
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

Factors affecting decision making of buying used cars of consumers  
in Songkhla Province. 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา 2) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา 3) เพื่อศกึษาปัจจยัด้านอื่นๆที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผู้บรโิภค ในจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บรโิภคที่ตดัสนิใจซื้อ
รถยนต์มอืสอง ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ F-test และสถติ ิChi-Square ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น
เพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26 - 30 ปี มสีถานภาพโสด มอีาชพีพนักงานเอกชน / พนักงานบรษิทั และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสอง
ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง ยี่ห้อรถยนต์ TOYOTA ในราคารถยนต์ 
200,001 – 300,000 บาท และเพือ่วตัถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการเดนิทางในชวีติประจ าวนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 1) สถานภาพ อาชพี และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
2) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา 
(ประเภทรถยนต์) (วตัถุประสงค์ซื้อรถยนต์) ไม่แตกต่างกนั ส่วน (ยี่ห้อรถยนต์) และ (ราคารถยนต์) 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 3) ปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา (ประเภทรถยนต์) ไม่แตกต่างกนั ส่วน (ยี่หอ้รถยนต์) (ราคารถยนต์) และ 
(วตัถุประสงคซ์ือ้รถยนต)์ แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจ; รถยนตม์อืสอง  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1 )  To study personal factors affecting 
decision making of buying used cars of consumers in songkhla province 2 )  To study marketing 
mix factors affecting decision making of buying used cars of consumers in songkhla province 3 ) 
To study Other factors affecting decision making of buying used cars of consumers in songkhla 
province. The sample group is 400 consumers who decide to buy used cars in Songkhla province. 
Data were collected by using a questionnaire as a data collection tool. The statistics used in the 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test, and Chi-Square 
statistics. The results showed that Most of the respondents were female. Age between 26 - 30 
years old, single, private employee/company employee and have an average monthly income of 
10,001 – 20,000 baht. and most of the sample group decided to buy used cars in the category 
of passenger cars not more than 7 people, namely sedans, brand TOYOTA cars at car prices 
200,001 – 300,000 baht and for the purpose of using in daily travel. 

The results of hypothesis test show that 1) status occupation and average monthly income 
affect consumers' decision to buy used cars in Songkhla Province. different statistically significant 
at 0.05 2) Marketing mix factors affecting decision making of buying used cars of consumers in 
songkhla province (car type) (Objective of purchasing a car) No difference, as for (car brand) and 
(car price) were significantly different at 0.05 3) Other factors affecting decision making of buying 
used cars of consumers in songkhla province (car type) was not different, as for (car brand) (car 
price) and (Objective of purchasing a car) were significantly different at 0.05. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

รถยนต์ ถอืเป็นปัจจยัที่ส าคญัอย่างหน่ึงในการด ารงชวีติของมนุษย ์เน่ืองจากรถยนต์สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดห้ลากหลาย เป็นสิง่อ านวยความสะดวกสบาย ความสะดวกรวดเรว็ 
ความเป็นส่วนตวัในการเดนิทาง รวมไปถงึการขนส่ง เป็นตน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามตอ้งการซือ้รถยนต์
ส่วนตัวมากขึ้น ปัจจุบันรถยนต์มีตลาดที่กว้างขวางขึ้น มีผู้ต้องการใช้มากขึ้นและมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสมยันิยมมากขึน้ ส่งผลใหป้รมิาณรถยนต์ในปัจจุบนัเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก 



จากสถติกิารจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 อยู่ที ่373,191 คนั อตัราการเตบิโต
เพิม่ขึน้ 13.6% เมือ่เทยีบกบัชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 (ไทยรฐัออนไลน์, 2564: ออนไลน์) 

รถยนต์มอืสองหรอืรถยนต์ใช้แล้วเขา้มามบีทบาททดแทนรถยนต์ใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหน่ึง
ทางเลอืกใหแ้ก่กลุ่มบุคคลทีห่าซือ้รถยนตไ์วใ้นครอบครองไดใ้นราคาทีเ่พยีงพอกบัรายไดใ้หส้อดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน (Pholphirut, 2007) แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยจะตกต ่าหรือผนัผวนไป
เพยีงใดก็ตาม แต่ความต้องการในการเดนิทางเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัคนไทย ในทางกลบักนัถ้าภาวะ
เศรษฐกิจดีขึ้น ก็มีการแข่งขนัทางธุรกิจด้านน้ีมากขึ้น ดังนัน้ ความจ าเป็นในการใช้รถยนต์จึงทวี
ความส าคญัเพิม่ขึน้ตามล าดบั ผนวกกบัความตอ้งการและคา่นิยมดา้นความมหีน้าตาทางสงัคม สง่ผลให้
ประชาชนทัว่ไปหนัมาซือ้รถยนตก์นัมากขึน้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ตอนต้นปี 2563 แม้ความรุนแรงของการ
ระบาดยงัไมม่ากนกั แต่ทางรฐับาลกใ็ชม้าตรการ Lock down หา้มการเดนิทางเขา้ออกต่างประเทศ และ
มาตรการเคอร์ฟิวในประเทศ ท าให้เศรษฐกจิของไทยซบเซาเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเช่นน้ีมาตัง้แต่ปีที่ 
2562 ทัง้นี้รฐับาลไดม้กีารช่วยเหลอืทัง้ภาคธุรกจิและประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นไดร้บัการเยยีวยา
จากมาตรการของรฐัในหลายๆ รูปแบบ ดว้ยเงนิงบประมาณตามปกตแิละเงนิกู้เกอืบ 2 ล้านล้านบาท 
คาดว่าจะท าใหเ้ศรษฐกจิของไทยฟ้ืนตัวไดใ้นไตรมาสทีเ่หลอืของปี 2563 แต่โชคไม่ดทีีเ่กดิการระบาด 
COVID-19 รอบ 2 ในช่วงปลายเดอืนธนัวาคม 2563 ท าใหก้ารขยายตวัของเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะฟ้ืนตวั
ต้องติดลบทุกไตรมาส ส่งผลให้การขยายตวัตลอดทัง้ปี ติดลบถึง 6.1% (ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์, 2564: 
ออนไลน์) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ไดส้ง่ผลกระทบต่อตลาดรถยนตม์อืสองใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในปีพ.ศ.2563 ยอดขายรถยนต์มอืสองอยู่ทีจ่ านวน 1.6 – 1.7 ลา้นคนั ต่าง
จากยอดขายปกตใินปีก่อนหน้าทีม่ยีอดขายประมาณ 2 ลา้นคนั (Wongsupat, 2564: ออนไลน์)  

แต่อยา่งไรกต็ามตลาดรถยนต์ในภาคใตโ้ดยเฉพาะในจงัหวดัสงขลา ตลาดรถยนตย์งัมอีตัราการ
เจรญิเติบโตอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้จากสถิติจ านวนรถยนต์ที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์และกฎหมายว่าดว้ย การขนส่งทางบก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมอีตัราการเจรญิเตบิโต
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ในปี 2560 มยีอดจดทะเบยีนสะสมรวม 350,844 คนั ปี 2561 จ านวน 363,562 คนั 
ปี 2562 จ านวน 377,227 ปี 2563 จ านวน 388,884 คนั และปี 2564 จ านวน 397,321 คนั ซึ่งมอีตัรา
เจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้ทุกปี 

ด้วยสาเหตุดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนทาง
การตลาดของผูป้ระกอบการธุรกจิซือ้-ขายรถยนตม์อืสอง ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
สงขลา 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในจงัหวดั
สงขลา 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจงัหวดัสงขลา  

แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน
จงัหวดัสงขลา 

3. ปัจจยัอื่น ๆ สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ี คือ ผู้บรโิภคที่ซื้อรถยนต์มอืสองในพื้นที่จงัหวดั
สงขลา 

2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีไดจ้ากการสุ่มผูบ้รโิภคดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิหรอือาศยัความ
สะดวก (Convenience Sampling) กบัผู้บรโิภคที่ตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองในจงัหวดัสงขลา จ านวน 
400 ราย 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัอื่น ๆ ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลย ีด้าน
กฎหมายและการเมือง ด้านวฒันธรรม และตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา  

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด Kotler (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมอืทางการตลาดที่กิจการต่าง ๆ ใช้ผสมผสานเครื่องมอื
เหล่าน้ีเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  

ทฤษฏปัีจจยัทางการตลาด แบ่งได ้2 ประเภท  
1. ทฤษฏปัีจจยัทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้(Controllable Factor) เป็น ปัจจยัภายในของ

กจิการทีส่ามารถควบคุมได ้ก าหนดได ้เปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารได ้หรอื
เรยีกว่า ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด าเ นินงานทางการตลาด ส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง ทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

2. ทฤษฏีปัจจยัทางการตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable Factor) เป็นปัจจยัที่มี
ส่วนในการก าหนดองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด ซึง่เป็นปัจจยัทีก่จิการไม่สามารถควบคุม
ได ้แต่ตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์มื่อตอ้งด าเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกจิ (Economics Environment) 
การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) เทคโนโลยี (Technology Environment) และสงัคมและ
วฒันธรรม (Social and Cultural) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา เป็น
การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามออกเป็นสดัสว่นมรีายละเอยีด 4 สว่นดงัต่อไปน้ี 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลทัว่ไปของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนตม์อื
สอง ในจงัหวดัสงขลา 

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตม์อืสอง ในจงัหวดัสงขลา 

สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตม์อืสอง ในจงัหวดัสงขลา 

สว่นที ่4 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 



การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์เป็นดงัน้ี 
ส่วนที ่1 เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน ของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองในจงัหวดัสงขลา แสดงผลเป็นความถีแ่ละรอ้ยละ และ
ใชส้ถติ ิChi-Square Tests 

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกบัปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และด้านการส่งการตลาด แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใชส้ถติ ิF-test 

ส่วนที่ 3 เกี่ยวกบัปัจจยัภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและ
การเมอืง และด้านวฒันธรรม แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใชส้ถติ ิF-test 

สว่นที ่4 เกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสอง แสดงผลเป็นความถีแ่ละรอ้ยละ 
 

ผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มอีาชพีพนักงานเอกชน /พนักงานบรษิทั และมรีายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน 10,001 – 20,000 บาท  

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสอง 
พบว่า ประสทิธภิาพโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 4.53 อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื รบัประกนัรถยนต ์ไมม่ชีนหนกั น ้าทว่ม พลกิ
คว ่า มคีา่เฉลีย่ 4.65 ดา้นราคา มคีา่เฉลีย่ 4.42 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่
มากทีสุ่ด คอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มคี่าเฉลีย่ 4.48 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่ 4.24 
อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื เต็นท์รถยนต์มอืสองมคีวาม
น่าเชื่อถอื มคีา่เฉลีย่ 4.55 และดา้นสง่เสรมิการตลาด มคีา่เฉลีย่ 4.26 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื พนกังานขายมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัรถยนตแ์ต่ละรุน่เป็น
อยา่งด ีมคีา่เฉลีย่ 4.49 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัอื่น ๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสอง พบว่า ประสทิธภิาพ
โดยรวมของสว่นประสมทางการตลาด ดา้นเศรษฐกจิ มคีา่เฉลีย่ 3.85 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ภาวะเศรษฐกจิซบเซาปัจจุบนั มคี่าเฉลี่ย 3.96 ดา้นเทคโนโลย ีมี
ค่าเฉลีย่ 3.82 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ 
มกีารพฒันาเทคโนโลยใีหป้ระหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิมากขึน้ มคี่าเฉลีย่ 3.90 ดา้นกฎหมายและการเมอืง มี



ค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื สถานภาพทาง
การเมอืงในปัจจุบนั มคี่าเฉลี่ย 4.07 และด้านวฒันธรรม มคี่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื การมรีถยนต์ใชเ้พิม่ความสะดวกสบายในการเดนิทาง มี
คา่เฉลีย่ 4.54 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสอง  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง ยี่ห้อรถยนต์ 
TOYOTA ในราคารถยนต์ 200,001 – 300,000 บาท และเพื่อวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเดินทางใน
ชวีติประจ าวนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
รถยนตม์อืสอง ในจงัหวดัสงขลา แตกต่างกนั พบวา่ เพศ และอายุ ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อื
สองของผู้บรโิภคในจงัหวดัสงขลา ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ส่วน สถานภาพ 
อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา 
ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา (ประเภทรถยนต)์ (วตัถุประสงค์
ซื้อรถยนต์) ไม่แตกต่างกนั ส่วน (ยีห่อ้รถยนต์) และ (ราคารถยนต์) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 และสมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอื่น ๆ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภค ใน
จงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัสงขลา 
(ประเภทรถยนต์) ไม่แตกต่างกนั ส่วน (ยี่ห้อรถยนต์) (ราคารถยนต์) และ (วตัถุประสงค์ซื้อรถยนต์) 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจงัหวดัสงขลา 
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ขอ้มูลผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในจงัหวดัสงขลา ที่แตกต่างกนั จ าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได ้พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได ้กบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา ดว้ย
สถิติ F-test ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า มีความแตกต่างระหว่างสถานภาพ อาชีพ และ 
รายได ้มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั แสดงว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพ อาชพี และ รายได ้แตกต่างกนั
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริสัย ์
ธีระพฒัน์ธชักร (2560) ได้ศึกษา ปัจจยัที่มตี่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนต์



มอืสองในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค 
ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า การเปรยีบเทยีบปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อระดบัการตดัสนิใจซือ้
รถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผูท้ี่มเีพศ อายุ 
อาชพี ระดบั การศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดอืนที่ต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองใน
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน
จงัหวดัสงขลา ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด และ
ดา้นราคา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมัพนัธ ์ตาด ี(2559) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของ
ผู้บรโิภคต่อการซื้อรถยนต์นัง่มอืสองจากผู้ประกอบการ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อรถยนต์นัง่มือสองจาก
ผูป้ระกอบการ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคใช้
ในการเลอืกซื้อรถยนต์นัง่มอืสองคอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นราคา อยู่ในระดบั
มาก โดยสามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 

ดา้นผลติภณัฑ ์ อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด มปีระเดน็ส าคญัคอื รบัประกนัรถยนต์ ไม่มี
ชนหนัก น ้าท่วม พลกิคว ่า คุณภาพของรถยนต ์และมคีวามทนทาน อายุการใชง้านยาวนาน สอดคลอ้ง
กบั Armstrong and Kotler (2009) ทีก่ล่าววา่ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเป็นสิง่ทีเ่สนอขายสูต่ลาด เพือ่ความ
สนใจ การจดัหา การใช้หรอืการบรโิภคที่สามารถท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ ซึ่งประกอบดว้ย สิง่ที่
สมัผสัได ้และสมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิคา้ บรกิาร และชื่อเสยีงของผูข้าย
ผลติภณัฑ ์อาจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑ ์ทีเ่สนอขายอาจจะมีตวัตน
หรอืไม่มกีไ็ด ้ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่า ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑ์
สามารถขายได ้ 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก มปีระเดน็ส าคญัคอื มบีรกิารทดลองขบัก่อนซื้อ มี
ส่วนลดและของแถมตรงความตอ้งการ และมกีารโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
Kotler (2003) ที่กล่าวว่าแนวคดิที่ส าคญัของการมุ่งตลาด คอื ยดึหลกัมุ่งเน้นลูกคา้ และแสวงหาก าไร 
จากความพงึพอใจของลกูคา้ มใิชเ่ป็นการตามล่าหาลูกคา้หรอืการหาลกูคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์แต่
จะเป็นการสง่เสรมิการตลาดโดยการใชก้ลยุทธต์่าง ๆ เพื่อจงูใจและสรา้งการรบัรูท้ีม่คีุณค่า เพื่อโน้มน้าว
ใหผู้บ้รโิภคเกดิกระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

ดา้นราคา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มปีระเดน็ส าคญัคอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ อตัราเงนิดาวน์ 
ตรงตามความต้องการ และอตัราเงนิผ่อน ตรงตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Armstrong and 
Kotler (2009) ทีก่ล่าวว่า ราคาเป็นจ านวนทีต่อ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืเป็นคุณค่าทัง้หมด
ทีล่กูคา้รบัรู ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลติภณัฑ ์บรกิาร คุม้กบัเงนิทีจ่่ายไป  

3. ปัจจยัอื่น ๆ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในจงัหวดัสงขลา ผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัอื่นๆ ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภคในจงัหวดั



สงขลา พบว่าปัจจยัทีม่ผีลประกอบดว้ย ดา้นเทคโนโลย ีดา้นวฒันธรรม และดา้นกฎหมายและการเมอืง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมัพนัธ ์ตาด ี(2559) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อ
การซือ้รถยนตน์ัง่มอืสองจากผูป้ระกอบการ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่
ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อการซื้อรถยนต์นัง่มอืสองจากผูป้ระกอบการ ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
คอื ดา้นเศรษฐกจิ รองลงมาคอืดา้นเทคโนโลย ีดา้นวฒันธรรม ดา้นกฎหมายและการเมอืง โดยสามารถ
อภปิรายไดด้งัน้ี 

ดา้นเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัมาก มปีระเดน็ส าคญัคอื รถยนตร์ุน่ใหม ่ๆ มกีารพฒันาเทคโนโลยใีห้
ประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิมากขึน้ และมกีารคดิคน้เชือ้เพลงิใหม ่ๆ หรอืพลงังานทางเลอืกทีม่รีาคาถูกกว่า
น ้ามนัเบนซนิ เชน่ ก๊าซแอลพจี ีก๊าซเอน็จวี ีซึง่สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ไดก้ล่าว
ว่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยกีารผลติเครื่องยนต์แบบใหม่ ๆ นวตักรรมสมยัใหม่ทีช่่วยให้
ประหยดัเชือ้เพลงิและท าใหก้ารผลติรวดเรว็ขึน้ การคดิคน้พฒันาและวจิยัคุณภาพของเชือ้เพลงิ เป็นสิง่
กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์ร ซึง่องคก์รไมส่ามารถควบคุมได ้

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก มปีระเดน็ส าคัญคอื การมรีถยนต์ใชแ้สดงถงึความมี
หน้ามตีาในสงัคม และการมรีถยนต์ใชเ้พิม่ความสะดวกสบายในการเดนิทาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมผีลกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการซื้อสนิคา้ในเทศกาลนัน้ เช่น การหาซื้อ
รถยนต์ตอนปลายปีเพื่อใช้เป็นยานพาหนะพาครอบครวักลบัภูมิเลาน าเดิมที่อยู่ต่างจงัหวดัหรือพา
ครอบครวัไปเทีย่วพกัผอ่นในช่วงวนัหยุด เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์ร 
ซึง่องคก์รไมส่ามารถควบคุมได ้

ด้านกฎหมายและการเมอืง อยู่ในระดบัมากมปีระเด็นส าคญัคือ สถานภาพทางการเมอืงใน
ปัจจุบัน ค่าประกันภัยรถยนต์เก่า ถูกกว่ารถใหม่ ค่าภาษีและพรบ.รถยนต์เก่า ถูกกว่ารถใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ปัจจยัด้านกฎหมายและการเมอืง เช่น 
กฎหมายเพิม่หรอืลดภาษสีนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายจราจรภายในประเทศ เช่น การ
จ ากดัความเรว็ขณะขบัขีย่านพาหนะ มอีทิธพิลต่อการเพิม่หรอืลดความตอ้งการของผูซ้ือ้ เป็นสิง่กระตุน้
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์ร ซึง่องคก์รไมส่ามารถควบคุมได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 1. ดา้นผลติภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องคุณภาพรถยนต์ มกีารรบัประกนั
รถยนต์ ไม่มชีนหนัก น ้าท่วม พลกิคว ่า มสีภาพเดมิของตวัถงั (ไม่มเีชีย่วชน) เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
มัน่ใจและกลา้ตดัสนิใจซือ้มากขึน้ 



 2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรมกีารก าหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต ์และ
จดัการระบบเงนิดาวน์ เงนิผอ่น ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ  

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของเต็นท์
รถยนตม์อืสอง เพือ่สรา้งความน่าเชื่อถอืและสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้  

4. ดา้นสง่เสรมิการตลาด ควรมพีนกังานขายมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญเกีย่วกบัรถยนต์แต่ละ
รุน่เป็นอยา่งด ีมบีรกิารทดลองขบัก่อนซือ้ มสีว่นลดและของแถมเพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย และมกีาร
โฆษณาในรปูแบบต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสอง จงึควรเพิม่การท าวจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดย
ผูป้ระกอบการหรอืเต็นท์รถจะไดน้ าไปพฒันาและปรบัปรุงใหต้อบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้
อยา่งแทจ้รงิ 

2. ควรศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภครถยนตม์อืสองในจงัหวดัอื่น ๆ นอกเหนือจากจงัหวดัสงขลา 
รวมทัง้การวจิยัเกีย่วกบัดา้นราคา ยีห่อ้ และอายกุารใชง้าน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุม สามารถน าไปใช้
ในการวางแผนเชงิกลยทุธข์องผูป้ระกอบการหรอืเตน็ทร์ถ 
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