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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภคจากธุรกิจแหงหนึ่งใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดทําการออกแบบสอบถามผูท่ีซ้ือรถยนตใชแลว จํานวน 200 ราย 
สามารถจําแนกออกไดเปน 3 สวน ดังตอไปนี้คือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคในการซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
 สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค   

 ในการศึกษาถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูซ้ือรถยนตใชแลวในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึงผล
การศึกษามีดังตอไปนี้  

  4.1.1 เพศ 
   ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญเปนเพศหญิง กลาวคือ จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45(ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางท่ี 4.1 เพศของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 110 55.0 
ชาย 90 45.0 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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  4.1.2 อายุ 
  กลุมตัวอยางผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 26 – 40 ป มากท่ีสุด 
กลาวคือ เปนผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 26 – 40 ป คิดเปนรอยละ 59 รองลงมามีชวงอายุระหวาง 41 – 55 ป 
คิดเปนรอยละ 27.5 อายุตํ่ากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 11 และอายุมากกวา 55 ป คิดเปนรอยละ 2.5 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.2)  
 
ตารางท่ี 4.2 อายุของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 25 ป 22 11.0 
26 – 40 ป  118 59.0 
41 – 55 ป 55 27.5 

มากกวา 55 ป  5 2.5 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.1.2 สถานภาพ  
  ผู ซ้ื อ ร ถ ยนต ใ ช แ ล ว ส ว น ใหญ มี ส ถ านภ าพสมรสม า ก ท่ี สุ ด  กล า ว คื อ  
มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 53  รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 37  และสถานภาพ
หยา/แยกทาง คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.3)  

 
ตารางท่ี 4.3 สถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
สมรส 106 53.0 
โสด 74 37.0 

หยา/แยกทาง 20 10.0 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.1.3 ระดับการศึกษา  
  ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลาวคือ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 33.5 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.4) 
ตารางท่ี 4.4 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 67 33.5 

ปริญญาตรี 112 56.0 
สูงกวาปริญญาตรี 21 10.5 

รวม 200 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 

 
4.1.4 อาชีพ 

  ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท กลาวคือ ตัวอยาง 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
คิดเปนรอยละ 22.0 ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 19.0 รับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 8.5 
คาขาย คิดเปนรอยละ 1.5 และเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.5)  
ตารางท่ี 4.5 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
พนักงานบริษทั 97 48.5 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 44 22.0 
ประกอบธุรกจิสวนตัว 38 19.0 

รับจางท่ัวไป 17 8.5 
คาขาย 3 1.5 
นักศึกษา 1 0.5 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 



 33

4.1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน  
  ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 15,000 – 30,000 บาท 
กลาวคือ มีรายไดอยูระหวาง 15,000 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคือมีรายไดไมเกิน 
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 31 มีรายไดอยูระหวาง 30,001 – 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 15  และมี
รายไดมากกวา 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.6)  
 
ตารางท่ี 4.6 รายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 15,000 บาท 62 31.0 

15,000 – 30,000 บาท 95 47.5 
30,001 – 45,000 บาท 30 15.0 
มากกวา 45,000 บาท 13 6.5 

รวม 200 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 
4.2 พฤติกรรมเก่ียวกับการซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค  

4.2.1 ยี่หอของรถยนตใชแลว 
  ผูซ้ือรถยนตใชแลว สวนใหญซ้ือรถยนตยี่หอโตโยตาและยี่หอฮอนดา เนื่องจากเปนรถท่ี
ผูบริโภคนิยม ราคาขายตอไดตามความเปนจริงของตลาด มีศูนยบริการท่ัวประเทศ อะไหลหางาย 
กลาวคือ จากกลุมตัวอยางเปนผูซ้ือรถยนตยี่หอโตโยตา คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือยี่หอ
ฮอนดา คิดเปนรอยละ 28.5 ยี่หอมิตซูบิชิ คิดเปนรอยละ 13 ยี่หอมาสดา คิดเปนรอยละ 7 ยี่หอนิสสัน 
คิดเปนรอยละ 6.5 ยี่หอฟอรด คิดเปนรอยละ 5 ยี่หออีซูซุ คิดเปนรอยละ 4.5 ยี่หอฮุนได คิดเปนรอยละ 
0.5 และยี่หอไดฮัทสุ มิราคิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 ยี่หอของรถยนตใชแลวท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ  
 

ยี่หอของรถยนต จํานวน รอยละ 
โตโยตา 69 34.5 
ฮอนดา 57 28.5 
มิตซูบิชิ 26 13.0 
มาสดา 14 7.0 
นิสสัน 13 6.5 
ฟอรด 10 5.0 
อีซูซุ 9 4.5 
ฮุนได 1 0.5 

ไดฮัทสุ มิรา  1 0.5 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.2.2 สีของรถยนตใชแลว 
  สวนใหญซ้ือรถยนตสีเทา  เนื่องจากเปนสีท่ีผูบริโภคใหความนิยมและดูแลรักษาความ
สะอาดงาย คิดเปนรอยละ 27 รองลงมาคือสีขาว คิดเปนรอยละ 17.5 สีดํา คิดเปนรอยละ 15  
สีน้ําตาล คิดเปนรอยละ 14.5 สีน้ําเงิน คิดเปนรอยละ 8 สีเขียว คิดเปนรอยละ 7.5 สีแดง คิดเปนรอย
ละ 6 สีฟา คิดเปนรอยละ 2 สีเหลือง คิดเปนรอยละ 1.5 และสีมวง คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 4.8)  
ตารางท่ี 4.8 สีของรถยนตใชแลวท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ  
 

สีของรถยนต จํานวน รอยละ 
เทา 54 27.0 
ขาว 35 17.5 
ดํา 30 15.0 

น้ําตาล 29 14.5 
น้ําเงิน 16 8.0 
เขียว 15 7.5 
แดง 12 6.0 
ฟา 4 2.0 

เหลือง 3 1.5 
มวง 2 1.0 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.2.3 ราคาของรถยนตท่ีใชแลวท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ 
   ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญซ้ือรถยนตราคาระหวาง 200,001 – 300,000 บาท คิด
เปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือราคาไมเกิน 200,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.0 ราคา 300,001 – 
400,000บาท คิดเปนรอยละ 23.0 ราคา 400,001 – 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.0 และราคา 
500,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ สําหรับราคาตํ่าสุดของรถยนตใชแลวท่ีกลุมตัวอยาง
ซ้ือคือ ราคา 80,000 บาท ราคาสูงสุดของรถยนตใชแลวคือ 800,000 บาท คิดเปนราคาเฉล่ียเทากับ 
311,085 บาท (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9 ราคาของรถยนตท่ีใชแลวท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ 
 

ราคาของรถยนตท่ีใชแลว จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 200,000 บาท  48 24.0 

200,001 – 300,000 บาท  63 31.5 
300,001 – 400,000 บาท 46 23.0 
400,001 – 500,000 บาท 26 13.0 

500,001 บาทข้ึนไป  17 8.5 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ราคาตํ่าสุดของรถยนตใชแลวคือ 80,000 บาท  
   ราคาสูงสุดของรถยนตใชแลวคือ 800,000 บาท 
   ราคาเฉล่ียของรถยนตใชแลวคือ 311,085 บาท 
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4.2.4 อายุของรถยนตท่ีใชแลวท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ 
   ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญซ้ือรถยนตอายุตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมา
คือซ้ือรถยนตอายุระหวาง 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 39.5 ซ้ือรถยนตอายุระหวาง 11 – 15 ป คิดเปนรอย
ละ 14 และซ้ือรถยนตท่ีมีอายุมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 4 สําหรับอายุรถยนตตํ่าสุดท่ีซ้ือคือ 3 เดือน 
อายุมากสุดของรถยนตคือ 20 ป โดยมีอายุเฉล่ียของรถยนตเทากับ 7.4 ป (ตารางท่ี 4.10)  
 
ตารางท่ี 4.10 อายุของรถยนตท่ีใชแลวท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ 
 

อายุรถยนต จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5 ป  85 42.5 
6 – 10 ป  79 39.5 
11 – 15 ป  28 14.0 

มากกวา 15 ป  8 4.0  
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ อายุตํ่าสุดของรถยนตใชแลวคือ 3 เดือน   
   อายุสูงสุดของรถยนตใชแลวคือ 20 ป  
   อายุเฉล่ียของรถยนตใชแลวคือ 7.4 ป  
 

4.2.5 วิธีการชําระเงินในการซ้ือรถยนตใชแลว 
  ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญใชวิธีการชําระเงินเปนเงินผอนกับบริษัทท่ีใหสินเช่ือ คิด
เปนรอยละ 83.5 สวนท่ีเหลือชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 16.5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.11)  
 
ตารางท่ี 4.11 วิธีการชําระเงินในการซ้ือรถยนตใชแลว  
 

วิธีการชําระเงิน จํานวน รอยละ 
ชําระเงินผอนกับบริษัทท่ีใหสินเช่ือ  167 83.5 

ชําระเปนเงินสด   33 16.5 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.2.6 บริษัทท่ีใหสินเชื่อสําหรับซ้ือรถยนตใชแลว  
  จากกลุมตัวอยางผูซ้ือรถยนตใชแลวท่ีชําระเปนเงินผอน จํานวน 167 ราย สวนใหญ
ใชบริการผอนชําระกับธนาคารธนชาต จํากัด คิดเปนรอยละ 43.7 รองลงมาคือ ใชบริการผอนชําระกับ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 21.6 ผอนชําระกับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
คิดเปนรอยละ 9.6 บริษัทนิ่มซ่ีเส็ง ลิสซ่ิง จํากัด และบริษัท สินปราณี ลิซซ่ิง จํากัด คิดเปนรอยละ 5.4 
เทากัน บริษัท จีอี มันนี่ ออโต ไฟแนนซ คิดเปนรอยละ 4.2 บริษัท มิตรสินดวน จํากัด คิดเปนรอยละ 
2.99 บริษัท เอส.พี. (ศรีภูมิ 2542) จํากัด คิดเปนรอยละ 1.8 หางหุนสวนจํากัด ทวีเฮง ลิสซ่ิง บริษัท 
พัฒนสิน ลิสซ่ิง (ซีพีแอล) จํากัด และบริษัท เมืองไทยลิซซ่ิง จํากัด คิดเปนรอยละ 1.2เทากัน บริษัท 
ไทยออโตเซลส จํากัด บริษัท มิตรเอ้ืออารียลิสซ่ิง จํากัด และบริษัททรัพยไพศาล คารกรุป คิดเปนรอย
ละ 0.6 เทากันตามลําดับ (ตารางท่ี 4.12)  
 
ตารางท่ี 4.12 บริษัทท่ีใหสินเชื่อสําหรับซ้ือรถยนตใชแลว  
 

บริษัทท่ีใหสินเชื่อ จํานวน รอยละ 
ธนาคารธนชาต จํากัด  73 43.7 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  36 21.6 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 16 9.6 

บริษัทนิ่มซ่ีเส็ง ลิสซ่ิง จํากัด 9 5.4 
บริษัท สินปราณีลิซซ่ิง จํากัด 9 5.4 

บริษัท จีอี มันนี่ ออโต ไฟแนนซ 7 4.2 
บริษัท มิตรสินดวน จํากดั  5 2.9 

บริษัท เอส.พี. (ศรีภูมิ 2542) จํากัด 3 1.8 
หางหุนสวนจาํกัด ทวีเฮง ลิสซ่ิง 2 1.2 

บริษัท พัฒนสิน ลิสซ่ิง (ซีพีแอล) จํากดั 2 1.2 
บริษัท เมืองไทยลิซซ่ิง จํากัด 2 1.2 
บริษัท ไทยออโตเซลส จํากัด 1 0.6 

บริษัท มิตรเอ้ืออารียลิสซ่ิง จํากัด 1 0.6 
บริษัททรัพยไพศาล คารกรุป 1 0.6 

รวม 167 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.2.7 จํานวนเงินดาวนของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว 
  ผูซ้ือรถยนตใชแลวท่ีชําระเปนเงินผอน จํานวน 167 ราย สวนใหญชําระเงินดาวนไม
เกิน 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.6 รองลงมาคือ ชําระเงินดาวนระหวาง 100,001 – 200,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 8.4 ชําระเงินดาวนระหวาง 200,001 – 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.4 และชําระเงิน
ดาวนมากกวา 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ สําหรับจํานวนเงินดาวนตํ่าสุดท่ีชําระคือ 
10,000 บาท จํานวนเงินดาวนสูงสุดท่ีชําระคือ 400,000 บาท คิดเปนจํานวนเงินดาวนโดยเฉล่ีย 
71,586.82 บาท (ตารางท่ี 4.13)  
 
ตารางท่ี 4.13 จํานวนเงินดาวนของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว  
 

จํานวนเงินดาวน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 100,000 บาท   148 88.6 

100,001 – 200,000 บาท   14 8.4 
200,001 – 300,000 บาท   4 2.4 
มากกวา 300,000 บาท   1 0.6 

รวม 167 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ จํานวนเงินดาวนตํ่าสุดของรถยนตใชแลวคือ 10,000 บาท 
   จํานวนเงินดาวนสูงสุดของรถยนตใชแลวคือ 400,000 บาท 
   จํานวนเงินดาวนเฉล่ียของรถยนตใชแลวคือ 71,586.82 บาท 
 

4.2.8 จํานวนยอดเงินท่ีผอนตองวดของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว 
   ผูซ้ือรถยนตใชแลวท่ีชําระเปนเงินผอนตองวด จํานวน 167 ราย สวนใหญชําระเงิน
ผอนตองวดอยูระหวาง 5,001 – 7,500 บาท คิดเปนรอยละ 56.3รองลงมาคือ ชําระเงินผอนตองวดไม
เกิน 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.9 และชําระเงินผอนตองวดมากกวา 7,500 บาท คิดเปนรอยละ 13.8 
ตามลําดับ โดยยอดเงินท่ีผอนตองวดตํ่าสุดคือ 1,961 บาท ยอดเงินท่ีผอนตองวดสูงสุดคือ 11,590 
บาท ยอดเงินผอนตองวดเฉล่ียคือ 5,834.86 บาท (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 จํานวนยอดเงินท่ีผอนตองวดของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือรถยนตใชแลว 
 

ยอดเงินท่ีผอนตองวด จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 5,000 บาท  50 29.9 
5,001 – 7,500 บาท  94 56.3 
มากกวา 7,500 บาท 23 13.8 

รวม 167 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ยอดเงินท่ีผอนตองวดตํ่าสุดของรถยนตใชแลวคือ 1,961 บาท    
   ยอดเงินท่ีผอนตองวดสูงสุดของรถยนตใชแลวคือ 11,590 บาท 
   ยอดเงินท่ีผอนตองวดเฉล่ียของรถยนตใชแลวคือ 5,834.86 บาท 
 4.2.9 อัตราดอกเบี้ยรอยละของรถยนตใชแลว 
   ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญผอนชําระในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.01 – 10 คิดเปน
รอยละ 74.3 รองลงมาคือผอนชําระในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10.01 – 15 คิดเปนรอยละ 13.7 ผอน
ชําระในอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 5 คิดเปนรอยละ 11.4 และผอนชําระในอัตราดอกเบ้ียมากกวา
รอยละ 15 คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ โดยอัตราดอกเบ้ียตํ่าสุดท่ีผอนชําระคือ รอยละ 1.99 อัตรา
ดอกเบ้ียสูงสุดท่ีผอนชําระคือ รอยละ 18 และอัตราดอกเบ้ียโดยเฉล่ียคือ รอยละ 7.23 (ตารางท่ี 4.15)  
 
ตารางท่ี 4.15 อัตราดอกเบี้ยรอยละของรถยนตใชแลว  

อัตราดอกเบี้ย จํานวน รอยละ 
ไมเกินรอยละ 5  19 11.4 
รอยละ 5.01 – 10   124 74.3 
รอยละ 10.01 – 15 23 13.7 
มากกวารอยละ 15  1 0.6 

รวม 167 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ อัตราดอกเบ้ียตํ่าสุดของรถยนตใชแลวคือ รอยละ 1.99  
   อัตราดอกเบ้ียสูงสุดของรถยนตใชแลวคือ รอยละ 18  
   อัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของรถยนตใชแลวคือ รอยละ 7.23  
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  4.2.10  จํานวนคร้ังท่ีมาเลือกพิจารณารถยนตใชแลวกอนตัดสินใจซ้ือ 
    ผูซ้ือสวนใหญใชเวลาเลือกพิจารณารถยนตใชแลว 5 – 8 คร้ัง คิดเปนรอยละ 42.5 
รองลงมาคือใชเวลาเลือกพิจารณา 1 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.5 ใชเวลาเลือกพิจารณา 8 – 12 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 19.5และใชเวลาเลือกพิจารณามากกวา 12 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี 4.16)  
 
ตารางท่ี 4.16 จํานวนคร้ังท่ีมาเลือกพิจารณารถยนตใชแลวกอนตัดสินใจซ้ือ  
 

จํานวนคร้ัง จํานวน รอยละ 
1 – 4 คร้ัง  73 36.5 
5 – 8 คร้ัง  85 42.5 
8 – 12 คร้ัง  39 19.5 

มากกวา 12 คร้ัง  3 1.5 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 
  4.2.11  ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลว  
    สวนใหญใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลว ระหวาง 16 – 30 วัน คิดเปนรอย
ละ 35.5 รองลงมาคือใชเวลาในการตัดสินใจระหวาง 8 – 15 วัน คิดเปนรอยละ 33.5 ใชเวลาในการ
ตัดสินใจระหวาง 1 – 7 วัน คิดเปนรอยละ 21 และใชเวลาในการตัดสินใจมากกวา 30 วัน  
คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.17)  
 
ตารางท่ี 4.17 ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลว 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
1 – 7 วัน   42 21.0 
8 – 15 วัน   67 33.5 
16 – 30 วัน   71 35.5 

มากกวา 30 วนั  20 10.0 
รวม 200 100 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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 4.2.12  สาเหตุท่ีจะทําใหตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของกลุมตัวอยาง 
    จากกลุมตัวอยาง จํานวน 200 ราย สวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานสภาพของ
รถยนตท่ีเลือกซ้ือดีกวาเต็นทอ่ืนๆ มีจํานวน 174 ราย คิดเปนรอยละ 19.1 รองลงมาคือ  
ใหความสําคัญกับราคารถยนตท่ีเลือกซ้ือวาถูกกวาเต็นทอ่ืนๆ จํานวน 160 ราย คิดเปนรอยละ 17.5 
และใหความสําคัญกับช่ือเสียงความนาเช่ือถือ ความมีจริยธรรมทางธุรกิจ ความจริงใจซ่ือสัตยตอลูกคา
ของเต็นท จํานวน 121 ราย คิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.18)  
 
ตารางท่ี 4.18 สาเหตุท่ีจะทําใหตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของกลุมตัวอยาง  
 

สาเหตุ  จํานวน รอยละ 
สภาพของรถยนตเต็นทนีด้ีกวาเต็นทอ่ืนๆ  174 19.1  
ราคารถยนตเต็นทนี้ถูกกวาเต็นทอ่ืนๆ  160 17.5 
ช่ือเสียงความนาเช่ือถือ ความมีจริยธรรมทางธุรกิจ ความจริงใจ 
ซ่ือสัตยตอลูกคาของเต็นทแหงนี้  

121 13.3  

มีรถยนตใหเลือกหลากหลาย  82 9.0  
การใหบริการท่ีดีของพนักงานขายจากเต็นทนี้  77 8.4 
รูจักกับเจาของเต็นทเปนการสวนตัว  66 7.3 
คําแนะนําจากคนอ่ืนท่ีเคยซ้ือรถยนตจากเต็นทรถยนตนีม้ากอน 56 6.2  
เต็นทนี้จดัหาเงินใหสินเช่ือไดมากกวาเต็นทอ่ืนๆ  50 5.5 
ปายของเต็นทเห็นงายและดึงดูดใจเขาไปซ้ือ  49 5.4 
เคยซ้ือรถยนตจากเต็นทรถยนตนี้มากอน  31 3.4 
การจัดแตงภายในเต็นทสวย สะอาด ดึงดดูใจใหเขาไปซ้ือ  26 2.9 
การสงเสริมการตลาด อาทิ แจกทอง คูปองเติมน้ํามันฟรี ฯลฯ  18 2.0 

รวม 910 100 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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 4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค  
 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภคอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   
ของกลุมตัวอย าง  จํ านวน  200 ราย  โดยเปนการแสดงความคิดเห็นจากการเลือกลําดับ  
6 ลําดับ ซ่ึงขอท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุดใหมีความสําคัญเปนลําดับท่ี 1 และขอท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจนอยท่ีสุดใหมีความสําคัญเปนลําดับท่ี 6 ตามลําดับ ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ คือ  
  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 ตอปจจัยดานอายุของรถยนต
ใชแลวเหมาะสมกับสภาพของรถท่ีสามารถใชงานไดดี เนื่องจากอายุของรถยนตมีผลตอสภาพตัวถัง
และเคร่ืองยนตของรถวายังคงใชงานไดดี อายุการใชงานของรถยนตท่ีนอย คาบํารุงรักษาซอมแซม
ยังมีไมมาก อะไหลรถหางาย และรูปทรงของรถยังดูทันสมัย  
  ราคารถยนตใชแลวโดยเปรียบเทียบถูกกวาราคารถยนตใหม เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยาง 
ใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 2 เนื่องจากผูบริโภคบางรายมีรายไดนอย ดังนั้น จึงตองซ้ือรถยนตในราคา 
ท่ีเหมาะสมกับรายไดตอเดือนท่ีสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดจากการซ้ือรถยนต 
  บริการที่ดีของผูประกอบการเต็นทรถ เชน การใหการตอนรับท่ีดี ทําการจัดหาบริษัทสินเช่ือ 
ในการซ้ือรถใหกับลูกคา การรับแลกเปล่ียนรถเกา เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 3 
เนื่องจากผูบริโภคไดรับความสะดวก รวดเร็ว เชน การโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต ซ่ึงทางผูประกอบการ
เต็นทรถจะเปนผูดําเนินการแทน ไมทําใหผูบริโภคเสียเวลาหรือตองใชเวลารอนาน ดานการชําระเงิน 
ผูบริโภคสวนมากเลือกชําระเปนเงินผอน ผูประกอบการเต็นทรถจึงเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
จัดหาบริษัทสินเช่ือเพื่อผอนชําระใหแกลูกคา โดยเลือกบริษัทท่ีใหสินเช่ือท่ีมีเง่ือนไขกันผอนชําระ
แบบดาวนนอย ดอกเบี้ยตํ่า ผอนชําระไดระยะยาว ไวคอยใหบริการ เปนตน ในสวนของการรับ
แลกเปล่ียนรถเกา หากทางผูประกอบการเต็นทรถใหราคารถเกาของผูบริโภคในราคาท่ีสูงหรือราคา
ท่ีนาพอใจ ผูบริโภคก็สามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกเปล่ียนรถกับทางเต็นทไดอยางพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
  ราคาเงินดาวน อัตราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขในการชําระเงินเหมาะสม เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 4 ซ่ึงคลายคลึงกับปจจัยการบริการที่ดีของผูประกอบการเต็นทรถ ซ่ึงถาหาก
ราคาเงินดาวน อัตราดอกเบ้ีย หรือเง่ือนไขในการชําระเงินเหมาะสม ก็จะทําใหผูบริโภคสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเต็นทรถนี้ เนื่องจากผูบริโภคเห็นวา ราคาเงินดาวนท่ีสามารถจายได มีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีไมแพงเกินไปจนเหมือนถูกเอาเปรียบ หรือเง่ือนไขในการชําระเงิน เชน ยอดเงินท่ีผอน
รายเดือนท่ีสามารถผอนไดอยางสบายและมีดอกเบ้ียตํ่า จะเปนส่ิงจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตจากผูประกอบการเต็นทรถนี้อีกทางหนึ่ง  
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  ความนาเช่ือถือของผูประกอบการเต็นทรถ เชน การใหคําแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับรถท่ีซ้ือ 
ดวยความซ่ือตรง เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 5 เนื่องจากผูประกอบการ
เต็นทรถท่ีดําเนินธุรกิจขายรถยนตใชแลวมานาน จะรักษาช่ือเสียงและประวัติทางการคาดวยการให
ขอมูลตามความเปนจริง ไมเอารถยนตท่ีเสียหายมาขายใหผูบริโภค เพราะการขายรถยนตใชแลว
สวนมากจะขายหนารานแบบแบบลูกคาเกาไดบอกตอกัน ดังนั้น ผูบริโภคท่ีซ้ือรถยนตใชแลวจาก
ผูประกอบการเต็นทรถท่ีดําเนินธุรกิจขายรถยนตใชแลวมาเปนเวลานาน จะมีมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณในการเลือกรถ และซอมแซมบูรณสภาพรถยนตใชแลวใหอยูในสภาพดี พรอมใช 
คอยอํานวยความสะดวกในการเลือกรถและใหคําแนะนําท่ีดีเพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภค 
  ผูซ้ือรถยนตใชแลวมีรายไดนอย เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 6  
ซ่ึงเปนลําดับสุดทาย เนื่องจาก ผูท่ีตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวจะมีแผนทางการเงินท่ีชัดเจนเรื่อง
คาใชจายในการผอนชําระท่ีมีเพิ่มข้ึนในระยะยาว ประมาณ 4 – 6 ป โดยจะมีเงินสํารองบางสวนเพ่ือ
ใชยามฉุกเฉิน และผูบริโภคจะเลือกซ้ือรถยนตใชแลวในราคาท่ีเหมาะสมกับรายไดของตนเอง 
(ตารางท่ี 4.19)  
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ตารางท่ี 4.19 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของกลุมตัวอยาง  
 

 
ปจจัยดานตางๆ  

อันดับ / คาคะแนน  

คา 
น้ําหนัก 

ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

1 2 3 4 5 6 

*6 *5 *4 *3 *2 *1 
อายุของรถยนตใชแลวเหมาะสม 
กับสภาพของรถท่ีสามารถใชงานไดดี 

122 46 20 10 2 0 1076 ลําดับ 
1 

ราคารถยนตใชแลวโดยเปรียบเทียบ 
ถูกกวาราคารถยนตใหมคอนขางมาก  

108 47 22 9 3 11 1015 ลําดับ 
2 

บริการที่ดีของผูประกอบการเต็นทรถ 
เชน การใหการตอนรับท่ีดี ทําการจัดหา 
บริษัทสินเช่ือในการซ้ือรถใหกับลูกคา 
การรับแลกเปล่ียนรถเกา 

88 73 10 12 7 10 993 ลําดับ 
3 

ราคาเงินดาวน/อัตราดอกเบ้ีย/เง่ือนไข 
ในการชําระเงินเหมาะสม 

88 65 18 12 14 3 992 ลําดับ 
4 

ความนาเช่ือถือของผูประกอบการ 
เต็นทรถ เชน การใหคําแนะนําช้ีแจง 
เกี่ยวกับรถท่ีซ้ือดวยความซ่ือตรง  

68 83 27 11 8 3 983 ลําดับ 
5 

ผูซ้ือรถยนตใชแลวมีรายไดนอย  
 

27 57 30 30 17 39 730 ลําดับ 
6 

รวม 200 200 200 200 200 200 - - 

รวมคาน้ําหนกั  1200 1000 800 600 400 200 4,200 - 
ท่ีมา: จากการสํารวจและคํานวณ 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย(*) หมายถึงคาคะแนน 
 


