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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งผลระหว่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์กบัความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง และศึกษาการส่งผลระหวา่งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐม
ท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน   
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ผลการวิจยัพบวา่ 1)  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่
มีอายรุะหวา่ง 18 - 25 ปี   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
8,000  – 15,999 บาท   2 ) ดา้นความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสอง ใน
ภาพรวมพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเฉพาะปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 3)  ดา้นความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคพบว่า ประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการมากท่ีสุดคือ รถยนตปิ์กอพั 1 ตนั รองลงมาคือ รถยนตน์ัง่ รถยนตเ์พ่ือการพาณิชย์
อ่ืน ๆ  และรถยนต์ PPV  ด้านอายุของรถยนต์มือสองท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือมากท่ีสุดคือ รถยนต์อายุ 2 ปี 
รองลงมาคือ รถยนต์อายุน้อยกว่า 1 ปี ด้านวิธีการชําระเงินท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุดคือ การผ่อนชําระ 
รองลงมาคือการจ่ายเงินสด  ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีผูบ้ริโภคใชต้ดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุดคือ ใชใ้นการเดินทางในชีวิตประจาํวนั รองลงมาคือ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และใชเ้พ่ือแสดงถึงฐานะและ
การไดรั้บการยอมรับจากสังคม  ดา้นระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองพบว่า อยู่ระหว่าง 1 
เดือนถึง 12 เดือน โดยมีค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีใช้อยู่ท่ีประมาณ 6 เดือน 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีการส่งผลกบัความตอ้งการ
ซ้ือรถยนตมื์อสองอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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This study were to examine the affect between demographic factors and the 

demand for used cars and to study into the affect between the marketing mix factors and the 
need of consumers to buy a used car in Muang District, Nakhonpathom Province. The sample 
is the population in Nakhonpathom province who need to buy second-hand cars. The 
population consisted of both 400 males and females who are 18 years old and over. Statistics 
used in data analysis included descriptive statistics, by finding the frequency, percentage, 
mean, standard deviation, inferential statistics and Chi - Square (Chi-Square Test) by the 
statistical significance level was specified to be at 0.05 

The results showed that: 1) general characteristics of the sample: It was found that 
there were more females than males; most of them were between 18-25 years old, 
undergraduate level, were civil servants, their average monthly income is between 8,000 to 
15,999 baht, 2) on opinion towards the marketing mix factor of a second-hand car in overall 
image, it was found that the consumers’ opinion of agreeing at high level, especially the factor 
on the product with the opinion of agreeing very much, 3) on the need to buy second-hand of 
the consumers, it were found that: The type of car that most consumers need most are one-
ton truck, followed by passenger car, commercial vehicles and other auto PPV cars. The 
duration of the cars that consumers want to buy the most is 2 years, followed by a car with 
less duration than one year.  Method of payment were most popular among the consumers is 
by installment, followed by paying by cash. The main objective of wanting to buy a second-
hand car of the consumers for making decision to buy is that the consumer wants to use a car 
to travel in daily life, followed by the use in conducting business, and the use to show the 
status and to be accepted by the society. The period of time during the decision-making 
process to buy a second-hand car is between 1 month to 12 months, with the average period 
of time for about 6 months. 4) It were found from the hypothesis that the personal 
characteristics of the consumers and factors of marketing mix were associated with the need 
to buy a second-hand car with statistical significance of 0.05 level. 
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