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สารบาญ 
  หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญ ซ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 

 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 3 

 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 4 

   
บทท่ี 2   แนวคิด ทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 5 
 แนวคิดและทฤษฎี 5 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 9 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 11 
 ขอบเขตการศึกษา 11 
 วิธีการศึกษา 12 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 12 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 13 
 สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 13 
 ระยะเวลาในการศึกษา 13 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 14 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   15 
 สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูบริโภคใชใน 

               การเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสอง 23 

 



 ฌ 

 

สารบาญ (ตอ) 
 

  หนา 

 สวนท่ี 3  ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือ 
                รถยนตนั่งมือสองจากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก 
                 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 32 

 สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสอง 
               จากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร จําแนก 
                ตามปจจัยสวนบุคคล 77 

   

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 112 
 สรุปผลการศึกษา 112 
 อภิปรายผล 128 
 ขอคนพบ 133 
 ขอเสนอแนะ 137 
   
บรรณานุกรม 140 
ภาคผนวก 141 
 แบบสอบถาม 142 
ประวัติผูเขียน 148 
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สารบาญตาราง 
               

ตารางท่ี  หนา 
1 การกระจายการเก็บแบบสอบถามบนถนนกาญจนาภิเษก 12 
2 ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 15 

3.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนรถยนตท่ีใช
อยูในปจจุบัน ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) 

18 

3.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนรถยนตท่ีใช
อยูในปจจุบัน ประเภทรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถปคอัพ) 

18 

4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือมาของ
รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีใชอยูในปจจุบัน 

19 

5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอรถยนตท่ีให
ความสนใจใน การซ้ือ 

20 

6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสีของรถยนตท่ีให
ความ สนใจในการซ้ือ 

21 

7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามขนาดของ
เคร่ืองยนตท่ีใหความสนใจในการซ้ือ 

22 

8 อันดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการ
เลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสองจากผูประกอบการ 

23 

9 รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 

24 

10 รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 

25 

11 รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบ
แบบสอบถาม 

26 

12 รอยละและคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบ
แบบสอบถาม 

27 

13 อันดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูตอบแบบสอบถามใชในการเลือกซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองจากผูประกอบการ 

29 



 ฎ

สารบาญตาราง (ตอ) 
               

ตารางท่ี  หนา 
14 รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเศรษฐกิจ ตอการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 
29 

15 รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเทคโนโลยี ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 

30 

16 รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานกฎหมายและ
การเมือง ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบ
แบบสอบถาม 

30 

17 รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานวัฒนธรรม ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 

31 

18 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศและอายุ 

32 

19 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศและรายได 

35 

20 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอายุและรายได 

39 

21 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

45 

22 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

46 

23 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

47 

 

 



 ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
               

ตารางท่ี  หนา 
24 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตอการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

48 

25 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
หลัก 

50 

26 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
หลัก 

53 

27 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามอาชีพหลัก 

55 

28 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอาชีพหลัก 

57 

29 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช 

60 

30 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
รถยนตนั่งสวนบุคคล   (รถเกง) ท่ีมีใช 

61 

31 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช 

62 

32 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช 

63 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
               

ตารางท่ี  หนา 
33 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด ตอการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอายุและยี่หอรถยนตท่ีใหความสนใจ 

66 

34 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอายุและขนาดของเคร่ืองยนตท่ีใหความสนใจ 

72 

35 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานอ่ืน ๆ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและ
อายุ 

77 

36 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานอ่ืน ๆ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตน่ังสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและ
รายได 

80 

37 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานอ่ืน ๆ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุและ
รายได 

83 

38 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเศรษฐกิจ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

88 

39 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเทคโนโลยี ตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

89 

40 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานกฎหมายและการเมือง ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

90 

41 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานวัฒนธรรม ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

91 

 

 



 ฑ

สารบาญตาราง (ตอ) 
               

ตารางท่ี  หนา 
42 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเศรษฐกิจ ตอการตัดสินใจซ้ือ

รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
หลัก 

92 

43 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเทคโนโลยี ตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
หลัก 

93 

44 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานกฎหมายและการเมือง ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอาชีพหลัก 

95 

45 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานวัฒนธรรม ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
หลัก 

96 

46 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเศรษฐกิจ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช 

98 

47 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานเทคโนโลยี ตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช 

99 

48 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานกฎหมายและการเมือง ตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช 

100 

49 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานวัฒนธรรม ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
รถยนตนั่งสวนบุคคล   (รถเกง) ท่ีมีใช 

101 

50 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานอ่ืน ๆ ตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุและ
ยี่หอรถยนตท่ีใหความสนใจ 

102 

 

 



 ฒ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
               

ตารางท่ี  หนา 
51 คาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานอ่ืน ๆ ตอการตัดสินใจซ้ือ

รถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุและ
ขนาดของเคร่ืองยนตท่ีใหความสนใจ 

107 

52 เปรียบเทียบผลงานวิจัยในอดีตของผูวิจัยท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมี
ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง ในเขตพื้นท่ีตางกัน 3 ลําดับ
แรกของปจจัยดานตาง ๆ จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาด 

131 

53 ปจจัยยอยในดานตาง  ๆ  10 อันดับแรก  ท่ี ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง 

133 

 


