
 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  

รถยนตไดกลายเปนส่ิงท่ีจําเปนตอชีวิตมนุษยนอกเหนือจากปจจัย 4 เพราะหากใครมี
ไวในครอบครองแลวจะชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางถึงแมวาจะประสบกับปญหาสภาพ
การจราจรท่ีติดขัด แตทุกคนก็ยินดีท่ีจะซ้ือมาเพื่อเปนทรัพยสมบัติของตนเองและในสังคมไทยคง
ไมมีใครปฏิเสธที่อยากจะมีรถยนตท่ีดี  ๆ เปนของตนเองสักหนึ่งคัน การมีรถยนตดี ๆ สักหนึ่งคัน
ยังถือเปนหนาเปนตาในสังคมไทยอีกดวย  นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจพอสมควรทําใหมีความตองการใชรถยนตสวนตัวเพิ่มมากข้ึนตามไป
ดวย   และไมวารัฐบาลในยุคสมัยใดจะใหความสําคัญตอการตัดถนนหนทางเพ่ือแกไขปญหา
การจราจรมากกวาท่ีจะใหความสําคัญตอการกอสรางระบบขนสงมวลชน ทําใหคนไทยขวนขวายท่ี
จะมีรถยนตนั่งสวนบุคคลมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของ ธนชล พิรุณสาร (2549 : 1) พบวา 
ประชาชนในเขตเมืองใหญเชนกรุงเทพมหานครมีรถยนตนั่งสวนบุคคลเฉล่ียครอบครัวละ 1 คัน  

จากรายงานสถิติการจดทะเบียนรถยนตของกรมการขนสงทางบกพบวาในป          
พ.ศ. 2547 มีจํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนสะสมถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีรถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกิน 7 ท่ีนั่ง (รถเกง) จํานวน 2,629,377 คัน มีรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 ท่ีนั่ง (รถตู) จํานวน 
363,931 คัน มีรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถปคอัพ) จํานวน 3,384,207 คัน และในป 2550 พบวา
จํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนสะสมถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง 
(รถเกง) จํานวน 3,560,222 คัน เพิ่มข้ึนจากป 2547 เปนจํานวน 930,845 คันหรือคิดเปนรอยละ 
35.40   มีรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 ท่ีนั่ง (รถตู) จํานวน 381,630 คัน เพิ่มข้ึนจากป 2547 เปน
จํานวน 17,699 คันหรือคิดเปนรอยละ 4.86  และมีรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถปคอัพ) จํานวน 
4,371,484 คันเพิ่มข้ึนจากป 2547 เปนจํานวน 987,277 คันหรือคิดเปนรอยละ 29.17 (กรมการขนสง
ทางบก, 2551: ออนไลน) เห็นไดวาในชวงระยะเวลา 4 ปท่ีผานมา มีรถยนตจดทะเบียนเพิ่มข้ึน
มากมายท้ังใน กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

รถยนตมือสองยังคงไดรับความนิยมจากผูท่ีมีรายไดนอยท่ีไมสามารถหาซ้ือรถยนต
ปายแดงมาเปนเจาของได โดยบนถนนกาญจนาภิเษกมีศูนยรถยนตมือสองมากท่ีสุดในยานฝงธนบุรี 
ถือเปนยานทําเลทองในการทําธุรกิจซ้ือขายรถยนตมือสองเน่ืองจากราคาท่ีดินและคาเชาไมแพงมาก 
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สามารถรองรับลูกคาท่ีมาจากในตัวเมืองและจากจังหวัดใกลเคียงเชน สมุทรสาคร นครปฐม 
สุพรรณบุรีเปนตน เนื่องจากมีการเดินทางท่ีสะดวกทําใหมีผูประกอบการเปดกิจการซ้ือขายรถยนต
มือสองบนถนนสายน้ีมากมาย มีศูนยจําหนายรถยนตมือสองบนถนนกาญจนาภิเษก ประมาณ 35 
ศูนย มีผูประกอบการที่เรียกวาเต็นทรถยนตมือสองประมาณ 600 ราย มีรถยนตท่ีขายไดทุกเต็นท
รวมกันเฉล่ียประมาณ 3,000 คันตอเดือน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 800 – 1,000 ลานบาทตอเดือน 
นับเปนธุรกิจท่ีทํารายไดดีใหผูประกอบการ (คุณพงษชาญ เอ่ียมเจริญลาภ, 2551: สัมภาษณ) 

ชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาสภาวะราคาน้ํามันมีการปรับตัวสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตของผูบริโภคเปนอยางมาก ระยะแรกท่ีมีการปรับราคาน้ํามันใหสูงข้ึน 
รัฐบาลยังคงราคานํ้ามันดีเซลไวในราคาตํ่าเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการขนสง โดยปลอยใหมีการลอยตัวน้ํามันเบนซินทุกประเภท ซ่ึงราคาน้ํามันท้ังสองประเภทมี
ผลตางดานราคาประมาณ 5 บาท / ลิตร โดย ณ วันท่ี 26 มกราคม 2548 ราคาจําหนายน้ํามันเบนซิน 
95 ลิตรละ 19.69 บาท น้ํามันเบนซิน 91 ลิตรละ 18.89 บาท น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 ลิตรละ 
18.94 บาท ในขณะท่ีราคาน้ํามันดีเซลมีราคาลิตรละ 14.59 บาท (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 
2548: ออนไลน) ทําใหธุรกิจซ้ือขายรถยนตมือสองบนถนนกาญจนาภิเษก เกิดภาวะซบเซาเน่ืองจาก
ผูบริโภคกลัวเร่ืองราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน ผูประกอบการขายไดเฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7  ท่ี
นั่ง (รถเกง) มือสองท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 1,600 cc. และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถปคอัพ) 
มือสอง เทานั้น ในขณะท่ีรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตเกิน 1,600 cc.ข้ึนไปขายไมไดจอดเปนตนทุน
จมตามเต็นทรถยนตมากมาย อีกท้ังยังตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเชน คาเชา ดอกเบ้ีย    
เปนตน 

จากการประกาศลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลของรัฐบาล  พ .ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร  โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ทานวิเศษ จูภิบาล) ในขณะนั้นโดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี        
1 มิถุนายน 2548 เปนตนมา (หนังสือพิมพผูจัดการ, 2548: ออนไลน) ทําใหราคาน้ํามันทุกประเภท
ปรับตัวสูงข้ึนเปนลําดับจนถึงวันท่ีมีการปรับราคาน้ํามันขายปลีกสูงสุด ณ.วันท่ี 7 ก.ค. 2551 น้ํามัน
เบนซิน 95 ปรับราคาข้ึนเปนลิตรละ 43.89 บาท น้ํามันเบนซิน 91 ลิตรละ 42.79 บาท น้ํามันเบนซิน
แกส   โซฮอล 95 ลิตรละ 39.19 บาทและน้ํามันดีเซลลิตรละ 44.24 บาท (การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย, 2551: ออนไลน) ทําใหธุรกิจรถยนตมือสองบนถนนกาญจนาภิเษกกลับมาคึกคักและ
มีแนวโนมดีข้ึน เนื่องจากผูบริโภคไดหันมามองหารถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่งมือสอง (รถ
เกง) ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตต้ังแต 1,600 cc. ข้ึนไปเพื่อนําไปติดต้ังเช้ือเพลิงกาซ LPG และ NGV 
เพราะมีราคาเช้ือเพลิงถูกกวาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล จนทําใหปริมาณรถยนตมือสองท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตต้ังแต 1,600 cc. ข้ึนไปและมีสภาพโดยรวมที่ดีไมเพียงพอตอความตองการของ
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ผูบริโภค อีกท้ังผูบริโภคไมกลาท่ีจะซ้ือรถยนตใหมปายแดงแลวนําไปติดต้ังเช้ือเพลิงกาซ LPG และ 
NGV เพราะเกรงวาเคร่ืองยนตจะมีปญหาและเสียหาย  

ภายหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว โดยสงผลกระทบมายังประเทศไทยเพราะประเทศไทยสงออกสินคาไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนจํานวนมากและหลายชนิดสินคาดวยกัน  เ ม่ือขาดคําส่ังซ้ือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทําใหผูประกอบการธุรกิจสงออกหลายรายตองปดตัวลงเนื่องจากขาดทุนทําให
พนักงานหลายหม่ืนคนตองตกงานซ่ึงสงผลกระทบตอธุรกิจรถยนตมือสองเปนอยางมากเนื่องจาก
ผูบริโภคยังไมแนใจในความม่ันคงในหนาท่ีการงานจึงชะลอการซ้ือหรือการเปล่ียนรถยนตออกไป
กอน อีกท้ังสถาบันการเงินก็มีการพิจารณาเร่ืองการปลอยกูท่ีเขมงวดมากข้ึนกวาแตกอน 

เม่ือภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ํามันเช้ือเพลิงมี
ความ ผันผวนอยูตลอดเวลา ทําใหผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายและตองมีการพิจารณา
องคประกอบหลาย ๆ ดาน ในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง (รถเกง) จากผูประกอบการ 
ทําใหผูศึกษาซ่ึงทํางานอยูในธุรกิจรถยนตมือสองตองการทราบวาผูบริโภคทําการพิจารณาปจจัยใน
การเลือกซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง (รถเกง) อยางไร ท้ังนี้เพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการ
วางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อใหสามารถรักษาลูกคาและเพ่ิมยอดขายทามกลางสภาวะการแขงขันท่ี
รุนแรงในยานถนนกาญจนาภิเษกได 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสองจากผูประกอบการ
บนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทราบปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสองจากผูประกอบการบน
ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

2. ทราบปญหาในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสองจากผูประกอบการบนถนนกาญจนา
ภิเษก กรุงเทพมหานคร 

3. สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการในการวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อให
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน 
 
 



 4

นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
ปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสอง หมายถึง ส่ิงท่ีผูบริโภคใช

พิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งมือสอง ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจัยอ่ืน ๆ หมายถึง 
ปจจัยท่ีนอกเหนือจากปจจัยดานการตลาดไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย
และการเมือง ดานวัฒนธรรม 

ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีเดินทางมาเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสองในศูนยจําหนายรถยนต         
บนถนนกาญจนาภิเษก 

รถยนตนั่งมือสอง หมายถึง รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง ซ่ึงผานการใชงาน
มาแลว  

ผูประกอบการ หมายถึง ศูนยจําหนายรถยนตมือสองท่ีเปนศูนยกลางในการใหบริการ 
ซ้ือ- ขาย แลกเปล่ียน รถยนตนั่งมือสอง โดยลูกคาสามารถเลือกซ้ือรถยนตท่ีจอดอยูได 

ถนนกาญจนาภิเษก หมายถึง ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร) โดยในการศึกษาครั้งนี้กําหนดต้ังแต จุดตัดกับถนนเพชรเกษมถึงจุดตัดกับ
ถนนบรมราชชนนี 
 


