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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของลูกคาในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค และ
เพื่อศึกษาแนวทางในการวางแผน กําหนดกลยุทธการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
โดยทําการศึกษาจากผูบริโภคท่ีซ้ือรถยนตใชแลวจากเต็นทรถยนตใชแลวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ท้ังหมด 200 ราย ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและลําดับความสําคัญ  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีซ้ือรถยนตใชแลว สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55 
และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45 มีอายุระหวาง 26 – 40 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59 สวนใหญมี
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 53 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56 สวน
ใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 48.5 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 15,000 
– 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.5 
  ดานพฤติกรรมเกี่ยวกับการซ้ือรถยนตใชแลว พบวา ยี่หอของรถยนตใชแลวท่ีเลือกซ้ือคือ 
ยี่หอโตโยตา คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือยี่หอฮอนดา คิดเปนรอยละ 28.5 สวนใหญจะเลือกซ้ือ
รถยนตใชแลวสีเทามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27 รองลงมาคือ สีขาว คิดเปนรอยละ 17.5 โดยมีราคาอยู
ระหวาง 200,001 – 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.5 สําหรับราคาต่ําสุดของรถยนตใชแลวคือ ราคา 
80,000 บาท ราคาสูงสุดคือ 800,000 บาท คิดเปนราคาเฉล่ียเทากับ 311,085 บาท ในสวนของอายุ
รถยนตสวนใหญซ้ือรถยนตอายุตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 42.5 โดยอายุรถยนตตํ่าสุดท่ีซ้ือคือ 3 เดือน 
อายุมากสุดของรถยนตคือ 20 ป และอายุเฉล่ียของรถยนตเทากับ 7.4 ป ผูบริโภคที่ซ้ือรถยนตใชแลว
สวนใหญใชวิธีการชําระเงินเปนเงินผอนกับบริษัทท่ีใหสินเช่ือ คิดเปนรอยละ 83.5 สวนท่ีเหลือชําระ
เปนเงินสด คิดเปนรอยละ 16.5 โดยเลือกใชบริการผอนชําระกับธนาคารธนชาต จํากัด คิดเปนรอยละ 
43.7 สวนจํานวนเงินดาวนท่ีใชดาวนรถยนตใชแลวจะอยูท่ีไมเกิน 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.6 คิด
เปนจํานวนเงินดาวนตํ่าสุดท่ีชําระคือ 10,000 บาท จํานวนเงินดาวนสูงสุดท่ีชําระคือ 400,000 บาท และ
เปนจํานวนเงินดาวนโดยเฉล่ีย 71,586.82 บาท สําหรับการชําระเงินผอนตองวดสวนใหญอยู
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ระหวาง 5,001 – 7,500 บาท คิดเปนรอยละ 56.3 โดยยอดเงินท่ีผอนตองวดตํ่าสุดคือ 1,961 บาท 
ยอดเงินท่ีผอนตองวดสูงสุดคือ 11,590 บาท คิดเปนยอดเงินผอนตองวดโดยเฉล่ีย 5,834.86 บาท สวน
ใหญผอนชําระในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.01 – 10 คิดเปนรอยละ 74.3 โดยอัตราดอกเบ้ียตํ่าสุดท่ีผอน
ชําระคือ รอยละ 1.99 อัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีผอนชําระคือ รอยละ 18 และอัตราดอกเบ้ียโดยเฉล่ียคือ 
รอยละ 7.23 
  ผูบริโภคเขามาเลือกพิจารณารถยนตใชแลว 5 – 8 คร้ัง กอนตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 42.5 รองลงมาคือใชเวลาเลือกพิจารณา 1 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.5 สวนใหญใชเวลาในการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลว ระหวาง 16 – 30 วัน คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมาคือใชเวลาในการ
ตัดสินใจระหวาง 8 – 15 วัน จํานวน คิดเปนรอยละ 33.5 โดยผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดใน
ดานสภาพของรถยนตท่ีเลือกซ้ือดีกวาเต็นทอ่ืนๆ จํานวน คิดเปนรอยละ 19.1 รองลงมาคือ ให
ความสําคัญกับราคารถยนตท่ีเลือกซ้ือวาถูกกวาเต็นทอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 17.5 
  เม่ือพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก  
  1) ปจจัยดานอายุของรถยนตใชแลวเหมาะสมกับสภาพของรถท่ีสามารถใชงานไดดี 
เนื่องจากอายุของรถยนตมีผลตอสภาพตัวถังและเคร่ืองยนตของรถวายังคงใชงานไดดี อายุการใชงาน
ของรถยนตท่ีนอย คาบํารุงรักษาซอมแซมยังมีไมมาก อะไหลรถหางาย และรูปทรงของรถยังดู
ทันสมัย  
  2) ปจจัยดานราคารถยนตใชแลวโดยเปรียบเทียบถูกกวาราคารถยนตใหม เนื่องจาก
ผูบริโภคบางรายมีรายไดนอย ดังนั้น จึงตองซ้ือรถยนตในราคาท่ีเหมาะสมกับรายไดตอเดือนท่ีสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดจากการซ้ือรถยนต 
  3) ปจจัยดานบริการท่ีดีของผูประกอบการเต็นทรถ เชน การใหการตอนรับท่ีดี ทําการจัดหา
บริษัทสินเช่ือในการซ้ือรถใหกับลูกคา การรับแลกเปล่ียนรถเกา เนื่องจากผูบริโภคไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว เชน การโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต ซ่ึงทางผูประกอบการเต็นทรถจะเปนผูดําเนินการแทน ไมทําให
ผูบริโภคเสียเวลาหรือตองใชเวลารอนาน ดานการชําระเงิน ผูบริโภคสวนมากเลือกชําระเปนเงินผอน 
ผูประกอบการเต็นทรถจึงเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดหาบริษัทสินเช่ือเพื่อผอนชําระใหแก
ลูกคา โดยเลือกบริษัทท่ีใหสินเช่ือท่ีมีเง่ือนไขกันผอนชําระแบบดาวนนอย ดอกเบี้ยตํ่า ผอนชําระ 
ไดระยะยาวไวคอยใหบริการ เปนตน 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของลูกคาในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดกลยุทธการตลาด
ของผูประกอบการธุรกิจรถยนตใชแลว ดังตอไปนี้  
  1) ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงเปนผูท่ีมีอิทธิในการตัดสินใจซ้ือใน
ครอบครัวมากท่ีสุด ถาหากผูประกอบการรถยนตใชแลวสามารถกําหนดกลยุทธการตลาดใหเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีเปนผูหญิงไดมากข้ึน จะทําใหยอดขายรถยนตเพิ่มข้ึนได โดยอาจมีการสงเสริมการขาย
ในรูปแบบตางๆ เชน การลดราคา หรือการมอบบัตรกํานัลใหไปซ้ือสินคาในหาง สรรพสินคา ซ่ึง
ผูบริโภคท่ีเปนผูหญิงจะช่ืนชอบการซ้ือสินคาและชอบการลด แลก แจก แถม มากกวาผูบริโภคท่ี
เปนผูชาย  
  2) ผูซ้ือรถยนตใชแลวสวนใหญอายุระหวาง 26 – 40 ป ซ่ึงเปนผูบริโภคท่ีอยูในวัยทํางาน 
มีความจําเปนท่ีจะตองใชรถยนตในการเดินทางไปทํางานหรือชวยเหลือสนับสนุนในการประกอบ
อาชีพ ในการจะวางแผนเพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายวัยทํางาน
เหลานี้ ผูประกอบการรถยนตใชแลวควรจะมีการทํา Focus group เพื่อสอบถามถึงความตองการท่ี
เฉพาะเจาะจงไปยังกลุมเปาหมายเหลานี้มากยิ่งข้ึน เพื่อนําผลท่ีไดจากการสอบถามความตองการ
ของกลุมเปาหมายมาวางแผนการตลาดใหสอดคลองความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด  
  3) รถยนตใชแลวยี่หอโตโยตาและยี่หอฮอนดา เปนรถที่ผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด 
เนื่องจากมีศูนยบริการท่ัวประเทศ และสามารถหาอะไหลรถในการซอมบํารุงไดงาย  ดังนั้น 
ผูประกอบการควรจัดหารถยนตใชแลวยี่หอโตโยตาและยี่หอฮอนดา เตรียมไวจําหนายภายในเต็นท 
อีกท้ังยังเปนการดึงดูดใจใหลูกคาเขามาเยี่ยมชมในรานมากยิ่งข้ึน หากมีรถท้ังสองยี่หอท่ีไดรับความ
นิยมจอดไวใหลูกคาไดเลือกดูเลือกชม  
  4)  รถยนตใชแลวสีเทา เปนสีท่ีผูบริโภคใหความนิยม เนื่องจากเปนสีท่ีดูแลรักษาทําความ
สะอาดงาย ดังนั้น ผูประกอบการควรหารถยนตใชแลวสีเทา เตรียมไวจําหนายภายในเต็นทเพื่อลด
ปญหารถยนตไมถูกจําหนายออก เปนการรักษาสภาพคลองของเต็นทไดอีกทางหนึ่งดวย  
  5) รถยนตใชแลวท่ีผูบริโภคใหความนิยมเลือกซ้ือคือจะมีอายุการใชงานตํ่ากวา 5 ป ซ่ึงถือ
ไดวาอยูในสภาพท่ีดีใกลเคียงกับรถใหม อีกท้ังยังมีคาบํารุงรักษารถไมมากและรุนของรถก็ยังดู
ทันสมัย ดังนั้น ผูประกอบการควรจัดหารถยนตใชแลวท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ป เตรียมไวจําหนายภายใน
เต็นท  
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  6) ผูบริโภคมาเลือกพิจารณารถยนตใชแลว 5 – 8 คร้ัง กอนตัดสินใจซ้ือ และมีระยะเวลา
ในการตัดสินใจระหวาง 16 – 30 วัน ดังนั้น ผูประกอบการควรติดตามการขายอยางตอเนื่องเพ่ือจบ
การขายหลังจากที่ผูบริโภคเขามาพิจารณารถยนตใชแลวในชวงเวลานี้ เชน โทรศัพทติดตาม
สอบถามเปนระยะ ชักชวนใหผูบริโภคเขามาพิจารณารถยนตใชแลวอีกคร้ัง หากในคร้ังแรกท่ีมาดู
ผูบริโภคไมไดรถยนตในยี่หอหรือรุนท่ีตองการ ผูประกอบการควรแนะนํารถยนตยี่หอหรือรุนอ่ืนท่ี
ไดรับความนิยมใกลเคียงกันแทน อาจจะมีขอเสนอเพิ่มเติมในการลดราคาคันท่ีลูกคาสนใจ หรือมี
โปรโมช่ันพิเศษให เชน การแถมคูปองเติมน้ํามันฟรี คูปองลางรถฟรี เปนตน  
  7) ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานสภาพของรถยนตท่ีเลือกซ้ือดีกวาเต็นทอ่ืนๆ 
รองลงมาคือ ใหความสําคัญกับราคารถยนตท่ีเลือกซ้ือวาถูกกวาเต็นทอ่ืนๆ และใหความสําคัญกับ
ช่ือเสียงความนาเช่ือถือ ความมีจริยธรรมทางธุรกิจ ความจริงใจซ่ือสัตยตอลูกคาของเต็นท ดังนั้น 
ผูประกอบการตองมีความจริงใจและซ่ือสัตยตอลูกคา โดยช้ีแจงและใหขอมูลของรถตามความเปนจริง 
มีการจัดหารถยนตใชแลวท่ีมีสภาพดี ราคาเหมาะสม ไมเอาเปรียบลูกคาจนเกินไป ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความนาเช่ือถือ เปนสรางจุดขายได และเม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีดี ถูกตอง จนเกิดความพึงพอใจ 
เกิดทัศนคติท่ีดีตอราน จะทําใหเกิดการบอกตอในทางบวก ซ่ึงจะสงผลใหเกิดลูกคารายใหมข้ึนมาได
อีก  
  8) ผูบริโภคสวนใหญซ้ือรถยนตใชแลวโดยเลือกชําระเปนเงินผอนโดยทําการผอนชําระ
กับบริษัทท่ีใหสินเช่ือขนาดใหญ เนื่องจากมีอัตราดอกเบ้ียท่ีถูกกวาบริษัทสินเช่ือทองถ่ิน ดังนั้น 
ผูประกอบการตองจัดหาบริษัทท่ีใหสินเช่ือท่ีมีเง่ือนไขการผอนชําระแบบดาวนนอย ดอกเบ้ียตํ่า 
ผอนชําระไดระยะยาว ไวคอยใหบริการใหแกผูบริโภค ซ่ึงผูประกอบการตองประสานงานกับ
พนักงานการตลาดของบริษัทสินเช่ือขนาดใหญ เพื่ออํานวยความสะดวก และเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
ในการขอสินเช่ือใหกับผูบริโภค รวมท้ังควรจัดทําปายประชาสัมพันธขนาดใหญ ติดไวท่ีหนาราน 
วาทางรานไดจัดหาบริษัทสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าไวคอยใหบริการลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดแรงจูงใจในการ
เขามาเลือกซ้ือรถยนตในเต็นท 
  9) ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค มากที่สุดเปนลําดับท่ี 1 คือ 
ปจจัยดานอายุของรถยนตใชแลวเหมาะสมกับสภาพของรถท่ีสามารถใชงานไดดี เนื่องจากอายุของ
รถยนตมีผลตอสภาพตัวถังและเคร่ืองยนตของรถวายังคงใชงานไดดี อายุการใชงานของรถยนตท่ีนอย 
คาบํารุงรักษาซอมแซมยังมีไมมาก อะไหลรถหางาย และรูปทรงของรถยังดูทันสมัย ดังนั้น 
ผูประกอบการควรจัดหารถยนตใชแลวท่ีมีอายุการใชงานนอย สภาพดี ดูทันสมัย เตรียมไวจําหนาย
ภายในเต็นท และแนวทางการสงเสริมการตลาดในการขายรถยนตใชแลว อีกแนวทางหนึ่งท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมคือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานเว็บไซต โดยการจัดทําเว็บไซตท่ีระบุ
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รายละเอียดยี่หอรถ อายุ สี ระยะทางท่ีใชงาน และรายละเอียดอ่ืนๆ เพื่อใหผูท่ีสนใจคลิกเขาไปดู
รายละเอียด และทางเต็นทก็จะใหรายละเอียดเบอรโทรศัพทติดตอและนัดหมายเพื่อใหลูกคามาดู
สภาพรถจริงไดท่ีเต็นท ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งท่ีสามารถขยายโอกาสใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลตางๆ 
ของรถในเต็นทไดอีกชองทางหนึ่ง เปนการเพิ่มโอกาสในการขายรถยนตใชแลวใหกับทาง
ผูประกอบการไดทางหนึ่งอีกดวย  
 
 


