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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผู้บ ริโภค ในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ตดั สินใจซื้อ
รถยนต์มอื สอง ในจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ F-test และสถิติ Chi-Square ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานเอกชน / พนักงานบริษทั และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อรถยนต์มอื สอง
ประเภทรถยนต์นัง่ ส่ว นบุ ค คลไม่เ กิน 7 คน ได้แ ก่ รถเก๋ ง ยี่ห้อ รถยนต์ TOYOTA ในราคารถยนต์
200,001 – 300,000 บาท และเพือ่ วัตถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการเดินทางในชีวติ ประจาวัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) สถานภาพ อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา
(ประเภทรถยนต์) (วัตถุประสงค์ซ้ือรถยนต์) ไม่แตกต่างกัน ส่วน (ยี่ห้อรถยนต์) และ (ราคารถยนต์)
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 3) ปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา (ประเภทรถยนต์) ไม่แตกต่างกัน ส่วน (ยี่หอ้ รถยนต์) (ราคารถยนต์) และ
(วัตถุประสงค์ซอ้ื รถยนต์) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
คาสาคัญ: การตัดสินใจ; รถยนต์มอื สอง
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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.
KEYWORDS: Decision Making, Used Car
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
รถยนต์ ถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ เนื่องจากรถยนต์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้หลากหลาย เป็ นสิง่ อานวยความสะดวกสบาย ความสะดวกรวดเร็ว
ความเป็ นส่วนตัวในการเดินทาง รวมไปถึงการขนส่ง เป็ นต้น ทาให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการซือ้ รถยนต์
ส่ ว นตัว มากขึ้น ปั จ จุ บ ัน รถยนต์ มีต ลาดที่ก ว้า งขวางขึ้น มีผู้ต้อ งการใช้ม ากขึ้น และมีก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสมัยนิยมมากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณรถยนต์ในปั จจุบนั เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก

จากสถิตกิ ารจาหน่ ายรถยนต์ในประเทศช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 อยู่ท่ี 373,191 คัน อัตราการเติบโต
เพิม่ ขึน้ 13.6% เมือ่ เทียบกับช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2563 (ไทยรัฐออนไลน์, 2564: ออนไลน์)
รถยนต์มอื สองหรือรถยนต์ใช้แล้วเข้ามามีบทบาททดแทนรถยนต์ใหม่ ซึ่งนับว่าเป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกให้แก่กลุ่มบุคคลทีห่ าซือ้ รถยนต์ไว้ในครอบครองได้ในราคาทีเ่ พียงพอกับรายได้ให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจ ในยุค ปั จ จุ บ ัน (Pholphirut, 2007) แม้ว่า ภาวะเศรษฐกิจ ของไทยจะตกต่ า หรือ ผัน ผวนไป
เพียงใดก็ตาม แต่ความต้องการในการเดินทางเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับคนไทย ในทางกลับกันถ้า ภาวะ
เศรษฐกิจ ดีข้นึ ก็มีก ารแข่ง ขัน ทางธุ ร กิจ ด้า นนี้ ม ากขึ้น ดัง นัน้ ความจ าเป็ น ในการใช้ร ถยนต์จึง ทวี
ความสาคัญเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ ผนวกกับความต้องการและค่านิยมด้านความมีหน้าตาทางสังคม ส่งผลให้
ประชาชนทัวไปหั
่ นมาซือ้ รถยนต์กนั มากขึน้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตอนต้นปี 2563 แม้ความรุนแรงของการ
ระบาดยังไม่มากนัก แต่ทางรัฐบาลก็ใช้มาตรการ Lock down ห้ามการเดินทางเข้าออกต่างประเทศ และ
มาตรการเคอร์ฟิวในประเทศ ทาให้เศรษฐกิจ ของไทยซบเซาเป็ นอย่างมากซึ่งเป็ นเช่นนี้ มาตัง้ แต่ปีท่ี
2562 ทัง้ นี้รฐั บาลได้มกี ารช่วยเหลือทัง้ ภาคธุรกิจและประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนได้รบั การเยียวยา
จากมาตรการของรัฐในหลายๆ รูปแบบ ด้วยเงินงบประมาณตามปกติและเงินกู้เกือบ 2 ล้านล้านบาท
คาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจของไทยฟื้ นตัวได้ในไตรมาสทีเ่ หลือของปี 2563 แต่โชคไม่ดที เ่ี กิดการระบาด
COVID-19 รอบ 2 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ทาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะฟื้ นตัว
ต้องติดลบทุกไตรมาส ส่งผลให้การขยายตัวตลอดทัง้ ปี ติดลบถึง 6.1% (ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ , 2564:
ออนไลน์) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มอื สองใน
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ในปี พ.ศ.2563 ยอดขายรถยนต์มอื สองอยู่ทจ่ี านวน 1.6 – 1.7 ล้านคัน ต่าง
จากยอดขายปกติในปี ก่อนหน้าทีม่ ยี อดขายประมาณ 2 ล้านคัน (Wongsupat, 2564: ออนไลน์)
แต่อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์ในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ตลาดรถยนต์ยงั มีอตั ราการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากสถิติจานวนรถยนต์ท่เี คยจดทะเบียนตามกฎหมายว่า ด้ว ย
รถยนต์และกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีอตั ราการเจริญเติบโต
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มียอดจดทะเบียนสะสมรวม 350,844 คัน ปี 2561 จานวน 363,562 คัน
ปี 2562 จานวน 377,227 ปี 2563 จานวน 388,884 คัน และปี 2564 จานวน 397,321 คัน ซึ่งมีอตั รา
เจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ ทุกปี
ด้วยสาเหตุ ดงั กล่าวข้างต้น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานและเป็ นแนวทางในการวางแผนทาง
การตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจซือ้ -ขายรถยนต์มอื สอง ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัด
สงขลา
2. เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์มือ สองของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จ จัย ส่ว นบุ คคลที่แ ตกต่ า งกันส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์มือ สองในจัง หวัดสงขลา
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโ ภคใน
จังหวัดสงขลา
3. ปั จจัยอื่น ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ คือ ผู้บริโภคที่ซ้อื รถยนต์มอื สองในพื้นที่จงั หวัด
สงขลา
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จากการสุ่มผูบ้ ริโภคด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่ าจะเป็ น (Non probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรืออาศัยความ
สะดวก (Convenience Sampling) กับผู้บริโภคที่ตดั สินใจซื้อรถยนต์มอื สองในจังหวัด สงขลา จานวน
400 ราย
3. ตัว แปรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ตัว แปรอิส ระ ประกอบด้ว ย ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมายและการเมือง ด้านวัฒนธรรม และตัว แปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ย วกับ ปั จ จัย ทางการตลาด Kotler (2003) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่กิจการต่าง ๆ ใช้ผสมผสานเครื่องมือ
เหล่านี้เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ทฤษฏีปัจจัยทางการตลาด แบ่งได้ 2 ประเภท
1. ทฤษฏีปัจจัยทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ (Controllable Factor) เป็ น ปั จจัยภายในของ
กิจการทีส่ ามารถควบคุมได้ กาหนดได้ เปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารได้ หรือ
เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินงานทางการตลาด ส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบด้ว ย ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ อ ง ทางการจัด จ าหน่ า ย
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2. ทฤษฏีปัจจัยทางการตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable Factor) เป็ นปั จจัยที่มี
ส่วนในการกาหนดองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด ซึง่ เป็ นปั จจัยทีก่ จิ การไม่สามารถควบคุม
ได้ แต่ตอ้ งมีความสัมพันธ์เมื่อต้องดาเนินธุรกิจ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economics Environment)
การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) เทคโนโลยี (Technology Environment) และสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา เป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็ นสัดส่วนมีรายละเอียด 4 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของผู
่
บ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจซือ้ รถยนต์มอื
สอง ในจังหวัดสงขลา
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซือ้ รถยนต์มอื สอง ในจังหวัดสงขลา
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซือ้ รถยนต์มอื สอง ในจังหวัดสงขลา
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อคาถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ เป็ นดังนี้
ส่วนที่ 1 เกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน ของผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจซือ้ รถยนต์มอื สองในจังหวัดสงขลา แสดงผลเป็ นความถีแ่ ละร้อยละ และ
ใช้สถิติ Chi-Square Tests
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปั จจัยภายใน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
และด้า นการส่ ง การตลาด แสดงผลเป็ นค่ า เฉลี่ย (Mean) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้สถิติ F-test
ส่ว นที่ 3 เกี่ยวกับ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและ
การเมือง และด้านวัฒนธรรม แสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้สถิติ F-test
ส่วนที่ 4 เกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สอง แสดงผลเป็ นความถีแ่ ละร้อยละ
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานเอกชน /พนักงานบริษทั และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สอง
พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 4.53 อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ รับประกันรถยนต์ ไม่มชี นหนัก น้าท่วม พลิก
คว่า มีคา่ เฉลีย่ 4.65 ด้านราคา มีคา่ เฉลีย่ 4.42 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากทีส่ ุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ มีค่าเฉลีย่ 4.48 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าเฉลีย่ 4.24
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เต็นท์รถยนต์มอื สองมีความ
น่าเชื่อถือ มีคา่ เฉลีย่ 4.55 และด้านส่งเสริมการตลาด มีคา่ เฉลีย่ 4.26 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ พนักงานขายมีความรู้ ความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับรถยนต์แต่ละรุน่ เป็ น
อย่างดี มีคา่ เฉลีย่ 4.49
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่น ๆ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สอง พบว่า ประสิทธิภาพ
โดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด ด้านเศรษฐกิจ มีคา่ เฉลีย่ 3.85 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซาปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลีย่ 3.82 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ประหยัดน้ ามันเชือ้ เพลิงมากขึน้ มีค่าเฉลีย่ 3.90 ด้านกฎหมายและการเมือง มี

ค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานภาพทาง
การเมืองในปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ย 4.07 และด้านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ การมีรถยนต์ใช้เพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง มี
ค่าเฉลีย่ 4.54
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์มือ สองประเภทรถยนต์นัง่ ส่ว นบุ ค คลไม่เ กิน 7 คน ได้แ ก่ รถเก๋ ง ยี่ห้อ รถยนต์
TOYOTA ในราคารถยนต์ 200,001 – 300,000 บาท และเพื่อ วัตถุ ประสงค์เพื่อใช้ในการเดินทางใน
ชีวติ ประจาวัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
รถยนต์มอื สอง ในจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน พบว่า เพศ และอายุ ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื
สองของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วน สถานภาพ
อาชีพ และ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา
ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา (ประเภทรถยนต์) (วัตถุประสงค์
ซื้อรถยนต์) ไม่แตกต่างกัน ส่วน (ยีห่ อ้ รถยนต์) และ (ราคารถยนต์) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 และสมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่น ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ใน
จังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดสงขลา
(ประเภทรถยนต์) ไม่แตกต่างกัน ส่วน (ยี่ห้อรถยนต์) (ราคารถยนต์) และ (วัตถุประสงค์ซ้อื รถยนต์)
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
อภิ ปรายผล
1. ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์มือ สองในจัง หวัด สงขลา
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน จาแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ กับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา ด้วย
สถิติ F-test ที่ระดับ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีความแตกต่างระหว่างสถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ แสดงว่า ผูบ้ ริโภคที่มสี ถานภาพ อาชีพ และ รายได้ แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรสั ย์
ธีระพัฒน์ ธชั กร (2560) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มตี ่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจซือ้ รถยนต์

มือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภค
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การเปรียบเทียบปั จจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อระดับการตัดสินใจซือ้
รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ผูท้ ่มี เี พศ อายุ
อาชีพ ระดับ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
2. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโ ภคใน
จังหวัดสงขลา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ รถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ
ด้านราคา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสัมพันธ์ ตาดี (2559) ได้ศกึ ษา ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคต่อการซื้อรถยนต์นัง่ มือสองจากผู้ประกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัต ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาปั จ จัยที่มีผลต่ อ การตัดสินใจของผู้บริโ ภคต่ อ การซื้อ รถยนต์ นัง่ มือสองจาก
ผูป้ ระกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีผ่ บู้ ริโภคใช้
ในการเลือกซื้อรถยนต์นัง่ มือสองคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา อยู่ในระดับ
มาก โดยสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด มีประเด็นสาคัญคือ รับประกันรถยนต์ ไม่มี
ชนหนัก น้ าท่วม พลิกคว่า คุณภาพของรถยนต์ และมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สอดคล้อง
กับ Armstrong and Kotler (2009) ทีก่ ล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็ นสิง่ ทีเ่ สนอขายสูต่ ลาด เพือ่ ความ
สนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย สิง่ ที่
สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผูข้ าย
ผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็ นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ ทีเ่ สนอขายอาจจะมี ตวั ตน
หรือไม่มกี ไ็ ด้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีประเด็นสาคัญคือ มีบริการทดลองขับก่อนซื้อ มี
ส่วนลดและของแถมตรงความต้องการ และมีการโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ทีน่ ่ าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
Kotler (2003) ที่กล่าวว่าแนวคิดที่สาคัญของการมุ่งตลาด คือ ยึดหลักมุ่งเน้นลูกค้า และแสวงหากาไร
จากความพึงพอใจของลูกค้า มิใช่เป็ นการตามล่าหาลูกค้าหรือการหาลูกค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ แต่
จะเป็ นการส่งเสริมการตลาดโดยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อจูงใจและสร้างการรับรูท้ ม่ี คี ุณค่า เพื่อโน้มน้าว
ให้ผบู้ ริโภคเกิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านราคา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีประเด็นสาคัญคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ อัตราเงินดาวน์
ตรงตามความต้องการ และอัต ราเงินผ่อน ตรงตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกั บ Armstrong and
Kotler (2009) ทีก่ ล่าวว่า ราคาเป็ นจานวนทีต่ อ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเป็ นคุณค่าทัง้ หมด
ทีล่ กู ค้ารับรู้ เพือ่ ให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ คุม้ กับเงินทีจ่ ่ายไป
3. ปั จจัยอื่น ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผู้ บริโภคในจังหวัดสงขลา ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอื สองของผูบ้ ริโภคในจังหวัด

สงขลา พบว่าปั จจัยทีม่ ผี ลประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม และด้านกฎหมายและการเมือง
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสัมพันธ์ ตาดี (2559) ได้ศกึ ษา ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคต่อ
การซือ้ รถยนต์นงมื
ั ่ อสองจากผูป้ ระกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่
ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคต่อการซื้อรถยนต์นัง่ มือสองจากผูป้ ระกอบการ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและการเมือง โดยสามารถ
อภิปรายได้ดงั นี้
ด้านเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับมาก มีประเด็นสาคัญคือ รถยนต์รนุ่ ใหม่ ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้
ประหยัดน้ ามันเชือ้ เพลิงมากขึน้ และมีการคิดค้นเชือ้ เพลิงใหม่ ๆ หรือพลังงานทางเลือกทีม่ รี าคาถูกกว่า
น้ามันเบนซิน เช่น ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี ซึง่ สอดคล้องกับศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546) ได้กล่าว
ว่า ปั จจัยด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์แ บบใหม่ ๆ นวัตกรรมสมัยใหม่ทช่ี ่วยให้
ประหยัดเชือ้ เพลิงและทาให้การผลิตรวดเร็วขึน้ การคิดค้นพัฒนาและวิจยั คุณภาพของเชือ้ เพลิง เป็ นสิง่
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์กร ซึง่ องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
ด้านสังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก มีประเด็นสาคัญคือ การมีรถยนต์ใช้แสดงถึงความมี
หน้ามีตาในสังคม และการมีรถยนต์ใช้เพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนัน้ เช่น การหาซื้อ
รถยนต์ต อนปลายปี เพื่อใช้เป็ นยานพาหนะพาครอบครัวกลับภูมิเลานาเดิมที่อยู่ต่างจังหวัดหรือพา
ครอบครัวไปเทีย่ วพักผ่อนในช่วงวันหยุด เป็ นสิง่ กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์กร
ซึง่ องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
ด้านกฎหมายและการเมือง อยู่ในระดับมากมีประเด็นสาคัญคือ สถานภาพทางการเมืองใน
ปั จ จุ บ ัน ค่า ประกัน ภัย รถยนต์เ ก่ า ถู ก กว่า รถใหม่ ค่า ภาษีแ ละพรบ.รถยนต์เ ก่า ถู ก กว่า รถใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ปั จจัยด้านกฎหมายและการเมือง เช่น
กฎหมายเพิม่ หรือลดภาษีสนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง ข้อจากัดทางด้านกฎหมายจราจรภายในประเทศ เช่น การ
จากัดความเร็วขณะขับขีย่ านพาหนะ มีอทิ ธิพลต่อการเพิม่ หรือลดความต้องการของผูซ้ อ้ื เป็ นสิง่ กระตุน้
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์กร ซึง่ องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพรถยนต์ มีการรับประกัน
รถยนต์ ไม่มชี นหนัก น้ าท่วม พลิกคว่า มีสภาพเดิมของตัวถัง (ไม่มเี ชีย่ วชน) เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความ
มันใจและกล้
่
าตัดสินใจซือ้ มากขึน้

2. ด้านราคา ผูป้ ระกอบการควรมีการกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ และ
จัดการระบบเงินดาวน์ เงินผ่อน ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับ ภาพลักษณ์ ของเต็นท์
รถยนต์มอื สอง เพือ่ สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีพนักงานขายมีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับรถยนต์แต่ละ
รุน่ เป็ นอย่างดี มีบริการทดลองขับก่อนซือ้ มีสว่ นลดและของแถมเพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย และมีการ
โฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ทีน่ ่าสนใจ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิม่ เติมเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มอื สอง จึงควรเพิม่ การทาวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ควบคู่ ไ ปกับ การแจกแบบสอบถาม เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มู ล ที่เ ฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดย
ผูป้ ระกอบการหรือเต็นท์รถจะได้นาไปพัฒนาและปรับปรุง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างแท้จริง
2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภครถยนต์มอื สองในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดสงขลา
รวมทัง้ การวิจยั เกีย่ วกับด้านราคา ยีห่ อ้ และอายุการใช้งาน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุม สามารถนาไปใช้
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการหรือเต็นท์รถ
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