้อยละ 53.3   ศูนยบ์ริการมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ 

สรุปและวจิารณ์ผล 
 1.ความตอ้งการของตลาดของลูกคา้ในการเลือกช้ือรถมือสองในปัจจุบนั 
 ก่อนเลือกซ้ือรถมือสองโดยทัว่ไปคนซ้ือจะมีการคิดถึงประเภทรถท่ีตนเองตอ้งการเอาไวก่้อนล่วงหนา้แลว้ 
ทว่าเม่ือไปถึงเต็นทร์ถจริง ๆ อาจมีปัจจยับางประการท่ีท าให้ตอ้งเปล่ียนใจได้ เช่น ราคาของรถสภาพรถ เป็นตน้ 
ตอ้งบอกว่ารถมือสองเองดว้ยความท่ีมีรถให้เลือกหลายประเภทมากผูซ้ื้อจึงสามารถเลือกเอาไดเ้ลยว่าตอ้งการรถ
แบบไหน โดยประเภทรถท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับรถมือสองประกอบไปดว้ย 

1.รถยนตแ์บบเคร่ืองเบนซิน – รถประเภทน้ีเป็นรถท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ ๆ มาโดยตลอดโดยเฉพาะ
บรรดารถท่ีเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1,500 CC – 2,000 CC จะไดรั้บความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นรถเหมาะกบัการ
ขบัข่ีในเมือง ยิ่งถา้รถคนัดงักล่าวเป็นรถแบรนดต์ลาดจ าพวกโตโยตา้, ฮอนดา้ รถมกัขายออกเร็วกว่ารถแบรนดอ่ื์น 
ๆ หลายเท่า 

2.รถกระบะ – รถมือสองท่ีไดรั้บความนิยมรองจากรถยนต์เบนซินทัว่ไปคือรถกระบะนัน่เพราะหลาย ๆ 
คนคิดว่าการเลือกซ้ือรถกระบะเพ่ือเอาไวใ้ชง้านอย่างการบรรทุกของไม่จ าเป็นตอ้งซ้ือมือหน่ึงให้เสียราคาก็ได ้
เลือกซ้ือรถมือสองสภาพดีสกัคนัเอาไวใ้ชง้านคุม้ค่ากว่าเยอะ จะเลือกแบบมีแค็ป ไม่มีแค็ป หรือส่ีประตูก็เอาแบบท่ี
ชอบไดเ้ลย 

3.รถตูส้ าหรับโดยสาร – ส าหรับคนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเยอะหรือคนท่ีตอ้งใชข้นคนไปไหนมาไหน
การซ้ือรถตูมื้อสองก็นบัเป็นทางเลือกท่ีดีอีกเช่นกนั ดว้ยราคาท่ีไม่แพงเกินไปบวกกบัการใชง้านรถตูส้ามารถใชไ้ด้
อย่างหลากหลาย ดงันั้นคนท่ีไปเต็นทร์ถมือสองจ านวนมากจึงมกัมองไปยงัรถตูห้ากคิดว่ามีผูร่้วมเดินทางในแต่ละ
คร้ังเยอะ 

4.รถครอบครัว – คือบรรดารถ 7 ท่ีนัง่ทั้งหลายก็นบัเป็นอีกตวัเลือกยอดนิยมของคนท่ีซ้ือรถมือสองดว้ย
ราคาท่ีไม่แพงมากเม่ือเทียบกับรถมือหน่ึงบวกกับสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะใช้กับคนใน
ครอบครัวหรือขนของต่าง ๆ ดงันั้นรถประเภทน้ีเราจึงมกัเห็นว่าในเต็นทข์ายรถมือสองจะไดรั้บความนิยมมากเป็น
พิเศษ 

 2.การประมาณยอดขาย บริษทั HC-GARAGE จ ากดั   
 ทางบริษทั HC-GARAGE จ ากดั มีการประมาณยอดขายในปี 2562 น้ี ตั้งเป้าวา่จะมียอดขายรถยนตมื์อ
สองท่ี 100 คนั ยอดขายตั้งเป้าหมายท่ี 100 ลา้นบาท    



 

 
 

 3.การด าเนินการของธุรกิจ บริษทั HC-GARAGE จ ากดั   
ทางบริษทั HC-GARAGE จ ากดั มีการรักษาดูแลคุณภาพรถยนตท่ี์เราปฏิบติัมาดงัน้ี 

1.การตรวจดูหมอ้น ้ า ลองตรวจเช็คว่าหมอ้น ้ ามีรอบร่ัวหรือคราบสนิมจากการแห้งของน ้ าหรือไม่ หาก
ตรวจพวปริมาณน ้ามีการลดใหรี้บน ารถไปใหช่้างตรวจสอบหมอ้น ้าทนัที 

2 การถ่ายน ้ามนัของเหลวทุกชนิดออกไปเช่น น ้ามนัเคร่ือง, น ้ามนัเกียร์, น ้าในหมอ้น ้ามีปริมาณท่ีลดลง ให้
ช่างตรวจเช็คหมอ้น ้าทนัทีเพ่ือสาเหตุของการร่ัวนเฟืองทา้ย, น ้ามนัเบรก, น ้ามนัคลตัช์, น ้ามนัพวงมาลยัเพาเวอร์, 
น ้ามนักระปุกพวงมาลยั, น ้ายาหล่อเยน็หมอ้น ้า ฯลฯ เพราะการเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเหล่าน้ีใหม่ก็เปรียบเป็นการยืดอายุ
การใชง้านของรถออกไปใหดู้เหมือนเป็นรถใหม่ 

3.กรองอากาศ อุปกรณ์ส่วนน้ีเราสามารถตรวจเช็คได้ดว้ยตวัเองว่ามีสถาพท่ีสามารถใช้งานต่อไปได้
หรือไม่ คุณสามารถพิจารณาไดว้า่ควรจะแค่ท าความสะอาดกรองอากาศหรือเปล่ียนใหม่ 

4 แบตเตอรร่ี ควรเปล่ียนเป็นแบตเตอร่ีลูกใหม่ไปเลย เพราะแบตเตอร่ีแต่ละลูกอายุการใชง้านหลงัจาก
ปีแนกไปกเ็ร่ิมเกบ็ไฟไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ การเปล่ียนแบตเตอร่ีลกูใหม่ใหก้บัรถกเ็หมือนการท าใหร้ถกลบัมาเกิด
ใหม่ไดอี้กคร้ัง 

5 ระบบเบรก ตรวจเช็คน ้ามนัเบรกวา่ยงัอยูใ่นปริมาณท่ีสามารถใชชไ้ดเ้พียงพอหรือไม่ ขณะท่ีผา้เบรกหาก
เบรกแลว้ไม่มีเสียงจานเสียดสีกบัผา้เบรกกเ็เสดงวา่ผา้เบรกยงัใชก้ารได ้

6.ท่อยางในต าแหน่งต่างๆ ของ ถา้มีคราบน ้ามนัเยิ้มใหรี้บน ารถไปใหช่้างเช็คเพ่ือท าการเปล่ียนท่่อ เพราะ
อายขุองท่ออาจมีการเส่ือมสภาพตามกาลเวลา 

7.ท าความสะอาครถ เคลือบสีรถ อยู่สม ่าเสมอ เพ่ือความสวยงามและสามารถส่งมอบรถยนต์ใหก้บัลูกคา้
ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอลา้งรถหรือขดัสีหรือเคลือบสีรถ  
 4.การจดัการเชิงกลยทุธ์ บริษทั HC-GARAGE จ ากดั   

บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  จะมีการพฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ รายละเอียดมีดงัน้ี 
1.การพฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ ธุรกิจรถมือสองมีแผนจะพฒันาแอปพลิเคชนัน้ี

เพ่ือซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท้ั้ง IOS และ App Store 
2.ขณะน้ีทางบริษทั HC-GARAGE จ ากดั   อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากบัทางสถาบนัการเงินเพ่ือ

พฒันาฟ่ังก์ชั่นแอพพิเคชั่นให้เช่ือมต่อกบัทางสถาบนัการเงินส าหรับขอสินเช่ือเพ่ือการซ้ือรถยนต์มือสอง โดย
สามารถเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของบริษทั HC-GARAGE จ ากดั  และสามารถด าเนินการภายในแอพเดียว หวงัช่วย
เพ่ิมความคล่องตวัและสนบัสนุนธุรกิจรถมือสองซ่ึงจะไดเ้ห็นความชดัเจนช่วงกลางปี 2563-2564 

3.บริษทั HC-GARAGE จ ากดั ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ศูนยร์วมเพ่ือขยายจุดให้บริการ
ลูกคา้รายย่อยไดเ้ขา้ถึงสินคา้และบริการรถยนตใ์หเ้ช่าระยะสั้นและจ าหน่ายรถมือสอง 10 แห่งไดภ้ายใน 5 ปีตาม
แผนงานของบริษทั 

4.บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  จะมีการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์อจัฉริยะรายละเอียดมีดงัน้ี 
บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  จะมีการท าเวบ็ไซตท่ี์อจัฉริยะ ท่ีใชง้านง่าย ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลย์ุคปัจจุบนั

และจะเป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนรถยนตมื์อสองผา่นเวบ็ไซตข์อง บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  พฒันาข้ึนเพ่ือใหเ้ป็น
แพลตฟอร์มดิจิตอลท่ีตอบโจทยก์ารซ้ือขายในช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถรองรับการบริการซ้ือ ขายและเปล่ียน



 

 
 

รถยนตมื์อสองไดท้ั้งหมด สามารถใหบ้ริการขายรถด่วนภายใน 3 ชัว่โมงมีระบบ Call Center ท่ีใหช่้วยเหลือตลอด 
24 ชัว่โมงสามารถสนทนา ถาม-ตอบกบัฝ่ายช่วยเหลือท่ีเตรียมพร้อมในการตอบค าถามให้ขอ้มูลลูกคา้ทุกเวลา 
พร้อมบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเนน้ตอบโจทยล์กูคา้มากข้ึนใหบ้ริการตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตม์ากกว่า 200 จุดเพ่ือกา
รันตีและรับประกนัคุณภาพของตวัรถท่ีซ้ือ- ขายผ่านระบบขายด่วนบนเวบ็ไซตร์วมถึงบริการหลงัการขายดว้ยการ
การันตีประกนัไมลข์องตวัเคร่ืองยนตห์ลงัจากใชง้าน 50,000  กิโลเมตร หรือบริการซ่อมฟรี 1 ปี 
การอภิปรายผล  
 1.ความตอ้งการของตลาดของลูกคา้ในการเลือกช้ือรถมือสองในปัจจุบนั 
 ก่อนเลือกซ้ือรถมือสองโดยทัว่ไปคนซ้ือจะมีการคิดถึงประเภทรถท่ีตนเองตอ้งการเอาไวก่้อนล่วงหนา้
แลว้ ทวา่เม่ือไปถึงเตน็ทร์ถจริง ๆ อาจมีปัจจยับางประการท่ีท าใหต้อ้งเปล่ียนใจได้ เช่น ราคาของรถ, สภาพรถ เป็น
ตน้ ตอ้งบอกวา่รถมือสองเองดว้ยความท่ีมีรถใหเ้ลือกหลายประเภทมากผูซ้ื้อจึงสามารถเลือกเอาไดเ้ลยว่าตอ้งการรถ
แบบไหน โดยประเภทรถท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับรถมือสองประกอบไปดว้ย 

1.รถยนตแ์บบเคร่ืองเบนซิน – รถประเภทน้ีเป็นรถท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ ๆ มาโดยตลอดโดยเฉพาะ

บรรดารถท่ีเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1,500 CC – 2,000 CC จะไดรั้บความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นรถเหมาะกบัการ

ขบัข่ีในเมือง ยิ่งถา้รถคนัดงักล่าวเป็นรถแบรนดต์ลาดจ าพวกโตโยตา้, ฮอนดา้ รถมกัขายออกเร็วกว่ารถแบรนดอ่ื์น 

ๆ  

2.รถกระบะ – รถมือสองท่ีไดรั้บความนิยมรองจากรถยนต์เบนซินทัว่ไปคือรถกระบะนัน่เพราะหลาย ๆ 

คนคิดว่าการเลือกซ้ือรถกระบะเพ่ือเอาไวใ้ชง้านอย่างการบรรทุกของไม่จ าเป็นตอ้งซ้ือมือหน่ึงให้เสียราคาก็ได ้

เลือกซ้ือรถมือสองสภาพดีสกัคนัเอาไวใ้ชง้านคุม้ค่ากว่าเยอะ จะเลือกแบบมีแค็ป ไม่มีแค็ป หรือส่ีประตูก็เอาแบบท่ี

ชอบไดเ้ลย 

3.รถตูส้ าหรับโดยสาร – ส าหรับคนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเยอะหรือคนท่ีตอ้งใชข้นคนไปไหนมาไหน

การซ้ือรถตูมื้อสองก็นบัเป็นทางเลือกท่ีดีอีกเช่นกนั ดว้ยราคาท่ีไม่แพงเกินไปบวกกบัการใชง้านรถตูส้ามารถใชไ้ด้

อย่างหลากหลาย ดงันั้นคนท่ีไปเต็นทร์ถมือสองจ านวนมากจึงมกัมองไปยงัรถตูห้ากคิดว่ามีผูร่้วมเดินทางในแต่ละ

คร้ังเยอะ 

4.รถครอบครัว – คือบรรดารถ 7 ท่ีนัง่ทั้งหลายก็นบัเป็นอีกตวัเลือกยอดนิยมของคนท่ีซ้ือรถมือสองดว้ย

ราคาท่ีไม่แพงมากเม่ือเทียบกับรถมือหน่ึงบวกกับสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะใช้กับคนใน

ครอบครัวหรือขนของต่าง ๆ ดงันั้นรถประเภทน้ีเราจึงมกัเห็นว่าในเต็นทข์ายรถมือสองจะไดรั้บความนิยมมากเป็น

พิเศษ  

 2.การด าเนินการของธุรกิจ บริษทั HC-GARAGE จ ากดั   
ทางบริษทั HC-GARAGE จ ากดั มีการรักษาดูแลคุณภาพรถยนตท่ี์เราปฏิบติัมาดงัน้ี 



 

 
 

1.การตรวจดูหมอ้น ้ า ลองตรวจเช็คว่าหมอ้น ้ ามีรอบร่ัวหรือคราบสนิมจากการแห้งของน ้ าหรือไม่ หาก
ตรวจพวปริมาณน ้ามีการลดใหรี้บน ารถไปใหช่้างตรวจสอบหมอ้น ้าทนัที 

2 การถ่ายน ้ามนัของเหลวทุกชนิดออกไปเช่น น ้ามนัเคร่ือง, น ้ามนัเกียร์, น ้าในหมอ้น ้ามีปริมาณท่ีลดลง ให้
ช่างตรวจเช็คหมอ้น ้าทนัทีเพ่ือสาเหตุของการร่ัวนเฟืองทา้ย, น ้ามนัเบรก, น ้ามนัคลตัช์, น ้ามนัพวงมาลยัเพาเวอร์, 
น ้ามนักระปุกพวงมาลยั, น ้ายาหล่อเยน็หมอ้น ้า ฯลฯ เพราะการเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเหล่าน้ีใหม่ก็เปรียบเป็นการยืดอายุ
การใชง้านของรถออกไปใหดู้เหมือนเป็นรถใหม่ 

3.กรองอากาศ อุปกรณ์ส่วนน้ีเราสามารถตรวจเช็คได้ดว้ยตวัเองว่ามีสถาพท่ีสามารถใช้งานต่อไปได้
หรือไม่ คุณสามารถพิจารณาไดว้า่ควรจะแค่ท าความสะอาดกรองอากาศหรือเปล่ียนใหม่ 

4 แบตเตอรร่ี ควรเปล่ียนเป็นแบตเตอร่ีลูกใหม่ไปเลย เพราะแบตเตอร่ีแต่ละลูกอายุการใชง้านหลงัจาก
ปีแนกไปกเ็ร่ิมเกบ็ไฟไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ การเปล่ียนแบตเตอร่ีลกูใหม่ใหก้บัรถกเ็หมือนการท าใหร้ถกลบัมาเกิด
ใหม่ไดอี้กคร้ัง 

5 ระบบเบรก ตรวจเช็คน ้ามนัเบรกวา่ยงัอยูใ่นปริมาณท่ีสามารถใชชไ้ดเ้พียงพอหรือไม่ ขณะท่ีผา้เบรกหาก
เบรกแลว้ไม่มีเสียงจานเสียดสีกบัผา้เบรกกเ็เสดงวา่ผา้เบรกยงัใชก้ารได ้

6.ท่อยางในต าแหน่งต่างๆ ของ ถา้มีคราบน ้ามนัเยิ้มใหรี้บน ารถไปใหช่้างเช็คเพ่ือท าการเปล่ียนท่่อ เพราะ
อายขุองท่ออาจมีการเส่ือมสภาพตามกาลเวลา 

7.ท าความสะอาครถ เคลือบสีรถ อยู่สม ่าเสมอ เพ่ือความสวยงามและสามารถส่งมอบรถยนต์ใหก้บัลูกคา้
ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอลา้งรถหรือขดัสีหรือเคลือบสีรถ  
 4.การจดัการเชิงกลยทุธ์ บริษทั HC-GARAGE จ ากดั   

บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  จะมีการพฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ รายละเอียดมีดงัน้ี 
1.การพฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ ธุรกิจรถมือสองมีแผนจะพฒันาแอปพลิเคชนัน้ี

เพ่ือซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท้ั้ง IOS และ App Store 

2.ขณะน้ีทางบริษทั HC-GARAGE จ ากดั   อยูร่ะหวา่งการศึกษาและเจรจากบัทางสถาบนัการเงินเพ่ือ

พฒันาฟ่ังกช์ัน่แอพพิเคชัน่ใหเ้ช่ือมต่อกบัทางสถาบนัการเงินส าหรับขอสินเช่ือเพ่ือการซ้ือรถยนตมื์อสอง โดย

สามารถเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของบริษทั HC-GARAGE จ ากดั  และสามารถด าเนินการภายในแอพเดียว หวงัช่วย

เพ่ิมความคล่องตวัและสนบัสนุนธุรกิจรถมือสองซ่ึงจะไดเ้ห็นความชดัเจนช่วงกลางปี 2563-2564 

3.บริษทั HC-GARAGE จ ากดั ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ศูนยร์วมเพ่ือขยายจุดใหบ้ริการ

ลกูคา้รายยอ่ยไดเ้ขา้ถึงสินคา้และบริการรถยนตใ์หเ้ช่าระยะสั้นและจ าหน่ายรถมือสอง 10 แห่งไดภ้ายใน 5 ปีตาม

แผนงานของบริษทั 

3.บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  จะมีการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์อจัฉริยะรายละเอียดมีดงัน้ี 
บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  จะมีการท าเวบ็ไซตท่ี์อจัฉริยะ ท่ีใชง้านง่าย ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลย์ุคปัจจุบนั

และจะเป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนรถยนตมื์อสองผา่นเวบ็ไซตข์อง บริษทั HC-GARAGE จ ากดั  พฒันาข้ึนเพ่ือใหเ้ป็น



 

 
 

แพลตฟอร์มดิจิตอลท่ีตอบโจทยก์ารซ้ือขายในช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถรองรับการบริการซ้ือ ขายและเปล่ียน
รถยนตมื์อสองไดท้ั้งหมด สามารถใหบ้ริการขายรถด่วนภายใน 3 ชัว่โมงมีระบบ Call Center ท่ีใหช่้วยเหลือตลอด 
24 ชัว่โมงสามารถสนทนา ถาม-ตอบกบัฝ่ายช่วยเหลือท่ีเตรียมพร้อมในการตอบค าถามให้ขอ้มูลลูกคา้ทุกเวลา 
พร้อมบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเนน้ตอบโจทยล์กูคา้มากข้ึนใหบ้ริการตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตม์ากกว่า 200 จุดเพ่ือกา
รันตีและรับประกนัคุณภาพของตวัรถท่ีซ้ือ- ขายผ่านระบบขายด่วนบนเวบ็ไซตร์วมถึงบริการหลงัการขายดว้ยการ
การันตีประกนัไมลข์องตวัเคร่ืองยนตห์ลงัจากใชง้าน 50,000  กิโลเมตร หรือบริการซ่อมฟรี 1 ปี 
ข้อเสนอแนะ (Implications) 

ธุรกิจยานยนต์ก าลงัถูก Digital Disruption เช่นเดียวกบัอีกหลายกลุ่มธุรกิจ เม่ือพฤติกรรมของผูซ้ื้อรถ

เปล่ียนไปจากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ผลส ารวจล่าสุดจาก Google พบวา่ ผูซ้ื้อรถส่วนใหญ่เขา้ไปเยี่ยมชมโชวรู์มไม่

เกิน 2 คร้ัง95% ของผูซ้ื้อรถในปัจจุบนัใชส่ื้อออนไลน์คน้หาขอ้มูลก่อนตดัสินใจมากกว่า 60% ของการคน้หาขอ้มูล

เก่ียวกบัรถยนตเ์กิดข้ึนบนโทรศพัทมื์อถือส่ิงเหล่าน้ียิ่งย  ้าเตือนว่า ถึงเวลาท่ีบรรดา Car Dealer จะตอ้งปรับตวัรับมือ

กบัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ และเร่ิมน า Digital Marketing มาใช ้เพ่ือเพ่ิมยอดขายรถจากโอกาสบนโลกออนไลน์

ซ่ึงเปิดกวา้งมากข้ึน ส่ิงท่ีบริษทั HC-GARAGE จ ากดั ตอ้งปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงคือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงัน้ี 

1.ปรับตวัสู่ยุคของสมาร์ทโฟน  อย่างท่ีบอกไปแลว้ว่า กว่า 60% ของการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือ-ขาย
รถยนตใ์นปัจจุบนั เป็นการ Search ผา่นโทรศพัทมื์อถือ ดงันั้น หากเราตอ้งการดึงดูดลูกคา้ในยุคน้ี การปรับเวบ็ไซต์
ให้ใชง้านไดดี้บน Mobile Device เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองขา้มได ้โดยทัว่ไปหนา้เวบ็ไซต์ไม่ควรใชเ้วลาดาวน์
โหลดนานเกินกว่า 3 วินาที หากเวบ็ไซตข์องเราใชเ้วลามากกว่าน้ี เตรียมใจไวเ้ลยว่ามีโอกาสสูงมากท่ีจะเสียลูกคา้
ให ้Dealer รายอ่ืนไป ท่ีส าคญัอยา่ลืมใส่เบอร์โทรติดต่อบนเวบ็ไซต ์เพ่ือใหล้กูคา้กดโทรหาเราไดท้นัที 

2.วิธีการโฆษณาใหม่ๆ อย่าง Video Advertising นอกจากการซ้ือโฆษณา Search Advertising บน Google 
ท่ีหลายคนคุน้เคยกนัดี Video Advertising ยงัเป็นอีกเทรนด์ Digital Marketing ท่ีน่าสนใจในปีน้ี ขอ้ดีของการท่ี 
Dealer โปรโมทธุรกิจผา่นวิดีโอออนไลน ์ไม่ใช่แค่การใหข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจแก่ลูกคา้เท่านั้น แต่ผลส ารวจ
ยงัพบวา่ กวา่ 40% ของผูซ้ื้อรถ เดินทางไปยงัโชวรู์มของตวัแทนจ าหน่ายหลงัจากไดช้ม Video บน YouTube ดว้ย 

3.ใชเ้งินใหคุ้ม้ค่ากบัคนท่ีมีแนวโนม้จะเป็นลูกคา้ตวัจริง แมว้่าโฆษณาออนไลน์จะช่วยใหธุ้รกิจรถยนตมื์อ
สองหรือมือหน่ึง เขา้ถึงประชากรออนไลน์ไดน้บัพนันบัหม่ืนคนในเวลาเดียวกนั แต่ใช่ว่าทุกคนท่ีเห็นโฆษณานั้น
จะก าลงัสนใจรถรุ่นท่ีเราก าลงัโปรโมทอยู่ เทคนิคปิดการขายรถยนต์ดว้ย Digital Marketing ให้ไดลู้กคา้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่การท า Lead Generation สร้างรายช่ือ “วา่ท่ี” ลกูคา้ท่ีมีแนวโนม้ความสนใจในสินคา้และบริการ
ของคุณ ร่วมกบัการใช้ Marketing Automation ซอฟต์แวร์จดัการการตลาดแบบอตัโนมติัท่ีจะช่วยเราจดัล าดบั
ความส าคญัว่า ใครคือลูกคา้ท่ีมีโอกาสจะปิดการขายไดม้ากท่ีสุด เพ่ือให้เราใชเ้วลา และงบประมาณการตลาดได้
อยา่งคุม้ค่า 

4.เขา้ถึงขอ้มูล Insigth เขา้ใจลูกคา้มากกว่าท่ีเคย เพ่ือพฒันากลยุทธ์ Digital Marketing ในขั้นต่อไปเรา
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์แคมเปญการตลาดท่ีผ่านมาว่าไดผ้ลมากแค่ไหน โฆษณารูปแบบใดท่ีดึงดูดความสนใจ และ 

http://digitalmedia.heroleads.co.th/videoads/
http://digitalmedia.heroleads.co.th/leadgeneration/
https://heroautomation.heroleads.co.th/


 

 
 

Convert เป็นยอดขายรถยนตไ์ดม้ากท่ีสุด เช่นเดียวกนัขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้บนโลกออนไลน ์
พวกเขาเห็นเว็บไซต์ของเราจากช่องทางไหน สนใจเข้ามาชมก่ีคร้ัง แต่ละคร้ังใช้เวลานานเท่าไร ข้อมูลใดใน
เวบ็ไซตท่ี์พวกเขาสนใจเป็นพิเศษ หรือแมก้ระทัง่เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีคนกลุ่มน้ีสนใจ ทั้งหมดน้ีสามารถน ามาประมวล
เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของ Customer เราตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ี
สามารถ Tracking ขอ้มลูทั้งหมดขา้งตน้น้ีไดอ้ยา่งแม่นย  า  
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