
 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภปิรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซ้ือรถยนตนั่งมือสอง
จากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ี
ผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่ งมือสองจากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิ เษก 
กรุงเทพมหานคร โดยบทนี้จะกลาวถึงการสรุปผล การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกพื้นท่ีการศึกษาบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย
กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคที่มาเลือกซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) มือสองจากผูประกอบการ
เทานั้น แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด จึงเลือกเก็บตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยการเปดตารางกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
และเปนการเก็บตัวอยางในทองถ่ินของ Seymour Sudman (1976: 87) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 
ราย ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.0 และเปนเพศหญิง รอยละ 48.0 

มีอายุชวง 30 - 39 ป มากท่ีสุด รอยละ 36.5 สวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 53.0 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดข้ันปริญญาตรี รอยละ 58.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากท่ีสุด รอยละ 48.0 
โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาทรอยละ 26.5 สวนใหญเปนผูท่ีมีรถยนตนั่งสวน
บุคคล (รถเกง)ใชแลว 1 คัน รอยละ 58.5 โดยมีรูปแบบในการซ้ือมาแบบรถยนตใหมปายแดงมาก
ท่ีสุด รอยละ 56.3 รถยนตยี่หอโตโยตาไดรับความสนใจมากท่ีสุด รอยละ 31.0 โดยสีท่ีไดรับความ
สนใจเปนสีดํา  รอยละ 28.5 และมีความตองการรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต 1,800 cc. รอยละ 23.0  
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สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการเลือก 
ซ้ือรถยนตนั่งมือสอง  
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จัดอันดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) มือสอง มีคาเฉล่ีย
มาก   ทุกปจจัย โดยเรียงลําดับดังนี้ ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 4.26) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.15) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 4.05) และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.85) มีรายละเอียดในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 4.15) โดยใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีเฉ่ียวชนหนัก) 
(คาเฉล่ีย 4.71) สมรรถนะในการขับดี เชนเครื่องยนตเดินเรียบ ชวงลางดี (คาเฉล่ีย 4.66) มีการ
รับประกันหลังการขาย  (คาเฉล่ีย 4.52) สีของรถยนต (คาเฉล่ีย 4.50) ความยากงายในการหาอะไหล
เพื่อซอมแซมภายหลัง (คาเฉลี่ย 4.49) รูปลักษณภายนอกท่ีสวยงาม (คาเฉล่ีย 4.46) ขนาดของ
เคร่ืองยนต (คาเฉล่ีย 4.11) ช่ือตรายี่หอของรถยนต:ญ่ีปุน (คาเฉล่ีย 4.09) อุปกรณตกแตงท่ีมีมากับรถ 
(คาเฉล่ีย 3.88) ช่ือตรายี่หอของรถยนต:ยุโรป (คาเฉล่ีย 3.55) ช่ือตรายี่หอของรถยนต:อเมริกา 
(คาเฉล่ีย 2.90) 
 2.ปจจัยดานราคา 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม อยู
ในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 4.26) โดยใหความสําคัญตอปจจัยยอย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต (คาเฉล่ีย 4.61) 
มีสวนลดใหเม่ือชําระเปนเงินสด (คาเฉล่ีย 4.26) มีระบบเงินดาวนตํ่า ใหผอนชําระโดยมีดอกเบ้ียตํ่า 
(คาเฉล่ีย 4.26) การกําหนดราคาขายตํ่ากวารายอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.10) เรียกเก็บเงินมัดจําไมสูงเกินไป 
(คาเฉล่ีย 4.09) 
 3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 3.85) โดยให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ความมีช่ือเสียงของ
ผูประกอบการเต็นทรถ (คาเฉล่ีย 3.99) สถานประกอบการอยูในทําเลที่เดินทางมาสะดวก (คาเฉล่ีย 
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3.95) มีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคมหลัก ๆ ทําใหสะดวก (คาเฉล่ีย 3.84) การจัดแสดงรถยนต
เปนหมวดหมู ตามยี่หอ ปใหม - เกา (คาเฉล่ีย 3.82) สถานประกอบการมีหองรับรองลูกคาท่ี
สะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 3.62) 
 4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 4.05) โดยให
ความสําคัญตอปจจัยยอย เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก พนักงานขายมีความรูและ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี (คาเฉล่ีย 4.48) มีบริการใหลูกคา
ทดลองขับกอนซ้ือ (คาเฉล่ีย 4.35) มีบริการรับแลกเปล่ียนรถยนตเกา โดยตีราคาใหสูง (คาเฉล่ีย 
4.24) มีบริการติดตอสถาบันการเงินใหกรณีซ้ือรถเปนเงินผอน (คาเฉล่ีย 4.23) พนักงานขายมีบุคลิก
นาเช่ือถือ แตงกายเรียบรอย (คาเฉล่ีย 4.15) มีการใหขอมูลขาวสารแกลูกคาเพียงพอตามท่ีตองการ
ทราบเก่ียวกับรถที่จําหนายผานพนักงานขายหนาราน (คาเฉล่ีย 4.08) มีบริการขับรถยนตไปให
ลูกคาดูนอกสถานท่ี (คาเฉล่ีย 3.93) บริการติดตามไตถามและใสใจผลการใชรถท่ีซ้ือไปและให
ขอมูลใหม ๆ เกี่ยวกับรถผานโทรศัพท (คาเฉล่ีย 3.92)  มีรูปรถยนตใหดูทางอินเทอรเน็ต (คาเฉล่ีย 
3.91) มีการใหขอมูลขาวสารแกลูกคาเพียงพอตามท่ีตองการทราบเกี่ยวกับรถที่จําหนายผาน
อินเทอรเน็ต (คาเฉล่ีย 3.89)  มีอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมพิเศษ  (คาเฉล่ีย 3.80) .มีการใหขอมูลขาวสาร
แกลูกคาเพียงพอตามท่ีตองการทราบเกี่ยวกับรถท่ีจําหนายผานนิตยสารรถยนต (คาเฉล่ีย 3.67) 
 ปจจัยอ่ืน ๆ  
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จัดอันดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน 
ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) มือสอง มีคาเฉล่ียมาก ทุกปจจัย โดย
เรียงลําดับดังนี้ ปจจัยดานเทคโนโลยี (คาเฉล่ีย 4.15) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (คาเฉล่ีย 4.14) ปจจัยดาน
วัฒนธรรม (คาเฉล่ีย 3.98) ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง (คาเฉล่ีย 3.78) มีรายละเอียดในดานตาง 
ๆ ดังนี้ 

1.ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานเศรษฐกิจ
โดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 4.14) โดยใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
(คาเฉล่ีย 4.19) ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง (คาเฉล่ีย 4.12) ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 
4.11) 
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 2.ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานเทคโนโลยี
โดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 4.15) โดยใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน (คาเฉล่ีย 4.29) มีกรคิดคนเช้ือเพลิงชนิดใหม ๆ หรือพลังงาน
ทางเลือก ท่ีมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน (คาเฉล่ีย 4.01) 
 3.ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกฎหมายและ
การเมืองโดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 3.78) โดยให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก คาประกันภัยรถเกา ถูกกวา
รถใหม (คาเฉล่ีย 3.91) คาภาษีรถยนตและพรบ.รถเกา ถูกกวารถใหม (คาเฉล่ีย 3.90) สถานะภาพ
ทางการเมืองในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.53) 
 4.ปจจัยดานวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานวัฒนธรรม
โดยรวม อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก (คาเฉล่ีย 3.98) โดยใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแกการมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายใน
การเดินทาง     (คาเฉล่ีย 4.44) การมีรถยนตใชแสดงถึงความมีหนามีตาในสังคม (คาเฉล่ีย 3.51) 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือ 

สองจากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุ ใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก ยกเวนเพศ
ชายอายุ 30-39 ป และเพศหญิง อายุ 40 ป ข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สมรรถนะใน
การขับดี เชนเคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 

ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญ ใน
ปจจัยยอยดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) มากท่ีสุด ยกเวนเพศชายท่ีมีรายได 
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30,001-40,000 บาท และเพศหญิงท่ีมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน 
สมรรถนะในการขับดี เชนเคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 

ดานอายุและรายไดพบวา  ผูมีอายุทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) มากท่ีสุด ยกเวนผูท่ีมีอายุไมเกิน 30 ปและมี
รายได 40,001 บาทข้ึนไป ผูท่ีมีอายุ 30-39 ปและมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท ผูท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป
และมีรายได 30,001-40,000 บาท ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สมรรถนะในการขับดี เชน
เคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 

ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีเฉ่ียวชนหนัก) อยูในระดับมากท่ีสุด 
เปนลําดับแรก 
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
อาชีพพนักงานบริษัท รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีเฉ่ียวชนหนัก) อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก แตกตางจาก
อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สมรรถนะในการขับข่ีดี เชน
เคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก ในขณะท่ีอาชีพอ่ืน ๆ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการรับประกันหลังการขาย อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใชพบวา ผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยผูท่ีไมมีรถยนตใช ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน สมรรถนะในการขับดี เชนเคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับ
แรก แตกตางจากผูท่ีมีรถยนตใชทุกกลุม ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยเหมือนกันในดาน สภาพ
เดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 

ดานอายุและยี่หอท่ีสนใจพบวา  ผู มีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) มากท่ีสุด ยกเวนผูท่ีมีอายุ
ไมเกิน 30 ปและอายุ 30-39 ปท่ีสนใจยี่หอฮอนดา ผูท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไปท่ีสนใจยี่หอโตโยตา ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน สมรรถนะในการขับดี เชนเคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับ
มากท่ีสุด เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุมอายุ 30-39 ป ท่ีสนใจกลุมรถยนตประหยัด (Economic cars) 
ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการรับประกันหลังการขาย อยูในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับ
แรก และกลุมอายุ 30-39 ป ท่ีสนใจกลุมรถยนตยุโรป ใหความสําคัญในปจจัยยอย 2 ดานเทากันคือ 
สีของรถยนตและรูปลักษณภายนอกท่ีสวยงาม ทันสมัย อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
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ดานอายุและขนาดเคร่ืองยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและท่ีสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) มากท่ีสุด 
ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาดไมเกิน 1,500 cc. (รถยนตขนาดเล็ก) และกลุม
อายุ 40 ปข้ึนไปท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาด 1,600-1,800 cc. (รถยนตขนาดกลาง) ซ่ึงใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน สมรรถนะในการขับดี เชนเคร่ืองยนตเดินเรียบ ชวงลางดี อยูในระดับมากท่ีสุด เปน
ลําดับแรก 

 
  2.ปจจัยดานราคา 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุ ใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนลําดับแรก 
 ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนลําดับแรก 

ดานอายุและรายไดพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนลําดับแรก 

ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต 
อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ใกลเคียงกับระดับ ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึง
ใหความสําคัญในเร่ืองเดียวกัน อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  โดย
อาชีพพนักงานบริษัท และธุรกิจสวนตัว/คาขาย ใหความสําคัญในปจจัยยอยเหมือนกันในดาน ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก ใกลเคียงกับอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีให
ความสําคัญในดานเดียวกัน อยูในระดับมาก  เปนลําดับแรก แตกตางจากอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงในความสําคัญตอปจจัยยอยดาน มีสวนลดใหเม่ือชําระเปน
เงินสด อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใชพบวา ผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก  

ดานอายุและยี่หอรถยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก 
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เปนอันดับแรก ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ป ท่ีสนใจกลุมรถยนตประหยัด (Economic cars) ท่ีให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีสวนลดใหเม่ือชําระเปนเงินสด และกลุมท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป ท่ีสนใจ
กลุมรถยนตยุโรป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีระบบเงินดาวนตํ่า ใหผอนชําระโดยมี
ดอกเบ้ียตํ่า อยูในระดับมากท่ีสุดท้ังสองกลุม เปนลําดับแรก 

ดานอายุและขนาดเคร่ืองยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและท่ีสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุด
และมาก เปนอันดับแรก 

   
 3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุ ใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนเพศชายอายุ 
30-39 ปและเพศหญิงอายุไมเกิน 30 ป ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถานประกอบการอยูใน
ทําเลที่เดินทางมาสะดวก อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีเพศชายอายุไมเกิน 30 ป ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการจัดแสดงรถยนตเปนหมวดหมู ตามยี่หอ ตามปใหม-เกา อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก 

ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง สวนใหญท่ีมีรายไดทุกชวง        ให
ความสําคัญในปจจัยดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
ยกเวนเพศหญิงท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถานประกอบการ
อยูในทําเลที่เดินทางมาสะดวก อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ใกลเคียงกับเพศชายท่ีมีรายได 
20,001-30,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยท้ัง 2 ดานท่ีกลาวมาเทากัน อยูในระดับมาก 
แตกตางจากเพศชายท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทและเพศหญิงท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ที่ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการจัดแสดงรถยนตเปนหมวดหมู ตามยี่หอ ตามปใหม-เกา อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะที่เพศหญิงท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท แตใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน มีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคมหลักทําใหสะดวกตอการใชบริการ อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก 

ดานอายุและรายไดพบวา  ผู มีอายุ ทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง  สวนใหญให
ความสําคัญในปจจัยดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
ยกเวนกลุมอายุไมกิน 30 ปท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทและกลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายได 20,001-
30,000 บาท ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถานประกอบการอยูในทําเลท่ีเดินทางมาสะดวก 



 119

อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก แตกตางจากกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีมีรายได 40,001 บาทข้ึนไปและ
กลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการจัดแสดง
รถยนตเปนหมวดหมู ตามยี่หอ ตามปใหม-เกา อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุมอายุไม
เกิน 30 ปท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาทและกลุมอายุ 40 ปข้ึนไปที่มีรายไดไมเกิน 20,000 บาท ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถานประกอบการมีหองรับรองลูกคาท่ีสะดวกสบาย และดาน          
มีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคมหลัก ทําใหสะดวกตอการใชบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
เปนลําดับแรก 
 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยระดับการตํ่ากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคม
หลัก ๆ ทําใหสะดวกตอการใชบริการ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก แตกตางจากระดับปริญญาตรี 
ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถานประกอบการอยูในทําเลที่เดินทางมาสะดวก อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญในปจจัยยอยดานความมี
ช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
อาชีพพนักงานบริษัท รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว/คาขาย ใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ใกลเคียง
กับอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงใหความสําคัญในดานเดียวกัน อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
ในขณะท่ีอาชีพอ่ืน ๆ ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคมหลัก ๆ ทํา
ใหสะดวกตอการเลือกบริการ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใชพบวา ผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมีรถยนตใช
มากกวา 1 คันใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบเต็นทรถ อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีผูมีรถยนตใช 1 คัน ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถาน
ประกอบการอยูในทําเลที่เดินทางมาสะดวก อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  

ดานอายุและยี่หอท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอสวนใหญ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบเต็นทรถ อยูในระดับมากและมากท่ีสุด 
เปนอันดับแรก ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีสนใจยี่หอฮอนดาและกลุมรถยนตประหยัด 
(Economic cars) กลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจยี่หอฮอนดา ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถาน
ประกอบการอยูในทําเลท่ีเดินทางมาสะดวก อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก แตกตางจากกลุมอายุ
ไมเกิน 30 ปและกลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจยี่หอโตโยตา ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการจัด
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แสดงรถยนตเปนหมวดหมู ตามยี่หอ ปใหม-เกา อยูในระดับมากท้ังสองกลุม เปนลําดับแรก 
ในขณะท่ีกลุมอายุ 40 ปข้ึนไปท่ีสนใจยี่หอโตโยตา แตใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีหลายสาขา
ตามเสนทางคมนาคมหลัก ๆ ทําใหสะดวกตอการใชบริการ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 

ดานอายุและขนาดเครื่องยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาดสวนใหญ ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ความมีช่ือเสียงของผูประกอบเต็นทรถ อยูใน
ระดับมากและมากท่ีสุด เปนอันดับแรก ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาด     
2,000 cc. ข้ึนไป (รถยนตขนาดใหญ) ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน สถานประกอบการอยูใน
ทําเลที่เดินทางมาสะดวก อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุมอายุไมเกิน 30 ปและกลุม
อายุ 30-39 ปท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาด ไมเกิน 1,500 cc. (รถยนตขนาดเล็ก) ซ่ึงใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน มีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคมหลัก ๆ ทําใหสะดวกตอการใชบริการ อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก 

   
 4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุ ใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน พนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนตแตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดีอยูใน
ระดับมากท่ีสุดและมาก เปนลําดับแรก  
 ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง สวนใหญท่ีมีรายไดทุกชวง        ให
ความสําคัญในปจจัยดาน พนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนตแตละรุน แตละ
ยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนลําดับแรก ยกเวนเพศชายและเพศหญิงท่ีมีรายได 
40,001 บาทข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและรายไดพบวา ผูมีอายุไมเกิน 30 ปและมีอายุ 40 ปข้ึนไปที่มีรายไดทุกชวง 
สวนใหญใหความสําคัญในปจจัยดาน พนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนตแต
ละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนกลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายไดไม
เกิน 20,000 บาทและมีรายได 20,001-30,000 บาท ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีบริการ
ติดตอสถาบันการเงินใหกรณีซ้ือรถเปนเงินผอน อยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับแรก และกลุมอายุ 
30-39 ปท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาทและมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ที่ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน มีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ เชนเดียวกับกลุมอายุ 40ปข้ึนไปท่ีมีรายได 40,001 
บาทข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญในดานนี้เชนเดียวกัน อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
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ในขณะท่ีกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มี
บริการรับแลกเปล่ียนรถยนตเกา โดยตีราคาใหสูง อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน พนักงานขายมีความรูและความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ใกลเคียง
กับ ระดับปริญญาตรี ซ่ึงใหความสําคัญในดานเดียวกัน อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
แตกตางจากระดับสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีบริการใหลูกคาทดลอง
ขับกอนซ้ือ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
อาชีพพนักงานบริษัท และธุรกิจสวนตัว/คาขาย ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน พนักงานขายมี
ความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมาก เปน
ลําดับแรก ซ่ึงเหมือนกับอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและเกษตรกรรม ท่ีใหความสําคัญใน
ดานเดียวกัน อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้อาชีพเกษตรกรรมยังใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน 
พนักงานขายมีบุคลิกนาเช่ือถือ แตงกายเรียบรอย และมีบริการติดตอสถาบันการเงินใหกรณีซ้ือรถ
เปนเงินผอน อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรกเชนเดียวกัน ในขณะท่ีอาชีพอ่ืน ๆ ใหความสําคัญ
ในปจจัยยอยดาน มีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก  
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช พบวาผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมใหความสําคัญ
ในปจจัยยอย ดานพนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ อยู
ในระดับมาก เปนลําดับแรก     

ดานอายุและยี่หอท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอสวนใหญ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน พนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แต
ละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนอันดับแรก ยกเวนกลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจ
ยี่หอโตโยตา ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ โดยกลุมอายุ 
30-39 ปท่ีสนใจกลุมรถยนตยุโรป ใหความสําคัญในปจจัยยอยท้ัง 2 ดานท่ีกลาวมา อยูในระดับมาก 
เปนลําดับแรก แตกตางจากกลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจกลุมรถยนตประหยัด (Economic cars) ท่ีให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีการใหขอมูลขาวสารแกลูกคาเพียงพอตามท่ีตองการทราบเกี่ยวกับ
รถยนตท่ีมีจําหนาย: ผานพนักงานขายหนาราน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 

ดานอายุและขนาดเครื่องยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด สวนใหญใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน พนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
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รถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนอันดับแรก ยกเวนกลุม
อายุ 30-39 ปท่ีสนใจเครื่องยนตขนาด 1,600-1,800 cc. (รถยนตขนาดกลาง) และเคร่ืองยนตขนาด 
2,000 cc. ข้ึนไป (รถยนตขนาดใหญ) ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน มีบริการใหลูกคาทดลอง
ขับกอนซ้ือ อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุมอายุ 40 ปข้ึนไปที่สนใจเคร่ืองยนตขนาด 
ไมเกิน 1,500 cc. (รถยนตขนาดเล็ก) ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอย 2 ดานคือ      ดานมีบริการให
ติดตอสถาบันการเงินใหกรณีซ้ือรถเปนเงินผอนและดานมีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 

 
สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนตนั่งมือสองจาก 

ผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ปจจัยอ่ืน ๆ  
 1.ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนเพศชายและ
หญิงท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูในระดับมาก 
เปนลําดับแรก 
 ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีรายไดทุกชวงสวนใหญให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมาก เปนลําดับ
แรก ยกเวนเพศชายท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทและเพศหญิงท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ท่ีให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีเพศชาย
ท่ีมีรายได 40,001 บาทปข้ึนไป ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน 
อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและรายไดพบวา  ผูมีอายุทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนกลุมอายุ
ไมเกิน 30 ปท่ีมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป กลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ท่ีให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
ในขณะท่ีกลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท กลุมอายุ 40 ปข้ึนไปทุกชวงรายไดยกเวน
รายไดชวง 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก 
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 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญมาก โดยระดับตํ่า
กวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก แตกตางจากระดับสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
อาชีพพนักงานบริษัท ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูในระดับมาก 
แตกตางจากอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและเกษตรกรรม ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเหมือนกับอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีให
ความสําคัญในปจจัยยอยดานเดียวกัน  อยู ในระดับมาก  เปนลําดับแรก  ในขณะท่ีอาชีพ               
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก    
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช พบวาผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมีรถยนตใชทุกกลุม
ยังใหความสําคัญในปจจัยยอยดานเดียวกันคือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและยี่หอรถยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอ สวน
ใหญใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมาก 
เปนลําดับแรก ยกเวนกลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจยี่หอฮอนดาและกลุมรถยนตยุโรป กลุมอายุ     40 ป
ข้ึนไปท่ีสนในทุกยี่หอยกเวนกลุมรถยนตยุโรป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาน้ํามัน
เช้ือเพลิง อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะที่กลุมอายุไมเกิน 30 ปและสนใจกลุมรถยนต
ยุโรป ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน อยูในระดับมาก               
เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและขนาดเคร่ืองยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและท่ีสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด สวนใหญใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูในระดับมาก เปนลําดับ
แรก ยกเวนกลุมท่ีมีอายุไมเกิน 30 ปและสนใจเคร่ืองยนตขนาด 1,600-1,800 cc. (รถยนตขนาด
กลาง) กลุมอายุ 30-39 ปท่ีใหความสนใจเคร่ืองยนตขนาดไมเกิน 1,500 cc. (รถยนตขนาดเล็ก) และ
เคร่ืองยนตขนาดต้ังแต 2,000 cc. ข้ึนไป (รถยนตขนาดใหญ) ซ่ึงใหความสนใจในปจจัยยอยดาน 
อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุม              
อายุ 30-39 ป แตใหความสนใจเคร่ืองยนตขนาด 1,600-1,800 cc. (รถยนตขนาดกลาง) ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปจจุบัน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
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 2.ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน เร่ืองรถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก  
 ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีรายไดทุกชวงใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานอายุและรายไดพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดาน รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก  
 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานเดียวกัน คือรถยนตรุนใหม ๆ มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยทุก
อาชีพใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามัน
เช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช พบวาผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยทุกกลุมใหความสําคัญในปจจัยยอย เร่ือง
รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับมาก เปน
ลําดับแรกเหมือนกัน  
 ดานอายุและยี่หอรถยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง
มากข้ึน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรกเหมือนกัน  
 ดานอายุและขนาดเคร่ืองยนตที่สนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและท่ีสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน รถยนตรุนใหม ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามัน
เช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนผูท่ีมีอายุไมเกิน 30 ปและอายุ 40 ปขึ้นไป ท่ี
สนใจเคร่ืองยนตขนาด 1,500 cc. (รถยนตขนาดเล็ก) ใหความสนใจในปจจัยยอยดาน มีการคิดคน
เช้ือเพลิงชนิดใหม ๆ หรือพลังงานทางเลือก ท่ีมีราคาถูกกวาเบนซิน 
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 3.ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนเพศชายอายุ 
30-39 ป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและพรบ. รถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม 
อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีรายไดทุกชวงสวนใหญให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและพรบ.รถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก ยกเวนเพศชายท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาทและ 40,001 บาทข้ึนไป เพศหญิงท่ี
มีรายไดไมเกิน 20,000 บาทและ 30,001-40,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน                 
คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานอายุและรายไดพบวา  ผู มีอายุ ทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง  สวนใหญให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เปน
ลําดับแรก ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป กลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายได 
20,001-30,000 บาทและมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษี
รถยนตและพรบ. รถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก และท่ีกลุมอายุ 40 
ปข้ึนไปท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญในปจจัยยอยท้ัง 2 ดานท่ีกลาวมา อยูในระดับ
มาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุมอายุ 40 ปข้ึนไปและมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท ใหความสําคัญ
ในปจจัยยอยดาน สถานภาพทางการเมืองในปจจุบัน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยระดับต่ําวาปริญญาตรี ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและพรบ.รถเกา ถูกกวา
รถใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ซ่ึงแตกตางจากระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญา
ตรี ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถใหม อยูในระดับมาก เปน
ลําดับแรก  
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
อาชีพพนักงานบริษัท รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ ใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก แตกตางจากอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย ท่ีใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและพรบ.รถเกา ถูกกวารถ
ใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีอาชีพเกษตรกรรม ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน
สถานะภาพทางการเมืองในปจจุบัน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
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 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช พบวาผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมีรถยนตใช 1 คัน 
ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับ
แรก แตกตางจากผูท่ีมีรถยนตใชมากกวา 1 คัน ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและ
พรบ.รถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  
 ดานอายุและยี่หอท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอสวนใหญ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับ
แรก ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีสนใจกลุมรถยนตประหยัด (Economic cars) และกลุมอายุ 30-39 
ปท่ีสนใจยี่หอฮอนดา ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและพรบ.รถยนตเกา ถูก
กวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีสนใจกลุมรถยนต
ยุโรป กลุมอายุ 40 ปข้ึนไปท่ีสนใจยี่หอโตโยตาและฮอนดา ใหความสําคัญในปจจัยยอยท้ัง 2 ดานท่ี
กลาวมาเทากัน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและขนาดเครื่องยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด สวนใหญใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถใหม อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก ยกเวนกลุมอายุไมเกิน 30 ปท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาดไมเกิน 1,500 cc. 
(รถยนตขนาดกลาง) กลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาด 1,600-1,800 cc. (รถยนตขนาด
กลาง) ซ่ึงใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน คาภาษีรถยนตและพรบ.รถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม 
อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ในขณะท่ีทุกกลุมอายุท่ีสนใจเคร่ืองยนตขนาดต้ังแต 2,000 cc. ข้ึน
ไป ใหความสําคัญในปจจัยยอยท้ัง 2 ดานท่ีกลาวมา อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 
 4.ปจจัยดานวัฒนธรรม 
 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ 
 ดานเพศและอายุพบวา เพศชายและเพศหญิง ทุกชวงอายุ ใหความสําคัญในปจจัยยอย
ดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับ
แรก  
 ดานเพศและรายไดพบวา เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีรายไดทุกชวงใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง อยูในระดับมากและมากท่ีสุด 
เปนลําดับแรก 
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 ดานอายุและรายไดพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและมีรายไดทุกชวง ใหความสําคัญในปจจัย
ดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับ
แรก 
 ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา ทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายใน
การเดินทาง อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานอาชีพหลักพบวา ผูมีอาชีพหลักทุกอาชีพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยทุก
อาชีพ ใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง อยูใน
ระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับแรก  
 ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) ท่ีมีใช พบวาผูท่ีไมมีรถยนตใชและผูท่ีมี
รถยนตใชทุกกลุม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยทุกกลุมใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน การ
มีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เปนลําดับแรกเหมือนกัน อยูในระดับมากท่ีสุด
และมาก เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและยี่หอท่ีสนใจพบวา  ผู มีอายุทุกกลุมและสนใจรถยนตทุกยี่หอ ให
ความสําคัญในปจจัยยอยดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เปนลําดับแรก
เหมือนกัน อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 ดานอายุและขนาดเครื่องยนตท่ีสนใจพบวา ผูมีอายุทุกกลุมและสนใจเคร่ืองยนตทุก
ขนาด สวนใหญใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน การมีรถยนตใชเพิ่มความสะดวกสบายในการ
เดินทาง เปนลําดับแรกเหมือนกัน อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
 

สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอผูประกอบการเต็นทรถ 
  

ดานผลิตภัณฑ 
 ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาและมีขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ เร่ืองคุณสมบัติไม

ตรงตามท่ีบอกกลาว มากท่ีสุด รอยละ 53.0 รองลงมาเร่ืองคุณภาพไมไดมาตรฐาน รอยละ 46.0 เร่ือง
รถยนตมีใหเลือกนอยกวาท่ีอ่ืน รอยละ 32.0 และเร่ืองรถยนตไมอยูในสภาพพรอมใชงาน             
รอยละ 24.5 

ดานราคา 
 ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาและมีขอเสนอแนะดานราคา เร่ืองราคาท่ีต้ังไวสูงกวา

ความเปนจริง มากท่ีสุด รอยละ 54.5 รองลงมาเร่ืองราคาเงินดาวนสูงเกินไป รอยละ 32.0 เร่ืองราคา
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แพงกวาท่ีอ่ืนมาก รอยละ 31.0 เร่ืองไมคืนเงินมัดจํากรณีกูเงินไมผาน รอยละ 25.0 และเร่ืองสามารถ
เปรียบเทียบสภาพรถกับราคาได รอยละ 0.5 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาและมีขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย เร่ือง

การเดินทางมาสถานประกอบการหรือเต็นทรถไมสะดวก / หายาก มากท่ีสุด รอยละ 39.5 รองลงมา
เร่ืองขอมูลในอินเทอรเน็ตมีนอยเกินไป รอยละ 36.5 เร่ืองปายบอกช่ือสถานประกอบการหรือเต็นท
รถไมชัดเจน รอยละ 30.0 เร่ืองขอมูลในนิตยสารรถยนตมีนอยเกินไป รอยละ 22.0 และเร่ืองไมมี
การโฆษณาผานนิตยสารรถยนต รอยละ 8.5 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาและมีขอเสนอแนะดานการสงเสริมการตลาด เร่ืองมี

การบิดเบือนขอมูลท่ีเปนจริงเชนรถยนตป 2004 แตบอกวาเปนป 2005 มากท่ีสุด รอยละ 46.5  
รองลงมาเร่ืองไมมีบริการตรวจเช็คหลังการขาย รอยละ 43.0 เร่ืองรูปถายในอินเทอรเน็ตสวยกวาตัว
รถจริง รอยละ 30.0 เร่ืองพนักงานขาย / ผูขายพูดจาไมสุภาพ ดูหม่ินลูกคา รอยละ 27.0 เร่ืองของ
แถมมีใหนอยเกินไป รอยละ 25.0 เร่ืองสถาบันการเงินมีใหเลือกนอยเกินไป รอยละ 15.0 และเร่ือง
ควรจัดแสดงตามงานรถยนต รอยละ 0.5 

 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซ้ือรถยนตนั่งมือสอง
จากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร  เปนการใชสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4P’s) ซ่ึงหมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได โดยบริษัทใชรวมกันเพื่อ
สนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงสวนประสมการตลาดเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค และจากผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเห็นไดวาผูบริโภคที่ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวน
บุคคล (รถเกง) มือสอง จากผูประกอบการ บนถนนกาญจนาภิเษก ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
มากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ  
 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูบริโภคใชพิจารณารวมกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) มือสอง ซ่ึงปจจัยอ่ืน ๆนี้ผูประกอบการ
เต็นทรถไมสามารถควบคุมได ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมายและการเมือง 
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ดานวัฒนธรรม ซ่ึงผูบริโภคไดใหความสําคัญตอปจจัยดานเทคโนโลยีมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัย
ดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานวัฒนธรรม และปจจัยดานกฎหมายและการเมือง ตามลําดับ 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือรถยนต
นั่งมือสอง จากผูประกอบการ บนถนนกาญจนาภิเษก สามารถวัดไดตามองคประกอบดังนี้ 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญโดยรวมตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  อยูในระดับท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจมาก (คาเฉล่ีย 4.15) โดยมีปจจัยยอย 3 ลําดับ
แรกไดแก ดานสภาพเดิมของตัวถัง (ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก) รองลงมาเปนดานสมรรถนะในการขับ
ดี เชนเครื่องยนตเดินเรียบ ชวงลางดี และดานมีการรับประกันหลังการขาย ซ่ึงสอดคลองกับการ
คนควาของ ธนชล พิรุณสาร (2549) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองในตลาด
รถยนต พีเซ็นเตอร เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยรวม อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญในปจจัยยอย 3 ลําดับแรกไดแก ดานการใช
ประโยชนไดสะดวกสบาย รองลงมาดานรถยนตมีความแข็งแรง คงทน และดานเคร่ืองยนตมี
สมรรถนะดี 

ปจจัยดานราคา 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญโดยรวมตอปจจัยดานราคา อยู
ในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก (คาเฉล่ีย 4.26) โดยมีปจจัยยอย 3 ลําดับแรกไดแก ดานราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต รองลงมาดานมีสวนลดใหเม่ือชําระเปนเงินสด และดานมีระบบ
เงินดาวนตํ่า ใหผอนชําระโดยมีดอกเบ้ียตํ่า ซ่ึงสอดคลองกับการคนควาของธนชล พิรุณสาร (2549) 
ไดศึกษาเร่ืองปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองในตลาดรถยนตพีเซ็นเตอร เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญในปจจัยยอย 3 ลําดับแรกไดแก ดานกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาดาน
ราคาคุมคากับคุณสมบัติของรถยนต และดานราคาสอดคลองกับราคาในตลาดท่ัวไป  
 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญโดยรวมตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก (คาเฉล่ีย 3.85) โดยมีปจจัยยอย 3 ลําดับ
แรกไดแก ดานความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ รองลงมาดานสถานประกอบการอยูใน
ทําเลที่เดินทางมาสะดวก และดานมีหลายสาขาตามเสนทางคมนาคมหลัก ๆ ทําใหสะดวก ซ่ึง
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สอดคลองกับการคนควาของธนชล พิรุณสาร (2549) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนต
มือสองในตลาดรถยนตพีเซ็นเตอร เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญในปจจัยยอย 3 ลําดับแรกไดแก ดาน
ทําเลที่ต้ังของบริษัทประกอบการไปมาสะดวก รองลงมาดานโชวรูมมีพื้นท่ีกวางขวางสะดวกแก
การดูสินคา และดานโชวรูมมีขอมูลหรือประวัติของรถยนตแตละคันท่ีจําหนาย  
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญโดยรวมตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก (คาเฉล่ีย 4.05) โดยมีปจจัยยอย 3 ลําดับ
แรก ไดแก พนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยาง
ดี รองลงมามีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ และมีบริการรับแลกเปล่ียนรถยนตเกา โดยตีราคา
ใหสูง ซ่ึงสอดคลองกับการคนควาของพรชัย พาณิชยเจริญลาภ (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญในปจจัยยอย 3 ลําดับแรกไดแก ดาน
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับลูกคา รองลงมาดานบุคลากรแตงกายสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส และ
ดานบุคลากรใหขอมูลท่ีดีและชัดเจนแกลูกคา 
  
 ท้ังนี้จึงไดทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาของผูศึกษาในคร้ังนี้กับของผูศึกษาทาน    
อ่ืน ๆ ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งมือสองจาก
ผูประกอบการเต็นทรถ ในเขตพื้นท่ีตาง ๆ กันดังนี้ 
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ตาราง 52 เปรียบเทียบผลงานวิจัยในอดีตของผูวิจัยท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญใน
การตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง ในเขตพื้นท่ีตางกัน 3 ลําดับแรกของปจจัยดานตาง ๆ 
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาด  

พรชัย พาณิชยเจริญลาภ 
พื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

ธนชล พิรุณสาร 
พื้นท่ีเขตตล่ิงชัน กทม. 

ศักดิ์ดาว รอดพิทักษ 
พื้นท่ี ถ.กาญจนาภิเษก กทม. 

ดานผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑ 
1.อุปกรณตกแตง ท่ีมีมากับรถ
เชนกระจกไฟฟา เซ็นทรัลล็อค 

1.รถยนตมีความแข็งแรงคงทน
ซ่ึงเทากันกับเร่ืองสามารถใช
ประโยชนไดสะดวกสบาย 

1.สภาพเดิมของตัวถัง  
(ไมมีเฉ่ียวชนหนัก) 

2.สีของรถยนต (สีธรรมดา 
หรือสีพิเศษ) 

2.ผูประกอบการมี
ประสบการณในการทําธุรกจิ 

2.สมรรถนะในการขับดี เชน 
เคร่ืองยนตเดนิเรียบ ชวงลางดี 

3.สภาพเดิมของตัวถังรถยนต 3.เคร่ืองยนตมีสมรรถนะดี 3.มีการรับประกันหลังการขาย 
ดานราคา ดานราคา ดานราคา 
1.อัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ 

1.กําหนดราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

1.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของรถยนต 

2.เงือนไขการชําระเงินผอนได
เปนระยะเวลานาน 

2.ราคาคุมคากับคุณสมบัติของ
รถยนต 

2.มีสวนลดใหเม่ือชําระเปน 
เงินสด 

3.ราคาน้ํามันท่ีแพงข้ึนกระทบ
ตอราคารถยนตและรุนท่ีจะซ้ือ 

3.ราคาสอดคลองกับราคาใน
ทองตลาดท่ัวไป 

3.มีระบบเงินดาวนตํ่า ใหผอน
ชําระโดยมีดอกเบ้ียตํ่า 
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ตาราง 52 (ตอ) เปรียบเทียบผลงานวิจัยในอดีตของผูวิจัยท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี
ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง ในเขตพื้นท่ีตางกัน 3 ลําดับแรกของปจจัย
ดานตาง ๆ จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาด  

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานชองทางการจัดจําหนาย 
1.ทําเลที่ต้ังขายรถยนตมือสอง 
หรือเต็นทรถ สะดวกตอการ
ติดตอ 

1.ทํ า เ ล ท่ี ต้ั ง ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการหรือเต็นทรถ 
 ไปมาสะดวก 

1.ค ว า ม มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง
ผูประกอบการเต็นทรถ 

2.มีศูนยบริการหลังการขายท่ี
ติดตอสะดวก 

2.โชว รูม มีพื้น ท่ีกว า งขวาง
สะดวกแกการดูสินคา 

2.สถานประกอบการอยู ใน
ทําเลที่เดินทางมาสะดวก 

3.พนักงานขายใหขอมูลและ
บริการที่ดี 

3.โชวรูมมีขอมูลหรือประวัติ
ข อ ง ร ถ ย น ต แ ต ล ะ คั น ท่ี มี
จําหนาย 

3.มีหลายสาขาตามเสนทาง
คมนาคมหลัก ๆ ทําใหสะดวก 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

1.มีการใหสวนลดราคาที่ลูกคา
พึงพอใจ 

1.บุคลากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
กับลูกคา 

1.พนักงานขายมีความรูและ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต
แตละรุน แตละยี่หอเปนอยางดี 

2.การรับประกันรถยนต ซอม
ฟรีเปนโปรโมช่ันพิเศษ 

2.บุคลากรแตงกายสุภาพ ยิ้ม
แยม แจมใส 

2.มีบริการใหลูกคาทดลองขับ
กอนซ้ือ 

3.การโฆษณาทางส่ือตาง  ๆ 
เชนโทรทัศน วิทยุ เปนตน 

3.บุคลากรใหขอมูลท่ีดีและ
ชัดเจนแกลูกคา 

3.มี บ ริ ก า ร รั บ แลก เ ป ล่ี ย น
รถยนตเกา โดยตีราคาใหสูง 

 
 จากตาราง 52 พบวาผลการวิจัยของผูทําการศึกษาในคร้ังนี้ มีความสอดคลองเปนบาง
ดานกับการศึกษาของ พรชัย พาณิชยเจริญลาภ ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในป พ.ศ.2548 เชน ดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยดานสภาพเดิมของ
ตัวถังรถยนต ดานราคาในปจจัยยอยดานอัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลตอการตัดสินใจและการชําระเงินผอน
ไดเปนระยะเวลานาน ดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดานทําเลท่ีต้ังขายรถยนตมือสอง
หรือเต็นทรถ สะดวกตอการติดตอ แตในดานการสงเสริมการตลาดไมพบวามีความสอดคลองกัน  

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ธนชล พิรุณสาร ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยในการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองในตลาดรถยนตพีเซ็นเตอร ในป พ.ศ.2549 พบวามีความสอดคลองกัน
ไดแก ดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยดานเคร่ืองยนตมีสมรรถนะดี ดานราคาในปจจัยยอยดานกําหนด
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ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดานทําเลท่ีต้ังของสถาน
ประกอบการหรือเต็นทรถ ไปมาสะดวก และดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานบุคลากร
ใหขอมูลท่ีดีและชัดเจน 
 
ขอคนพบ 
 
ตาราง 53 ปจจัยยอยในดานตาง ๆ 10 อันดับแรก ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 

ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง  

เร่ืองปจจัยยอย 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด 
คาเฉลี่ย SD. แปลผล ลําดับท่ี 

1.สภาพเดิมของตัวถัง  
(ไมมีเฉี่ยวชนหนัก) 

ดานผลิตภัณฑ 4.71 0.53 มากที่สุด 1 

2.สมรรถนะในการขับดี เชน
เครื่องยนตเดินเรียบ ชวงลางดี 

ดานผลิตภัณฑ 4.66 0.55 มากที่สุด 2 

3.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของรถยนต 

ดานราคา 4.61 0.59 มากที่สุด 3 

4.มีการรับประกันหลังการขาย 
 

ดานผลิตภัณฑ 4.52 0.67 มากที่สุด 4 

5.สีของรถยนต 
 

ดานผลิตภัณฑ 4.50 0.61 มากที่สุด 5 

6.คว าม ย า ก ง า ย ในก า รห า
อะไหล เพ่ือซอมภายหลัง 

ดานผลิตภัณฑ 4.49 0.66 มาก 6 

7.พนักงานขายมีความรูและ
ความเช่ียวชาญเก่ียวกับรถยนต
แตละรุนแตละยี่หอเปนอยางดี 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.48 0.68 มาก 7 

8.รูปลักษณภายนอกที่สวยงาม 
 

ดานผลิตภัณฑ 4.46 0.66 มาก 8 

9.มีบริการใหลูกคาทดลองขับ
กอนซื้อ 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.35 0.79 มาก 9 

10.มีสวนลดใหเมื่อชําระเปน
เงินสด 

ดานราคา 4.26 0.81 มาก 10 
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จากตาราง 53 พบวา ดานผลิตภัณฑ 
  1. ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองสภาพเดิมของตัวถัง (ไมมี
เฉ่ียวชนหนัก) อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก  
 2. จากการจัดอันดับ 10 ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 
พบวามีปจจัยยอยท่ีมากจากปจจัยดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุดถึง 6 ดาน ผูประกอบการตองใสใจและ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากปจจัยดานผลิตภัณฑใหมากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 
 3. ผูตอบแบบสอบถามยังคงใหความสนใจในรถยนตยอดนิยมยี่หอโตโยตา และยี่หอ
ฮอนดา มากที่สุด ดวยรูปลักษณภายนอกท่ีดูสวยงาม ประกอบกับการหาอะไหลเพื่อซอมแซม
ภายหลัง ยังสามารถทําไดงาย แตท่ีนาสังเกตคือสีของรถยนตท่ีไดรับความนิยมสูงสุดคือสีดํา ซ่ึง
ไมใชสีท่ีเปนมงคลเชน สีบรอนซเงิน และสีบรอนซทองอีกตอไป อาจเปนดวยสไตลของผูขับข่ีท่ี
ตองการความเค็ม ดุดัน ก็เปนได จึงทําใหรถยนตสีดําเปนท่ีตองการมากท่ีสุด 
 4. กลุมอายุ 30-39 ปท่ีสนใจกลุมรถยนตยุโรป ใหความสําคัญในปจจัยยอยดานสีของ
รถยนตและดานรูปลักษณภายนอกท่ีสวยงาม ทันสมัย มากกวาดานอ่ืน ๆ เปนเพราะยนตกรรมยุโรป
มีการออกแบบรถยนตสวยงามและมีสีชนิดพิเศษ ๆ ทําใหมีความเงางาม คงทน  

5. ปญหาดานผลิตภัณฑพบวา ผูตอบแบบสอบถามพบเจอเร่ืองคุณสมบัติไมตรงตามท่ี
บอกกลาว มากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีไดรับจากผูประกอบการเม่ือเปรียบเทียบกับรถยนตมือ
สองท่ีใหความสนใจอยู มีคุณลักษณและคุณสมบัติไมตรงกัน 
 ดานราคา 

1. ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน ดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.61) เปนลําดับท่ี 3 เนื่องจากรถยนตนั่งมือสองผานการ
ใชงานมามากนอยตางกัน ทําใหสภาพรถใหม-เกาตางกัน เพราะฉะน้ันรถยนตมือสองท่ีมีสภาพสวย
พรอมใชงานจะมีราคาแพงกวาเม่ือเทียบกับรถรุนเดียวกัน ปเดียวกัน ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามยังให
ความสําคัญในเร่ืองการมีสวนลดใหเม่ือชําระเปนเงิน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.26) เปน        
ลําดับท่ี 10 

2. กลุมอาชีพรับราชการ/พนังงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมอาชีพเกษตรกรรม ให
ความสําคัญในปจจัยยอย ดานมีสวนลดใหเม่ือชําระเปนเงินสด มากกวา ดานราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของรถยนต อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก 
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3. ปญหาดานราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามพบเจอเร่ืองราคาท่ีต้ังไวสูงกวาความ
เปนจริง มากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีการคนหาแหลงขอมูล และมีความรูดานราคาปจจุบัน
ของรถยนตท่ีใหความสนใจอยู จึงทําการเปรียบเทียบราคาได 

 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 1. ผูตอบแบบสอบถามไมไดใหความสําคัญในดานชองทางการจัดจําหนายมากนัก
เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ๆ อาจเปนเพราะสถานประกอบการเต็นทรถในแตละแหง ไมมีความแตกตาง
กันอยางเห็นไดชัด ตามความคิดของผูตอบแบบสอบถาม แตผูตอบแบบสอบถามก็ยังคงให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเรื่องความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมาก 
เนื่องจากรถยนตมือสองแตละคันมีสภาพตางกัน หากผูประกอบการไมมีการคัดสรรรถยนตท่ีมี
คุณภาพอาจจะทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงได ผูบริโภคจึงใหความสําคัญในเร่ืองนี้เปนอันดับแรก 
ในขณะท่ีใหความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก 

2. เพศชายและหญิงกลุมอายุ 40 ปข้ึนไปและมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ท่ีสนใจ
รถยนตทุกยี่หอยกเวนโตโยตาและสนในเคร่ืองยนตทุกขนาด ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดาน
ความมีช่ือเสียงของผูประกอบการเต็นทรถ อยูในระดับมากและมากท่ีสุดไมแตกตางกัน แสดงถึง
ความไวเนื้อเช่ือใจและมีความเช่ือม่ันในผูประกอบการที่มีช่ือเสียง  

3. ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ผูตอบแบบสอบถามพบเจอเร่ืองการ
เดินทางมาสถานประกอบการหรือเต็นทรถไมสะดวก / หายาก แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการ
เต็นทรถไมอยูในทําเลที่ต้ังท่ีดี อาจอยูในซอกซอยหรือมุมอับทําใหไมสามารถเห็นไดชัดเจน 
 ดานการสงเสริมการตลาด  

1. ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน ดานพนักงานขายมีความรูและ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.48) เปน
ลําดับท่ี 7 เนื่องจากผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองมีรถเวียนเขา-ออก มากมายหลายรุน หลาย
ยี่หอ ซ่ึงแตละรุน แตละยี่หอ จะมีความโดดเดน เปนเอกลักษณของตนเอง จึงตองอาศัยพนักงานท่ีมี
ความรูความสามารถในการจดจํารายละเอียด ของแตละรุนแตละยี่หอไดแมนยํา สามารถให
รายละเอียดและตอบขอสักถามของผูบริโภคไดเปนอยางดี ในขณะท่ีใหความสําคัญตอปจจัยยอย
เร่ืองมีบริการใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.35) เปนลําดับท่ี 9 ซ่ึงปจจัย
ยอยเร่ืองนี้จะสรางความเช่ือม่ันใหผูตอบแบบสอบถามไดหากมีการไดทดลองขับกอนมีการซ้ือขาย
จริง เพื่อเปนการทดสอบสมรรถนะของรถยนต ประกอบกับเปนการกระตุนความอยากไดมา
ครอบครองของผูขับข่ีอีกดวย 
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2. เพศชายและหญิงทุกกลุมอายุ เพศชายและหญิง ทุกกลุมรายได ยกเวนรายได 
40,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานพนักงานขายมีความรูและความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับรถยนต แตละรุน แตละยี่หอ เปนอยางดี อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เปนลําดับแรก 
ในขณะท่ีเพศชายและหญิงท่ีมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานมีบริการ
ใหลูกคาทดลองขับกอนซ้ือ อยูในระดับมากท่ีสุด เปนลําดับแรก   

3. กลุมอายุ 30-39 ปท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานมี
บริการติดตอสถาบันการเงินใหกรณีซ้ือรถเปนเงินผอน ทําใหผูประกอบการตองจัดหาสถาบัน
การเงินไวรองรับลูกคากลุมนี้หลาย ๆ สถาบันเพื่อเสนอเปนทางเลือก 

4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามพบเจอเร่ืองมีการ
บิดเบือนขอมูลท่ีเปนจริงเชนรถยนตป 2004 แตบอกวาเปนป 2005 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมี
ความจงใจปดบังขอมูลท่ีเปนจริงบางสวนเพื่อไมตองการใหผูบริโภคทราบ อาจเปนเหตุผลเพื่อให
ไดกําไรมากข้ึน หรือเพื่อใหสามารถขายรถยนตได 
 ดานเศรษฐกิจ  
 1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป ใหความสําคัญใน
ปจจัยยอย ดานราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูในระดับมาก 
 2. กลุมอายุ 40 ปข้ึนไปที่มีความสนใจรถยนตทุกยี่หอยกเวนกลุมรถยนตยุโรป และท่ี
มีความสนใจในเคร่ืองยนตทุกขนาด ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานราคาน้ํามันเช้ือเพลิง อยูใน
ระดับมาก 

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในทุก ๆ กลุมอายุและรายได ใหความสําคัญในปจจัย
ยอย ดานอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยูในระดับมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบันสงผลใหอัตราดอกเบ้ียกูยืมจากสถาบันการเงินมีการปรับตัวผันผวน ทําใหผูบริโภคจึง
พิจารณาดานอัตราดอกเบ้ียเปนลําดับแรก ในขณะท่ีใหความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก  
 ดานเทคโนโลยี  

ผูตอบแบบสอบถามในทุก ๆ กลุม ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานรถยนตรุนใหม ๆ 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงมากข้ึน อยูในระดับมาก เนื่องจากราคาเช้ือเพลิง
ในปจจุบันมีความผันผวน และมีแนวโนมในการปรับตัวสูงข้ึน ทําใหผูบริโภคสนใจรถยนตรุนใหม 
ๆ ท่ีมีการคิดคนระบบเคร่ืองยนตใหม ๆ ทําใหมีความประหยัดน้ํามันมากข้ึนกวาเดิม เปนลําดับแรก 
ในขณะท่ีใหความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก 
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 ดานกฎหมายและการเมือง  
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงทุกกลุมอายุ ใหความสําคัญมากกวาเพศชาย ในปจจัย

ยอยดาน คาประกันภัยรถยนตเกา ถูกกวารถยนตใหม อยูในระดับมาก เนื่องจากการประกันภัย
รถยนตเปนการปองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ โดยการประกันภัยสามารถ
คุมครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอชีวิตและทรัพยสินของเจาของรถได คาเบ้ียประกันภัยรถยนตใหม
มีราคาแพงกวารถยนตเกาอยูมาก จึงทําใหผูบริโภคใหความสนใจในเร่ืองนี้ เปนลําดับแรก ในขณะ
ท่ีใหความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก 
 ดานวัฒนธรรม  

ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญในปจจัยยอย ดานการมีรถยนตใชเพิ่มความ
สะดวกสบายในการเดินทาง อยูในระดับมาก เนื่องจากการมียวดยานพาหนะเปนของตนเอง 
สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางใหผูครอบครองไดเปนอยางดี ผูบริโภคจึงให
ความสําคัญในเร่ืองนี้ เปนลําดับแรก ในขณะท่ีใหความสําคัญตอปจจัยรวม อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะในการใชผลวิจัย 
 ควรใชปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด และมาก เพื่อกําหนดเปนจุดขายของ
กิจการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกขอ ไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม จากขอมูลการศึกษา มี
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ 

1. ผูประกอบการตองใสใจในเร่ืองการคัดสรรรถยนตท่ีมีคุณภาพมาขาย ตองเปนรถที่
มีสภาพสวย ไมมีการเฉ่ียวชนหนัก จนทําใหเสียศูนย เพราะผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองนี้เปน
อันดับแรก  

2. เนื่องจากราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีความผันผวนเปนอยางมากจึงสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งมือสอง ผูประกอบการตองหารถยนตท่ีทําการติดตั้งกาซ LPG หรือ กาซ 
NGV เพื่อเสนอเปนทางเลือกใหกับลูกคา   

3. เพิ่มความมั่นใจใหผูบริโภคดวยการรับประกันหลังการขาย เชนหากเคร่ืองยนต
ขัดของหรือมีปญหาสามารถเขารับบริการตรวจเช็คไดฟรี โดยกําหนดเปนอายุการใชงานหลังจาก
ซ้ือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

 



 138

 ดานราคา 
 ผูบริโภคในปจจุบันมีชองทางการตรวจสอบราคารถยนตไดหลายชองทาง เชนจาก
อินเทอรเน็ต จากนิตยสารรถยนต ทําใหสามารถเปรียบเทียบราคากอนซ้ือได เพราะฉะน้ัน
ผูประกอบการไมควรตั้งราคาใหสูงเกินไป ควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต 
 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. ผูประกอบการควรหาชองทางใหม ๆ ในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเร็ว โดยอาจมีการจัดสงรูปใหลูกคาดูทาง MMS เพื่อเสนอ
ขายรถยนต  

2. ปายบอกช่ือรานตองมีความโดดเดน โดยอาจจะใชสีสันท่ีสะดุดตาเพ่ือใหเกิดการ 
จดจํา 
 ดานการสงเสริมการตลาด 

1. ผูประกอบการรถยนตมือสองควรรวมตัวกันเพื่อจัดแสดงมหกรรมรถยนตมือสอง
เพื่อเสนอทางเลือกใหม ๆ ใหลูกคา อีกท้ังยังเปนการประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบถึงช่ือเสียง
ของกิจการ  

2. ตองมีการบริการลูกคาดวยใจ มีการใสใจติดตามไตถามถึงความพึงพอใจในรถยนต
ท่ีซ้ือไป เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาใหดียิ่งข้ึน  
 ดานเศรษฐกิจ 

ผูประกอบการควรติดตอหาสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียในการปลอยสินเช่ือ
รถยนตในอัตราท่ีตํ่าหลาย ๆ สถาบัน เพื่อนเสนอเปนทางเลือกใหกับลูกคา 

ดานเทคโนโลยี 
ผูประกอบการตองทําการพิจารณาคัดสรรรถยนตรุนใหม ๆ ท่ีมีเคร่ืองยนตชนิดใหม ๆ 

ท่ีมีการประหยัดน้ํามันมากข้ึน เพื่อท่ีจะเสนอขายใหกับลูกคา อีกท้ังยังตองศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม 
ๆ หรือการดัดแปลงเคร่ืองยนตท่ีสามารถทําใหประหยัดน้ํามันไดมากข้ึน เพื่อเปนการแนะนําลูกคา 

ดานกฎหมายและการเมือง 
ผูประกอบการควรติดตอบริษัทประกันภัยรถยนตท่ีคิดเบ้ียประกันภัยในอัตราท่ีถูกกวา

ท่ีลูกคาจะตองจายเองเพ่ือเสนอเปนทางเลือกใหลูกคา และสามารถเสนอขายรถยนตมือสองคันท่ีมี
ประกันภัยเหลือมาจากเจาของเดิมท่ีผูประกอบการซ้ือมา เพื่อลูกคาจะไดยืดระยะเวลาในการจายคา
เบ้ียประกันใหมออกไปอีกสักระยะหนึ่ง 
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  
1. ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงในแตละกลุมอาชีพ ถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิ

ผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง จากผูประกอบการเต็นทรถ เพื่อจะไดนํามากําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดไดงายข้ึน 

2. ควรทําการศึกษาในเขตอ่ืน ๆ เพื่อดูวาผลลัพธท่ีไดมีความสอดคลอง หรือแตกตาง
กันเพียงไร เพราะผูบริโภคในสถานท่ีตางกัน อาจมีความตองการที่แตกตางกันออกไป  
 


