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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบที่ เ หมาะสมของเวปไซต์ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพทางการตลาด โดยใช้ 7c รู ปลักษณ์ (Context) ส่ วนประกอบที่เป็ นเนื้ อหา (Content)
ความเป็ นชุมชน (Community) ทาให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) การ
ติดต่อสื่ อ สาร (Communication) เชื่ อมโยง (Coinection) การติดต่อค้าขาย (Commerce) ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่อาจมีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ผา่ นสื่อออนไลน์ เพือ่ นามาเป็ นแนวทางการใช้กลยุทธ์การใช้
สื่อออนไลน์ของ บริ ษทั บีบีสมาร์ทคาร์ จากัด ด้วยการเก็บแบบสอบถามลูกค้า จานวน 140 คน
จากกลยุทธ์สื่อ ด้านการทาธุรกิจขายรถยนต์มือ สอง ในอดี ตที่มีการโฆษณาผ่านนิ ตยสาร
ปั จจุบนั ต้องปรับตัวให้ทนั กับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และผลการวิจยั ทาให้เห็นว่า นอกจากความ
น่าเชื่อถือของ บริ ษทั และรถยนต์แล้วนั้น สื่อที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากคือ สื่ อเว็ปไซต์ประกาศ
ขายรถยนต์มือสองโดยเจ้าของลงขายเอง (C2C) ดังนั้น ทางบริ ษทั ต้องให้ความสาคัญกับช่องทางนี้
อี กทั้งการลงรายละเอี ยดที่ ครบถ้ว น และใช้ง านง่ าย ของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ออนไลน์เพื่อ ตอบสนอง
พฤติกรรมของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและนาไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด
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The purpose of this research aims to investigate the appropriate content of effective
marketing website. This research employs the 7C analytics tools which are Context, Content,
Community, Customization, Communication, Connection and Commerce. These seven elements
are the factors influencing decision in online purchasing cars. The researcher aims to adapt these
elements as online media strategies of BB Smart Car Co., ltd. Data were collected through a
questionnaire administered to a sample of 140 customers.
From the past, magazine advertising was used car business strategies. The business
owners must develop a new business plan to meet the customer habits. The research results
indicate that customer give the important to customer to customer used cars advertising website
besides the reliability of company. Therefore, the business owners must pay attention in this
element as well as the full description and easy function of online media tools in order to achieve

ค

customer satisfaction and purchasing decision.

