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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
และการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้บรโิภคที่มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 30,000-39,999 บาท 
 ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อนัได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ จดัจ าหน่าย 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ด้านราคา และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 ด้านพฤติกรรมการซื้อพบว่า ระยะเวลาในการหาข้อมูลโดยเฉลี่ยและซื้อรถยนต์ใช้แล้วประมาณ           
14 สปัดาห ์จ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ประมาณ 120,418 บาท และดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้ประมาณ 
601,209 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จ ัดจ าหน่าย                  
มีความสมัพันธ์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ โดยมีระดับความสมัพันธ์ต ่า และ                
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 และดา้นกระบวนการให้บรกิาร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร ์ระดบั
ความสมัพนัธต์ ่า โดยมทีศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้ม ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 
 
____________________________________ 
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 การรบัรูค้วามเสีย่ง อนัไดแ้ก่ ความเสีย่งทางดา้นการใชง้าน ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ และความเสี่ยง
ทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ โดยมีระดับ               
ความสมัพนัธต์ ่า และมทีศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรมการซือ้ รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ 

 

Abstract 
 
 The objective of this research was to study the factors related to the purchasing behavior of 
consumers at the Toyota Sure Used Car Center in the Bangkok metropolitan area. The samples 
consisted of four hundred consumers. Questionnaires were used for data collection statistics and 
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one-way ANOVA and 
Pearson product moment correlation coefficient. 
The findings of the study were summarized as follows: 
 Most of respondents were female, between thirty and thirty nine years of age, married, held a 
Bachelor’s degree, worked as employees at a private company and earned a monthly income between 
30,000 – 39,999 THB. The overall service marketing mix factors were also at a good level. With regard 
to the aspect of purchasing behavior, the average time spent searching for and purchasing a used car 
was fourteen with installments of approximately 120,418 THB and a total price of 601,209 THB. 
The results of hypotheses testing are summarized as follows: 
Consumers with differences in terms of age, gender, marital status, educational level, occupation, and 
monthly income had different purchasing behaviors towards the Toyota Sure Used Car Center in the 
Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0.01 and 0.05, respectively. 
 The service marketing mix factors in the aspects of product, price and place were related to 
purchasing behavior at the Toyota Sure Used Car Center in the Bangkok metropolitan area at a low 
level, in the same direction and at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. The 
aspects of process and physical evidence were related to purchasing behavior at the Toyota Sure Used 
Car Center in the Bangkok metropolitan area at a low level in the same and in opposite directions 
respectively at a statistically significant level of 0.05. 
 The perceived risk in terms of functional and social risks were related to purchasing behavior 
at the Toyota Sure Used Car Center in the Bangkok metropolitan area at a low level in the opposite 
direction with statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 
Keywords: Relationship, Buying Behavior, Used Car 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจยัหนึ่งที่มคีวามส าคญัอย่างมากในการด าเนินชวีิตของมนุษย์เพราะ             
ในทุกๆ วนัมนุษย์ต้องมีการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยงัอีกสถานที่หนึ่งในขณะที่การบริการขนส่งมวลชน              
มไีม่พอเพยีงและไม่คลอบคลุมทัว่ทุกพืน้ที่โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกลความเจรญิทีก่ารบรกิารขนสง่มวลชนยงัเขา้
ไม่ถงึ นอกจากนัน้พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ของคนไทยเป็นไปเพื่อความมหีน้ามตีาในสงัคมดว้ยดงันัน้จากสาเหตุ
ดงักล่าวจงึเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคมีความต้องการรถยนต์ส่วนตวั โดยผู้บรโิภคที่มกี าลงัซื้อสูงกจ็ ะเลอืกซื้อ            
รถใหม่ ส่วนผู้บริโภคบางรายที่ต้องการมีรถแต่ไม่มีก าลงัซื้อรถใหม่ก็จะตัดสนิใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองแทน  
(ณฏัฐธดิา ทองทพั. 2555) 
 เหน็ได้จากการมีธุรกจิการซื้อ-ขายรถยนต์ใหม่และเก่าเกิดขึน้ในทุกจงัหวดัของประเทศไทย การซื้อ
รถยนต์ส าหรบัคนทีม่ฐีานะร ่ารวยคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ส าหรบัคนทีม่ฐีานะปานกลางในการซือ้รถยนต์นัน้เป็นเรื่อง
ส าคญัมาก เพราะต้องใช้เงนิที่ใช้ระยะเวลาในการออมมาซื้อรถยนต์สกัคนั ซึ่งในสงัคมของคนไทยจะมคีนฐานะ   
ปานกลางเป็นส่วนมาก จงึท าให้เกดิธุรกิจการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2540 ธุรกจิซื้อ-ขาย
รถยนต์มอืสองมกีารขยายตวัมากขึน้ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกจิปี 2540 การด าเนินธุรกจิ
ซื้อ-ขายรถยนต์มือสองต่างประสบความส าเรจ็กนัอย่างสูง เพราะธุรกิจน้อยใหญ่ประสบปัญหา คนตกงานเป็น
จ านวนมาก ระบบเศรษฐกจิประสบปัญหาการใชจ้่ายเงนิการกูเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิเป็นเรื่องยุ่งยาก ดงันัน้
เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามจ าเป็นตอ้งซือ้รถยนต ์จงึหนัมาซือ้รถยนตม์อืสองกนัเพราะราคาถูกกว่ารถยนตใ์หม่มาก 
 โดยทัว่ไปปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคจะขึน้อยู่กบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ทีม่อียู่อย่างไม่จ ากดัและจากหลกัแนวคดิของเศรษฐศาสตรก์ล่าวได้ว่าพฤติกรรมในการบรโิภคสนิค้าและบรกิาร
ของผู้บรโิภคนัน้จะอยู่ที่ขอ้สมมติฐานเกี่ยวกบัความพอใจที่ได้รบัจากการบรโิภคสนิค้าและบริการหรอืเรยีกว่า
อรรถประโยชน์ ที่ไดร้บัจากตวัสนิค้าและบรกิาร โดยยดึหลกัความพอใจของตนเองที่จะซือ้สนิคา้และบรกิารอะไร
เพื่อทีจ่ะน ามาสนองความต้องการของตนเองใหเ้หมาะสมในการด ารงชวีติของตนเองมากทีส่ดุ ดงันัน้การตดัสนิใจ
ในการซื้อสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคแต่ละคนจึงแตกต่างกนัแต่การตดัสนิใจในการบรโิภคสนิค้าและบรกิาร
ต่างๆ มกัถูกก าหนดภายใตข้อ้จ ากดัของงบประมาณหรอืรายได ้ความพอใจรวมทัง้สภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคม
ต่างๆ นอกจากนัน้ขึน้อยู่กบัรปูลกัษณ์ประโยชน์ใชส้อยซึง่เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหอ้รรถประโยชน์ของสนิคา้และบรกิาร
มคี่าเพิม่ขึน้ 
 ทศิทางของตลาดรถมอืสองนัน้ดขีึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ของปี 2557 ดงัจะเหน็จากราคาประมูลรถยนต์            
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัปัญหารถคนัแรก ท าใหส้ถาบนัการเงนิมคีวามเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อ ท าใหล้กูคา้
ทีต่อ้งการใชร้ถหนัมาเลอืกรถมอืสอง เพราะเงื่อนไขดา้นการเงนิมคีวามอะลุ่มอล่วยมากกว่าโดยสรุปภาพรวมถอืว่า
ดขีึน้กว่าช่วงต้นปี 2557 และเป็นการเตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวอืหวา และราคารถมอืสองในตลาดกเ็ริม่มี
ราคาคงที่ การประเมินธุรกจิรถมอืสองในปี 2558 ในครึ่งปีแรกประเมนิว่าการที่ภาครฐัมีโครงการต่างๆ ออกมา
กระตุ้นให้ เศรษฐกิจขบัเคลื่อน และราคาน ้ ามันที่ปรบัลดลง ท าให้ไตรมาส 1-2 ธุรกิจจะเริ่มทรงตัวและมีทิศ
ทางบวกมากขึ้น (ออนไลน์  สืบค้นจาก:  http://www.rubberthai.com/rubberthai /index.php?option=com_ 
content&view=article&id=82019:--06022558&catid=10:2010-05-04-03-57-14 วนัทีส่บืคน้ 23 มถุินายน 2558 ) 
ดว้ยเหตุผลและความส าคญัของรถยนตซ์ึง่เป็นพาหนะทีใ่ชอ้ยู่ทัว่ไปในปัจจุบนัจงึเป็นมลูเหตุทีท่ าใหเ้กดิความสนใจ
ว่าเมื่อพิจารณาผู้บรโิภคแล้วพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของผู้บรโิภคมีมูลเหตุหรอืปัจจยัอะไรที่เป็นตัวแปรทาง
เศรษฐกิจและสงัคมที่ก่อให้เกิดการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วและปัจจัยต่างๆ เหล่านัน้แตกต่างกันอย่างไร 
การศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วของศูนย์โตโยต้าชวัร์ของผู้บริโภค               
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ที่ให้บริการซื้อ-ขายรถยนต์ใช้แล้วที่ได้รบัความนิยมในระดบัต้นๆ              

http://www.rubberthai.com/rubberthai%20/index.php?option=com_%20content&view
http://www.rubberthai.com/rubberthai%20/index.php?option=com_%20content&view
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ในประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการศกึษาของผูป้ระกอบการในการปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาด
เพื่อสนองความต้องการของผู้บรโิภค ตลอดจนผู้บรโิภคทัว่ไปได้ทราบถึงปัจจยัด้านต่างๆ เพื่อน ามาพิจารณา
ประกอบกอ่นการตดัสนิใจซือ้รถยนตใ์ชต่้อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์
ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูเ้รื่องความเสีย่งของผูบ้รโิภคกบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์
ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
   1.2  อาย ุ
    1.2.1  20-29 ปี 
    1.2.2  30-39 ปี 
    1.2.3  40-49 ปี 
    1.2.4  50 ปีขึน้ไป 
  1.3  สถานภาพ 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
  1.4  ระดบัการศกึษา 
    1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.4.2  ปรญิญาตร ี
   1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5  อาชพี 
   1.5.1 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.5.3 เจา้ของกจิการ/ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
   1.5.4 คา้ขาย/รบัจา้ง 
   1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ.......... 
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  1.6  รายไดต่้อเดอืน 
    1.6.1 10,000 - 19,999 บาท 
   1.6.2 20,000 - 29,999 บาท  
    1.6.3 30,000 - 39,999 บาท  
    1.6.4 40,000 - 49,999 บาท 
    1.6.5 50,000 บาทขึน้ไป 
  ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
  2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
   2.2  ดา้นราคา (Price) 
   2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
   2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  
  2.5  ดา้นบุคลากร (People) 
  2.6  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process)  
  2.7  ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) 
  ส่วนท่ี 3 การรบัรูค้วามเส่ียง ประกอบด้วย 
  3.1 ความเสีย่งดา้นการใชง้าน (Functional risk) 
  3.2 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
  3.3 ความเสีย่งดา้นสงัคม (Social Risk) 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
  พฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ของศนูยโ์ตโยตา้ชวัร์ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาอาชพี 
รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัรแ์ตกต่างกนั 
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ราคา สถานทีจ่ดัจ าหน่าย การสง่เสรมิ
การตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมใน
การซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  การรบัรูค้วามเสีย่งอนัไดแ้ก่ ความเสีย่งทางด้านการใช้งาน ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ และความ
เสีย่งทางดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 นิพนธ ์เทพวลัย ์(2523: 1-3) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าประชากรศาสตร ์(Demography) ทีเ่ขา้ใจง่าย
และดูเหมือนว่าเป็นที่ยอมรบักันทัว่ไปได้ Hauser and Duncan (1996: 2) ได้ให้ไว้ว่า ประชากรศาสตร์เป็น
การศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศกึษาถึง
การเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนัน้ องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร ไดแ้ก่ การเกดิ การตาย การยา้ยถิน่ และการเปลีย่นแปลงฐานะทางสงัคม  
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 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: 22) ได้ก ล่าวถึงความหมายของปัจจัยทางประชากรศาสตร ์
(Demographic Factor) หมายถึง ลกัษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครวั เพศ อายุ 
การศกึษา ประสบการณ์ ระดบัรายได้ อาชพี เชือ้ชาต ิสญัชาต ิซึง่โดยรวมแลว้จะมผีลต่อรปูแบบของอุปสงคแ์ละ
ปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑท์างการท่องเทีย่ว 
 สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
หลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรที่อยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ ไดแก่อายุเพศ ขนาดครอบครวั รายได ้
การศกึษาอาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวัศาสนา เชือ้ชาตสิญัชาตแิละสถานภาพทางสงัคม (Social class) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ดารา ทีปะปาล (2542: 3) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วย            
การซื้อ (buying unit) และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมา การบริโภค และการจ ากัด              
อนัเกีย่วกบัสนิคา้ บรกิาร และประสบการณ์ และความคดิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป                
ซึง่ไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้ คอืผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อ/เคยซื้อรถยนต์ประเภทใช้
แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร์ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่สามารถขออนุญาตขบัขี่รถยนต์ได้อย่าง
ถูกต้องตามพระราชบญัญตัิการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งรวมไปถึงการท าสญัญาซื้อขายรถยนต์จากบรษิัทผู้
จ าหน่ายรถยนต์ไดด้ว้ยตนเอง และเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ส าหรบัการประมาณค่าเฉลีย่ประชากร ซึง่ใชส้ าหรบักลุ่มประชากรทีม่ขีนาดใหญ่ และไม่ทราบค่าความแปรปรวน
ของประชากรโดยการค านวณหาจ านวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวจิยันี้จากสตูรของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2549: 
26) ในระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่างและท าการส ารองตัวอย่างเพื่อป้องกนั
ความคลาดเคลื่อนไว ้15 ตวัอย่าง จงึไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็น 400 ตวัอย่างโดยมกีารสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานที่ ในการเก็บ
แบบสอบถามจากศูนย์โตโยต้าชวัร์ที่อยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมี
จ านวนศนูยบ์รกิาร รายใหญ่ทัง้หมด 22 ศนูย ์โดยผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้มาดตูวัอย่างรถยนต์
กบัศูนยโ์ตโยตา้ชวัร์ทีอ่ยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครทีม่จี านวนส านักงานขายมากทีส่ดุและรองลงมา
ตามล าดบัจ านวนทัง้สิน้ 4 เขตการปกครอง ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตบางเขน เขตบางบอน เขตทววีฒันา  
 ขัน้ที่ 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยพจิารณาการสุ่มเกบ็ขอ้มูลโดยมขีนาด
ตัวอย่างเท่ากบั 400 ตัวอย่าง โดยก าหนดโควตา 100 คนจากศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในเขตบางแค เขตบางเขน               
เขตบางบอน และเขตทวีวัฒนา จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจ งจากการสุ่มตัวอย่าง (Purposive 
Sampling) โดยผู้วิจ ัยเลือกเก็บข้อมูลจากศูนย์โตโยต้าชัวร์ที่อยู่ในเขตการปกครองที่ได้รับเลือกทัง้ 4 เขต                 
การปกครอง ซึง่มรีายชื่อศนูยบ์รกิารทัง้สิน้ 8 ศนูย ์ศนูยล์ะ 50 ตวัอย่างรวม 400 ตวัอย่าง  
 ขัน้ที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) กบัผูท้ีเ่ตม็ใจและยนิดสีละเวลา
ใหข้อ้มลูตามทีผู่ว้จิยัไดค้ดัเลอืกมาขา้งตน้ทีส่ะดวกจะใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ 
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ผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
และการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้บรโิภคที่มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 30,000-39,999 บาท 
 ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อนัได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ด้ านราคา และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 ด้านพฤติกรรมการซื้อพบว่า ระยะเวลาในการหาขอ้มูลโดยเฉลี่ยและซื้อรถยนต์ใช้แล้วประมาณ 14 
สปัดาห์ จ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใช้แลว้ประมาณ 120,418 บาท และดา้นราคารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อประมาณ 
601,209 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ อันได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จ ัดจ าหน่าย             
มีความสมัพันธ์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ โดยมีระดับความสมัพันธ์ต ่า และ            
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 และดา้นกระบวนการให้บรกิาร ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร ์ระดบั
ความสมัพนัธต์ ่า โดยมทีศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้ม ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 การรับรู้ความเสี่ยง อันได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการใช้ งาน ความเสี่ยงทางด้านการเงิน และ                 
ความเสีย่งทางดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธ์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนย์โตโยต้าชวัร ์โดยมรีะดบั
ความสมัพนัธต์ ่า และมทีศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์                  
โตโยตา้ชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร ์               
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านเพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และ ดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคเพศชาย มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์
มากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ ทัง้ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และ ดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้  
 ในด้านจ านวนเงินดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว เนื่ องจากเพศชาย เลือกซื้อรถยนต์ที่แตกต่างจาก                    
รุ่นมาตรฐาน เพราะคดิว่ามปีระโยชน์ใชส้อยมากกว่า จงึท าใหจ้ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้มากกว่าเพศหญงิ 
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อีกทัง้ยังค านึงถึงถ้าช าระเงินดาวน์มากจะท าให้มีอัตราดอกเบี้ยที่ต ่ า และต้องการผ่อนช าระค่างวดรถยนต์                     
ในระยะเวลาอนัสัน้ จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์จ านวนเงนิดาวน์ของของ
รถยนต์ใชแ้ลว้ มากกว่าเพศหญงิ และดา้นราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ เน่ืองจากผูช้ายเป็นผูน้ าครอบครวั จงึเลอืกซือ้
รถยนต์รุ่นที่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน มรีะบบความปลอดภยัที่ครอบคลุม และมีสิง่อ านวยความสะดวกภายใน
รถยนต์ทีค่รบครนั ท าให้ราคารถยนต์ทีซ่ื้อค่อนขา้งสงู ท าใหเ้พศชาย มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้ว
ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร ์ดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้ มากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตพิงศ ์โพธิโ์ชต ิ
(2555) ที่ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผู้บรโิภคใน
จงัหวดัปทุมธานี ซีง่ปัจจยัเหล่านี้ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัทางการตลาด และความรูค้วามเขา้ใจในเครื่องยนต์
มอืสอง ผลการศกึษาพบว่า ลูกคา้ทีม่อีายุ อาชพี และความชอบส่วนบุคคลต่างกนั มคี่าใชจ้่ายทีซ่ือ้เครื่องยนต์มอื
สองจากประเทศญีปุ่่ น แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ 
คลงัเจรญิผล (2556) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารและการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมใน
การซือ้รถมอืสองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายในดา้น 
เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรถยนตม์อืสองในเรื่องของระบบเกยีรร์ถยนต์ และวธิกีารช าระเงนิ ซึง่กล่าวไว้
ว่า ผู้บรโิภคเพศชายและเพศหญิงมพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์มอืสองในเรื่องระบบเกยีร์รถยนต์และการช าระเงนิ 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากเพศชายมคีวามสนใจเรื่องรถยนต์มากกว่าเพศหญิง 
จงึท าใหเ้พศชายมคีวามสนใจในเรื่องระบบเกยีรม์ากกว่าเพศหญงิ 
 ด้านอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์ใช้แลว้ ด้านจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว 
และ ดา้นราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 
ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยต้าชวัร ์ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์
ใช้แล้ว มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่ช่วงอายุดงักล่าว มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนค่อนขา้งสูง และส่วนใหญ่มคีวาม
ตอ้งการซือ้รุ่นรถยนต/์เครื่องยนต์ ทีแ่ตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน โดยรุ่นรถยนต์ต่างๆ นัน้ มรีาคาสงู จงึใชร้ะยะเวลา
ในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้มากว่าช่วงอายุอื่นๆ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์
ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใชแ้ลว้ และ ดา้นราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ มาก
ทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นผูท้ีท่ างานมาสกัระยะหนึ่งแลว้ มรีายไดค้่อนขา้งสงูและมัน่คงอกี
ทัง้มเีงนิออมค่อนขา้งมาก จงึมกี าลงัในการจ่ายเงนิดาวน์และราคารถยนต์ใชแ้ลว้มากกว่าผูบ้รโิภคทีอ่ายุน้อยกว่า 
ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในวยัท างานช่วงต้นรายไดย้งัไม่สงูมากนัก และมเีงนิออมค่อนขา้งน้อย อกีทัง้
คนที่มอีายุมากขึน้จะเลอืกใช้รถที่มรีาคาเฉลี่ยสูงขึน้ ทัง้นี้เกดิจากคนที่มอีายุมากขึน้จ ะมรีายได้สูงขึน้ตามล าดบั            
ท าใหม้กี าลงัซือ้มากขึน้ จงึท าให้มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร ์ในดา้นเงนิดาวน์และ
ราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ ของอายุมคีวามแตกต่างกนั  
 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตพิงศ ์โพธิโ์ชต ิ(2555) ทีศ่กึษาเกีย่วปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องยนตม์อืสองจากประเทศญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี ซีง่ปัจจยัเหล่านี้ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยั
ทางการตลาด และความรูค้วามเขา้ใจในเครื่องยนตม์อืสอง ผลการศกึษาพบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุ อาชพี และความชอบ
ส่วนบุคคลต่างกนั มีค่าใช้จ่ายที่ซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ น แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ องิอร ชยัยนัต์ (2550) เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการซือ้รถยนต์
มอืสองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอายุมคีวามสัมพนัธ์กบัความต้องการซื้อรถยนต์มอืสองของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.01 อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีด้าน
ประชากรศาสตร ์ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ไดก้ล่าวไวว้่า อายุ เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัใน
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เรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี
มากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะทีค่นอายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลก
ในแง่รา้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลักษณะการใชส้ื่อมวลชนกต่็างกนั 
คนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ือ่เพื่อแสวงหาขา่วสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ  
 ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร ์               
ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นราคารถยนต์
ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า  
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้ว                
ศนูยโ์ตโยต้าชวัร ์ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ และดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ 
มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีเ่ป็นหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มกีารวางแผนการแบ่งเงนิเกบ็แยกจากส่วนรายจ่าย
อย่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อจะต้องใช้จ่ายก็ต้องมีการทบทวนและใช้เวลาในการหาช้อมูลก่อนที่จะใช้จ่าย               
อาจเน่ืองมาจากการภาระในการรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในส่วนค่าใชจ้่ายสว่นตวัและในการเลีย้งดบูุตร 
ส่วนผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด สามารถใชจ้่ายไดอ้ย่างอสิระ มคีวามต้องการสิง่ใดกต็ดัสนิใจไดเ้ลย โดยไม่ต้อง
ปรกึษาใคร ในดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
นัน้อาจเป็นผู้ที่รายได้มากกว่าและมีความต้องการในการซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า                      
รุ่น ม าต รฐาน  ซึ่ ง รถยนต์ มี ราค าสู งท า ให้ จ าน วน เงิน ดาว น์ สู งต าม ไปด้ว ย  จึงท า ให้ ผู้ บ ริโภ คที่ ม ี                         
หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนยโ์ตโยต้าชวัร์ ดา้นระยะเวลาในการหา
ขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ มากกว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์
ดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้ มากทีส่ดุ เนื่องจาก ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกซือ้รถยนตเ์อนกประสงคส์ าหรบัครอบครวั 
ซึง่เป็นรุ่นรถยนต์/เครื่องยนต ์มากกว่ารุ่นมาตรฐาน มรีาคาสงู เพราะค านึงถงึความคุม้ค่าในการใชง้านร่วมกันกบั
สมาชกิในครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ องิอร ชยัยนัต์ (2550) ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการซือ้รถยนต์
มอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการซือ้รถยนตม์อืสอง
ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และสอดคล้องกับ ชรินทร์ วิจติรแพทย ์
(2546: 100) พบว่า สถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ ญีปุ่่ นขนาดกลางแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัที ่0.05 
 ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร ์               
ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นราคารถยนต์
ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใชแ้ล้วศูนย์ โตโยต้าชวัร ์
ด้านระยะเวลาในการหาข้อมูลและซื้อรถยนต์ใช้แล้วมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มการศึกษาดงักล่าวมีรายได้ระดับ               
ปานกลาง จงึจ าเป็นต้องมีความรอบคอบและถี่ถ้วนในการเลอืกซื้อรถยนต์ให้เหมาะสมกบัรายได้ของตน จงึใช้
ระยะเวลาในการหาขอ้มูลนานกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ซึง่กล่าว
ไว้ว่า การศกึษา เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มกีารศกึษา              
สงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็นคนที่ 
ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ 
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิง่พิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์               
แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 



 10 

 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้ว                 
ศนูยโ์ตโยต้าชวัร ์ในดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ มากทีสุ่ด เนื่องจาก 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญา อาจมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่า มอี านาจการซือ้ทีส่งูกว่าตามไปดว้ย 
ส่วนใหญ่อาจเป็นผู้ที่มีครอบครวัแล้วรถยนต์ที่ซื้อจะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ส าหรบัใช้ในครอบครวั อีกทัง้ 
ผู้บรโิภค อาจมีรสนิยมชื่นชอบรถยนต์ที่มีราคาแพงซึ่งบ่งบอกถึงฐานะในสงัคมที่ดกีว่า จึงพิจารณาซื้อรถยนต์
ประเภทหรูหรา เครื่องยนต์ใหญ่ ท าให้ผู้บรโิภค ที่มรีะดบัการศกึษา สูงกว่าปรญิญาตร ีจ่ายเงนิดาวน์และราคา
รถยนต์ มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภูเบศ พานิชย์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลที่น าเขา้กบัผู้จ าหน่ายอสิระของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตท์ีน่ าเขา้จากผูจ้ าหน่ายอสิระ
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า
มคี่าเฉลีย่ของแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ทีน่ าเขา้จากผูจ้ าหน่ายอสิระโดยรวมต่ํากว่าผูบ้รโิภคที่มี
ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตพิงศ ์โพธิโ์ชต ิ(2555) เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ในการใชเ้ครื่องยนต์มอืสองแตกต่างกนั มคี่าใชจ้่ายที่ซือ้เครื่องยนต์มอืสองจาก
ประเทศญี่ปุ่ นโดยเฉลี่ยต่อครัง้ และการซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (เครีอ่งต่อปี) 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนยโ์ตโยต้าชวัร์ ดา้นจ านวนเงนิ
ดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว และ ด้านราคารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพี เจา้ของกจิการ/ประกอบธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์
ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ทัง้ 2 ดา้น มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูท้ีม่อีาชพี เจา้ของกจิการ/ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
จ าเป็นต้องต้องพบปะ และท าธุรกิจในสงัคมต่างๆ กนั การซื้อรุ่นรถยนต์/เครื่องยนต์ที่มากกว่ารุ่นมาตรฐาน                
อาจบ่งบอกถงึความน่าเชื่อถอื บ่งบอกถงึฐานะทางสงัคม ดูทนัสมยั และสื่อถงึหน้าทีก่ารงานทีป่ระสบความส าเรจ็
แล้วระดับหนึ่ง อีกทัง้ยังเป็นผู้ที่มีรายได้ประจ าสูง สามารถควบคุมรายรบัและรายจ่าย มีอ านาจซื้อรถดีกว่า                 
ผู้มีอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ จิตติพงษ์ โพธิโ์ชติ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องยนตม์อืสองจากประเทศญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี ซีง่ปัจจยัเหล่านี้ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด และความรูค้วามเขา้ใจในเครื่องยนต์มอืสอง ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่มอีายุ 
อาชพี และความชอบส่วนบุคคลต่างกนั มคี่าใชจ้่ายที่ซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร ์                
ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นราคารถยนต์
ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า 
  ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท กนั มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้ว 
ศูนย์โตโยต้าชวัร ์ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ มากทีสุ่ด เนื่องจาก เป็นผูท้ี่มรีะดบัรายได้                
ปานกลาง และอาจเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรจีน มีอาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน ซึ่งอาจท าให้
ระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ นานกว่า เพราะจ าเป็นต้องมคีวามรอบคอบและความถี่ถว้นในการ
เลอืกซือ้รถยนตใ์หเ้หมาะสมกบัรายไดข้อง และยงัตอ้งตระหนกัถงึความจ าเป็นในการซือ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัฐานะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง ปรมะ สตะเวทนิ (2546) ได้กล่าวว่า 
ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม จะเป็นเครื่องชีถ้งึเรื่องทีก่ลุ่มจะสนใจรบัรูข้่าวสารบุคคลทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิและ
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สงัคมที่แตกต่างกนัทัง้การประกอบอาชพี รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรส ย่อมส่งผลต่อการรบัสาร              
ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและครอบครวั รายไดข้องบุคคลแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิ ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัแสดงถงึการมศีกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถงึอ านาจการใชจ้่ายในการบรโิภคขา่วสาร 
ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกจิต ่าจะมกีารศกึษาน้อย ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการรบัรู ้เรยีนรู ้ตลอดจนการแสวงหาความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการดูแลตนเอง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ซึง่กล่าวไว้
ว่า สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถึง อาชพี รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิลอย่าง
ส าคญัต่อปฏิกิรยิาของผู้รบัสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและ
เป้าหมายทีต่่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยต้า
ชวัร ์ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใชแ้ลว้ และ ดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้ มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นผูบ้รโิภคที่
มรีายได้ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป ย่อมมอี านาจการซือ้สงูกว่า สามารถจดัสรรการเงนิและมโีอกาสวางแผนใน
การใชเ้งนิไดม้ากกว่าดว้ย ท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของคณิน ธรรมอทิธศิกัดิ ์สมชาย หมื่นสายญาต ิและ ประพนัธ ์ภกัดกุีล (2552) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อรถยนต์ใช้แลว้ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า อาชพี และรายได้ต่อเดอืนที่ต่างกนั               
มปัีจจยัในการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วแตกต่างกนัตามนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 งานวจิยัของ จติตพิงษ์ 
โพธิโ์ชติ (2555) ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผู้บรโิภคในจงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ในการใชเ้ครื่องยนต์มอืสองแตกต่าง
กนั มีค่าใช้จ่ายที่ซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ นโดยเฉลี่ยต่อครัง้ และการซื้อเครื่ องยนต์มือสองจาก
ประเทศญี่ปุ่ นโดยเฉลีย่ในแต่ละปี (เครีอ่งต่อปี) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ โซเฟีย แวหะมะ (2553) ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองของผู้บรโิภค  
ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสอง
ของผูบ้รโิภคใน เขตอ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่           
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและ 
การน าเสนอ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร์ ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภท
ใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร ์ด้านระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์ใช้แล้ว อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์เพิ่มขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใชแ้ล้วศูนย์โตโยต้าชวัร ์
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (สปัดาห์) เพิม่ขึน้ใน
ระดบัต ่า เนื่องจาก หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจและความตอ้งการในผลติภณัฑ ์จะท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤติกรรมการ
ซื้อที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น อีกทัง้ตราสินค้า Toyota Sure เป็นที่นิยมและรู้จกัแพร่หลาย จึงอาจเป็นสิ่งแรกที่
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ โดยอาจดปัูจจยัดา้นอื่นๆ ประกอบกนั ซึง่เหตุผลดงักล่าวอาจสง่ผลใหส้ว่นประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ นัน้เป็นปัจจัยที่มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ จิตติพงษ์ โพธิโ์ชติ (2555) ปัจจยัที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัทางการตลาด
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ด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับแหล่งที่ซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ น ช่องทางในการเลือกซื้อ
เครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ นและแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
องิอร ชยัยนัต ์(2550) ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการซือ้รถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้
แลว้ศูนยโ์ตโยตา้ชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นราคา
รถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา 
เพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใชแ้ลว้ และดา้นราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภค
เหน็ว่าปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้โดยตรง ผูท้ีใ่หค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามาก ท า
ให้มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์โดยพจิารณาจากราคาของรถยนต์ ราคาค่าอะไหล่ ค่าบ ารุงรกัษา อตัราดอกเบี้ยใน
การช าระ และความเชื่อมัน่ในความโปร่งใส ตามมาตรฐานการประเมินราคาของโตโยชวัร ์ท า ให้ปัจจยัดงักล่าว
สง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัต ่า โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตพิงษ์ โพธิโ์ชต ิ(2555) ปัจจยัที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และความรู้ความเข้าในเครื่องยนต์มือสองมี
ความสมัพันธ์กับแหล่งที่ซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ น ช่องทางการเลือกซื้อเครื่องยนต์มือสองจาก
ประเทศญีปุ่่ น แนวโน้มในการเลอืกซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญีปุ่่ นและแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่น อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โซเฟีย แวหะมะ (2553) ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอื
สองของผูบ้รโิภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า ราคารถยนตม์อืสองมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน เขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตมิา สิง่สม (2555) ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้และความตัง้ใจซือ้ซ ้า
อะไหล่แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสมัพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่แท้โตโยต้าต่อครัง้ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนตใ์ช้
แล้ว และด้านราคารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย เพิม่ขึน้ มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว และด้านราคารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อ เพิ่มขึน้ใน  
ระดบัต ่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคเหน็ว่า การมศีูนยบ์รกิารหลงัการขายทีด่แีละบรกิารไดร้วดเรว็ เช่น บรกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง ครอบคลุมทัว่ประเทศ มชี่องทางการตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ทีส่ะดวก เช่น อเีมลล ์ไลน์ เฟตบุค 
เป็นต้น และการมเีวบ็ไซต์ใหค้น้หาขอ้มูลของรถยนตแ์ละตวัแทนจ าหน่าย เป็นปัจจยัส่วนหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคซือ้
รถยนต์ ซึง่เหน็ไดจ้ากการทีผู่บ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้น สถานทีจ่ดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท าให้
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัต ่า โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542) 
ที่กล่าวว่า ท าเลที่ตัง้ของศูนย์จ าหน่าย  (location) จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ว่าจะขายสินค้า ณ ที่ใด                 
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ถ้าสถานที่ได้เปรียบจะมีโอกาสมากกว่าคู่แข่งขนั สถานที่ตัง้ต้องค านึงถึงการกระจายเชิงกายภาพ  (physical 
distribution) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติพงษ์ โพธิโ์ชติ (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภัณฑ ์
ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และความรูค้วามเขา้ในเครื่องยนต์มอืสองมคีวามสมัพนัธ์กบัแหล่งที่ซื้อ
เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ น ช่องทางการเลอืกซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่ น แนวโน้มในการ
เลอืกซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นและแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดุสติ หลมิเจรญิ (2545) ปัจจยัการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีพบว่าปัจจยัการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บริการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและ
ซื้อรถยนต์ใช้แล้ว อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 
กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ 
จะท าให้พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             
ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ ลดลง ในระดบัต ่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การตรวจสอบของศูนยจ์ าหน่ายฯ มมีาตรฐานทีด่กีว่าตราสนิคา้อื่นๆ แต่ยงัมคีวามคดิเหน็ว่า กระบวนการซือ้ยงัมี
ความซบัซ้อน ไม่สะดวก และล่าช้า การบรกิารด้านการติดต่อกบับรษิัทไฟแนนท์ไม่รวดเรว็ และเสยีเวลามาก               
ทัง้ยงัมคีวามคดิเหน็ในเรื่องความไมส่ะดวกและความล่าชา้ในเรื่องกระบวนการดา้นการช าระเงนิ ซึง่แนวทางปฏบิตัิ
ในดา้นการกระบวนการใหบ้รกิารทีถู่กต้อง รวดเรว็จะเป็นการสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคและตระหนักถงึ
ประสทิธภิาพในการได้รบัการบรกิาร ส่งผลให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมด้านการใช้ระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อ
รถยนต์ใช้แล้วลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) โดยอ้างถึงแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของ Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการใหบ้รกิาร 
(Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวิธกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิารทีน่ าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
เพื่อมอบการให้บรกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็และท าให้ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
และทฤษฎีของ Zeithaml & Bitner (2000: 18-21) ) ซึ่งธรีกติิ นวรตัน ณ อยุธยา (2549: 26-29) ได้อธบิายไวว้่า 
กระบวนการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบ รวมทัง้วิธีการท างาน             
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการสร้างและการน าเสนอบรกิารให้กบัลูกค้า เช่น การตดัสนิใจในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกบัลูกค้า     
(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549 หน้า 54) กระบวนการ จงึเป็นการสรา้งสรรคแ์ละการสง่มอบสว่นประกอบของผลติภณัฑ์
โดยอาศยักระบวนการทีว่างแผนมาเป็นอย่างด ีกลยุทธท์ีส่ าคญัส าหรบัการบรกิารคอื เวลาและประสทิธภิาพในการ
บรกิาร ดงันัน้กระบวนการบรกิารทีด่จีงึควรมคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในการส่งมอบ รวมถงึตอ้งง่ายต่อการ
ปฏบิตัิการ เพื่อที่พนักงานจะไดไ้ม่เกดิความสบัสน ท างานได้อย่างถูกต้องและมแีบบแผนเดยีวกนั และงานที่ได้
ต้องดีมปีระสทิธภิาพ และ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวน            
เงินดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านจ านวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า เนื่องจาก ผู้บริโภคผู้บรโิภคเล็งเห็นความส าคญั          



 14 

ในเรื่องการตรวจสอบมีมาตรฐานที่ดีกว่าตราสินค้าอื่น มีกระบวนการด้านการช าระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว 
กระบวนการซือ้ไม่ซบัซอ้น สะดวก และรวดเรว็ และใหบ้รกิารตดิต่อกบับรษิทัเงนิไฟแนนทอ์ย่างรวดเรว็โดยไม่ตอ้ง
เสยีเวลามาก ผูบ้รโิภคจะน าปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีไปพจิารณาในการตดัสนิซือ้รถยนตไ์ดเ้รว็ขึน้ ควบคู่กบัปัจจยัดา้น
อื่นๆ ท าให้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อระดบัการเกิดพฤติกรรมการซื้อในระดับต ่า โดยสอดคล้องกบังานวิจยั ของ             
คณิน ธรรมอทิธศิกัดิ ์สมชาย หมื่นสายญาต ิและ ประพนัธ ์ภกัดกุีล (2552) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
รถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนต์ใชแ้ลว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 กนั ผลการเรยีงล าดบัของปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้ว โดยรวม ซึ่งปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการเป็นปัจจัยแรกที่ผู้บริโภค                
ใหค้วามส าคญัโดยรวมมากทีสุ่ด ซึง่เกีย่วกบัการนิตกิรรมสญัญาต่างๆ ความประทบัใจในการบรกิารโดยรวม และ
การใหข้อ้มูลทีถู่กต้องชดัเจน สิง่เหล่านี้เป็นปัจจยัทีผู่ซ้ือ้ใหค้วามส าคญั เพราะเป็นเรื่องทีม่ภีาระผูกพนักบัตวัผูซ้ือ้
เป็นระยะเวลานาน  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาใน
การหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์ใช้แลว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้มในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมีความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ เพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชัวร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ ลดลงในระดบัต ่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคเหน็ว่า
ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ เช่น มบีรกิารโทรศพัท์แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อถึงระยะเวลาการน ารถเขา้ตรวจเช็ค
ระยะ ศูนย์บรกิาร มเีครื่องดื่ม และอาหารว่าง ระหว่างรอรถเข้าซ่อม และ ศูนย์บรกิาร ตกแต่งสวยงาม สะอาด 
กว้างขวาง ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ย่อมส่งผลให้เกิด
พฤตกิรรมการซือ้ดว้ยเช่นกนั ท าใหปั้จจยัดงักล่าว สง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในเรื่องการใชร้ะยะเวลาในการ
หาขอ้มูลและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ลดลง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ คลงัเจรญิกุล (2556) คุณภาพการ
บริการและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการซื้อรถมือสองของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อรถยนต์มือสอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดด้านกายภาพและ              
การน าเสนอ ของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 55) ส่วนประสมการตลาดทางด้านกายภาพและการน าเสนอ               
เป็นองคป์ระกอบของธุรกจิบรกิารทีล่กูคา้สามารถมองเหน็และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาและตดัสนิใจซือ้บรกิาร
ได้ ตัวอย่างของสิง่ที่มองเห็นได้ เช่น อาคารส านักงานของบริษัท ท าเลที่ตัง้ รถยนต์ของบริษัท การตกแต่ง
ส านักงานของบรษิทั เครื่องมอืต่างๆ ทีใ่ช ้พนกังาน สญัลกัษณ์ของบรษิทั สิง่พมิพท์ีบ่รษิทัจดัท าหรอืเลอืกใช ้และ
สิง่ทีม่องเหน็ไดต่้างๆ ซึง่สิง่เหล่านี้จะสะทอ้นถงึรปูแบบและคุณภาพของบรษิทั ถงึแมบ้างครัง้สิง่ทีม่ตีวัตนบางอย่าง
อาจไม่มสี่วนช่วยใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพสงูขึน้มากนัก แต่จะช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ และเป็น
การสะทอ้นถงึรสนิยมของลกูคา้ไปดว้ย ซึง่จะเป็นสว่นประกอบในการพจิารณาตดัสนิใจ  
  สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงทางด้านการใช้งาน ความเสี่ยง
ทางดา้นการเงนิ และความเสีย่งทางดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการการซือ้รถยนตป์ระเภทใชแ้ลว้ศนูย์
โตโยตา้ชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 การรบัรู้ความเส่ียงทางด้านการใช้งาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการการซื้อรถยนต์ประเภท            
ใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ 
และ ดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ทีซ่ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม
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ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเสี่ยง ด้านการใช้งาน เพิ่มขึ้น จะท าให้
พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลา               
ในการหาข้อมูลและซื้อรถยนต์ใช้แล้ว และด้านราคารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อ ลดล ง ในระดับต ่า หมายความว่า              
ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ปัจจัยต่างๆ เพื่อลดการรบัรู้ความเสี่ยงด้านการใช้งานมากขึ้น จะท าให้ผู้บรโิภคใช้
ระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ในระดบัต ่า และถ้าผู้ประกอบการมกีารใช้ปัจจยัต่างๆ เพื่อให้
ผูบ้รโิภครบัรูค้วามเสีย่งดา้นการใชง้านลดลง จะท าใหร้าคารถยนตใ์ชแ้ลว้ (บาท) เป็นราคาทีผู่บ้รโิภคเตม็ใจซือ้มาก
ขึน้ในระดบัต ่า อนัเนื่องมาจาก ผูบ้รโิภคเหน็ว่าปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วคลอ้งกบัสมรรถนะการใชง้านของรถยนต์ เช่น 
รถยนต์เคยประสบอุบตัเิหตุมาก่อน สภาพเครื่องยนต์ สภาพของอุปกรณ์ตกแต่ง ขอ้ตกลงทีผู่้ขายได้ตกลงกนัไว ้
และสมรรถนะในการวิง่ มสี่วนส าคญัในการพจิารณาซื้อรถยนต์ใชแ้ลว้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ทะนงศกัดิ ์
ภักดีชน (2557) ทศัคติด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้านความรู้สกึและความเสีย่งด้านผลติภัณฑ์ส่งผลต่อแนวโน้ม              
การตัดสนิในซื้อรถมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทศันคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านความรู้สกึและ  
ความเสีย่งดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อรถมอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 การรบัรู้ความเส่ียงทางด้านการเงิน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้
ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ และ 
ดา้นราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีซ่ือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มใน
ระดบัต ่า กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง ดา้นการเงนิ เพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรม
การซื้อรถยนต์ประเภทใช้แล้วศูนย์โตโยต้าชวัร์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการหา
ขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ และดา้นราคารถยนตใ์ชแ้ล้วทีซ่ือ้ ลดลง ในระดบัต ่า หมายความว่า ถา้ผูป้ระกอบการมี
การใชปั้จจยัต่างๆ เช่น การสร้างความเชื่อมัน่ในเรื่องของราคารถยนต์ว่าถึงแมจ้ะมรีาคาสูงกว่าผู้ขายรายอื่นแต่
คุณภาพรถยนตท์ีซ่ือ้มคีวามคุม้ค่ากบัราคาทีจ่่าย และลดความกงัวลทีว่่าผูบ้รโิภคจะตอ้งเสยีเงนิจ านวนมากในการ
ซ่อมรถยนต์หลงัจากการซื้อแลว้ เพื่อลดการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิมากขึน้ จะท าให้ผูบ้รโิภคใชร้ะยะเวลาใน
การหาขอ้มลูและซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ลดลงและพงึพอใจกบัราคาของรถยนต ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ 
คลงัเจรญิกุล (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพการบริการและการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมใน
การซือ้รถมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ                
รพีพรรณ โสระพนัธ์ (2549: 11 อ้างองิจาก David & Keller 1993) กล่าวว่า ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial 
Risk) เป็นความรู้สกึเสี่ยงจากความไม่ “คุ้มค่า ที่ซื้อสินค้า หรือ อาจสูญเสียเงิน ถ้าหากสนิค้านัน้ไม่สามารถ            
ใชง้านได ้หรอืตอ้งใชต้น้ทุนสงูในการเกบ็รกัษา หรอืสนิคา้หรอืบรกิารนัน้มรีาคาแพงมาก 
 การรบัรู้ความเส่ียงทางด้านสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการการซือ้รถยนต์ประเภทใช้แล้ว
ศูนยโ์ตโยต้าชวัร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการรบัรูค้วาม
เสีย่ง ด้านสงัคม เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ประเภทใชแ้ลว้ศูนยโ์ตโยต้าชวัร์ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ (สปัดาห)์ ลดลง ในระดบัต ่า หมายความว่า 
ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ปัจจยัต่างๆ เพื่อลดการรบัรู้ความเสี่ยงด้านการสงัคมมากขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคใช้
ระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์ใช้แล้ว น้อยลงในระดบัต ่า เนื่องมาจากผู้บรโิภคค านึงถึงปัจจยัในเรื่อง 
ภาพลกัษณ์ของศูนย์ฯ จ าหน่ายต้องเป็นที่ยอมรบัของสงัคม การซื้อรถยนต์ใช้แล้วต้องได้รบัการยอมรบัจากคน 
รอบขา้ง เช่น เพื่อน ญาต ิและคนรู้จกั และการได้รบัความนิยมชื่นชอบจากคนในสงัคม ซึ่งอาจเป็นปัจจยัส าคญั             
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ทีใ่ชใ้นการพจิารณซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ เพราะ ความเสีย่งดา้นสงัคม เป็นความเสีย่งทีเ่ลอืกผลติภณัฑไ์ม่ด ีอาจส่งผล
ให้เกิดความน่าอายในสังคม (Schiffman & Kanuk (2007: 184) และความเสี่ยงทางด้านสังคม หมายถึง               
ความเสีย่งดา้นสงัคม (Social Risk) เป็นความรูส้กึเสีย่งอนัเกดิจากการเสยีเกยีรตยิศชื่อเสยีง หรอืไม่เป็นทีย่อมรบั
ในสงัคม หรอืเกีย่วกบัความนึกคดิของผูอ้ื่นทีต่นเองตดัสนิใจใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้จะถูกมองในแง่ลบ (รพพีรรณ 
โสระพันธ์ 2549: 11 อ้างอิงจาก David & Keller 1993) ถ้าผู้ประกอบการตระหนักถึงความต้องการและความ
คาดหวงัดงักล่าวนี้และเพิม่การรบัรูใ้นเรื่องการซือ้รถยนตใ์ชแ้ล้วโตโยตา้ชวัร ์จะเป็นทีย่อมรบัในสงัคม คนรอบขา้ง 
ไม่สรา้งความอบัอาย จะท าใหร้ะยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ
สวุรรณฤทธิ ์วงศช์อุ่ม (2551) โดยกล่าวไวว้่า ความเสีย่งทางสงัคม (Social Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการ
เลอืกใชบ้รกิารทีด่อ้ยค่าจนส่งผลใหเ้กดิความรูส้กึอบัอายต่อสงัคม เช่น การเลอืกผูใ้หบ้รกิาร หรอื ประเภทบรกิาร
ซึง่ไม่เป็นทีย่อมรบัในสงัคมแลว้ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างทีน่อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการ
เปรยีบเทยีบใหท้ราบถงึขอ้มูลความตอ้งการของประชากรในแต่ละพืน้ที ่เพื่อน ามาใชก้ าหนดกลยุทธท์างการตลาด
กบัผูบ้รโิภคในเต่ละพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม 
 2. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหลงัจากซื้อ รถยนต์
ประเภทใชแ้ลว้ศนูยโ์ตโยตา้ชวัร ์เพื่อน าผลทีไ่ดม้าพฒันา และปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบรุ่นรถยนต/์เครื่องยนต์ทีม่ผีูเ้ลอืกซือ้มาก 5 อบัดบั 
กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และพฤติกรรมในการซื้อรถยนต์ด้านระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์           
ใช้แล้ว ด้านเงนิดาวน์ของรถยนต์ใช้แล้ว และด้านราคารถยนต์ใช้แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผลติ
รถยนตห์รอืศนูยบ์รกิารแต่ละพืน้ที ่ในการวางแผน การลงทุน และการด าเนินงานทางธุรกจิต่อไป 
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ที่ปรึกษา ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อีกทัง้ยังคอยให้ความช่วยเหลือใน
งานวจิยันับ้ตัง้แต่เริม่ตน้ จนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยท์ี่
ปรกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ที่ได้กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้แก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั  
ครัง้นี้ไดร้วมถงึ คณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ และ
คณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ได้อบรม สัง่สอน ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาและให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม          
ซึง่มสีว่นช่วยในการท าวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน 
ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ทุกท่าน 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีค่อยดูแลเอาใจใส ่มอบโอกาสทางการศกึษาและเป็นก าลงัใจในการ
ท าวจิยัครัง้นี้ และขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้เรยีนทุกคน ทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุลวงดว้ยดี 
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 ทา้ยสุดนี้ผูว้จิยัขอมอบความส าเรจ็ ความด ีและประโยชน์ใหก้บัผูอ้ยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ ผูส้นับสนุน
ทุกท่าน ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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