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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
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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 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการประกอบการ                                                                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ลายมือช่ือนกัศึกษา ........................................                                                                           ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

 52602349: MAJOR: ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORDS: MARKETING MIX FACTORS , BEHAVIORS , SECOND HAND CAR 

THITIPHONG  PETHDEE : BEHAVIOR OF CONSUMER WHICH WANT TO BUY 
A SECOND HAND CARS IN AREA OF AMPHOE MUEANG NAKHONPATHOM. THESIS 
ADVISOR:  KREAGRIT AMPAWAT, D.B.A. 116 pp. 

 
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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บทที ่1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 รถยนตน์บัวา่มีความสาํคญัและจาํเป็นกบัการดาํเนินชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน ทั้งใชเ้พื่อ
การดาํเนินชีวติประจาํวนั และใชเ้พื่อการพาณิชย ์เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นพาหนะท่ีมนุษยเ์ลือกนาํมาใช้
ในการเดินทางมากท่ีสุด โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจทาํให้ความตอ้งการ
รถยนต์ของผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั ทั้งน้ี จาํนวนยอดขายรถยนตท์ัว่โลกในปี 2554 มีการ
เติบโตของตลาดรถยนตร์วมประมาณร้อยละ 3 โดยท่ีตลาดประเทศจีนยงัคงเป็นตลาดรถยนตข์นาด
ใหญ่ท่ีสุดของโลกดว้ยปริมาณการขายรวมกวา่ 18 ลา้นคนั ในขณะท่ีตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาด
รองลงมามีปริมาณ 13 ลา้นคนั และอนัดบั 3 ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น มีขนาดตลาดท่ี 4.2 ลา้นคนั นอกจากน้ี ใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียนพบวา่ประเทศอินโดนีเซียมียอดขายเพิ่มข้ึนจากท่ีปีท่ีผา่นมาประมาณ 130,000 
คนั ทาํใหปั้จจุบนั อินโดนีเซียมีขนาดตลาดรถยนตท่ี์ระดบั 900,000 คนั คิดเป็นอนัดบัท่ี 1  ของโลก 
ในขณะท่ีไทยมียอดขายอยูท่ี่ 94,081 คนั คิดเป็นอนัดบัท่ี 19 ของโลก ( , 2011: 12) 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ยอดขายรถยนตใ์นประเทศต่าง ๆ ของโลก พ.ศ. 2554 
ท่ีมา : ,  Global Automotive Industry 2011 ( e  r : is - es e , 2011), 12. 
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 ในแง่ของอุตสาหกรรมรถยนตข์องประเทศไทยนั้น ภาครัฐตอ้งการผลกัดนัให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตรถยนตร์ายใหญ่ของโลก โดยตั้งเป้าไวว้า่ในปี พ.ศ. 255  กาํลงัการผลิตรถยนตข์อง
ไทยจะอยูท่ี่ระดบั 3 ลา้นคนั หรือติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก โดยจะผลิตรถยนต์ท่ีใช้พลงังาน
ทดแทนเป็นหลกั โดยจาํนวนท่ีตั้งเป้าไวน้ี้เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ท่ีไทยสามารถผลิตได ้1,45 , 95 คนั 
ถึง 1 เท่าตวั (สถาบนัยานยนต,์ 2554: 1) 
 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในช่วงปลายปี 2554 ไดรั้บ
ผลกระทบจากอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศ โดยพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายมกัเป็นพื้นที่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ผลิตภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 มีการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 60 จากระดบัการผลิตในภาวะปกติ  
 ดา้นการจาํหน่ายยานยนตใ์นประเทศไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 การจาํหน่ายรถยนตใ์น
ประเทศจาํนวน 123,112 คนั เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา มีอตัราลดลงร้อยละ 48 และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา มีอตัราลดลงร้อยละ 50 สําหรับตลาดรถยนตน์ัง่มียอด
จาํหน่ายจาํนวน 62,921 คนั เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา ลดลงร้อยละ 58 และเม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา มีอตัราลดลงร้อยละ 60 ตลาดรถยนตปิ์กอพั 1 ตนั มียอดจาํหน่ายจาํนวน 
42,306 คนั มีปริมาณลดลงร้อยละ 58 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา และเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีท่ีผา่นมา มีอตัราลดลงร้อยละ 60 ตลาดรถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์นๆ ซ่ึงหมายถึง รถตู ้รถโดยสาร 
และรถบรรทุก มียอดจาํหน่าย 11, 0 คนั ลดลงร้อยละ 1  เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา และ มี
อตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 21 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ตลาดรถปิกอพัดดัแปลงหรือ 
PPV (pic up-truc - ase  passe er vehic e) มียอดจาํหน่าย 6,115 คนั เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี
ผา่นมามีอตัราลดลงร้อยละ 51 และเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา มีอตัราลดลง ร้อยละ 52 
(สถาบนัยานยนต,์ 2555: 12) 
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ตารางท่ี 1 การจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศไทยไตรมาส 4 ปี 2554  
หน่วย : คนั 

ประเภท
รถยนต ์

ไตรมาส 3  
ปี 2554 

ไตรมาส 4  
ปี 2554 

การเปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 4  
ปี 2553 

ไตรมาส 4  
ปี 2554 

การเปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

รถยนตน์ัง่ 112,230 62,921 -43.94 109,631 62,921 -42.61 
รถยนตปิ์กอพั 
1 ตนั 

100,128 42,306 -5 . 5 106, 29 42,306 -60.36 

รถยนตเ์พ่ือ
การพาณิชย์
อ่ืน ๆ 

14,232 11, 0 -1 .30 14,855 11, 0 -20.  

รถยนต ์PPV 12,36  6,115 -50.55 12, 93 6,115 -52.20 
รวม 238,957 123,112 -48.48 244,008 123,112 -49.55 

 
ท่ีมา : สถาบนัยานยนต,์ “สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตร์ายไตรมาส,” รายงานสภาวะอุตสาหกรรม
ยานยนตร์ายไตรมาส ประจาํปี, 2555, 12. 
 
 สําหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2555 น่าจะมีแนวโน้มขยายตวัได้มาก หลงัจาก
ประสบปัญหานํ้ าท่วมในประเทศ โดยคาดวา่ตลาดน่าจะเร่ิมฟ้ืนตวัจากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์
คนัแรก ซ่ึงปัจจุบนัคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัผอ่นปรนให้เจา้ของรถยนตท่ี์เสียหายจากนํ้ าท่วม สามารถ
ขอใชสิ้ทธิเขา้โครงการรถยนตค์นัแรกไดจ้ากเดิมตอ้งเป็นผูท่ี้ซ้ือรถยนตค์นัแรกเท่านั้น โดยรถยนต์
รุ่นท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ คือ กลุ่มรถยนตน์ัง่ขนาด 1500 cc หรือ รถปิกอพั (Pick up) หรือรถยนต์
นัง่ก่ึงบรรทุก (Double Cab) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนตลาดรวมกนัประมาณ 68% ของตลาดรถยนต์
รวม ประกอบกบัช่วงปลายปี 54 ท่ีผา่นมาค่ายรถยนตต่์าง ๆ เปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่ทั้งในส่วนของ
รถยนต์นัง่ และรถปิกอพั เพื่อรองรับตลาดท่ีมีแนวโน้มขยายตวัสัญญาณการฟ้ืนตวัอีกอย่างก็คือ 
ตวัเลขยอดจองรถยนตใ์นงานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วง 1-12 ธนัวาคมท่ีผา่นมา มียอดจองสูงถึง 27,021 
คนัซ่ึงสูงกวา่ยอดประมาณการณ์ของผูจ้ดังานท่ีคาดวา่จะมียอดจองประมาณ 25,000 คนั ซ่ึงค่าย
รถยนตท่ี์มียอดจองสูงสุดในงาน 3 อนัดบัแรก คือ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ นิสสัน 4,711 คนั คิดเป็นส่วน
แบ่ง 17.4% อนัดบั 2 มาสดา้ 4,523 คนั ส่วนแบ่ง 16.7% และอนัดบั 3 ฟอร์ด 3,495 คนั ส่วนแบ่ง 
12.9% (บริษทั สหการประมูล จาํกดั, 2554: 2) 
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 สาํหรับตลาดรถยนตมื์อสองซ่ึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูบ้ริโภคนั้น ก่อน
เกิดภาวะนํ้าท่วมนั้นไดรั้บผลกระทบหลายดา้น โดยเฉพาะนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลท่ีทาํใหร้ถ
มือสองท่ีวางขายจาํเป็นตอ้งปรับ ราคาลงทนัทีตั้งแต่ 5 หม่ืนถึงหน่ึงแสนบาทต่อคนั แต่ภายหลงันํ้า
ลดพบวา่รถมือสองมีโอกาสท่ีดีเน่ืองจากกวา่ผูป้ระกอบการรถใหม่จะกลบัมาเร่ิมตน้ผลิตคงตอ้งใช้
เวลาอีกพกัใหญ่ ดงันั้นโอกาสท่ีประชาชนจะซ้ือรถใหม่ตามโครงการรถคนัแรกก็มีนอ้ยลง ส่วนคน
ท่ีตอ้งการใชร้ถเร่งด่วนก็น่าจะหนัมาซ้ือรถมือสองท่ีใชง้านไดท้นัที และท่ีสาํคญัตลาดรถมือสองจะ
กวา้งมากข้ึน เพราะการซ้ือรถเขา้พอร์ตของผูป้ระกอบการจะทาํได้ง่ายและมีซัพพลายเพียงพอ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2554: 1) ทั้งน้ี จากการสาํรวจขอ้มูลการประมูลรถยนตน์ัง่มืองสองของสหการ
ประมูล เดือนธนัวาคม 2554 มียอดจบประมูลอยูท่ี่ 1,242 คนั ปรับตวัเพิ่มข้ึน 66% เม่ือเทียบกบั
เดือนท่ีผ่านมา สาเหตุเน่ืองจากบริษทัไฟแนนซ์ไดย้ืดรถยนต์ท่ีมีปัญหาผ่อนชาํระล่าช้า หลงัจาก
ไม่ไดย้ดึในช่วง 2-3 เดือนท่ีผา่นมาเพราะติดปัญาหานํ้าท่วม ประกอบในช่วงทา้ยปีมีรถยนตห์มด
สัญญาเช่าถูกนาํเขา้มาประมูลขาย ดงันั้นในช่วงเดือนธันวาคมท่ีผา่นมาอุปทานรถประมูลปรับตวั
เพิ่มข้ึนส่งผลใหย้อดจบประมูลรถยนตมื์อปรับตวัเพิ่มข้ึนดว้ย (บริษทั สหการประมลู จาํกดั, 2554 : 3) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ยอดจบประมูลรถยนตน์ัง่มือสอง พ.ศ. 2554 
ท่ีมา : สถาบนัยานยนต,์  “รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ การจดัทาํระบบส่งสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้
เพื่อเตือนภยัภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,”  รายงานการศึกษาเร่ือง ระบบส่งสัญญาเตือนภยัล่วงหน้า 
ประจาํปี, 2554, 3. 
 
 ดา้นราคาของรถยนตมื์อสองในช่วงปลายปี 2554 พบวา่ราคาจบประมูลเฉล่ียรถยนตน์ัง่ 
1300-1500 cc เดือน ธ.ค. 54 อยูท่ี่ 227,591 บาท/คนั ปรับตวัลดลง 12% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้
น้ี สาเหตุท่ีราคาประมูลเฉล่ียปรับตวัลงเน่ืองจากในเดือน ธ.ค. ท่ีผา่นมามีการประมูลรถยนตน์ัง่อายุ
การใชง้านสูง เช่น รุ่นปี 1996-1999 และ รุ่นปีนอ้ยกวา่ 1996 เป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน และอีกส่วนหน่ึง
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มาจากการนาํรถยนตเ์ช่าท่ีหมดสัญญาเช่าเขา้มาประมูลจึงเป็นแรงกดดนัให้ราคาประมูลเฉล่ียเดือน
ธนัวาคมปรับตวัลดลง ส่วนราคาประมูลเฉล่ียรถยนตน์ัง่ขนาด 1600-2000cc เดือน ธ.ค. 54 อยูท่ี่ 
259,458 บาท/คนั ปรับตวัเพิ่มข้ึน 4% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า ปริมาณรถยนตท่ี์เขา้ประมูล
ปรับตวัเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นรถยนตห์มดสัญญาเช่าท่ีนาํเขา้มาประมูลขาย ประกอบกบั
รถยนตป์ระเภทน้ีในช่วงนํ้ าท่วมราคาปรับตวัเพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่รถยนตข์นาด 1300-1500cc ซ่ึงเป็นรถ
ท่ีตลาดนิยมใช ้ดงันั้นเม่ือมีรถยนต ์1600 – 2000cc เขา้มาประมูล ผูป้ระมูลจึงกลา้เสนอราคาประมูล
ซ้ือแข่งกนั ส่งผลใหร้าคาประมูลปรับตวัเพิ่มข้ึน 

 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงราคาเฉล่ียรถยนต์นั่งมือสอง 1300–1500 cc และ ราคาเฉล่ียรถยนต์นั่งมือสอง 

1600 – 2000 cc  
ท่ีมา : สถาบนัยานยนต,์ “รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ การจดัทาํระบบส่งสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้
เพื่อเตือนภยัภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,” รายงานการศึกษาเร่ือง ระบบส่งสัญญาเตือนภยัล่วงหน้า 
ประจาํปี, 2554, 5. 
 
 ในมุมมองของเต๊นทร์ถมือสอง มีขอ้คิดเห็นวา่ปัจจุบนัอุปทานรถยนตข์นาดเล็ก 1300 – 
1500 cc ในตลาดยงัขาด ดงันั้นหากมีรถยนตมื์อสองในสภาพดี เช่น Toyota Vios , Honda Jazz , 
City เจา้ของเตน้ทก์็ยงัมีความตอ้งการซ้ือเขา้อยู ่ส่วนรถยนตข์นาดใหญ่ 1600 – 2000 cc สภาพคล่อง
ในการซ้ือขายอาจจะสู้รถยนตข์นาดเล็กไม่ได ้แต่ถา้มีรถยนตส์ภาพดี เช่น Toyota Camry, Honda 
Accord เตน้ทก์็ยงัมีความตอ้งการซ้ือเขา้อยู ่เพราะอุปทานรถยนตใ์นตลาดปัจจุบนัยงัหาไดย้าก 
 ดา้นรถปิกอพัยอดจบประมูลรถปิกอพัของสหการประมูลเดือนธนัวาคม 2554 ปรับตวั
เพิ่มข้ึน 76% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้น้ี แสดงความตอ้งการในตลาดยงัดีอยู ่โดยเฉพาะในตลาด
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเน่ืองจากเป็นช่วงหลงัฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร จึงส่งผลให้ช่วงน้ี
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มีกาํลงัซ้ือดีประกอบกบัพฤติกรรมผูซ้ื้อรถยนต์หันมาซ้ือรถปิกอพัเพิ่มมากข้ึนหลงัวิกฤตินํ้ าท่วม 
ส่วนราคาจบประมูลเฉล่ียรถปิกอพัเดือนธันวาคม 2554 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 4% เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหนา้น้ี ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่ระดบัราคาจบประมูลเฉล่ียปรับตวัเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีนอ้ยลงหลงัราคา
ประมูลปรับตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 2 เดือนก่อนหนา้ ในเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมาเร่ิมมีอุปทานรถ
ปิกอพัจากบริษทัไฟแนนซ์เขา้มาในตลาดจึงส่งผลใหร้ะดบัราคาประมูลเฉล่ียเร่ิมชะลอตวัลง สหการ
ประมูลคาดการณ์ราคาประมูลเฉล่ียของรถปิกอพั Single cab ในเดือนมกราคม 2555 ทรงตวัท่ีระดบั 
226,200 - 230,000 บาท, Club cab ท่ี 326,500 - 340,000 บาท และ Double cab ท่ี 408,00 - 430,00 บาท 
ตามลาํดบั 
 

          
  ยอดจบประมูลรถปิกอพัมือสอง พ.ศ. 2554            ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง พ.ศ. 2554 

   ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง Single cab                 ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง Club cab 
 
 
ภาพท่ี 4  แสดงยอดจบประมูลรถปิกอพัมือสอง พ.ศ. 2554, ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง พ.ศ. 2554,  

ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง Single cab, และ  ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง Club cab  
ท่ีมา : บริษทั สหการประมูล จาํกดั, “ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2554,” รายงานภาวะอุตสาหกรรม
ประจาํปี, 2554, 7-8. 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ารถยนต์มือสองได้รับนิยมจากผูบ้ริโภคเพิ่ม
สูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจรถยนต์มือสองกาํลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการศึกษาวิจยัเพื่อให้
เขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจรถยนตมื์อสองจึงนบัว่ามีความสําคญั เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์
การดาํเนินธุรกิจในอนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ี ในแง่ของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตอ้งการซ้ือรถยนตม์าจาก 2 ปัจจยั คือ 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนต ์โดยพบวา่ เพศชายมีการ
ซ้ือรถยนต์มากกว่าเพศหญิง และพบว่าผูท่ี้มีอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความ
ตอ้งการซ้ือเก่ียวกบัชนิดและยี่ห้อของรถยนตท่ี์แตกต่างกนั (ชรินทร์ วิจิตรแพทย,์ 2546: 96 ; สมบติั 
จนัดี, 2544: 78 ; เอกศิลป์ รุจิระกาํธรชยั, 2548: 97) และ 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด พบวา่มีส่วนสําคญัต่อการความตอ้งการซ้ือเช่นเดียวกนั โดยพบวา่ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัต่อสมรรถนะของเคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 
ปัจจยัดา้นราคาส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อราคารถยนต์ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนตปั์จจยั
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสถานบริการท่ีทัว่ถึง ทาํเลท่ีตั้งของแหล่งจาํหน่าย 
ท่ีมีความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อการลดราคา
รถยนต์ และแถมประกนัภยัต่าง ๆ (แครียา ภู่พฒัน์, 2551 : 1, สมบติั จนัดี, 2544: 88 ; เอกศิลป์ 
รุจิระกาํธรชยั, 2548: 106)  
 ดงันั้น จากขอ้มูลดงักล่าว จึงทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ที่มีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสองในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  เพื่อเป็นข ้อมูลท่ี
ผูป้ระกอบการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพสินคา้และบริการ วางแผนและกาํหนดกลยุทธ์
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์กบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

2.2 เพื่อศึกษาการส่งผลระหวา่งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความตอ้งการ
ซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อายมีุการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีการส่งผลกับความต้องการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 

 
4. ขอบเขตการวจัิย 

4.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 271,638 
คน (กรมการปกครอง, สาํนกับริหารทะเบียน, 2553) 

4.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน โดยคาํนวณจากสูตรคาํนวณ
ตวัอยา่งจากประชากรของยามาเน ( amane, 1967: 121) ดงัน้ี 
 

n             
                                     1   (e) 2 
 

                       e     คือ    ความคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง กาํหนดท่ีร้อยละ 0.05                
                              คือ   ขนาดของประชากร 
                         n      คือ    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีมีจาํนวน 271,638 คนโดยผูศึ้กษาตอ้งการทดสอบ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  จึงควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 398 คน ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

n               
                                                  1   (e) 2 
                        271,638 
        1  271,638 (0.05) 2 

          398 
  วิธีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience 

sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ โดยเพิ่มจาํนวนอีก 2 ชุด เป็น 
400 ชุด 
 4.3 ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา ประกอบดว้ย 

  ตวัแปรตน้ คือ  
1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั

ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
ตวัแปรตาม คือ ความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. กรอบแนวคิดการวจัิย 
      ตวัแปรตน้                                                           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
6. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

6.1 เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง  

6.2 ขอ้มูลและขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั จะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการรักษา
คุณภาพสินคา้และบริการ วางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
รถยนตมื์อสองต่อไป 

 
 
 

ปัจจยัดา้น 
ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัดา้น 
ส่วนประสมทางการตลาด 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  
- ปัจจยัดา้นราคา  
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย  
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด 

ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
- ประเภทของรถยนตมื์อสอง  
- อายขุองรถยนตมื์อสอง 
- วธีิการชาํระเงิน  
- วตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือ

รถยนตมื์อสอง  
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนาํมาประกอบการ

พิจารณาในการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ไดแ้ก่ ประเภทของรถยนตมื์อสอง อายุของรถยนตมื์อสอง 
วธีิการชาํระเงิน วตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือรถยนตมื์อสอง และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง รถยนตมื์อสองประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ รถยนตปิ์กอพั 1 ตนั 
รถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ และรถยนต ์PPV 

 ราคา หมายถึง มูลค่าของเงินท่ีถูกกาํหนดออกมาเพื่อใชใ้นการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง สถานท่ีทาํการจาํหน่ายรถยนตมื์อสองให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่ เตน๊ทร์ถยนตมื์อสอง โชวรู์มรถยนตมื์อสอง 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การประกอบกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

กระตุน้หรือพยายามใหผ้ลิตภณัฑเ์คล่ือนจากมือผูข้ายไปยงัมือผูบ้ริโภค 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

แนวคิดทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตาม
หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 
3. ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรถยนตมื์อสอง 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช้
การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาหรือ
การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระทาํของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 
เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(ศิริวรรณ และคณะ, 2545: 107-121) 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ป ิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บ
และใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็น 
ตวักาํหนดป ิกิรยาต่างๆเหล่าน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2545:  5)  
  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะ
แสวงหา การซ้ือการใช้ การประเมิน หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งพึงพอใจ เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งเงินเวลาและกาํลงัซ้ือเพื่อบริโภค และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ยซ้ือ
อะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไรท่ีไหนและบ่อยคร้ังแค่ไหน (Schi man and anuk, 1994: 7)  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer ehavior) เป็นการคน้หา

หรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะและความตอ้งการ
และพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
การตลาด ( arketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  คาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6 s และ1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
H  HAT    H   H   H   และ H   เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7 s  

ซ่ึง ประกอบดว้ย CC PA TS, J CTS, J CT V S, A AT S, CCAS S  
P T TS และ P AT S  

 
ตารางท่ี 2  การใชค้าํถาม 7  คาํถามเพื่อตอบคาํถาม 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้ง

การใชก้ลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

คาํถาม ( 6Ws  และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย ( ho is in 
the target market ) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
( ccupants) ทางดา้น 

1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวทิยา 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ย กล
ยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และ
การตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
( hat does the 
consumer buy ) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
( b ects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์คือ 
ตอ้งการคุณสมบติั (Product 
Component) แข่งขนั
(Competitive Di erentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) 
ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบ 
บริการ คุณภาพ ลกัษณะ นวตักรรม 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑด์า้นความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive 
Di erentiation) ประกอบดว้ยความแตกต่าง
ดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังาน และ
ภาพลกัษณ์ 
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ตารางท่ี 2  การใชค้าํถาม 7  คาํถามเพื่อตอบคาํถาม 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้ง
การใชก้ลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ต่อ) 

 

คาํถาม ( 6Ws  และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
3.ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
( hy does the consumer 
buy ) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
( b ective) ผูบ้ริโภคสินคา้เพ่ือ
สนองความตอ้งการของเขาดา้น
ร่างกายและดา้นจิตวทิยา ซ่ึง
ตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือคือ 

1. ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง
จิตวทิยา 

2. ปัจจยัทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชก้นัมากคือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product 

Strategies) 
2. กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) ประกอบดว้ย        
กลยทุธ์การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้า่วและการ
ประชาสมัพนัธ์ 

3. กลยทุธ์ดา้นราคา 
4. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ ( ho 
participates in the 
buying ) 

บทบาทของกลุ่มต่าง
( rganization) และมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 

1. ผูริ้เร่ิม 
2. ผูมี้อิทธพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชก้นัมาก คือ กลยทุธ์การโฆษณา
และ/หรือการส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion Strategies) โดย
ใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
( hen does the 
consumer buy ) 

โอกาสในการซ้ือ ( ccasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ 
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลสาํคญั 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  (Promotion Strategies) เช่น ทาํ
การส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้ง
กบัโอกาสในการซ้ือ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
( here does the 
consumer buy ) 

ช่องทางหรือแหล่ง ( utlets) ท่ี
ผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์        
มาร์เก็ต ร้านขายของชาํ ล  

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Distribution 
channel Strategies) บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์
ตลาดเป้าหมาย โดยพิจารณาวา่จะผา่นคน
กลางอยา่งไร 
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ตารางท่ี 2  การใชค้าํถาม 7  คาํถามเพื่อตอบคาํถาม 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้ง
การใชก้ลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ต่อ) 

 
คาํถาม ( 6Ws  และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (Ho  
does the consumer buy ) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
( perations) ประกอบดว้ย 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้ขอ้มูล 
3. การประเมินผล 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์การส่งเสริม
การตลาดประกอบดว้ยการโฆษณาการ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย การใหข้า่ว การ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง 

 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 
 2.1  ลกัษณะของงานบริการ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545: 335-350) บริการมีลกัษณะท่ีสาํคญั 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1. ไม่สามารถจบัตอ้งได ้( ntangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น หรือเกิดความรู้สึก
ไดก่้อนท่ีจะมีการซ้ือ เพื่อลดความเส่ียงผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพ และ
ประโยชน์ที่จะไดร้ับจากการบริการ ส่ิงที่ผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหามาเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบั     
ผูซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน 

1.1 สถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มา
ติดต่อ 

1.2 บุคคล (People) พนกังานท่ีขายบริการมีการแต่งตวัเหมาะสม บุคลิกดี พดูจา
สุภาพ ตอ้งมีความเป็นกนัเอง ตอ้งพร้อมท่ีจะให้บริการหากลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือหรือ
ประสบปัญหาในทนัที เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการท่ีซ้ือจะดีดว้ย 

1.3 เคร่ืองมือ ( quipment) อุปกรณ์ภายในสาํนกังานท่ีตอ้งทนัสมยั มีประสิทธิภาพ 
มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ 

1.4 วสัดุส่ือสาร (Communication aterial)  ส่ือโฆษณา และเอกสารการโฆษณา
ต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลูกคา้ 

1.5 สัญลกัษณ์ (Symbol) คือ ช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใชใ้นการ
ใหบ้ริการเพื่อใหผู้บ้ริโภคเรียกช่ือไดถู้ก ควรมีลกัษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบับริการท่ีเสนอขาย 
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1.6 ราคา (Price) การกาํหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกบัระดบั
การใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีแตกต่าง 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ ( nseparability) การให้บริการเป็นการผลิต 
และการบริโภคในขณะเดียวกนั กล่าวคือ ผูข้ายหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั้นไดห้น่ึงราย 
เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได ้เพราะตอ้งผลิต
และบริโภค ในขณะเดียวกนัทาํใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจาํกดัในเร่ืองของเวลา 
   การแกปั้ญหาขอ้จาํกดัของเวลา โดยกาํหนดมาตรฐานดา้นเวลาการให้บริการให้
รวดเร็ว เพื่อท่ีจะให้บริการไดม้ากข้ึน หรือจดัลูกคา้ในรูปของกลุ่มเล็กแทนการให้บริการเด่ียวหรือ
ใชเ้คร่ืองมือต่างเขา้ช่วย 

3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัว่าผูข้าย
บริการเป็นใคร จะให้บริการเมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร เพราะฉะนั้นผูซ้ื้อบริการจะตอ้งรู้ถึง
ความไม่แน่นอนในบริการ และสอบถามผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการ ในส่วนของผูข้ายบริการ
จะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ 2 ขั้นตอน คือ 

3.1 ตรวจสอบ คดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานท่ีใหบ้ริการ รวมทั้งมนุษยสัมพนัธ์
ของพนกังานท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงจะตอ้งเนน้การฝึกอบรมในการใหบ้ริการท่ีดี 

3.2 ตอ้งสร้างความพอใจให้ลูกคา้ โดยเน้นการใช้ การรับฟังคาํแนะนาํ และ
ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การสาํรวจขอ้มูลลูกคา้ และการเปรียบเทียบ ทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลเพื่อการแกไ้ข
ปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึน 
  4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือน
สินคา้อ่ืนๆ ถา้ความตอ้งการมีสมํ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ความตอ้งการไม่แน่นอน 
จะทาํใหเ้กิดปัญหา คือ บริการลูกคา้ไม่ทนั หรือไม่มีลูกคา้ 

  สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2546:12-15) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการ คือ 
ดา้นการรับรู้และการคาดหวงั ดงัน้ี 

1. ลูกคา้เขา้ถึงการบริการ (Access) การบริการท่ีมอบแก่ลูกคา้ตอ้งอาํนวยความสะดวก
ในดา้นเวลา สถานท่ี ไม่ใหลู้กคา้ตอ้งคอยนาน ทาํเลเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง 

2. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ความสามารถท่ีอธิบายให้ลูกคา้เขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

3. ความสามารถของผูใ้ห้บริการ (Competence) พนกังานท่ีให้บริการลูกคา้ ตอ้งมี
ความรู้ความชาํนาญ และความสามารถในงานท่ีใหบ้ริการ 

   ส
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4. ความมีอธัยาศยั (Courtesy) พนกังานที่ให้บริการลูกคา้ตอ้งมีอธัยาศยั และมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  

5. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) องค์กรและพนักงานตอ้งสร้างความเช่ือถือและ
ความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนในการใหบ้ริการ 

6. ความไวว้างใจ ( eliability) การบริการที่ให้ลูกคา้ตอ้งมีความเหมาะสมและ
สมํ่าเสมอ 

7. การตอบสนองลูกคา้ ( esponsiveness) พนกังานจะตอ้งให้บริการและแกปั้ญหา
ของลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

8. ความปลอดภยั (Security) การบริการท่ีส่งมอบแก่ลูกคา้ไม่มีอนัตราย ความเส่ียง
และปัญหาต่างๆ 

9. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีสามารถ
ประเมินถึงคุณภาพการบริการ 

10. การเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ ( nderstanding/ no ing Customer) พนกังานตอ้ง
เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสร้างความแตกต่างในธุรกิจ
การบริการ การรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง และตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ 
จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงการบอกต่อแบบปากต่อปาก ( ord o  outh Communication) ความ
ตอ้งการส่วนบุคคล (Personal eeds) และประสบการณ์ในอดีตของลูกคา้ (Past periences) 
 2.2 ธุรกจิทีใ่ห้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ 7 Ps  

  หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีทางธุรกิจนาํมาใชร่้วมเพื่อให้เกิดประโยชน์
และสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ นอกจากน้ียงัตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ให้ได้รับความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบไปด้วย (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 
2546: 21-25)  

1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) หมายถึง บริการจะเป็นผลิตภณัฑ์
อยา่งหน่ึง แต่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน ( ntangible product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะเป็น
อาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้
คาํปรึกษา เป็นตน้ บริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของบริการจะตอ้งประกอบ
มาจากหลายปัจจยัท่ีประกอบกนั ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของพนกังาน และความ
ต่อเน่ืองของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานท่ี รวมถึงอธัยาศยัไมตรีของ
พนกังาน ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ ( tility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ 
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2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของบริการในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ 
ซ่ึงลูกคา้จะทาํการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าและราคา ถา้มูลค่าของการบริการรายใดสูงกวา่ราคา
ค่าบริการ จะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการของรายนั้น 

2.1 ในการตั้งราคาสินคา้หรือผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไปในการกาํหนดราคาจะตอ้ง
คาํนึงถึงตน้ทุนในการผลิตเป็นหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบในการผลิต ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าใชจ่้าย
อ่ืนบวกกาํไรท่ีตอ้งการ แต่ในอุตสาหกรรมบริการยงัมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อีกเพราะการให้บริการมี
กระบวนการที่ละเอียด ซับซ้อน ตอ้งใช้พนักงานที่มีความชาํนาญเฉพาะด้าน พนักงานที่มี
ประสบการณ์สูงมีความชาํนาญในการทาํงาน  

2.2 อุตสาหกรรมบริการจะใชแ้รงงานจากพนกังานเป็นหลกั เพราะไม่สามารถใช้
เคร่ืองจกัรเขา้มาแทนท่ีการทาํงานของพนกังานได ้ 100 เปอร์เซ็นต ์ แรงงานท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
บริการเป็นผูมี้ทกัษะและมีความชาํนาญสูง ดงันั้นจึงตอ้งจ่ายค่าจา้งเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ
ใหแ้ก่พนกังานในอตัราท่ีสูงดว้ย  

2.3 ลูกคา้จาํนวนไม่น้อยที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ซ่ึง
อุตสาหกรรมบริการก็สามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆ เหล่าน้ีใหก้บัลูกคา้ได ้และลูกคา้ยนิดีท่ี
จะจ่ายค่าบริการในอตัราท่ีสูงกวา่ เพื่อแลกกบัการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั ดงันั้นในการตั้ง
ราคาค่าบริการของอุตสาหกรรมบริการจึงบวกส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ทุนในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

2.4 ราคาบริการแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกนั อุตสาหกรรมบริการประเภท
โรงแรมและการท่องเท่ียว ราคาบริการในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกนั คือ ช่วงเทศกาลสําคญั
เช่นวนัปีใหม่ วนัสงกรานต์รวมทั้งช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ราคาห้องพกั และราคาตวัท่องเท่ียวจะมี
ราคาแพงกวา่ฤดูกาลอ่ืนๆ  

2.5 คุณภาพของการให้บริการจะเป็นส่ิงหน่ึงในการกาํหนดราคาบริการ ซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีใหบ้ริการดีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของลูกคา้ ค่าบริการมีราคาแพง ทั้งน้ีเพราะบริการนั้นมี
มาตรฐาน ลูกคา้ไวว้างใจลูกคา้ยอมจ่ายแพงเพราะถือวา่คุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป  

  3. ช่องทางจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบไปดว้ย
สถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อใหบ้ริการต่อลูกคา้ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม
ในการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการที่นาํเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง ( ocation) และช่องทางในการนาํเสนอ
บริการ (Channels)  

  ช่องทางจดัจาํหน่ายเป็นการเลือกใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการเพื่อ
ไปใหถึ้งผูใ้ชบ้ริการ ธุรกิจแต่ละประเภทอาจจะใชพ้อ่คา้คนกลางมากนอ้ยแตกต่างกนั แต่ท่ีสําคญัคือ
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เพื่อทาํการกระจายสินคา้และบริการที่มีอยู่ไปให้อย่างทัว่ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้มากท่ีสุด จะ
จดัตั้งสถานท่ีการบริการท่ีใดบา้ง จาํนวนเท่าไร ทาํการขนส่งอยา่งไรเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยดั และปลอดภยั  

  โดยปกติช่องทางจดัจาํหน่ายของอุตสาหกรรมบริการ จะมีความแตกต่างจาก
ธุรกิจประเภทอ่ืน เพราะลูกคา้จะเป็นผูเ้ดินทางไปหาบริการ ดงันั้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายของ
ธุรกิจบริการจึงมีความสาํคญัมาก เพราะจะทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา 
การขายโดยพนกังาน การส่งเสริมการขาย การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้และบริการต่างๆ ท่ีธุรกิจมีไวบ้ริการลูกคา้ เป้าหมายเพื่อชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
บริการจะมีความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํได้
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม และ
การตลาดทางตรงผา่นส่ือต่าง ๆ 

  การส่งเสริมการตลาดจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กบัลกัษณะและ
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารจากผูข้ายปัจจยัไปยงัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมี
หนา้ท่ีพิจารณาวา่จะใชว้ธีิการอยา่งไรจึงจะทาํใหข้่าวสารขอ้มูลต่างๆไปถึงมือผูรั้บบริการหรือลูกคา้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ห้บริการและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ นบัเป็น
ส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะทาํใหลู้กคา้สามารถไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

  5. บุคลากร (People) หมายถึง พนกังานทุกคนในแผนกต่างๆ ท่ีทาํงานอยูใ่นธุรกิจ
บริการ บุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัที่สุดของทรัพยากรด้านการจดับริการที่มีคุณภาพย่อมเกิดจาก
บุคลากรในองค์กรเป็นสําคญั คือ ตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมกบังานบริการ มีความรู้
ความสามารถ และมีทกัษะความชาํนาญในการทาํงาน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดกระบวนการ
คดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบเพื่อให้ไดบุ้คลากรท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนั้นๆ บุคลากรที่เป็น
ระบบเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนั้นๆ  

  ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมบริการ
ประกอบดว้ย  
   1. กระบวนการสรรหาบุคลากร ( ecruitment)  
   2. กระบวนการคดัเลือก (Selection)  
   3. การปฐมนิเทศพนกังาน ( rientation)  
   4. การฝึกอบรมพนกังาน (Training)  

   ส
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   5. การพฒันาผูบ้ริหาร (Development)  
   6. การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)  
   7. การประเมินผลการป ิบติังาน (Job valuation)  
   8. การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง (Promotion)  
   9. การโยกยา้ยและออกจากงาน (Trans er and Separation)  
   10.การทาํงานเป็นทีม (Team ork)  
   11.การจูงใจ ( otivation)  
   12.การใหร้างวลัแก่พนกังาน ( e ard)  

  6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) เป็นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพ
และรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาตอ้งสุภาพ อ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควร
ไดรั้บ 

  ลกัษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรมบริการก็เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ซ่ึงมี
ส่วนช่วยให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เพราะมีลกัษณะทางกายภาพท่ีดี ลกัษณะทางกายภาพท่ี
เด่นชดัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้วา่จะไดรั้บบริการท่ีดี  

  7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ
งานท่ีป ิบติัในดา้นบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการ  กระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้จะผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริการ เช่น ผูใ้ห้บริการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อส่ง
มอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและพึงพอใจในการบริการ
ท่ีไดรั้บ ธุรกิจบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ดงันั้นกระบวนการให้บริการจึงเป็นเร่ือง
สําคญัสําหรับธุรกิจน้ี และเป็นความแตกต่างอยา่งชดัเจนเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนภายนอกตลาด
บริการ 

 
3. ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิรถยนต์มือสอง 
 ตลาดรถยนต์มือสองซ่ึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูบ้ริโภคนั้น ก่อนเกิด
ภาวะนํ้าท่วมนั้นไดรั้บผลกระทบหลายดา้น โดยเฉพาะนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลท่ีทาํให้รถมือ
สองท่ีวางขายจาํเป็นตอ้งปรับ ราคาลงทนัทีตั้งแต่ 5 หม่ืนถึงหน่ึงแสนบาทต่อคนั แต่ภายหลงันํ้ าลด
พบวา่รถมือสองมีโอกาสท่ีดีเน่ืองจากกวา่ผูป้ระกอบการรถใหม่จะกลบัมาเร่ิมตน้ผลิตคงตอ้งใชเ้วลา
อีกพกัใหญ่ ดงันั้นโอกาสท่ีประชาชนจะซ้ือรถใหม่ตามโครงการรถคนัแรกก็มีน้อยลง ส่วนคนท่ี

   ส
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ตอ้งการใชร้ถเร่งด่วนก็น่าจะหนัมาซ้ือรถมือสองท่ีใชง้านไดท้นัที และท่ีสําคญัตลาดรถมือสองจะ
กวา้งมากข้ึน เพราะการซ้ือรถเขา้พอร์ตของผูป้ระกอบการจะทาํได้ง่ายและมีซัพพลายเพียงพอ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2554: 1) ทั้งน้ี จากการสํารวจขอ้มูลการประมูลรถยนต์นั่งมืองสองของ
สหการประมูล เดือนธนัวาคม 2554 มียอดจบประมูลอยูท่ี่ 1,242 คนั ปรับตวัเพิ่มข้ึน 66% เม่ือเทียบ
กบัเดือนท่ีผา่นมา สาเหตุเน่ืองจากบริษทัไฟแนนซ์ไดย้ืดรถยนตท่ี์มีปัญหาผอ่นชาํระล่าชา้ หลงัจาก
ไม่ไดย้ึดในช่วง 2-3 เดือนท่ีผา่นมาเพราะติดปัญาหานํ้ าท่วม ประกอบในช่วงทา้ยปีมีรถยนตห์มด
สัญญาเช่าถูกนาํเขา้มาประมูลขาย ดงันั้นในช่วงเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาอุปทานรถประมูลปรับตวั
เพิ่มข้ึนส่งผลใหย้อดจบประมูลรถยนตมื์อปรับตวัเพิ่มข้ึนดว้ย โดยผูบ้ริโภคมีทั้งการชาํระเป็นเงินสด 
และผอ่นชาํระ (บริษทั สหการประมูล จาํกดั, 2554: 3) 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ยอดจบประมูลรถยนตน์ัง่มือสอง พ.ศ. 2554 
ท่ีมา : บริษทั สหการประมูล จาํกดั, “ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2554,” รายงานภาวะอุตสาหกรรม
ประจาํปี, 2554, 3. 

 
 ดา้นราคาของรถยนตมื์อสองในช่วงปลายปี 2554 พบวา่ราคาจบประมูลเฉล่ียรถยนตน์ัง่ 
1300-1500 cc เดือน ธ.ค. 54 อยูท่ี่ 227,591 บาท/คนั ปรับตวัลดลง 12% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้น้ี 
สาเหตุท่ีราคาประมูลเฉล่ียปรับตวัลงเน่ืองจากในเดือน ธ.ค. ท่ีผา่นมามีการประมูลรถยนตน์ัง่อายุ
การใชง้านสูง เช่น รุ่นปี 1996-1999 และ รุ่นปีนอ้ยกวา่ 1996 เป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน และอีกส่วน
หน่ึงมาจากการนาํรถยนต์เช่าท่ีหมดสัญญาเช่าเขา้มาประมูลจึงเป็นแรงกดดนัให้ราคาประมูลเฉล่ีย
เดือนธนัวาคมปรับตวัลดลง ส่วนราคาประมูลเฉล่ียรถยนตน์ัง่ขนาด 1600-2000cc เดือน ธ.ค. 54 อยู่
ท่ี 259,458 บาท/คนั ปรับตวัเพิ่มข้ึน 4% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ ปริมาณรถยนตท่ี์เขา้ประมูล
ปรับตวัเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นรถยนตห์มดสัญญาเช่าท่ีนาํเขา้มาประมูลขาย ประกอบกบั
รถยนตป์ระเภทน้ีในช่วงนํ้ าท่วมราคาปรับตวัเพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่รถยนตข์นาด 1300-1500cc ซ่ึงเป็นรถ
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ท่ีตลาดนิยมใช ้ดงันั้นเม่ือมีรถยนต ์1600 – 2000cc เขา้มาประมูล ผูป้ระมูลจึงกลา้เสนอราคาประมูล
ซ้ือแข่งกนั ส่งผลใหร้าคาประมูลปรับตวัเพิ่มข้ึน 

 
 

ภาพท่ี 7 ราคาเฉล่ียรถยนตน์ัง่มือสอง 1300–1500 cc 
ท่ีมา : บริษทั สหการประมูล จาํกดั, “ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2554,” รายงานภาวะอุตสาหกรรม
ประจาํปี, 2554, 5. 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ราคาเฉล่ียรถยนตน์ัง่มือสอง 1300 – 1500 cc 
ท่ีมา : บริษทั สหการประมูล จาํกดั, “ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2554,” รายงานภาวะอุตสาหกรรม
ประจาํปี, 2554, 5. 
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 ดา้นมุมมองของเตน๊ทร์ถมือสอง มีขอ้คิดเห็นวา่ปัจจุบนัอุปทานรถยนตข์นาดเล็ก 1300 – 
1500 cc ในตลาดยงัขาด ดงันั้นหากมีรถยนตมื์อสองในสภาพดี เช่น Toyota Vios , Honda Jazz , 
City เจา้ของเตน้ทก์็ยงัมีความตอ้งการซ้ือเขา้อยู ่ส่วนรถยนตข์นาดใหญ่ 1600 – 2000 cc สภาพคล่อง
ในการซ้ือขายอาจจะสู้รถยนตข์นาดเล็กไม่ได ้แต่ถา้มีรถยนตส์ภาพดี เช่น Toyota Camry, Honda 
Accord เตน้ทก์็ยงัมีความตอ้งการซ้ือเขา้อยู ่เพราะอุปทานรถยนตใ์นตลาดปัจจุบนัยงัหาไดย้าก 
 สําหรับยอดประมูลของรถปิกอพัพบว่ายอดจบประมูลรถปิกอพัของสหการประมูล
เดือนธนัวาคม 2554 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 76% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้น้ี แสดงความตอ้งการในตลาด
ยงัดีอยู ่ โดยเฉพาะในตลาดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเน่ืองจากเป็นช่วงหลงัฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตร จึงส่งผลให้ช่วงน้ีมีกาํลงัซ้ือดีประกอบกบัพฤติกรรมผูซ้ื้อรถยนตห์นัมาซ้ือรถปิกอพัเพิ่ม
มากข้ึนหลงัวิกฤตินํ้ าท่วม ส่วนราคาจบประมูลเฉล่ียรถปิกอพัเดือนธนัวาคม 2554 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 
4% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้น้ี ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่ระดบัราคาจบประมูลเฉล่ียปรับตวัเพิ่มข้ึนใน
อตัราท่ีนอ้ยลงหลงัราคาประมูลปรับตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 2 เดือนก่อนหนา้ ในเดือนธนัวาคมท่ี
ผา่นมาเร่ิมมีอุปทานรถปิกอพัจากบริษทัไฟแนนซ์เขา้มาในตลาดจึงส่งผลใหร้ะดบัราคาประมูลเฉล่ีย
เร่ิมชะลอตวัลง สหการประมูลคาดการณ์ราคาประมูลเฉล่ียของรถปิกอพั Single cab ในเดือน
มกราคม 2555 ทรงตวัท่ีระดบั 226,200 - 230,000 บาท, Club cab ท่ี 326,500 - 340,000 บาท และ 
Double cab ท่ี 408,00 - 430,00 บาท ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ยอดจบประมูลรถปิกอพัมือสอง พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 10 ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง พ.ศ. 2554 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง Single cab 
ท่ีมา : บริษทั สหการประมูล จาํกดั, “ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2554,” รายงานภาวะอุตสาหกรรม
ประจาํปี, 2554, 7-8. 
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ภาพท่ี 12 ราคาเฉล่ียรถปิกอพัมือสอง Club cab 
ท่ีมา : บริษทั สหการประมูล จาํกดั, “ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2554,” รายงานภาวะอุตสาหกรรม
ประจาํปี, 2554, 8. 
 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ารถยนต์มือสองได้รับนิยมจากผูบ้ริโภคเพิ่ม
สูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจรถยนต์มือสองกาํลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการศึกษาวิจยัเพื่อให้
เขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจรถยนตมื์อสองจึงนบัว่ามีความสําคญั เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์
การดาํเนินธุรกิจในอนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) ไดท้าํการวิจยัหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมือสอง รวมถึงปัจจยัทางดา้นการส่ือสารการตลาดที่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมือสอง ผลการวิจยัพบวา่ ในแต่ละดา้น
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด คือ กลไกขบัเคล่ือนมีความสมบูรณ์ 
รองลงมาคือ ตวัถงัมีความสมบูรณ์ และอายุของรถยนต ์ดา้นราคา มากท่ีสุด คือ การสามารถต่อรอง
ราคาได ้ รองลงมาคือ ราคารถยนตต์ํ่ากวา่รถยนตใ์หม่และอตัราดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระตํ่า ดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย มากท่ีสุด คือ เต็นท์จาํหน่ายให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์มือสองได้ถูกตอ้ง  
ไม่ปิดบงั ดา้นการส่งเสริมการขาย มากท่ีสุด คือ การแลกซ้ือรถยนตเ์ก่าโดยให้ราคาสูง รองลงมาคือ 
มีการลดราคารถยนตต์ํ่ากวา่เต็นทร์ถยนตมื์อสองอ่ืนและมีการทาํประกนัให้ฟรี นอกจากน้ียงัพบวา่
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จาํนวนปีท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือไดแ้ก่ รถยนตอ์ายนุอ้ยกวา่ 1 ปี เน่ืองจากยงัมีสภาพดี แต่บางส่วนก็เลือก
ซ้ือรถยนตอ์าย ุ2 ปี เน่ืองจากราคาจะถูกกวา่มาก และสภาพรถยนตย์งัคงดีอยู ่
 รัชฎาภรณ์ ทาระวรรณ (2552: 1-2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจดูแลรักษารถยนต ์ของพนกังานบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ลาํพูน ประชากร คือ กลุ่มพนกังานบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัลาํพูน ท่ีมีรถยนต์
ส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ปี มี
สถานภาพสมรสและโสด ในจาํนวนใกลเ้คียงกนั การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 2 – 5 ปี มีตาํแหน่งเป็นพนกังานหรือตํ่ากวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ใช้
รถบรรทุกส่วนบุคคล ใชบ้ริการลา้งรถ และ/หรือดูดฝุ่ นภายในรถยนต ์มกัใชบ้ริการร้านท่ีทาํธุรกิจ
ดูแลรักษารถยนตอ์ยา่งเดียว ใชบ้ริการ 1 คร้ัง ต่อเดือน ใชบ้ริการในวนัอาทิตย ์ ช่วงเวลา 8.00 – 
12.00 น. จ่ายค่าบริการคร้ังละ 200 – 400 บาท  
 ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษารถยนต ์
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดในปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกในดา้นน้ี คือ ความซ่ือสัตยข์องพนกังาน รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรกในดา้นน้ี 
คือ มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกในดา้นน้ี คือ ความสะดวกในการจอดรถ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรกในดา้นน้ี คือ ทาํความสะอาดได้
ทัว่ถึง ปัจจยัดา้นกายภาพ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรกใน
ดา้นน้ี คือ ความสะอาดของสถานท่ี และหอ้งนํ้า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลางโดยปัจจยัย่อยท่ีให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรกในดา้นน้ี คือ การลดราคาในบางโอกาส 
ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรกในดา้นน้ี 
คือ ราคาค่าบริการต่อคร้ัง 
 ไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2552: 1-2) ไดท้าํการวิจยัหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อ อนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใช้ รถยนต์รุ่นซีวิค มากท่ีสุด รองลงมา คือ รถยนต์รุ่นซิต้ี และในดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อ อนดา้ท่ีผูบ้ริโภค
ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ การออกแบบหอ้งโดยสารกวา้ง สะดวกสบายและปลอดภยั ดา้นราคา ท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ อนดา้ มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองราคารถยนตเ์ป็นราคาท่ี
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เหมาะสมกบัคุณภาพของรถ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตย์ี่ห้อ อนดา้ มากท่ีสุดในเร่ืองศูนยบ์ริการมีหลายสาขา อยูใ่นทาํเลท่ีติดต่อโดยสะดวก และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อ อนดา้มากท่ีสุด คือ การ
จดัรายการพิเศษ และให้ส่วนลดในเทศกาลต่าง ๆ สําหรับโอกาสการซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ อนดา้ใน
อนาคตของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ อนดา้ ท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ซ้ือแน่นอน 
 วีระศกัด์ิ ฝ่ายเดช (2551: 1-2) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนตโ์ดยรวมแลว้พบวา่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดดา้นราคา มีผลต่อ
การซ้ือรถยนตม์ากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นราคา 
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยา่งมากกบั ความคุม้ค่าเหมาะกบัคุณสมบติัของรถยนต ์และราคามีความ
เป็นมาตรฐาน ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยา่งมากกบั สมรรถนะ/ความทนทาน
ของเคร่ืองยนตแ์ละรูปลกัษณ์สวยงาม ส่วนภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ตราสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภค 
พบวา่ ยีห่อ้รถยนตท่ี์มีภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการซ้ือในอนัดบั 1 คือ โตโยตา้ รองลงมา คือ 
อนดา้ 

 สุรียพ์ร เหมยสวาท (2550:  1-2) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์ปอร์โยตข์องผูใ้ชร้ถยนตเ์ปอร์โยต ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์ปอร์โยต ์ เพราะรายการส่งเสริมการขายท่ี
ดึงดูดใจและคุม้ค่า และผูบ้ริโภคมกัมีพฤติกรรมท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ไม่สามารถท่ีจะตดัสินใจซ้ือ
รถยนตไ์ดท้นัทีท่ีพบเห็น แต่จะตอ้งผา่นกระบวนการตดัสินใจท่ีสลบัซบัซอ้น สาํหรับทางดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เกณฑ์ในการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ คุณภาพของสินคา้และตวัแทนจาํหน่ายตั้งอยูใ่น
ทาํเลท่ีเดินทางสะดวกสบาย 
 สุรชยั ไตรโลกา (2549: 1-2) ไดท้าํการศึกษาหวัขอ้เร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีใช้
ในการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของลูกคา้ บริษทั วรจกัรยนต ์จาํกดั สาขาพหลโยธิน ใน 5 ดา้น 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคล
ท่ีให้คาํแนะนาํ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคา้ จาํแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพการ
สมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพและประเภทของ
รถยนต ์จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของ
ลูกคา้ บริษทั วรจกัรยนต ์จาํกดั สาขาพหลโยธิน โดยรวมและรายดา้นมีระดบัความคิดเห็นวา่มีความ
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เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัที่ลูกคา้มี
ความคิดเห็นวา่ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขนาดรถยนต ์ คุณภาพรูปลกัษณ์ 
อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ความปลอดภยัและตราสินคา้มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ดา้นราคา ปัจจยัท่ีลูกคา้มี
ความคิดเห็นวา่ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์นระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณสมบติัหรือ
ความคุม้ค่ากบัราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นวา่ใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตใ์นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของโชวรู์มมีความสะดวกในการติดต่อและเป็นท่ีดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นวา่ใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต์ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารดว้ยการจดัแผ่นพบั 
ออกบูธ จดัแสดงรถยนตใ์นห้างสรรพสินคา้ การลดราคาในเทศกาลพิเศษ การให้ของแถมและการ
ชิงโชค ดา้นบุคคลท่ีให้คาํแนะนาํ บุคคลท่ีลูกคา้เห็นวา่มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ เพื่อนและบุคคลในครอบครัว พนกังานขายและผูเ้ช่ียวชาญประจาํศูนยร์ถยนต ์
 สุรเชษฐ ์ติงสมิตร (2548: 1-2) ไดท้าํการศึกษาหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์นิสสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ระดบัของทศันคติของ
ลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยระดบัทศันคติที่มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก คือ ดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ีมีระดบัทศันคติมากท่ีสุด คือ ดา้นการตกแต่งภายใน ดา้นความกวา้งของห้อง
โดยสารและดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ดา้นราคา ปัจจยัท่ีมีระดบัทศันคติมากท่ีสุด คือ ราคาเม่ือ
เทียบกบัคุณสมบติัของรถยนตแ์ละเงินดาวน์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัท่ีมีระดบัทศันคติ
มากท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้งโชวรู์ม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีมีระดบัทศันคติมากท่ีสุด คือ 
มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานขาย บุคลิกภาพของพนกังานขาย การใหป้ระกนัภยัชั้นหน่ึงและส่วนลด
เงินสด สําหรับส่วนของระดบัทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของรถยนตนิ์สสัน โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง สําหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตนิ์สสัน พบวา่ บุคคลในครอบครัวเป็นผูท่ี้
ผูบ้ริโภคปรึกษามากที่สุดในการตดัสินใจซ้ือรถ และสาเหตุหลกัที่ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
รถยนตนิ์สสัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็วและความปลอดภยัในการ
เดินทาง 
 โซนิกา ซิงห์ และ ไบรอนั ที แรทช์ฟอร์ด (Sonika Singh and rian T. atch ord, 2012 : 
1-10) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองผลกระทบของเวบ็ไซตต์วัแทนจาํหน่ายและขายคืนท่ีมีต่อการสืบคน้ขอ้มูล
ในตลาดรถยนตมื์อสอง ผลการศึกษาพบวา่สําหรับผูซ้ื้อรถยนต์มือหน่ึงมกัใช้การคน้หาขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ตทดแทนการแนะนาํโดยตวัแทนจาํหน่าย แต่สาํหรับผูซ้ื้อรถยนตมื์อสองการคน้หาขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ตใช้ควบคู่กบัการแนะนาํโดยตวัแทนจาํหน่าย หรือหมายความว่าการแนะนาํโดย
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ตวัแทนจาํหน่ายยงัคงเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับผูซ้ื้อรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเพื่อ
สร้างความมัน่ใจและคาํอธิบายเพิ่มเติมจากตวัแทนจาํหน่ายก่อนตดัสินใจซ้ือ 
 ศูนยก์ารจดัการดา้นยานยนต ์แห่งมหาวิทยาลยับคักิงแ ม (The Centre or Automotive 

anagement, The niversity o  uckingham usiness School, 2010: 1-19) ไดศึ้กษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภครถยนต์มือสองในประเทศองักฤษ ผลการศึกษาพบว่าราคาเฉล่ียของรถยนต์มือสองใน
ยโุรปเท่ากบั 5,422 ยโูร หรือราว 222,000 บาท ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อ
สอง ไดแ้ก่ ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีเคยประสบมา (ร้อยละ 34) ครอบครัวและเพื่อน (ร้อยละ 30) 
การทดลองขบัข่ี (ร้อยละ 22) ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์(ร้อยละ 18) ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องผูข้าย (ร้อยละ 
15) รายงานผูบ้ริโภค (ร้อยละ 12) รถยนตท่ี์วิ่งบนถนน (ร้อยละ 11) การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์
(ร้อยละ 6) การโฆษณาทางนิตยสาร (ร้อยละ 6) นอกจากน้ียงัพบว่า “ราคาท่ีเหมาะสม” และ “รุ่น
ของรถยนต”์ ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค 2 ใน 5 คนนาํมาประกอบการพิจารณาตดัสินใจซ้ือในช่วง
สุดทา้ย รวมถึง “รถยนตท่ี์มีระยะวิง่นอ้ยกวา่” ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูข้บัข่ีรถยนตมื์อสองให้ความสําคญั 
ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัผูข้ายรถยนตมื์อสอง พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั ราคาท่ีไม่แพง การจดัการ
ที่ดี การให้ราคาท่ีดีกบัรถคนัเก่าที่นาํมาใช้เป็นส่วนลด การซ้ือกบัผูข้ายในทอ้งถ่ิน และความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจ 
 เชลลี ดิซิท (Shelly Di it, 2009:10-15)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีช่องทาง
ท่ีหลากหลายในการสืบคน้ขอ้มูลระหวา่งกระบวนการซ้ือรถยนต ์โดยเฉพาะการสืบคน้ขอ้มูลผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตคิดเป็น 8 ใน 10 ของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงเวบ็ไซต์ท่ีเขา้ทาํการ
สืบคน้ขอ้มูลไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ของผูผ้ลิตรถยนต์ เวบ็ไซต์ของผูข้าย และเวบ็ไซต์ท่ีมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริโภคดว้ยกนั นอกจากน้ียงัมีเว็บไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ส่วน
ช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมลดลงไดแ้ก่ โฆษณาทางโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
 ดา้นปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในช่วงสุดทา้ยของการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของ
ยีห่อ้รถยนต ์(ร้อยละ 91) ความปลอดภยั (ร้อยละ 90) ราคา (ร้อยละ 88) และความประหยดัเช้ือเพลิง 
(ร้อยละ 83) การบริการหลงัการขาย (ร้อยละ 72) นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีนาํมา
พิจารณาร่วมดว้ย ไดแ้ก่ การใหส่้วนลด (ร้อยละ 46) ส่วนระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจประมาณ 6 เดือน 
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 ลุย ดองยนั และ ไบ ซวน ( iu Dongyan and ai uan, 2008: 2-3) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภคในมณฑลปักก่ิง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือผูบ้ริโภค
รถยนตว์ยัหนุ่มสาวในมณฑลปักก่ิง ประเทศจีน ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก
หลายช่องทาง อาทิ พนกังานขาย อินเตอร์เน็ต การบอกต่อโดยบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนฝงู งาน
แสดงรถยนต ์โดยอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคหนัมาให้ความสําคญัมากข้ึนเป็นอนัดบัท่ีสอง
ในยคุน้ี 
 ดา้นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตม์ากท่ีสุดคือความปลอดภยั 
รองลงมาคือความคุม้ค่า ความสะดวกสบายในการขบัข่ี การบริการหลงัการขาย และการออกแบบ
และขนาดของรถยนต ์ตามลาํดบั โดยพบวา่ผูบ้ริโภคในประเทศจีนให้ความสําคญักบัการออกแบบ
รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงามมากกวา่รูปลกัษณ์ภายในหอ้งโดยสาร 
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บทที่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

 1. การกาํหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การจดักระทาํและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. การกาํหนดประชากร และการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความตอ้งการ
ซ้ือรถยนตมื์อสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 271,638 คน 
(กรมการปกครอง, สาํนกับริหารทะเบียน, 2553) 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน 
โดยคาํนวณจากสูตรคาํนวณตวัอยา่งจากประชากรของยามาเน ( amane, 1967: 121) ดงัน้ี 
 

n             
       1   (e) 2 
   
 e    คือ   ความคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง กาํหนดท่ีร้อยละ 0.05                
        คือ   ขนาดของประชากร 
 n    คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีมีจาํนวน 271,638 คน โดยผูศึ้กษาต้องการทดสอบ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % จึงควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 398 คน ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

n               
   1   (e) 2 
               271,638 
     1  271,638 (0.05) 2 

        398 
 วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 
sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยเพิ่มจาํนวนอีก 2 ชุด เป็น 
400 ชุด 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบคาํตอบหลาย
ตวัเลือก ( ultiple choices) จาํนวน 5 ขอ้ โดย แต่ละขอ้คาํถามจะมีระดบัการวดัขอ้มูลประเภท
พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. เพศ ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคาํถามที่มีคาํตอบให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous uestions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( ominal Scale) ไดแ้ก่ 
เพศชาย และเพศหญิง  

2. อายุ ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก ( ultiple 
Choice uestions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั ( rdinal Scale) โดยแบ่งตามอายุ
ดงัน้ี 

2.1 18 – 25 ปี 
2.2 26 – 33 ปี 
2.3 34 – 41 ปี 
2.4 42 – 49 ปี 
2.5 50 ปีข้ึนไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3. ระดบัการศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้
เลือก ( ultiple Choice uestions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั ( rdinal Scale) 
ดงัน้ี 

3.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 4. อาชีพ ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก  
( ultiple Choice uestions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( ominal Scale) ดงัน้ี 

4.1 นกัเรียน/นกัศึกษา 
4.2 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
4.3 ขา้ราชการ 
4.4 พนกังานบริษทัเอกชน 
4.5 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบ
ใหเ้ลือก ( ultiple Choice uestions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั ( rdinal Scale) 
ดงัน้ี 

5.1 ไม่ถึง 8,000 บาท 
5.2 8,000 – 15,999 บาท 
5.3 16,000 – 23,999 บาท 
5.4 24,000 – 31,999 บาท 
5.5 32,000 – 40,000 บาท 
5.6 มากกวา่ 40,000 บาท 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก ( ultiple Choice uestions) 
และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( ominal Scale) แบบเรียงลาํดบั ( rdinal Scale) 
หรือแบบอตัราส่วน ( atio Scale) จาํนวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ประเภทของรถยนตมื์อสอง ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( ominal Scale) 
2. อายขุองรถยนตมื์อสอง ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั ( rdinal Scale) 
3. วธีิการชาํระเงิน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( ominal Scale) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. วตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือรถยนตมื์อสอง ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั 
( ominal Scale) 

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน ( atio Scale) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี
ผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ซ่ึงใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดโดยให้คะแนนนํ้ าหนกั (Multiple Rating List Scale 
Questions) และเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ซ่ึงเป็นสเกลท่ีแสดงถึง
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองใน
ระดบัความคิดท่ีเห็นดว้ยวา่มีผลมากท่ีสุดไปจนถึงระดบัความคิดท่ีไม่เห็นดว้ยวา่มีผล โดยแบ่งเป็น 
5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี  
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนนเป็น 5  
 เห็นดว้ยมาก   ใหค้ะแนนเป็น 4  
 เห็นดว้ยปานกลาง  ใหค้ะแนนเป็น 3  
 เห็นดว้ยนอ้ย   ใหค้ะแนนเป็น 2 
 ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนนเป็น 1 
 ทั้งน้ี การอภิปรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ีย ดงัน้ี  
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.21  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 ส่วนที ่ 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ดาํเนินการสร้างตามลาํดบั ดงัน้ี  

1. ศึกษาขอ้มูลจาก ตาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อมาใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวจิยั 

   ส
ำนกัหอ
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2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบ ขอคาํแนะนาํ
ในการนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคข์องการวจิยั 

3. ตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยทาํการตรวจสอบความตรง
ดา้นเน้ือหา ภาษาท่ีใช้สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนตรงตามที่ผูว้ิจยัตอ้งการสอบถาม โดยนาํ
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ระหวา่ง
ขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป เป็นขอ้คาํถามท่ีใชไ้ด ้ส่วนขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้ง
ปรับปรุงหรือตดัออก โดยมีวธีิคาํนวณดงัน้ี 
 

      
เม่ือ   OC       ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา 

                ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
                จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  การพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาเป็นการ
พิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามทีละขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ
กาํหนดเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

     1  หมายถึง ขอ้คาํถามตรงตามเน้ือหาหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการถาม  
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามเน้ือหาหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการถาม 

  - 1 หมายถึง ขอ้คาํถามไม่ตรงตามเน้ือหาหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการถาม 
  เม่ือไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งในแต่ละขอ้ยอ่ยแลว้ ค่า IOC ท่ีไดต้อ้งมีค่าไม่ตํ่ากวา่ 
0.50 จึงถือวา่มีความตรงตามเน้ือ หากพบวา่ขอ้คาํถามขอ้ใดมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งดาํเนินการ
ตดัทิ้งหรือปรับปรุงคาํถามใหม่ 
  ทั้งน้ี ผลการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งพบวา่ แบบสอบถามท่ีใช้ในคร้ังน้ีมีค่า
ดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไปทุกขอ้ ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับไดแ้ละไม่มีขอ้คาํถามใดท่ีตอ้ง
ตดัทิ้ง ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินการทดสอบแบบสอบถามในขั้นต่อไป 

4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบัผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง ในเขตจงัหวดันครปฐม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  

   ส
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5. นาํแบบสอบถามไปหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) 
ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546: 449) เพื่อทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด จากนั้นนาํมาวิเคราะห์ค่าระดบัความเช่ือมัน่ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) ท่ีเช่ือถือไดมี้ค่าเท่ากบั 0.7 ข้ึนไป 
กรณีผลการคาํนวณท่ีไดมี้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) นอ้ยกวา่ 
0.7 จะดาํเนินการปรับปรุงขอ้คาํถามใหช้ดัเจนข้ึนก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลจริง 

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีเก็บไดจ้าํนวน 30 ชุด มาคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) พบวา่ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสองในแต่ละดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient 
Alpha) มากกวา่ 0.7 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (7 ขอ้) มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha)  
.8148 ปัจจยัดา้นราคา (5 ขอ้) มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha)  .8432 ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย (4 ขอ้) มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha)  .8353 และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (5 ขอ้) มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha)  .8204 ดงัตารางมีค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) จึงถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach)  
                (ขั้นการทดสอบแบบสอบถาม   30) 
 

ตวัแปร จาํนวนขอ้ ขอ้คาํถาม Corrected Item-
Total Correlation 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาถา้ตวัช้ีวดัถูก

ตดัท้ิง 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

7 ขอ้ 1 .5823 .7553  
ขอ้ 2 .5806 .7772  
ขอ้ 3 .5306 .7679  
ขอ้ 4 .5975 .7846  
ขอ้ 5 .5488 .7348  
ขอ้ 6 .5699 .7569  
ขอ้ 7 .5513 .7627 .8148 
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ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach)  
                (ขั้นการทดสอบแบบสอบถาม   30) (ต่อ) 
 

ตวัแปร จาํนวนขอ้ ขอ้คาํถาม Corrected Item-
Total Correlation 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาถา้ตวัช้ีวดัถูก

ตดัท้ิง 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา 

ปัจจยัดา้น
ราคา 

5 ขอ้ 1 .5537 .7546  
ขอ้ 2 .7589 .7925  
ขอ้ 3 .6101 .7968  
ขอ้ 4 .6136 .7699  
ขอ้ 5 .5627 .7540 .8432 

ปัจจยัดา้น
ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

4 ขอ้ 1 .6853 .7948  
ขอ้ 2 .7410 .7493  
ขอ้ 3 .5217 .7794  
ขอ้ 4 .5640 .7912 .8353 

ปัจจยัดา้น
การส่งเสริม
การตลาด 

5 ขอ้ 1 .6001 .7449  
ขอ้ 2 .6609 .7105  
ขอ้ 3 .5874 .7720  
ขอ้ 4 .5313 .7554  
ขอ้ 5 .5708 .7814 .8204 

 
 6. นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน จากประชาชนใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไว ้
ดงัน้ี  

3.1.1 หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ  
3.1.2 ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  
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3.1.3 หนงัสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 3.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 400 คน ในเขตจงัหวดันครปฐม ดงัน้ี  

3.2.1 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปดาเนินการสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย ในจงัหวดั
นครปฐม โดยเก็บตวัอยา่งตามความสะดวก  

3.2.2 นาํแบบสอบถามมาลงรหสั เพื่อนาไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 
4. การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามจาํนวนท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบขอ้มูล 
( diting) โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํการตอบ แยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

4.2 ทาํการลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้นามาลงรหสัตามท่ี
กาํหนดรหสัไวล่้วงหนา้ 

4.3 การประมวลผลขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีลงรหัสแล้วมาบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทาํ
การประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for indo s 
 
5. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 5.1 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยาย (Descriptive Analysis) เพื่อใหท้ราบขอ้มูลปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยสามารถวเิคราะห์แบบสอบถามได ้ดงัน้ี  

5.1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงผล
เป็นความถ่ีและร้อยละ 

5.1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง แสดงผลเป็น
ความถ่ีและร้อยละ 

5.1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด แสดงผล
เป็นค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 5.2 การวเิคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
(Test Differences Hypothesis) ใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) โดยกาํหนดระดบั
นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพื่อทดสอบการส่งผลระหวา่งตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ 
ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนกบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง และทดสอบการ
ส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาดกบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
โดยใชสู้ตร 

                         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ในคร้ังน้ีผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสอง 
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน 
ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience sampling) ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 เพศ พบวา่ เป็นเพศชายจาํนวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 45.5 เป็นเพศหญิง 218 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54.5   
 อายุ พบวา่ มีอายุระหวา่ง 18 - 25 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.8 รองลงมาคืออายุระหวา่ง 26 – 33 ปี จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อายุระหวา่ง 34 – 41 
ปี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อาย ุ42 – 49 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และอายุ 50 
ปีข้ึนไป จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
 ระดบัการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
รองลงมาคือตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
 อาชีพ พบว่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ มากท่ีสุด จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 
รองลงมาคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และ
นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวนอย่างละ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 8,000 – 15,999 บาท เป็น
จาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 16,000 – 
23,999 บาท จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ถึง 8,000 บาท จาํนวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 32,000 – 40,000 บาท จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 24,000 – 31,999 บาท และ มากกวา่ 40,000 บาท จาํนวนอยา่งละ 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4   
 
ตารางท่ี 4  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

- ชาย 182 45.5 
- หญิง 218 54.5 

รวม 400 100.0 
2. อาย ุ   

- 18 – 25 ปี 103 25.8 
- 26 – 33 ปี 102 25.5 
- 34 – 41 ปี 98 24.5 
- 42 – 49 ปี 62 15.5 
- 50 ปีข้ึนไป 35 8.8 

รวม 400 100.0 
3. ระดบัการศึกษา   

- ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 111 27.8 
- ปริญญาตรี 179 44.8 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 110 27.5 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 4 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
4. อาชีพ   

- นกัเรียน / นกัศึกษา 74 18.5 
- พนกังานรัฐวสิาหกิจ 91 22.8 
- ขา้ราชการ 115 28.8 
- พนกังานบริษทัเอกชน 46 11.5 
- ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 18.5 

รวม 400 100.0 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

- ไม่ถึง 8,000 บาท 56 14.0 
- 8,000 – 15,999 บาท 116 29.0 
- 16,000 – 23,999 บาท 90 22.5 
- 24,000 – 31,999 บาท 43 10.8 
- 32,000 – 40,000 บาท 52 13.0 
- มากกวา่ 40,000 บาท 43 10.8 

รวม 400 100.0 
   

 
2. ผลการวเิคราะห์ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
 เม่ือวเิคราะห์ความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม พบวา่ 
ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการมากท่ีสุดคือ รถยนตปิ์กอพั 1 ตนั จาํนวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ รถยนต์นัง่ จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รถยนต์
เพื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และรถยนต์ PPV เช่น ฟอร์จูนเนอร์, 
อนดา้ ซีอาร์-ว,ี ฟอร์ด เอเวอเรสต ์จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3   

 อายุของรถยนตมื์อสองท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือมากท่ีสุดคือ รถยนตอ์ายุ 2 ปี จาํนวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ รถยนตอ์ายุนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
รถยนตอ์ายุ1 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รถยนตอ์ายุ 3 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
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14.3 รถยนตอ์ายุ 5 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รถยนตอ์ายุ 4 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 และรถยนตอ์ายเุกินกวา่ 5 ปี จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 

 วิธีการชาํระเงินท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุดคือ การผอ่นชาํระ จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.2 รองลงมาคือการจ่ายเงินสด จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 

 วตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีผูบ้ริโภคใช้ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ 
เพื่อใชใ้นการเดินทางในชีวติประจาํวนั จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ เพื่อใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และเพื่อแสดงถึงฐานะและการได้รับการ
ยอมรับจากสังคม จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองพบวา่ อยูร่ะหวา่ง 1 เดือนถึง 12 เดือน 
โดยมีค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีใช้อยูท่ี่ประมาณ 6 เดือน (ค่าเฉล่ีย  6.03, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
1.551) ดงัตาราง 

 
 ตารางท่ี 5 ความถ่ีและร้อยละของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
1. ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ   

- รถยนตน์ัง่ 117 29.3 
- รถยนตปิ์กอพั 1 ตนั 137 34.3 
- รถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ 89 22.3 
- รถยนต ์PPV เช่น ฟอร์จูนเนอร์, อนดา้ ซีอาร์-ว,ี ฟอร์ด เอเวอเรสต ์ 57 14.3 

รวม 400 100.0 
2. อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ   

- นอ้ยกวา่ 1 ปี 80 20.0 
- 1 ปี 58 14.5 
- 2 ปี 95 23.8 
- 3 ปี 57 14.3 
- 4 ปี 35 8.8 
- 5 ปี 50 12.5 
- เกินกวา่ 5 ปี 25 6.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 5 ความถ่ีและร้อยละของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง (ต่อ) 
 

ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
3. วธีิการชาํระเงิน   

- จ่ายเงินสด 195 48.8 
- ผอ่นชาํระ 205 51.2 

รวม 400 100.0 
4. วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง   

- เพื่อใชใ้นการเดินทางในชีวติประจาํวนั 225 56.3 
- เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 137 34.3 
- เพื่อแสดงถึงฐานะและการไดรั้บการยอมรับจากสังคม 38 9.4 

รวม 400 100.0 
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

มือสอง 
ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
5. ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 1 เดือน 12 เดือน 6.03 1.551 

 
3. ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง 

 เม่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .3823) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.21, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .4980) รองลงมาคือความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 4.05, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .5320) ความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 3.84, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .5108) และความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 3.76, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .6006) ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ในภาพรวม 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

ในภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 4.21 .4980 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
ปัจจยัดา้นราคา 3.84 .5108 เห็นดว้ยมาก 3 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.76 .6006 เห็นดว้ยมาก 4 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 4.05 .5320 เห็นดว้ยมาก 2 
ความคิดเห็นโดยรวม 3.96 .3823 เห็นด้วยมาก  

 
 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง

พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย = 4.21, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .4980) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ กลไก
ขบัเคล่ือนของรถมีความสมบูรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.53, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .6217) รองลงมาคือ 
ตวัถงัรถมีความสมบูรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.46, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .6639) สภาพสีรถมีความ
สมบูรณ์เช่นเดียวกบัรถใหม่ (ค่าเฉล่ีย = 4.31, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8090) มีความประหยดัใน
การใชเ้ช้ือเพลิง (ค่าเฉล่ีย = 4.28, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8078) มีระยะทางวิ่งไม่มากโดยดูจาก
เลขไมล์ (ค่าเฉล่ีย = 4.06, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .7700) มีขอ้มูลต่าง ๆ ของรถยนต์ครบถว้น 
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 4.02, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8018) และมีระบบการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาด ท่ี
ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย = 3.80, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .9777) ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ของ

ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. กลไกขบัเคล่ือนของรถมีความสมบูรณ์ 4.53 .6217 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
2. ตวัถงัรถมีความสมบูรณ์ 4.46 .6639 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 
3. สภาพสีรถมีความสมบูรณ์เช่นเดียวกบัรถใหม ่ 4.31 .8090 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 3 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ของ
ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

4. มีความประหยดัในการใชเ้ช้ือเพลิง 4.28 .8078 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4 
5. มีระบบการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาด ท่ีช่วย

รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3.80 .9777 เห็นดว้ยมาก 7 

6. มีระยะทางวิง่ไม่มากโดยดูจากเลขไมล ์ 4.06 .7700 เห็นดว้ยมาก 5 
7. มีขอ้มูลต่าง ๆ ของรถยนตค์รบถว้น ชดัเจน 4.02 .8018 เห็นดว้ยมาก 6 
ความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 4.21 .4980 เห็นด้วยอย่างยิง่  

 
 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัด้านราคาของความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง

พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.84, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .5108) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.07, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .7738) รองลงมาคือ ราคา
แลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือรถยนตเ์ก่าให้ราคาสูง (ค่าเฉล่ีย = 3.88, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8130) 
การตั้งราคาใกลเ้คียงกบัผูข้ายรายอ่ืนในประเภทเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.75, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
.7551) มีการแจง้ราคาให้ลูกคา้ทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลง (ค่าเฉล่ีย = 3.75, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .7053) และมีป้ายแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.74, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .8663)  ดงัตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อปัจจยัดา้นราคาของความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

ปัจจัยด้านราคา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
คิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.07 .7738 เห็นดว้ยมาก 1 
2. การตั้งราคาใกลเ้คียงกบัผูข้ายรายอ่ืนใน

ประเภทเดียวกนั 
3.75 .7551 เห็นดว้ยมาก 3 

3. มีป้ายแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 3.74 .8663 เห็นดว้ยมาก 5 
4. มีการแจง้ราคาใหลู้กคา้ทราบกรณีมีการ

เปล่ียนแปลง 
3.75 .7053 เห็นดว้ยมาก 3 

5. ราคาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือรถยนตเ์ก่าให้
ราคาสูง 

3.88 .8130 เห็นดว้ยมาก 2 

ความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้านราคา 3.84 .5108 เห็นด้วยมาก  
 

 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสองพบวา่  ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76, 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .6006) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก
ท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย = 3.84, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .7964) 
รองลงมาคือ มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกค้าท่ีสะดวก (ค่าเฉล่ีย = 3.82, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .8382) มีป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.72, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8127) 
และสถานท่ีให้บริการมีความกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย = 3.65, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8057) ดงั
ตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
คิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. ทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 3.84 .7964 เห็นดว้ยมาก 1 
2. สถานท่ีใหบ้ริการมีความกวา้งขวาง  3.65 .8057 เห็นดว้ยมาก 4 
3. มีป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน 3.72 .8127 เห็นดว้ยมาก 3 
4. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีสะดวก 3.82 .8382 เห็นดว้ยมาก 2 

ความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัดจําหน่าย 

3.76 .6006 เห็นด้วยมาก  

 
 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดของความตอ้งการ

ซ้ือรถยนตมื์อสองพบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.05, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .5320) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากท่ีสุดคือ มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น แถมประกนัภยั ลดดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย = 4.27, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = .7664) มีบริการหลงัการขาย เช่น การให้คาํแนะนาํสถานท่ีซ่อม การให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย = 4.11, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8145) มีส่วนลดพิเศษให้กบัลูกคา้ประจาํ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.08, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .7362) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย = 3.91, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .8225) และมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ระหวา่งรับบริการ เช่น 
มุมพกัผ่อน มีบริการเคร่ืองด่ืมฟรี (นํ้ าด่ืม ชา กาแฟ) (ค่าเฉล่ีย = 3.88, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
.7555) ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
คิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. มีส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจาํ 4.08 .7362 เห็นดว้ยมาก 3 
2. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ระหวา่งรับบริการ เช่น 

มุมพกัผอ่น มีบริการเคร่ืองด่ืมฟรี (นํ้าด่ืม ชา 
กาแฟ) 

3.88 .7555 เห็นดว้ยมาก 5 

3. มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น แถมประกนัภยั ลด
ดอกเบ้ีย 

4.27 .7664 เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 

4. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 3.91 .8225 เห็นดว้ยมาก 4 
5. มีบริการหลงัการขาย เช่น การใหค้าํแนะนาํ

สถานท่ีซ่อม การใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
4.11 .8145 เห็นดว้ยมาก 2 

ความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมทางการตลาด 

4.05 .5320 เห็นด้วยมาก  

 
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.1.1 เพศมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  เพศไม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  เพศมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งเพศกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดย
ใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 3.712 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.294 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่เพศไม่มีการส่งผลกบัประเภทของ
รถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ ดงัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งเพศ และ
ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
เพศ  รถยนตน์ัง่ ปิกอพั 1 

ตนั 
เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

ชาย จาํนวน 46 64 41 31 182 3.712 0.294 
ร้อยละ 25.3 35.2 22.5 17.0 100.0   

หญิง จาํนวน 71 73 48 26 218   
ร้อยละ 32.6 33.5 22.0 11.9 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 1.1.2 เพศมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  เพศไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  เพศมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างเพศกบัอายุของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใช้
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 10.135 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.119 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่าเพศไม่มีการส่งผลกบัอายุของ
รถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งเพศ และ
อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
เพศ  นอ้ยกวา่ 

 1 ปี 
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกินกวา่ 

5 ปี 
รวม Chi-

square 
P-value 

ชาย จาํนวน 41 26 36 25 13 31 10 182 10.135 0.119 
ร้อยละ 22.5 14.3 19.8 13.7 7.1 17.0 5.5 100.0   

หญิง จาํนวน 39 32 59 32 22 19 15 218   
ร้อยละ 17.9 14.7 27.1 14.7 10.1 8.7 6.9 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.1.3 เพศมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  เพศไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  เพศมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างเพศกับวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 9.415 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 
0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่เพศมีการส่งผลกบัวิธีการชาํระเงินของ
ผูบ้ริโภค โดยพบวา่เพศชายนิยมจ่ายเป็นเงินสด และเพศหญิงนิยมผอ่นชาํระ ดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งเพศ และ
วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 
  วธีิการชาํระเงิน 

เพศ  จ่ายเงิน
สด 

ผอ่นชาํระ รวม Chi-
square 

P-value 

ชาย จาํนวน 104 78 182 9.415 0.002  
ร้อยละ 57.1 42.9 100.0   

หญิง จาํนวน 91 127 218   
ร้อยละ 41.7 58.3 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.1.4 เพศมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  เพศไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  เพศมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งเพศกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 6.415 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.040 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่เพศมีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์
หลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง โดยเพศหญิงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเดินทางในสัดส่วนสูง
กวา่เพศชาย ส่วนเพศชายมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจสูงกวา่เพศหญิง ดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งเพศ และ

วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
เพศ  ใชใ้นการ

เดินทาง 
ใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ 
แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-value 

ชาย จาํนวน 90 71 21 182 6.415 0.040  
ร้อยละ 49.5 39.0 11.5 100.0   
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ตารางท่ี 15  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งเพศ และ
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง (ต่อ) 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
เพศ  ใชใ้นการ

เดินทาง 
ใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ 
แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-value 

หญิง จาํนวน 135 66 17 218   
ร้อยละ 61.9 30.3 7.8 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

   หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 1.1.5 เพศมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  เพศไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  เพศมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างเพศกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 10.260 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.507 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่เพศไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งเพศ และ

ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 

เพศ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-
square 

P-
value 

ชาย จาํนวน 1 1 1 28 29 84 12 15 8 2 1 - 182 10.260 0.507 
ร้อยละ 0.5 0.5 0.5 15.4 15.9 46.2 6.6 8.2 4.4 1.1 0.5 - 100.0   

หญิง จาํนวน - - 3 28 41 87 18 19 14 6 - 2 218   
ร้อยละ - - 1.4 12.8 18.8 39.9 8.3 8.7 6.4 2.8 - 0.9 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 1.2 อายมีุการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.2.1 อายมีุการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  อายไุม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  อายมีุการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งอายุกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดย
ใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 74.523 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อายุมีการส่งผลกบัประเภทของ
รถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้อาย ุ18 – 25 ปี นิยมซ้ือรถยนตน์ัง่ ผูมี้อายุ 26 – 33 ปี นิยมซ้ือรถ
ปิกอพั 1 ตนั ผูมี้อายุ 34 – 41 ปี และ 42 – 49 ปี นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั และรถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์
และผูมี้อาย ุ50 ปีข้ึนไป นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั ดงัตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาย ุและ

ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
อาย ุ  รถยนตน์ัง่ ปิกอพั 

1 ตนั 
เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

18 – 25 ปี จาํนวน 57 23 12 11 103 74.523 0.000  
ร้อยละ 55.3 22.3 11.7 10.7 100.0   

26 – 33 ปี จาํนวน 25 50 16 11 102   
ร้อยละ 24.5 49.0 15.7 10.8 100.0   

34 – 41 ปี จาํนวน 15 34 37 12 98   
ร้อยละ 15.3 34.7 37.8 12.2 100.0   

42 – 49 ปี จาํนวน 11 18 19 14 62   
ร้อยละ 17.7 29.0 30.6 22.6 100.0   

50 ปีข้ึนไป จาํนวน 9 12 5 9 35   
ร้อยละ 25.7 34.3 14.3 25.7 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 1.2.2 อายมีุการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  อายไุม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  อายมีุการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างอายุกบัอายุของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใช้
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 51.502 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อายมีุการส่งผลกบัอายุของรถยนต์
มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้อายุ 18 – 25 ปี 42 – 49 ปี และ 50 ปีข้ึนไป นิยมซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีมี
อายุนอ้ยกวา่ 1 ปี และผูมี้อายุ 26 – 33 ปี และ 34 – 41 ปี นิยมซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีมีอายุ 2 ปี ดงัตารางท่ี 
18 
 
ตารางท่ี 18  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาย ุและ

อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 

อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ Crosstabulation 
อาย ุ  นอ้ยกวา่ 

1 ปี 
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกิน

กวา่ 5 
ปี 

รวม Chi-
square 

P-value 

18 – 25 ปี จาํนวน 25 18 18 17 9 8 8 103 51.502 0.001  
ร้อยละ 24.3 17.5 17.5 16.5 8.7 7.8 7.8 100.0   

26 – 33 ปี จาํนวน 13 16 40 9 3 14 7 102   
ร้อยละ 12.7 15.7 39.2 8.8 2.9 13.7 6.9 100.0   

34 – 41 ปี จาํนวน 12 12 23 14 14 19 4 98   
ร้อยละ 12.2 12.2 23.5 14.3 14.3 19.4 4.1 100.0   

42 – 49 ปี จาํนวน 16 9 10 12 6 6 3 62   
ร้อยละ 25.8 14.5 16.1 19.4 9.7 9.7 4.8 100.0   

50 ปีข้ึนไป จาํนวน 14 3 4 5 3 3 3 35   
ร้อยละ 40.0 8.6 11.4 14.3 8.6 8.6 8.6 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 1.2.3 อายมีุการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  อายไุม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  อายมีุการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างอายุกับวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 19.147 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 
0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อายุมีการส่งผลกบัวิธีการชาํระเงินของ
ผูบ้ริโภค โดยผูมี้อายุ 18 – 25 ปี 26 – 33 ปี และ 50 ปีข้ึนไป นิยมผอ่นชาํระ ส่วนผูมี้อายุ 34 – 41 ปี 
และ 42 – 49 ปี นิยมจ่ายเงินสด ดงัตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาย ุและ

วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
อาย ุ  จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-

square 
P-value 

18 – 25 ปี จาํนวน 40 63 103 19.147 0.001  
ร้อยละ 38.8 61.2 100.0   

26 – 33 ปี จาํนวน 41 61 102   
ร้อยละ 40.2 59.8 100.0   

34 – 41 ปี จาํนวน 63 35 98   
ร้อยละ 64.3 35.7 100.0   

42 – 49 ปี จาํนวน 36 26 62   
ร้อยละ 58.1 41.9 100.0   

50 ปีข้ึนไป จาํนวน 15 20 35   
ร้อยละ 42.9 57.1 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 1.2.4 อายมีุการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  อายไุม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  อายมีุการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งอายุกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 10.338 โดยมีค่า P-value 
เท่ากับ 0.242 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่าอายุไม่มีการส่งผลกับ
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาย ุและ

วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
อาย ุ  ใชใ้นการ

เดินทาง 
ใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ 
แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-value 

18 – 25 
ปี 

จาํนวน 62 32 9 103 10.338 0.242 
ร้อยละ 60.2 31.1 8.7 100.0   

26 – 33 
ปี 

จาํนวน 58 39 5 102   
ร้อยละ 56.9 38.2 4.9 100.0   

34 – 41 
ปี 

จาํนวน 60 26 12 98   
ร้อยละ 61.2 26.5 12.2 100.0   

42 – 49 
ปี 

จาํนวน 28 26 8 62   
ร้อยละ 45.2 41.9 12.9 100.0   

50 ปีข้ึน
ไป 

จาํนวน 17 14 4 35   
ร้อยละ 48.6 40.0 11.4 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 1.2.5 อายมีุการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  อายไุม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  อายมีุการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างอายุกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 45.993 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.390 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อายุไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาย ุและ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
เพศ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-

square 
P-

value 
18 – 
25 ปี 

จาํนวน - - - 13 24 37 5 12 9 2 - 1 103 45.993 0.390 
ร้อยละ - - - 12.6 23.3 35.9 4.9 11.7 8.7 1.9 - 1.0 100.0   

26 – 
33 ปี 

จาํนวน 1  1 13 19 44 11 8 2 2 1  102   
ร้อยละ 1.0  1.0 12.7 18.6 43.1 10.8 7.8 2.0 2.0 1.0  100.0   

34 – 
41 ปี 

จาํนวน - 1 1 19 11 43 7 6 5 4 - 1 98   
ร้อยละ - 1.0 1.0 19.4 11.2 43.9 7.1 6.1 5.1 4.1 - 1.0 100.0   

42 – 
49 ปี 

จาํนวน - - 2 6 7 30 4 7 6 - - - 62   
ร้อยละ - - 3.2 9.7 11.3 48.4 6.5 11.3 9.7 - - - 100.0   

50 ปี
ข้ึนไป 

จาํนวน - - - 5 9 17 3 1 - - - - 35   
ร้อยละ - - - 14.3 25.7 48.6 8.6 2.9 - - - - 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.3.1 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  ระดบัการศึกษาไม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
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 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างระดับการศึกษากับประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 40.831 โดย
มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษามี
การส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี นิยมซ้ือ
รถยนตน์ัง่ ผูมี้การศึกษาปริญญาตรี นิยมซ้ือรถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั ส่วนผูมี้การศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั และรถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ ดงัตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 22  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งระดบั

การศึกษา และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ระดบัการศึกษา  รถยนต์

นัง่ 
ปิกอพั 
1 ตนั 

เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 49 33 14 15 111 40.831 0.000  
ร้อยละ 44.1 29.7 12.6 13.5 100.0   

ปริญญาตรี จาํนวน 54 64 32 29 179   
ร้อยละ 30.2 35.8 17.9 16.2 100.0   

สูงกวา่ปริญญา
ตรี 

จาํนวน 14 40 43 13 110   
ร้อยละ 12.7 36.4 39.1 11.8 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.3.2 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  ระดบัการศึกษาไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
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 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งระดบัการศึกษากบัอายุของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 21.549 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.043 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัอายุ
ของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี นิยมซ้ือรถยนต์
ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ปี ส่วนผูม้ีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี นิยมซ้ือรถยนต์ที่มีอายุ 2 ปี 
ดงัตารางท่ี 23 
 
ตารางท่ี 23  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งระดบั

การศึกษา และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ระดบั

การศึกษา 
 นอ้ยกวา่ 

1 ปี 
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกินกวา่ 

5 ปี 
รวม Chi-

square 
P-value 

ตํ่ากวา่
ปริญญาตรี 

จาํนวน 26 21 24 13 7 9 11 111 21.549 0.043  
ร้อยละ 23.4 18.9 21.6 11.7 6.3 8.1 9.9 100.0   

ปริญญาตรี จาํนวน 36 28 46 27 11 23 8 179   
ร้อยละ 20.1 15.6 25.7 15.1 6.1 12.8 4.5 100.0   

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

จาํนวน 18 9 25 17 17 18 6 110   
ร้อยละ 16.4 8.2 22.7 15.5 15.5 16.4 5.5 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.3.3 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  ระดบัการศึกษาไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งระดบัการศึกษากบัวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดย
ใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 32.991 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบั
วิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยผูมี้การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี นิยมผ่อนชาํระ 
ส่วนผูมี้การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี นิยมจ่ายเงินสด ดงัตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งระดบั
การศึกษา และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
ระดบั

การศึกษา 
 จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-

square 
P-value 

ตํ่ากวา่
ปริญญาตรี 

จาํนวน 41 70 111 32.991 0.000  
ร้อยละ 36.9 63.1 100.0   

ปริญญาตรี จาํนวน 75 104 179   
ร้อยละ 41.9 58.1 100.0   

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

จาํนวน 79 31 110   
ร้อยละ 71.8 28.2 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 1.3.4 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 H0 :  ระดบัการศึกษาไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างระดบัการศึกษากบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 4.390 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.356 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษา
ไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 25 
 
 
 
 
 



 
 

62

ตารางท่ี 25  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งระดบั
การศึกษา และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ระดบั

การศึกษา 
 ใชใ้นการ

เดินทาง 
ใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ 
แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-square P-value 

ตํ่ากวา่
ปริญญาตรี 

จาํนวน 63 38 10 111 4.390 0.356 
ร้อยละ 56.8 34.2 9.0 100.0   

ปริญญาตรี จาํนวน 99 67 13 179   
ร้อยละ 55.3 37.4 7.3 100.0   

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

จาํนวน 63 32 15 110   
ร้อยละ 57.3 29.1 13.6 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 1.3.5 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 H0 :  ระดบัการศึกษาไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างระดบัการศึกษากบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 17.799 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.718 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษา
ไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งระดบั
การศึกษา และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
ระดบั

การศึกษา 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-

square 
P-

value 
ตํ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

จาํนวน - - 1 12 22 47 8 12 8 - 1 - 111 17.799 0.718 
ร้อยละ 

- - 0.9 10.8 19.8 42.3 7.2 10.8 7.2 - 0.9 - 100.0 
  

ปริญญา
ตรี 

จาํนวน - 1 2 23 34 76 13 15 9 5 - 1 179   
ร้อยละ - 0.6 1.1 12.8 19.0 42.5 7.3 8.4 5.0 2.8 - 0.6 100.0   

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

จาํนวน 1 - 1 21 14 48 9 7 5 3 - 1 110   
ร้อยละ 

0.9 - 0.9 19.1 12.7 43.6 8.2 6.4 4.5 2.7 - 0.9 100.0 
  

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.4.1 อาชีพมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  อาชีพไม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  อาชีพมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างอาชีพกบัประเภทของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 49.651 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อาชีพมีการส่งผลกบัประเภทของ
รถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา และพนกังานบริษทัเอกชน นิยมซ้ือ
รถยนต์นัง่ ผูมี้อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั ผูมี้อาชีพขา้ราชการ นิยมซ้ือรถ
ปิกอพั 1 ตนั และรถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ ส่วนผูมี้อาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย มีสัดส่วนการ
ซ้ือรถยนตป์ระเภทต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนัทุกประเภท ดงัตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาชีพและ
ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 
  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

อาชีพ  รถยนต์
นัง่ 

ปิกอพั 
1 ตนั 

เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

จาํนวน 37 16 11 10 74 49.651 0.000  
ร้อยละ 50.0 21.6 14.9 13.5 100.0   

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

จาํนวน 23 43 17 8 91   
ร้อยละ 25.3 47.3 18.7 8.8 100.0   

ขา้ราชการ จาํนวน 20 45 39 11 115   
ร้อยละ 17.4 39.1 33.9 9.6 100.0   

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

จาํนวน 17 12 7 10 46   
ร้อยละ 37.0 26.1 15.2 21.7 100.0   

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

จาํนวน 20 21 15 18 74   
ร้อยละ 

27.0 28.4 20.3 24.3 100.0 
  

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.4.2 อาชีพมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  อาชีพไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  อาชีพมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งอาชีพกบัอายุของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใช้
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 32.005 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.127 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อาชีพไม่มีการส่งผลกบัอายุของ
รถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ ดงัตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 28  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาชีพ 
และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
อาชีพ  นอ้ย

กวา่ 1 
ปี 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกินกวา่ 
5 ปี 

รวม Chi-
square 

P-
value 

นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

จาํนวน 21 14 16 9 5 6 3 74 32.005 0.127 
ร้อยละ 28.4 18.9 21.6 12.2 6.8 8.1 4.1 100.0   

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

จาํนวน 20 10 22 12 12 12 3 91   
ร้อยละ 22.0 11.0 24.2 13.2 13.2 13.2 3.3 100.0   

ขา้ราชการ จาํนวน 13 11 31 20 11 20 9 115   
ร้อยละ 11.3 9.6 27.0 17.4 9.6 17.4 7.8 100.0   

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

จาํนวน 9 11 8 5 4 7 2 46   
ร้อยละ 19.6 23.9 17.4 10.9 8.7 15.2 4.3 100.0   

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

จาํนวน 17 12 18 11 3 5 8 74   
ร้อยละ 23.0 16.2 24.3 14.9 4.1 6.8 10.8 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.4.3 อาชีพมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  อาชีพไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  อาชีพมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างอาชีพกบัวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 21.504 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อาชีพมีการส่งผลกบัวิธีการชาํระเงินของ
ผูบ้ริโภค โดยผูมี้อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย นิยม
ผอ่นชาํระ ส่วนผูมี้อาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ และขา้ราชการ นิยมจ่ายเงินสด ดงัตารางท่ี 29 
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ตารางท่ี 29  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาชีพ 
และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
อาชีพ  จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-

square 
P-value 

นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

จาํนวน 26 48 74 21.504 0.000  
ร้อยละ 35.1 64.9 100.0   

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

จาํนวน 52 39 91   
ร้อยละ 57.1 42.9 100.0   

ขา้ราชการ จาํนวน 70 45 115   
ร้อยละ 60.9 39.1 100.0   

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

จาํนวน 14 32 46   
ร้อยละ 30.4 69.6 100.0   

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

จาํนวน 33 41 74   
ร้อยละ 44.6 55.4 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.4.4 อาชีพมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  อาชีพไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  อาชีพมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งอาชีพกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 6.508 โดยมีค่า P-value 
เท่ากับ 0.590 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่าอาชีพไม่มีการส่งผลกับ
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาชีพ 
และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
อาชีพ  ใชใ้นการ

เดินทาง 
ใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ 
แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-value 

นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

จาํนวน 46 21 7 74 6.508 0.590 
ร้อยละ 62.2 28.4 9.5 100.0   

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

จาํนวน 48 35 8 91   
ร้อยละ 52.7 38.5 8.8 100.0   

ขา้ราชการ จาํนวน 72 34 9 115   
ร้อยละ 62.6 29.6 7.8 100.0   

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

จาํนวน 22 18 6 46   
ร้อยละ 47.8 39.1 13.0 100.0   

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

จาํนวน 37 29 8 74   
ร้อยละ 50.0 39.2 10.8 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.4.5 อาชีพมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  อาชีพไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : อาชีพมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งอาชีพกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 50.009 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.247 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่อาชีพไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งอาชีพ 
และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
อาชีพ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-

square 
P-

value 
นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

จาํนวน - - 3 7 13 28 2 10 7 2 1 1 74 50.009 0.247 
ร้อยละ - - 4.1 9.5 17.6 37.8 2.7 13.5 9.5 2.7 1.4 1.4 100.0   

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน - - 1 12 15 43 7 9 3 - - 1 91   
ร้อยละ - - 1.1 13.2 16.5 47.3 7.7 9.9 3.3 - - 1.1 100.0   

ขา้ราชการ จาํนวน 1 1 - 21 20 43 14 7 7 1 - - 115   
ร้อยละ 0.9 0.9 - 18.3 17.4 37.4 12.2 6.1 6.1 0.9 - - 100.0   

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

จาํนวน - - - 4 10 20 4 3 2 3 - - 46   
ร้อยละ - - - 8.7 21.7 43.5 8.7 6.5 4.3 6.5 - - 100.0   

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

จาํนวน - - - 12 12 37 3 5 3 2 - - 74   
ร้อยละ - - - 16.2 16.2 50.0 4.1 6.8 4.1 2.7 - - 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 1.5.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกับประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 102.390 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้รายไดไ้ม่ถึง 8,000 บาท นิยม
ซ้ือรถยนต์นัง่ ผูมี้รายได ้8,000 – 15,999 บาท นิยมซ้ือรถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั ผูมี้รายได ้
24,000 – 31,999 บาท และ 32,000 – 40,000 บาท นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั ส่วนผูมี้รายได ้มากกวา่ 
40,000 บาท นิยมซ้ือรถยนต ์PPV ดงัตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  รถยนต์

นัง่ 
ปิกอพั 1 
ตนั 

เพ่ือการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่ถึง 8,000 บาท 
จาํนวน 38 12 2 4 56 102.390 0.000  
ร้อยละ 67.9 21.4 3.6 7.1 100.0   

8,000 – 15,999 บาท 
จาํนวน 36 48 21 11 116   
ร้อยละ 31.0 41.4 18.1 9.5 100.0   

16,000 – 23,999 บาท 
จาํนวน 14 39 33 4 90   
ร้อยละ 15.6 43.3 36.7 4.4 100.0   

24,000 – 31,999 บาท 
จาํนวน 8 14 11 10 43   
ร้อยละ 18.6 32.6 25.6 23.3 100.0   

32,000 – 40,000 บาท 
จาํนวน 13 18 10 11 52   
ร้อยละ 25.0 34.6 19.2 21.2 100.0   

มากกวา่ 40,000 บาท 
จาํนวน 8 6 12 17 43   
ร้อยละ 18.6 14.0 27.9 39.5 100.0   

รวม 
จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.5.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับอายุของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 87.135 โดย
มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มีการส่งผลกบัอายุของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูมี้รายไดไ้ม่ถึง 8,000 บาท และมากกว่า 
40,000 บาท นิยมซ้ือรถยนตท่ี์มีอายุน้อยกวา่ 1 ปี ผูมี้รายได ้8,000 – 15,999 บาท และ 16,000 – 
23,999 บาท นิยมซ้ือรถยนตท่ี์มีอายุ 2 ปี ผูมี้รายได ้24,000 – 31,999 บาท นิยมซ้ือรถยนตท่ี์มีอายุ 3 
ปี และผูมี้รายได ้32,000 – 40,000 บาท นิยมซ้ือรถยนตท่ี์มีอาย ุ3 ปี ดงัตารางท่ี 33 
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ตารางท่ี 33  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
 นอ้ยกวา่ 

 1 ปี 
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกินกวา่ 

5 ปี 
รวม Chi-

square 
P-

value 
ไม่ถึง 8,000 บาท จาํนวน 19 12 8 7 3 3 4 56 87.135 0.000  

ร้อยละ 33.9 21.4 14.3 12.5 5.4 5.4 7.1 100.0   
8,000 – 15,999 
บาท 

จาํนวน 17 23 39 14 6 9 8 116   
ร้อยละ 14.7 19.8 33.6 12.1 5.2 7.8 6.9 100.0   

16,000 – 23,999 
บาท 

จาํนวน 8 7 27 14 9 22 3 90   
ร้อยละ 8.9 7.8 30.0 15.6 10.0 24.4 3.3 100.0   

24,000 – 31,999 
บาท 

จาํนวน 5 4 7 13 7 4 3 43   
ร้อยละ 11.6 9.3 16.3 30.2 16.3 9.3 7.0 100.0   

32,000 – 40,000 
บาท 

จาํนวน 11 7 10 4 8 8 4 52   
ร้อยละ 21.2 13.5 19.2 7.7 15.4 15.4 7.7 100.0   

มากกวา่ 40,000 
บาท 

จาํนวน 20 5 4 5 2 4 3 43   
ร้อยละ 46.5 11.6 9.3 11.6 4.7 9.3 7.0 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.5.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 17.379 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.004 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผล
กบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยผูมี้รายไดไ้ม่ถึง 8,000 บาท 8,000 – 15,999 บาท และ 24,000 – 
31,999 บาท นิยมผอ่นชาํระ ส่วนผูมี้รายได ้16,000 – 23,999 บาท 32,000 – 40,000 บาท และ
มากกวา่ 40,000 บาท นิยมจ่ายเงินสด ดงัตารางท่ี 34 
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ตารางท่ี 34  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
 จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-

square 
P-value 

ไม่ถึง 8,000 
บาท 

จาํนวน 18 38 56 17.379 0.004  
ร้อยละ 32.1 67.9 100.0   

8,000 – 15,999 
บาท 

จาํนวน 48 68 116   
ร้อยละ 41.4 58.6 100.0   

16,000 – 23,999 
บาท 

จาํนวน 56 34 90   
ร้อยละ 62.2 37.8 100.0   

24,000 – 31,999 
บาท 

จาํนวน 20 23 43   
ร้อยละ 46.5 53.5 100.0   

32,000 – 40,000 
บาท 

จาํนวน 30 22 52   
ร้อยละ 57.7 42.3 100.0   

มากกวา่ 40,000 
บาท 

จาํนวน 23 20 43   
ร้อยละ 53.5 46.5 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี1.5.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกับวตัถุประสงค์หลกัท่ีต้องการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 H0 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการ
ซ้ือรถยนต์มือสอง โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 
17.154 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.071 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่รายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

 ใชใ้นการ
เดินทาง 

ใชใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจ 

แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-square P-value 

ไม่ถึง 8,000 
บาท 

จาํนวน 35 16 5 56 17.154 0.071 
ร้อยละ 62.5 28.6 8.9 100.0   

8,000 – 
15,999 บาท 

จาํนวน 68 44 4 116   
ร้อยละ 58.6 37.9 3.4 100.0   

16,000 – 
23,999 บาท 

จาํนวน 54 26 10 90   
ร้อยละ 60.0 28.9 11.1 100.0   

24,000 – 
31,999 บาท 

จาํนวน 22 15 6 43   
ร้อยละ 51.2 34.9 14.0 100.0   

32,000 – 
40,000 บาท 

จาํนวน 25 23 4 52   
ร้อยละ 48.1 44.2 7.7 100.0   

มากกวา่ 
40,000 บาท 

จาํนวน 21 13 9 43   
ร้อยละ 48.8 30.2 20.9 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 1.5.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 H0 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 80.508 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.014 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยผูมี้รายไดม้ากกว่า 40,000 
บาท ใชเ้วลาตดัสินใจซ้ือยาวท่ีสุดคือประมาณ 4-7 เดือน ผูมี้รายได ้24,000 – 31,999 บาท ใชเ้วลา
ตดัสินใจท่ี 6 เดือน ในขณะท่ีผูมี้รายไดอ่ื้น ๆ มกัใชเ้วลาตดัสินใจประมาณ 4-6 เดือน ดงัตารางท่ี 36 
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ตารางท่ี 36  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่ถึง 8,000 
บาท 

จาํนวน - - 2 10 8 20 2 7 5 1 - 1 56 80.508 0.014  
ร้อยละ - - 3.6 17.9 14.3 35.7 3.6 12.5 8.9 1.8 - 1.8 100.0   

8,000 – 
15,999 บาท 

จาํนวน - - 2 7 31 50 7 11 7 - 1 - 116   
ร้อยละ - - 1.7 6.0 26.7 43.1 6.0 9.5 6.0 - 0.9 - 100.0   

16,000 – 
23,999 บาท 

จาํนวน 1 1 - 21 10 30 11 10 5 1 - - 90   
ร้อยละ 1.1 1.1 - 23.3 11.1 33.3 12.2 11.1 5.6 1.1 - - 100.0   

24,000 – 
31,999 บาท 

จาํนวน - - - 4 6 26 1 1 1 4 - - 43   
ร้อยละ - - - 9.3 14.0 60.5 2.3 2.3 2.3 9.3 - - 100.0   

32,000 – 
40,000 บาท 

จาํนวน - - - 7 7 27 4 3 3 - - 1 52   
ร้อยละ - - - 13.5 13.5 51.9 7.7 5.8 5.8 - - 1.9 100.0   

มากกวา่ 
40,000 บาท 

จาํนวน - - - 7 8 18 5 2 1 2 - - 43   
ร้อยละ - - - 16.3 18.6 41.9 11.6 4.7 2.3 4.7 - - 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.1.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีการส่งผลกับประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 18.239โดยมี
ค่า P-value เท่ากบั 0.006 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มี
การส่งผลกบัประเภทของรถยนต์มือสองที่ตอ้งการซ้ือ โดยผูที้่เห็นดว้ยปานกลางกบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ นิยมซ้ือรถยนตป์ระเภทรถปิกอพั 1 ตนั ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ยมากและเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง นิยม
ซ้ือรถยนตท์ั้งประเภทรถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั ดงัตารางท่ี 37 
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ตารางท่ี 37  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

 รถยนต์
นัง่ 

ปิกอพั 
1 ตนั 

เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - 18.239 0.006  
ร้อยละ - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - - -   
ร้อยละ - - - - -   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 5 23 10 2 40   
ร้อยละ 12.5 57.5 25.0 5.0 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 66 79 54 32 231   
ร้อยละ 28.6 34.2 23.4 13.9 100.0   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 46 35 25 23 129   
ร้อยละ 35.7 27.1 19.4 17.8 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.1.2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กับอายุของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 17.261 โดย
มีค่า P-value เท่ากบั 0.140 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ ดงัตารางท่ี 38 
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ตารางท่ี 38  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

 นอ้ยกวา่ 
1 ปี 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกินกวา่ 
5 ปี 

รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - 17.261 0.140 
ร้อยละ - - - - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - - - - - -   
ร้อยละ - - - - - - - -   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 6 3 12 11 2 5 1 40   
ร้อยละ 15.0 7.5 30.0 27.5 5.0 12.5 2.5 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 51 34 50 30 16 33 17 231   
ร้อยละ 22.1 14.7 21.6 13.0 6.9 14.3 7.4 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

จาํนวน 23 21 33 16 17 12 7 129   
ร้อยละ 17.8 16.3 25.6 12.4 13.2 9.3 5.4 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.1.3 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 3.541 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.170 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีการ
ส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค ดงัตารางท่ี 39 
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ตารางท่ี 39  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

 จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - 3.541 0.170 
ร้อยละ - - -   

เห็นดว้ย
นอ้ย 

จาํนวน - - -   
ร้อยละ - - -   

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

จาํนวน 25 15 40   
ร้อยละ 62.5 37.5 100.0   

เห็นดว้ย
มาก 

จาํนวน 111 120 231   
ร้อยละ 48.1 51.9 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

จาํนวน 59 70 129   
ร้อยละ 45.7 54.3 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.1.4 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 H0 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
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 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการ
ซ้ือรถยนต์มือสอง โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 
23.614 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์มีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยผูท่ี้เห็นดว้ยปาน
กลางกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเดินทาง และใช้ในการดาํเนินธุรกิจใน
สัดส่วนเท่ากนั ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ยมากและเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเดินทาง
เพียงอยา่งเดียว ดงัตารางท่ี 40 
 
ตารางท่ี 40  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

 ใชใ้นการ
เดินทาง 

ใชใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจ 

แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-square P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - 23.614 0.000  
ร้อยละ - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - -   
ร้อยละ - - - -   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 15 15 10 40   
ร้อยละ 37.5 37.5 25.0 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 121 88 22 231   
ร้อยละ 52.4 38.1 9.5 100.0   

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

จาํนวน 89 34 6 129   
ร้อยละ 69.0 26.4 4.7 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.1.5 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 H0 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 :  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
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 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต์มือสอง โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 
15.819 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.825 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่าปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 41 
 
ตารางท่ี 41  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - - - - - - 15.819 0.825 
ร้อยละ - - - - - - - - - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - - - - - - - - - - -   
ร้อยละ - - - - - - - - - - - - -   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน - - - 9 6 16 2 4 3 - - - 40   
ร้อยละ - - - 22.5 15.0 40.0 5.0 10.0 7.5 - - - 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 1 1 2 34 41 102 15 17 11 6 1 - 231   
ร้อยละ 0.4 0.4 0.9 14.7 17.7 44.2 6.5 7.4 4.8 2.6 0.4 - 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

จาํนวน - - 2 13 23 53 13 13 8 2 - 2 129   
ร้อยละ - - 1.6 10.1 17.8 41.1 10.1 10.1 6.2 1.6 - 1.6 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.2.1 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 : ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 : ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัด้านราคากับประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 6.395 โดยมี
ค่า P-value เท่ากบั 0.700 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นราคาไม่มี
การส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ ดงัตารางท่ี 42 
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ตารางท่ี 42  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ราคา และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้นราคา  รถยนต์

นัง่ 
ปิกอพั 
1 ตนั 

เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - 6.395 0.700 
ร้อยละ - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน 1 - 1 - 2   
ร้อยละ 50.0 - 50.0 - 100.0   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 32 52 28 16 128   
ร้อยละ 25.0 40.6 21.9 12.5 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 63 66 48 33 210   
ร้อยละ 30.0 31.4 22.9 15.7 100.0   

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

จาํนวน 21 19 12 8 60   
ร้อยละ 35.0 31.7 20.0 13.3 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.2.2 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 : ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 : ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นราคากบัอายุของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 18.939 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.396 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบั
อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ ดงัตารางท่ี 43 
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ตารางท่ี 43  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ราคา และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้น
ราคา 

 นอ้ยกวา่ 
1 ปี 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกินกวา่ 
5 ปี 

รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - 18.939 0.396 
ร้อยละ - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
นอ้ย 

จาํนวน 1 - - - - - 1 2   
ร้อยละ 50.0 - - - - - 50.0 100.0   

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

จาํนวน 24 16 30 14 15 17 12 128   
ร้อยละ 18.8 12.5 23.4 10.9 11.7 13.3 9.4 100.0   

เห็นดว้ย
มาก 

จาํนวน 42 33 49 33 16 29 8 210   
ร้อยละ 20.0 15.7 23.3 15.7 7.6 13.8 3.8 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

จาํนวน 13 9 16 10 4 4 4 60   
ร้อยละ 21.7 15.0 26.7 16.7 6.7 6.7 6.7 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.2.3 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H0 :  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นราคากบัวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดย
ใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 1.537 โดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.674 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบั
วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค ดงัตารางท่ี 44 
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ตารางท่ี 44  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ราคา และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัดา้นราคา  จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-

square 
P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - 1.537 0.674 
ร้อยละ - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน 1 1 2   
ร้อยละ 50.0 50.0 100.0   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 68 60 128   
ร้อยละ 53.1 46.9 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 97 113 210   
ร้อยละ 46.2 53.8 100.0   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 29 31 60   
ร้อยละ 48.3 51.7 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.2.4 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 H0 : ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัด้านราคากบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีต้องการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 9.574 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.144 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นราคา
ไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 45 
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ตารางท่ี 45  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ราคา และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ปัจจยัดา้น
ราคา 

 ใชใ้นการ
เดินทาง 

ใชใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจ 

แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - 9.574 0.144 
ร้อยละ - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน 2 - - 2   
ร้อยละ 100.0 - - 100.0   

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

จาํนวน 64 52 12 128   
ร้อยละ 50.0 40.6 9.4 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 118 68 24 210   
ร้อยละ 56.2 32.4 11.4 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

จาํนวน 41 17 2 60   
ร้อยละ 68.3 28.3 3.3 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.2.5 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 H0 :  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นราคากบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 324.227 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นราคามี
การส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยผูท่ี้เห็นดว้ยน้อยกบัปัจจยัดา้น
ราคา ใชเ้วลาตดัสินใจซ้ือ 2 เดือน หรือ 12 เดือน ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยมาก และเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ใชเ้วลาตดัสินใจซ้ือ 6 เดือน ดงัตารางท่ี 46 
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ตารางท่ี 46  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ราคา และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
ปัจจยัดา้น
ราคา 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - - - - - - 324.227 0.000  
ร้อยละ - - - - - - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
นอ้ย 

จาํนวน - 1 - - - - - - - - - 1 2   
ร้อยละ - 50.0 - - - - - - - - - 50.0 100.0   

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

จาํนวน - - - 18 26 51 9 13 7 3 - 1 128   
ร้อยละ - - - 14.1 20.3 39.8 7.0 10.2 5.5 2.3 - 0.8 100.0   

เห็นดว้ย
มาก 

จาํนวน 1 - 1 34 34 90 16 14 14 5 1 - 210   
ร้อยละ 0.5 - 0.5 16.2 16.2 42.9 7.6 6.7 6.7 2.4 0.5 - 100.0   

เห็นดว้ย 
อยา่งยิ่ง 

จาํนวน - - 3 4 10 30 5 7 1 - - - 60   
ร้อยละ - - 5.0 6.7 16.7 50.0 8.3 11.7 1.7 - - - 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.3.1 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสอง
ท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 : ปัจจยัด้านช่องทางการจาํหน่ายไม่มีการส่งผลกับประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ 
 H1 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการ
ซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัประเภทของรถยนต์
มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 
23.645 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่าปัจจยั
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูท่ี้เห็นดว้ย   
ปานกลางกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั ผูท่ี้เห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย นิยมซ้ือรถยนต์ทั้งประเภทรถยนต์นัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ นิยมซ้ือรถยนตน์ัง่ ดงัตารางท่ี 47 
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ตารางท่ี 47  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้น
ช่องทางการ
จาํหน่าย 

 รถยนต์
นัง่ 

ปิกอพั 
1 ตนั 

เพ่ือการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - 23.645 0.001  
ร้อยละ - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - - -   
ร้อยละ - - - - -   

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

จาํนวน 19 44 33 12 108   
ร้อยละ 17.6 40.7 30.6 11.1 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 76 84 51 40 251   
ร้อยละ 30.3 33.5 20.3 15.9 100.0   

เห็นดว้ย 
อยา่งยิ่ง 

จาํนวน 22 9 5 5 41   
ร้อยละ 53.7 22.0 12.2 12.2 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.3.2 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสอง
ท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายไม่มีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัอายุของรถยนตมื์อสอง
ท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 21.095 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.049 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัอายุของรถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูท่ี้เห็นดว้ยปานกลางกบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย นิยมซ้ือรถยนตอ์ายุ 2 ปี ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง
กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย นิยมซ้ือรถยนตท์ั้งอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี และอาย ุ2 ปี ดงัตารางท่ี 48 
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ตารางท่ี 48  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้น
ช่องทางการ
จาํหน่าย 

 นอ้ยกวา่ 
1 ปี 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกิน
กวา่ 5 
ปี 

รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - 21.095 0.049  
ร้อยละ - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
นอ้ย 

จาํนวน - - - - - - - -   
ร้อยละ - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

จาํนวน 12 14 27 18 8 17 12 108   
ร้อยละ 11.1 13.0 25.0 16.7 7.4 15.7 11.1 100.0   

เห็นดว้ย
มาก 

จาํนวน 59 38 53 33 24 32 12 251   
ร้อยละ 23.5 15.1 21.1 13.1 9.6 12.7 4.8 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

จาํนวน 9 6 15 6 3 1 1 41   
ร้อยละ 22.0 14.6 36.6 14.6 7.3 2.4 2.4 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.3.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัวิธีการชาํระเงินของ
ผูบ้ริโภค 
 H0 :  ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 :  ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัวิธีการชาํระเงินของ
ผูบ้ริโภค  โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 13.710 โดยมี
ค่า P-value เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จาํหน่ายมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้เห็นดว้ยปานกลางกบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จาํหน่าย นิยมจ่ายเงินสด ผูท่ี้เห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีสัดส่วนผูท่ี้นิยมจ่ายเงินสด 
และผอ่นชาํระพอ ๆ กนั และผูท่ี้เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย นิยมผอ่นชาํระ 
ดงัตารางท่ี 49 
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ตารางท่ี 49  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจาํหน่าย 

 จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - 13.710 0.001  
ร้อยละ - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - -   
ร้อยละ - - -   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 63 45 108   
ร้อยละ 58.3 41.7 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 122 129 251   
ร้อยละ 48.6 51.4 100.0   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 10 31 41   
ร้อยละ 24.4 75.6 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.3.4 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ี
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 H1 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
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 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ี
ตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ 
เท่ากบั 14.469 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.006 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่า
ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง โดย      
ผูท่ี้เห็นดว้ยปานกลาง และเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้
ในการเดินทาง และใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเดินทาง ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และแสดงถึงฐานะ ดงัตารางท่ี 50 
 
ตารางท่ี 50  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

ช่องทางการจาํหน่าย และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการ
จาํหน่าย 

 ใชใ้นการ
เดินทาง 

ใชใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจ 

แสดงถึง
ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - 14.469 0.006  
ร้อยละ - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - -   
ร้อยละ - - - -   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 62 44 2 108   
ร้อยละ 57.4 40.7 1.9 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 140 77 34 251   
ร้อยละ 55.8 30.7 13.5 100.0   

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

จาํนวน 23 16 2 41   
ร้อยละ 56.1 39.0 4.9 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 2.3.5 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายไม่มีการส่งผลกับระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
มือสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัระยะเวลาท่ีใช้ใน
การตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ 
เท่ากบั 17.759 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.720 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่า
ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง 
ดงัตารางท่ี 51 
 
ตารางท่ี 51  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

ช่องทางการจาํหน่าย และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

ปัจจยัดา้น
ช่อง

ทางการ
จาํหน่าย  

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-

square 
P-

value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - - - - - - 17.759 0.720 
ร้อยละ - - - - - - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
นอ้ย 

จาํนวน - - - - - - - - - - - - -   
ร้อยละ - - - - - - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

จาํนวน 1 1 1 17 15 46 10 7 6 3 1 - 108   
ร้อยละ 0.9 0.9 0.9 15.7 13.9 42.6 9.3 6.5 5.6 2.8 0.9 - 100.0   

เห็นดว้ย
มาก 

จาํนวน - - 2 35 46 106 18 22 16 4 - 2 251   
ร้อยละ - - 0.8 13.9 18.3 42.2 7.2 8.8 6.4 1.6 - 0.8 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

จาํนวน - - 1 4 9 19 2 5 - 1 - - 41   
ร้อยละ - - 2.4 9.8 22.0 46.3 4.9 12.2 - 2.4 - - 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 สมมติฐานท่ี 2.4.1 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนต์
มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสอง
ท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกับประเภทของรถยนต์มือสองท่ี
ตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดกบัประเภทของ
รถยนต์มือสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ 
เท่ากบั 21.729 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.010 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่า
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูท่ี้
เห็นดว้ยปานกลางกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมซ้ือรถปิกอพั 1 ตนั และรถยนตเ์พื่อ
การพาณิชยอ่ื์น ๆ ผูท่ี้เห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมซ้ือรถทั้งรถยนตน์ัง่ 
รถปิกอพั 1 ตนั และรถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด นิยมซ้ือรถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั ดงัตารางท่ี 52 
 
ตารางท่ี 52  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

 รถยนต์
นัง่ 

ปิกอพั 
1 ตนั 

เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - 21.729 0.010  
ร้อยละ - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน 1 - - - 1   
ร้อยละ 100.0 - - - 100.0   

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

จาํนวน 11 25 16 6 58   
ร้อยละ 19.0 43.1 27.6 10.3 100.0   
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ตารางท่ี 52  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด และประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ (ต่อ) 

 

  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

 รถยนต์
นัง่ 

ปิกอพั 
1 ตนั 

เพื่อการ
พาณิชย ์

PPV รวม Chi-
square 

P-
value 

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 68 85 65 39 257   
ร้อยละ 26.5 33.1 25.3 15.2 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

จาํนวน 37 27 8 12 84   
ร้อยละ 44.0 32.1 9.5 14.3 100.0   

รวม จาํนวน 117 137 89 57 400   
ร้อยละ 29.3 34.3 22.3 14.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.4.2 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสอง
ท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H0 : ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกับอายุของรถยนต์มือสอง
ท่ีตอ้งการซ้ือ 
 H1 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดกับอายุของ
รถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ 
เท่ากบั 28.905 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.050 ซ่ึงเท่ากบั 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่า
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ โดยผูท่ี้เห็น
ดว้ยปานกลางกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมซ้ือรถยนตอ์ายุ 2-3 ปี ผูท่ี้เห็นดว้ยมากกบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมซ้ือรถยนตอ์ายุนอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 2 ปี ส่วนผูท่ี้เห็นดว้ย
อยา่งยิง่กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมซ้ือรถยนตอ์าย ุ2 ปี ดงัตารางท่ี 53 
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ตารางท่ี 53  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด และอายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 

 

  อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีตอ้งการซ้ือ 
ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด 
 นอ้ย

กวา่ 
1 ปี 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เกิน
กวา่ 
5 ปี 

รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - 28.905 0.050  
ร้อยละ - - - - - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - - - - 1 - - 1   
ร้อยละ - - - - 100.0 - - 100.0   

เห็นดว้ยปานกลาง จาํนวน 7 4 13 14 6 11 3 58   
ร้อยละ 12.1 6.9 22.4 24.1 10.3 19.0 5.2 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 60 38 59 31 24 27 18 257   
ร้อยละ 23.3 14.8 23.0 12.1 9.3 10.5 7.0 100.0   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 13 16 23 12 4 12 4 84   
ร้อยละ 15.5 19.0 27.4 14.3 4.8 14.3 4.8 100.0   

รวม จาํนวน 80 58 95 57 35 50 25 400   
ร้อยละ 20.0 14.5 23.8 14.3 8.8 12.5 6.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.4.3 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัวิธีการชาํระเงินของ
ผูบ้ริโภค 
 H0 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 H1 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดกบัวิธีการชาํระ
เงินของผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ เท่ากบั 15.332 
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้เห็นดว้ยปานกลาง และ
เห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมจ่ายเงินสด ผูท่ี้เห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นิยมผอ่นชาํระ ดงัตารางท่ี 54 
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ตารางท่ี 54  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด และวธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 

 

  วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

 จ่ายเงินสด ผอ่นชาํระ รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - 15.332 0.002  
ร้อยละ - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน - 1 1   
ร้อยละ - 100.0 100.0   

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

จาํนวน 34 24 58   
ร้อยละ 58.6 41.4 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 135 122 257   
ร้อยละ 52.5 47.5 100.0   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 26 58 84   
ร้อยละ 31.0 69.0 100.0   

รวม จาํนวน 195 205 400   
ร้อยละ 48.8 51.3 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2.4.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ี
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการ
ซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
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 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดกบัวตัถุประสงคห์ลกัท่ี
ตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-สแควร์ 
เท่ากบั 7.036 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.318 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดว้่า
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกบัวตัถุประสงค์หลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง    
ดงัตารางท่ี 55 
 
ตารางท่ี 55  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด และวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด 

 ใชใ้นการ
เดินทาง 

ใชใ้นการ
ดาํเนิน
ธุรกิจ 

แสดง
ถึง

ฐานะ 

รวม Chi-
square 

P-value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - 7.036 0.318 
ร้อยละ - - - -   

เห็นดว้ยนอ้ย จาํนวน  1  1   
ร้อยละ  100.0  100.0   

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

จาํนวน 32 21 5 58   
ร้อยละ 55.2 36.2 8.6 100.0   

เห็นดว้ยมาก จาํนวน 137 92 28 257   
ร้อยละ 53.3 35.8 10.9 100.0   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 56 23 5 84   
ร้อยละ 66.7 27.4 6.0 100.0   

รวม จาํนวน 225 137 38 400   
ร้อยละ 56.3 34.3 9.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 2.4.5 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้น
การตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H0 :  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 H1 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
 ผลการทดสอบการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดกบัระยะเวลาท่ีใช้
ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ไดค้่าไค-
สแควร์ เท่ากบั 19.759 โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.967 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีการส่งผลกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง ดงัตารางท่ี 56 
 
ตารางท่ี 56  จาํนวน ร้อยละ และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) แสดงการส่งผลระหวา่งปัจจยัดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง (เดือน) 
ปัจจยัดา้น
ราคา 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม Chi-
square 

P-
value 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - - - - - - - - - - - - - 19.759 0.967 
ร้อยละ - - - - - - - - - - - - -   

เห็นดว้ย
นอ้ย 

จาํนวน - - - - - 1 - - - - - - 1   
ร้อยละ - - - - - 100.0 - - - - - - 100.0   

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

จาํนวน - - - 6 15 23 7 3 4 - - - 58   
ร้อยละ - - - 10.3 25.9 39.7 12.1 5.2 6.9 - - - 100.0   

เห็นดว้ย
มาก 

จาํนวน 1 1 4 38 41 112 15 22 14 7 - 2 257   
ร้อยละ 0.4 0.4 1.6 14.8 16.0 43.6 5.8 8.6 5.4 2.7 - 0.8 100.0   

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

จาํนวน - - - 12 14 35 8 9 4 1 1 - 84   
ร้อยละ - - - 14.3 16.7 41.7 9.5 10.7 4.8 1.2 1.2 - 100.0   

รวม จาํนวน 1 1 4 56 70 171 30 34 22 8 1 2 400   
ร้อยละ 0.3 0.3 1.0 14.0 17.5 42.8 7.5 8.5 5.5 2.0 0.3 0.5 100.0   

 หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวจิยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอนาํเสนอสรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการวจิยั 
2. อภิปรายผลการวจิยั 
3. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
4. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์
กบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม และศึกษาการ
ส่งผลระหว่างปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
รถยนต์มือสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 271,638 คน 
ประชากรในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็น
บุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี 
( requency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพื่อ
ทดสอบการส่งผลระหวา่งตวัแปร 
 
1. สรุปผลการวจัิย 
 1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 18 - 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 8,000 – 15,999 บาท 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.2 ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
  ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการมากท่ีสุดคือ รถยนตปิ์กอพั 
1 ตนั  รองลงมาคือ รถยนตน์ัง่ รถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ และรถยนต ์PPV เช่น ฟอร์จูนเนอร์, 
อนดา้ ซีอาร์-ว,ี ฟอร์ด เอเวอเรสต ์

  อายุของรถยนต์มือสองท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือมากท่ีสุดคือ รถยนต์อายุ 2 ปี 
รองลงมาคือ รถยนตอ์ายุนอ้ยกวา่ 1 ปี รถยนตอ์ายุ 1 ปี รถยนตอ์ายุ 3 ปี รถยนตอ์ายุ 5 ปี รถยนตอ์าย ุ
4 ปี และรถยนตอ์ายเุกินกวา่ 5 ปี  

  วธีิการชาํระเงินท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุดคือ การผอ่นชาํระ รองลงมาคือการจ่ายเงินสด 
  วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีผูบ้ริโภคใช้ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด

คือ ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจาํวนั รองลงมาคือ ใช้ในการดาํเนินธุรกิจ และใช้เพื่อแสดงถึง
ฐานะและการไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองพบวา่ อยูร่ะหว่าง 1 เดือนถึง 12 
เดือน โดยมีค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีใชอ้ยูท่ี่ประมาณ 6 เดือน 
 1.3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง 

  ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง ในภาพรวม
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด อยูร่ะดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ รองลงมาคือปัจจยัดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ปัจจยัดา้นราคา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมาก และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ตามลาํดบั 
 1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  ผลการวิเคราะห์การส่งผลระหว่างตวัแปรลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
กบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค และผลการวิเคราะห์การส่งผลระหวา่งตวัแปรปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) และกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ 
  สมมติฐานที ่1 ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีการส่งผลกับความต้องการ
ซ้ือรถยนต์มือสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบว่า ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลหรือด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูบ้ริโภคนั้นมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  สมมติฐานท่ี 1.1 เพศมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
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  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ทางดา้นเพศ เพศมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต ์
มือสองทางดา้นวธีิการชาํระเงิน และวตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  สมมติฐานท่ี 1.2 อายมีุการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบว่า ดา้นอายุ อายุมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง
ทางดา้นประเภทของรถยนตมื์อสอง อายขุองรถยนตมื์อสอง และวธีิการชาํระเงิน 
  สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบว่า ดา้นระดบัการศึกษา ระดบัการศึกษามีการส่งผลกบัความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองทางดา้นประเภทของรถยนตมื์อสอง อายุของรถยนตมื์อสอง และวิธีการ
ชาํระเงิน 
  สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ดา้นอาชีพ อาชีพมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต ์
มือสองทางดา้นประเภทของรถยนตมื์อสอง และวธีิการชาํระเงิน 
  สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ผลการวเิคราะห์พบวา่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีการส่งผลกบั
ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองทางดา้นประเภทของรถยนตมื์อสอง อายุของรถยนตมื์อสอง วิธีการ
ชาํระเงิน และระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีการส่งผลกับความต้องการซ้ือ
รถยนต์มือสอง 
  ผลการวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีการส่งผลกบัความตอ้งการ
ซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์การส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีการส่งผลกบัความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองทางดา้นประเภทของรถยนตมื์อสอง และวตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือ 
  สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง
ทางดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
  สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์
มือสอง 
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  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย
มีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองทางดา้นประเภทของรถยนตมื์อสอง อายุของรถยนต์
มือสอง วธีิการชาํระเงิน และวตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือ 

  สมมติฐาน 2.4 ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสอง 
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดมีการส่งผลกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองทางดา้นประเภทของรถยนต์มือสอง 
อายขุองรถยนตมื์อสอง และวธีิการชาํระเงิน 
  ทั้งน้ี รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดงัตารางท่ี 57 
 
ตารางท่ี 57 ผลการทดสอบสมมติฐานการส่งผลระหวา่งตวัแปร 
 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม : ความต้องการซื้อรถยนต์มอืสอง 
ประเภทของ
รถยนต์มอื

สอง 

อายุ 
ของรถยนต์ 
มอืสอง 

วธีิการ 
ชําระเงนิ 

วตัถุประสงค์
หลกัของ 
การซ้ือ 

ระยะเวลา 
ทีใ่ช้ในการ
ตดัสินใจ 

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล      
 เพศ   * *  
 อาย ุ * * *   
 ระดบัการศึกษา * * *   
 อาชีพ *  *   
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน * * *  * 
ปัจจยัด้าน 
ส่วนประสมทางการตลาด 

     

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ *   *  
 ปัจจยัดา้นราคา     * 
 ปั จ จั ย ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร
จาํหน่าย 

* * * *  

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

* * *   

หมายเหตุ มีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
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2. การอภิปรายผลการวจัิย 
 2.1 ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภครถยนต์มือสองในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่ามี
ความตอ้งการซ้ือรถยนต์ประเภทรถยนตปิ์กอพั 1 ตนั และรถยนตน์ัง่ เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลสถิติการขายรถยนต์มือสองของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (2554: 5-10) ท่ีพบว่าใน
ปัจจุบนัอุปทานรถยนตน์ัง่ โดยเฉพาะรถยนตข์นาดเล็ก 1300 – 1500 cc ยงัขาดตลาด โดยเฉพาะ
รถยนตมื์อสองท่ียงัอยูใ่นสภาพดี เช่น Toyota Vios , Honda Jazz , City ยงัมีความตอ้งการสูง 
เน่ืองจากมีความคล่องตวั และราคาไม่แพง ส่วนรถยนต์ปิกอพั 1 ตนั ก็พบว่ามีความตอ้งการสูง 
เน่ืองจากสามารถใชโ้ดยสารและยงัสามารถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปดว้ย และยิ่งเกิด
วกิฤตินํ้าท่วมในช่วงปลายปีท่ีผา่นมา ทาํใหร้ถยนตป์ระเภทน้ีไดรั้บความนิยมเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 
  ดา้นอายุของรถยนต์มือสองท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ อยู่ในช่วง 2 ปี ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือรถยนตอ์ายุนอ้ยกวา่ 1 ปี เน่ืองจาก
สภาพรถยงัดีอยู ่มีความสมบูรณ์ใกลเ้คียงกบัรถใหม่ โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากเลขไมล์ประกอบ 
โดยนิยมเลือกรถท่ีมีเลขไมล์ไม่มากนกั หรือรถยนต์ท่ีวิ่งนอ้ย ส่วนผูบ้ริโภคอีกกลุ่มหน่ึงท่ีนิยมซ้ือ
รถยนต์อายุ 2 ปี เป็นกลุ่มท่ีเน้นราคาประหยดั เน่ืองจากราคาจะลดลงอีกมาก ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคก็จะ
พิจารณาสภาพรถประกอบการตดัสินใจร่วมดว้ย 
  ดา้นวิธีการชาํระเงิน พบว่าสัดส่วนของการผ่อนชาํระ และจ่ายเงินสด มีสัดส่วน
พอ ๆ กนั ซ่ึงแตกต่างจากรถยนตใ์หม่ท่ีผูบ้ริโภคนิยมเลือกวิธีผอ่นชาํระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ
บริษทั สหการประมูล จาํกดั (2554:  3) ทั้งน้ี เน่ืองจากดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระของรถยนตมื์อสอง
สูงกว่ารถยนต์ใหม่ ประกอบกบัรถยนต์มือสองมีราคาตํ่ากว่ารถใหม่ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคประมาณ
คร่ึงหน่ึงตดัสินใจซ้ือโดยจ่ายเงินสด 
  ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือไปใชใ้นการเดินทาง
ในชีวิตประจาํวนั และใช้เพื่อการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของบริษทั สหการประมูล 
จาํกดั (2554: 5) ท่ีระบุวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือรถยนตมื์อสองเพื่อใชใ้นการเดินทาง และการดาํเนิน
ธุรกิจ เช่น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ 
  ดา้นระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคใช้เวลาเฉล่ีย 6 เดือน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเชลลี ดิซิท (Shelly Dixit, 2009:  15) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคใชเ้วลาตดัสินใจซ้ือ
รถยนตป์ระมาณ 6 เดือน โดยภายในช่วงเวลาดงักล่าว ผูบ้ริโภคจะใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต ทั้งเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตรถยนต ์เวบ็ไซตข์องผูข้าย และเวบ็ไซตท่ี์มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริโภคดว้ยกนัเอง รวมทั้งสอบถามขอ้มูลจากตวัแทนจาํหน่ายดว้ย (Shelly 
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Dixit, 2009: 15; Liu Dongyan and ai uan, 2008: 2-3; The Centre for Automotive Management, 
The niversity of uckingham usiness School, 2010:. 1-19) 
 2.2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง 
  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก โดย
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัสภาพความสมบูรณ์ของรถ สี ยี่ห้อ เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2552:  1-2) ปัจจยัดา้นราคาพบว่าผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัในระดบัมากเช่นกนั โดยจะพิจารณาเลือกรถยนต์ท่ีมีราคาเหมาะสมและคุม้ค่ากบัสภาพรถ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรชยั ไตรโลกา (2549: 1-2)  และศูนยก์ารจดัการดา้นยานยนต ์แห่ง
มหาวิทยาลยับคักิงแ ม (The Centre for Automotive Management, The niversity of uckingham 

usiness School, 2010:  1-19) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัใน
ระดบัมาก โดยให้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร
กบัลูกคา้ท่ีสะดวก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรชยั ไตรโลกา (2549: 1-2) และเชลลี  ดิซิท (Shelly 
Dixit, 2009: 10-15) ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมาก 
โดยให้ความสําคญักบัการจดัโปรโมชั่น เช่น แถมประกันภยั ลดดอกเบ้ีย การให้ส่วนลดพิเศษ 
บริการหลงัการขาย เช่น การให้คาํแนะนาํสถานท่ีซ่อม การให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และบริการ
เสริมอ่ืน ๆ ระหวา่งรับบริการ เช่น มุมพกัผอ่น มีบริการเคร่ืองด่ืมฟรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุรเชษฐ ์ติงสมิตร (2548: 1-2) สุรชยั ไตรโลกา (2549: 1-2) และสุรชยั ไตรโลกา (2549: 1-2) 
 2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลมีการส่งผลกบัความ
ตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) โดยผูมี้อายุ 18-25 ปี 
นิยมซ้ือรถยนตน์ัง่ เน่ืองจากใชใ้นการเดินทางไปทาํงาน ส่วนผูมี้อายุ 34-41 ปี และ 42-49 ปี นิยมซ้ือ
รถปิกอพั 1 ตนั และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เน่ืองจากใช้ได้ทั้ งการเดินทาง และการทาํธุรกิจ 
เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีบางส่วนมีการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบังานประจาํดว้ย นอกจากน้ียงัพบวา่ผูมี้
อายุ 18-25 ปี จะเนน้รถยนตท่ี์มีอายุนอ้ยกวา่ 1 ปี เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าวเป็นวยัรุ่นตอ้งการรถยนตท่ี์
ยงัอยูใ่นกระแสนิยมและมีสภาพสมบูรณ์ ส่วนผูมี้อายุ 26-33 ปี 34-41 ปี ไม่เนน้รถใหม่มากนกั แต่
ตอ้งมีสภาพท่ีดีจึงนิยมรถอายุ 2 ปี ดา้นระดบัการศึกษาพบว่าผูมี้การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีนิยม
รถยนตน์ัง่ โดยเฉพาะรถขนาดเล็กท่ีมีความคล่องตวัสูง และราคาไม่สูงนกั สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนใน
การทาํงาน ส่วนผูจ้บการศึกษาปริญญาตรี นิยมทั้งรถยนต์นัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั เน่ืองจากราคา   
ไม่สูงนกั และใชส้อยไดท้ั้งการเดินทาง และการทาํธุรกิจ ส่วนผูจ้บการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีพบวา่นิยม
รถปิกอพั 1 ตนั และรถยนต์เพื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ ซ่ึงมุ่งเน้นการใช้งานในการดาํเนินธุรกิจเป็นหลกั 
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เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมีธุรกิจของตนเอง ดา้นอาชีพพบวา่นกัเรียน/นกัศึกษา ชาํระเงินโดย
การผอ่นชาํระเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากยงัมีรายไดน้อ้ย ส่วนพนกังานรัฐวสิาหกิจ และขา้ราชการนิยม
จ่ายเงินสด เน่ืองจากมีฐานะท่ีมัน่คง ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ผูมี้รายไดไ้ม่ถึง 8,000 บาท นิยม
รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีเป็นวยัเพิ่งเร่ิมทาํงาน รายไดย้งัไม่สูงนกั ส่วนผูท่ี้มีรายได้
สูงข้ึนมีความนิยมรถยนตน์ัง่ลดลง และนิยมรถปิกอพั 1 ตนัมากข้ึน เน่ืองจากเนน้การใชป้ระโยชน์
ในการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ผูมี้รายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ใชเ้วลาตดัสินใจ 4-7 เดือน 
ในขณะท่ีช่วงวยัอ่ืนใชเ้วลาตดัสินใจราว 3-6 เดือน ทั้งน้ี เน่ืองจากผูมี้รายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท 
นิยมใชร้ถยนตท่ี์มีราคาสูงกวา่วยัอ่ืน ประกอบกบัความคล่องตวัในการสืบหาขอ้มูลน้อยกวา่วยัอ่ืน 
โดยเฉพาะขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จึงตอ้งใชเ้วลานานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะซ้ือรถไดต้รงกบัความตอ้งการ 
  นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีการส่งผลกบั
ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2552: 1-2) 
และรัชฎาภรณ์ ทาระวรรณ (2552:  1-2) โดยผูท่ี้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง นิยมรถปิกอพั 1 ตนั ในขณะท่ีผูท่ี้ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบั
เห็นดว้ยมากและเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง นิยมทั้งรถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้ตอ้งการ
ซ้ือรถทั้ง 2 ประเภท พบว่าผลิตภณัฑ็ท่ีตอ้งการซ้ือมีความหลากหลายมากกว่าทั้งยี่ห้อ สี รุ่น และ
ตวัเคร่ือง จึงมุ่งเนน้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากกวา่ สําหรับปัจจยัดา้นราคาพบวา่ผูท่ี้ให้ความสําคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาในระดบัเห็นดว้ยปานกลางจนถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ใชเ้วลาตดัสินใจซ้ือรถ 6 เดือน 
เน่ืองจากตอ้งหาใช้เวลาในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ต่างจากผูท่ี้ให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคาในระดบันอ้ยท่ีบางส่วนใชเ้วลาตดัสิน 2 เดือน ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสั้น 
หรือ 12 เดือน คือทิ้งช่วงไประยะหน่ึงเลย สําหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายพบว่าผูที้่ให้
ความสําคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจาํหน่ายในระดบัเห็นด้วยปานกลาง นิยมรถปิกอพั 1 ตนั 
ในขณะท่ีผูท่ี้ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายในระดบัเห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ย
อยา่งยิง่นิยมทั้งรถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตน์ัง่ 
ตอ้งการช่องทางการจาํหน่ายท่ีมีทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร
กบัลูกคา้ที่สะดวกมากกว่ากลุ่มผูซ้ื้อรถปิกอพั 1 ตนั นอกจากน้ียงัพบว่าผูที้่ให้ความสําคญักบั
ช่องทางการจาํหน่ายในระดบัเห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง นิยมรถยนตอ์ายุตั้งแต่นอ้ยกวา่ 1 ปี
ถึง 2 ปี ในขณะท่ีผูท่ี้ใหค้วามสําคญักบัช่องทางการจาํหน่ายในระดบัปานกลางนิยมรถยนตอ์ายุ 2 ปี
เป็นหลกั แสดงให้เห็นวา่การส่งเสริมช่องทางการจาํหน่ายยงัมีความจาํเป็นต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ซ้ือรถยนตท่ี์มีอายุนอ้ยจนถึงปานกลาง ซ่ึงถือเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่  และพบวา่ผูท่ี้ให้ความสําคญักบั
ช่องทางการจาํหน่ายในระดบัปานกลางนิยมการผอ่นชาํระ ในขณะท่ีผูท่ี้ให้ความสําคญักบัช่องทาง
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การจาํหน่ายในระดบัเห็นด้วยมาก และเห็นด้วยอย่างยิ่ง นิยมชาํระเงินทั้งเงินสด และผ่อนชาํระ 
ดงันั้นในการดาํเนินดา้นการส่งเสริมช่องทางการจาํหน่ายจึงควรมีรายเอียดทั้งการผอ่นชาํระ และ
การจ่ายเงินสด เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 แบบ สําหรับปัจจยัด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด พบว่าผูท่ี้ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในระดบัเห็นดว้ยมาก 
และเห็นดว้ยมาก นิยมทั้งรถยนต์นัง่ รถปิกอพั 1 ตนั และรถยนต์เพื่อการพาณิชยอ่ื์น ๆ ดงันั้นการ
ส่งเสริมการตลาดจึงจาํเป็นต่อผูซ้ื้อรถยนตมื์อสองทุกกลุ่ม และมีความตอ้งการรถยนตท่ี์มีอายุน้อยกว่า  
1 ปี หรือ 2 ปีเป็นหลกั และมีรูปแบบการจ่ายเงินทั้งจ่ายเงินสด และผอ่นชาํระ 
 
3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

3.1 รถยนตมื์อสองท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ รถยนตน์ัง่ และรถปิกอพั 1 ตนั 
ดงันั้นศูนยจ์าํหน่ายจึงควรมุ่งเนน้ท่ีรถยนตท์ั้ง 2 ประเภทน้ีในการทาํยอดขาย 

3.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีการส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง
ของผูบ้ริโภค ผูจ้าํหน่ายจึงตอ้งให้ความสําคญักบัปัจจยัแต่ละตวัสูง โดยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ตอ้ง
เนน้ท่ีความสมบูรณ์ของรถยนต ์ทั้งตวัถงั สี และกลไกขบัเคล่ือน ซ่ึงตอ้งมีความสมบูรณ์ใกลเ้คียงรถ
ใหม่มากท่ีสุด ดา้นราคาก็ตอ้งมีความเหมาะสมและคุม้ค่ากบัสภาพรถ ดา้นช่องทางการจาํหน่ายก็
ตอ้งมีทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวก และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้อย่างสะดวก โดยควรเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เขา้ช่วย ซ่ึงนบัเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
และไดรั้บความนิยมสูงข้ึนเป็นลาํดบั นอกจากน้ีดา้นการส่งเสริมการตลาดก็ตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่เสริม 
ซ่ึงรวมถึงการลดดอกเบ้ียในการผ่อนชาํระ เพื่อให้ตอบสนองผูบ้ริโภคทั้งท่ีจ่ายเป็นเงินสด และ
ผ่อนชาํระ ซ่ึงมีสัดส่วนพอ ๆ กนั และควรมีบริการหลงัการขาย เช่น การให้คาํแนะนาํสถานท่ีซ่อม 
การใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 

 
4. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

4.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบตวัแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสอง เช่น ราคา ยี่ห้อ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีใช้สืบคน้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง เพื่อจะได้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การ
ดาํเนินธุรกิจรถยนตมื์อสองไดอ้ยา่งครบวงจร 

4.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มในเชิงลึกมากข้ึน เช่น กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา ผูจ้บใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมทาํงาน นักธุรกิจ พนักงานบริษทั ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีรูปแบบชีวติ (Life Style) ท่ีแตกต่างกนัใหเ้หมาะสมมากข้ึน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง   พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่งผลระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์กบั
ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม และเพื่อศึกษาการ
ส่งผลระหว่างปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์มือสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐมนครปฐม 

ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และ
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2  ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
  ส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสอง 
  ส่วนท่ี 4  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแต่ละท่านถือเป็นความลบั และจะนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น 
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ส่วนที ่1  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง  

 
2. อาย ุ 
 18 – 25 ปี   26 – 33 ปี   34 – 41 ปี  
 42 – 49 ปี    50 ปีข้ึนไป 
 

3. ระดบัการศึกษา  
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
4. อาชีพ 
 นกัเรียน / นกัศึกษา  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ขา้ราชการ 
 พนกังานบริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย    อ่ืนๆ........................ 

 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ไม่ถึง 8,000 บาท  8,000 – 15,999 บาท   16,000 – 23,999 บาท 
 24,000 – 31,999 บาท  32,000 – 40,000 บาท   มากกวา่ 40,000 บาท 
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ส่วนที ่2  ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
คําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
1. ประเภทของรถยนตมื์อสองท่ีท่านตอ้งการซ้ือ 
 รถยนตน์ัง่   รถยนตปิ์กอพั 1 ตนั   รถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์นๆ  
 รถยนต ์PPV เช่น ฟอร์จูนเนอร์, อนดา้ ซีอาร์-ว,ี ฟอร์ด เอเวอเรสต ์

 
2. อายขุองรถยนตมื์อสองท่ีท่านตอ้งการซ้ือ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี   1 ปี   2 ปี   3 ปี 
 4 ปี   5 ปี   เกินกวา่ 5 ปี 

 
3. วธีิการชาํระเงินท่ีท่านเลือก ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( ominal Scale) 
 จ่ายเงินสด  ผอ่นชาํระ 

 
4. วตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 
 เพื่อใชใ้นการเดินทางในชีวติประจาํวนั 
 เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
 เพื่อแสดงถึงฐานะและการไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
 อ่ืนๆ........................ 

 
5. ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง เท่ากบั..................เดือน 
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ส่วนที ่3  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสอง 
คําช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย 
มาก 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
1. กลไกขบัเคล่ือนของรถมีความสมบูรณ์      
2. ตวัถงัรถมีความสมบูรณ์      
3. สภาพสีรถมีความสมบูรณ์เช่นเดียวกบัรถใหม่      
4. มีความประหยดัในการใชเ้ช้ือเพลิง      
5. มีระบบการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาด ท่ีช่วยรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
     

6. มีระยะทางวิง่ไม่มากโดยดูจากเลขไมล ์      
7. มีขอ้มูลต่าง ๆ ของรถยนตค์รบถว้น ชดัเจน      
ปัจจยัด้านด้านราคา 
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2. การตั้งราคาใกลเ้คียงกบัผูข้ายรายอ่ืนในประเภท

เดียวกนั 
     

3. มีป้ายแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน      
4. มีการแจง้ราคาใหลู้กคา้ทราบกรณีมีการ

เปล่ียนแปลง 
     

5. ราคาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือรถยนตเ์ก่าใหร้าคา
สูง 
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ส่วนที ่4  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

..... 

..... 

..... 

..... 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามครบถว้น 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ของความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย 
มาก 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
1. ทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      
2. สถานท่ีใหบ้ริการมีความกวา้งขวาง       
3. มีป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน      
4. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ี

สะดวก 
     

ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1. มีส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจาํ      
2. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ระหวา่งรับบริการ 

เช่น มุมพกัผอ่น มีบริการเคร่ืองด่ืมฟรี    
(นํ้าด่ืม ชา กาแฟ) 

     

3. มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น แถมประกนัภยั 
ลดดอกเบ้ีย 

     

4. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั      
5. มีบริการหลงัการขาย เช่น การให้

คาํแนะนาํสถานท่ีซ่อม การใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน ์

     



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก 

ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพือ่การวจัิยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
การวจัิยเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคทีม่ีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ของความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC ดร.ธเนศ ผศ.ดร.กณัฑ์ธิดา ผศ.พาณี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์    
1. กลไกขบัเคล่ือนของรถมีความสมบูรณ์ 1 1 1 1.00 
2. ตวัถงัรถมีความสมบูรณ์ 1 1 1 1.00
3. สภาพสีรถมีความสมบูรณ์เช่นเดียวกบั 
     รถใหม่ 

1 1 1 1.00 

4. มีความประหยดัในการใชเ้ช้ือเพลิง 1 1 1 1.00 
5. มีระบบการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาด 
   ท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1.00 

6. ระยะทางวิ่งไม่มากโดยดูจากเลขไมล ์ 1 0 1 0.67 
7. มีขอ้มลูต่าง  ๆของรถยนตค์รบถว้น ชดัเจน 1 1 1 1.00
ปัจจยัดา้นดา้นราคา    
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 1 1 1 1.00
2. การตั้งราคาใกลเ้คียงกบัผูข้ายรายอ่ืน 
   ในประเภทเดียวกนั 

1 1 1 1.00

3. มีป้ายแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 1 1 1 1.00 
4. มีการแจง้ราคาใหล้กูคา้ทราบ 
    กรณีมีการเปล่ียนแปลง 

1 1 1 1.00 

5. ราคาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือรถยนตเ์ก่า 
    ใหร้าคาสูง 

1 0 1 0.67 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    
1. ทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 1 1 1 1.00
2. สถานท่ีใหบ้ริการมีความกวา้งขวาง 1 1 1 1.00
3. มีป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน 1 1 1 1.00
4. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลกูคา้ท่ี 
    สะดวก 

1 1 1 1.00 
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ของความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC ดร.ธเนศ ผศ.ดร.กณัฑ์ธิดา ผศ.พาณี 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด     
1. มีส่วนลดพิเศษใหก้บัลกูคา้ประจาํ 1 0 1 0.67 
2. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ระหวา่งรับบริการ 
เช่น มุมพกัผอ่น บริการเคร่ืองด่ืมฟรี (นํ้า
ด่ืม ชากาแฟ) 

1 1 1 1.00 

3. มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น แถมประกนัภยั  
    ลดดอกเบ้ีย 

1 1 1 1.00 

4. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

1 1 1 1.00 

5. มีบริการหลงัการขาย เช่น การให้
คาํแนะนาํ สถานท่ีซ่อม การใหข้อ้มลูท่ี
เป็นประโยชน ์

1 1 1 1.00 
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