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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภคย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดัสมุทรปราการ โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกคา้
ทีอ่าศยัอยู่ในย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดั สมุทรปราการ ทีซ่ือ้รถยนตม์อืสอง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี
การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 30 - 39 ปี ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญา
ตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป และสถานภาพโสด  
 ทศันคตดิ้านส่วนประสมการตลาดบรกิารของรถยนต์มอืสองโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด พฤตกิรรมการซื้อ
รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีท่่านตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสอง เฉลีย่ประมาณ  6 เดอืน และราคารถยนต์
มอืสองโดยประมาณทีท่่านจะซือ้ เฉลีย่ประมาณ 436,930.54 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลูกค้าที่มอีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั             
มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าย่านถนนศรนีครนิทร์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของลูกค้า
ย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและต ่ามาก และ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ รถยนตม์อืสอง 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study the service marketing mixes in relation to the buying 
behavior of customers used cars on Srinakarin Road in Samutprakarn Province. The sample consumers 
regarding living on Srinakarin Road in Samutprakarn who buy used cars. A consisted of questionnaires was 
the tool used for data collection. In terms of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-
test and one-way analysis of variance for differential analysis, Pearson product moment correlation coefficient 
were applied for correlation testing. 

                                           
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ 
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 The results were as follows: most of the respondents were female, aged between thirty to thirty-nine 
years old, single with a Bachelor's degree or higher, they were occupied as employees at private companies, 
and with a monthly income of between 20,001 to 30,000 Baht. 

The overall attitude towards the service marketing mixes were at the maximum level. The buying 
behaviors of customers regarding used car revealed a six month waiting period before deciding to buying a 
used car. The average amount spent on used cars was 436,930.54 Baht. 

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: consumers of different ages, 
educational levels, occupations and levels income had different levels if influence in terms of the buying 
behavior of custmers on used cars on Srinakarin Road in Samutprakarn Province at a statistically significant 
level of 0.01 and 0.05, respectively. 

The attitudes of the participants regarding the service marketing mixes have a positively and a very 
low and low relationship with the buying behavior of customers on used cars on Srinakarin Road in 
Samutprakarn Province at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. 

 
Key Word: Service Marketing Mixes, Buying Behavior, Customers Used Cars 
 
บทน า 
 ธุรกจิรถมอืสองในบา้นเราในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นมอืเปลีย่นเจา้ของปีละประมาณ 700,000-800,000 กว่าคนั 
และเพิม่สูงขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิ ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในการเลอืกซือ้รถมอืสอง ส่วนใหญ่อยู่ที่ราคาที่ตัง้กนัไวใ้นตลาด            
ซึง่จะเป็นราคาทีผู่ข้าย (เตน็ทร์ถ) ตัง้เอาไวซ้ึง่รวมราคาค่าซ่อมแซม ค่าลงทุนในการปรบัปรุงใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านได้
ทนัท ีราคาจงึอาจสงูอยู่บา้ง ดงันัน้ก่อนทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ควรใชค้วามรอบคอบในการตรวจเชค็ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่รถทีเ่กดิความเสยีหายจากอุบตัเิหตุรา้ยแรงมาก่อนหน้านี้ ถา้หากว่าเจา้ของรถซ่อมแซมรถแค่ใหใ้ชง้านได้ เพื่อเอาไว้
ขายต่อ ร่องรอยต่างๆ จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เพราะถ้าซ่อมกนัจรงิๆ แลว้ราคาค่าซ่อมจะสงูมาก แต่สมยันี้มอีู่คุณภาพ 
ดีๆ  ทีส่ามารถซ่อมงานทีเ่สยีหายมากๆ ให้ดูดเีหมอืนปกต ิดว้ยการเปลีย่นชิน้สว่นและขัน้ตอนการซ่อมทีพ่ถิพีถินั การ
ตรวจเชค็ในบางทกีอ็าจจะดูไม่ออกเหมอืนกนั สิง่ทีเ่ป็นสญัญาณเตอืนเป็นอย่างดอีกีขอ้กค็อื เอกสารจากเจา้ของมพีริุธ
หรอืไม่ตรงกนั หรอืหากมกีารแกไ้ข ควรตรวจสอบอย่างละเอยีด ถ้าพบขอ้สงสยัมากมายในการเรื่องเอกสาร ควรเลีย่ง
ซือ้รถคนัดงักล่าว เพราะปัญหาทีม่อียู่ในรถจะเป็นอะไรทีต่วัแทนจ าหน่ายจะไม่ยอมรบัผดิชอบหลงัจากทีท่่านตดัสนิใจ
ซือ้ไปแลว้ 
 จากแนวโน้มตวัเลขผู้ซื้อรถยนต์มอืสองที่เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษา เรื่อง 
“ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มอืสอง  ของผู้บรโิภคย่านถนนศรนีครนิทร ์ 
จงัหวดัสมุทรปราการ” มาเป็นหวัขอ้ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เนื่องจากย่านถนนศรนีครนิทร ์ จงัหวดัสมุทรปราการ             
มศีูนย์จ าหน่ายรถยนต์มือสองเป็นจ านวนมาก และเป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายรถยนต์มอืสอง เพื่อน าผลวจิยัมาเป็น
แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ ์รถยนตม์อืสอง ของผูบ้รโิภคย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ  จงัหวดั
สมุทรปราการ ใหด้ขีึน้ต่อไป ทัง้ยงัเป็นประโยชน์กบัใหผู้ท้ีส่นใจน าขอ้มลูไปใชต่้อยอดความรูอ้ื่นๆ อกีต่อไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
         1.เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้รถยนตม์อืสองจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
         2.เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค
ย่านถนนศรนีครนิทร ์ จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลูกค้าที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของลูกค้าย่านถนนศรนีครนิทร์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั 

2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตม์อืสองของลกูคา้
ย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาค้นคว้าครัง้น้ี มุ่งศกึษาถงึ “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ซือ้รถยนต์มอืสองของลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดั สมุทรปราการ” โดยมุ่งเน้นศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลและสว่น
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสอง โดยไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาไว ้ดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดัสมุทรปราการ ทีซ่ือ้รถยนต์
มอืสองซึง่พจิารณา จากประเภทรถยนต์ ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 คน รถยนต์นัง่สว่นบุคคลเกนิ 7 คน และ 
รถยนตบ์รรทุกสว่นบุคคล ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดั สมุทรปราการ ทีซ่ื้อ
รถยนต์มอืสอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสตูรไม่ทราบขนาด
ตวัอย่างของ ซึง่จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 384 คน และเพิม่จ านวนตัวอย่างอกี 16คน รวมขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจ ัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539 :41-42) ได้กล่าวว่า 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ การศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพทางครอบครวั ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่
ลกัษณะด้านจติวิทยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้าน
ประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย  

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix, 7Ps) ใช้แนวความคดิของ Kotler (2003 อา้งใน ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์, 2549) ที่กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ (service marketing mix) เน้นถึง
พนักงาน กระบวนการและสิง่แวดล้อมทางกายภาพ จงึประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ 1. คุณภาพ  2. ราคา  3. การจดั
จ าหน่าย 4. การส่งเสรมิการตลาด  5. บุคคล 6. กระบวนการ  7. สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  เนื่องจากธุรกจิรถยนต์มอื
สอง เป็นธุรกจิบรกิารสอดคลอ้งกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มลูมาสรา้งเป็นกรอบ
แนวความคดิและตัง้ค าถามในการประเมนิผลดา้นต่างๆ 
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พฤติกรรมผู้บริโภค ใช้แนวความคิดของ Kotler (2003,  2000) อธิบายเกี่ยวกบัทฤษฎีโมเดลผู้บริโภค
ประกอบดว้ยสิง่กระตุน้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้สง่ผล
ต่อการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัและพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ส าหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคเพื่อทีจ่ะทราบถงึลกัษณะความตอ้งการของผูบ้รโิภค ค าถามทีใ่ช้
เพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where, 
และ How ดงันัน้ผู้วจิยัจึงได้น าข้อมูลมาตัง้ค าถามในพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสอง ได้แก่ การซื้อรถยนต์มือสอง 
ช่วงเวลา ความถี ่จ านวนเงนิทีซ่ือ้ ผูม้สีว่นในการตดัสนิใจ วตัถุประสงคใ์นการซือ้ผลติภณัฑ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง เลือกตัวอย่างโดยจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนของเต๊นท์รถยนต์มือสอง ย่านถนน              
ศรนีครนิทร์ จงัหวดัสมุทรปราการ 60 แห่ง (จาก www.one to car.com สบืค้นวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2558) เลอืกมา  
12 แห่ง สุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างตามความสะดวกในเต๊นทร์ถยนตม์อื
สอง ย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 6 แห่ง จากจ านวน 24 แห่ง 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจยั แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ใช้แบบสอบถามปลายปิด           
แบบค าตอบหลายตวัเลอืก สว่นประสมทางการตลาดบรกิารเป็นค าถามปลายปิด และพฤตกิรรมการซือ้รถยนตม์อืสองของ
ผูบ้รโิภค เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิและประเภทอตัราสว่น  
 การวิเคราะหข์้อมูล  

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธบิายขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้การแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ วเิคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของผู้บรโิภค โดยใช้การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ การหา
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยสถติิทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน
ไดแ้ก่ สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจยั 

การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 285 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.25 อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีระดบัการศึกษาอยู่ระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 
อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 
206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50 และสถานภาพโสด จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการของรถยนต์มือสอง พบว่า ส่วนประสม
การตลาดบรกิารของรถยนต์มอืสองโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของรถยนต์มือสองอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ไดแ้ก่ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ดา้นคุณภาพ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 4.49 4.45 4.34 และ 4.28 ตามล าดบั และผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสม
การตลาดบรกิารของรถยนต์มอืสองอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.17 และ 4.10 ตามล าดบั 
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 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือรถยนตม์ือสองของผู้บริโภค พบว่า ดา้นระยะเวลาทีท่่าน
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 6เดอืน ดา้นราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณทีท่่านจะซือ้ 
(บาทต่อคนั) โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 436,930.54 บาท ดา้นท่านซือ้รถยนต์มอืสองประเภท ไดแ้ก่รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล
ไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 ด้านยี่ห้อรถยนต์มือสองที่ท่านเลือกซื้อ ได้แก่             
โตโยต้า จ านวน 222 คน ด้านบุคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของท่านมากที่สุด  ได้แก่ ตัวท่านเอง 
จ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.25 ดา้นปัจจยัใดทีท่ าใหท้่านเลอืกซือ้รถยนต์มอืสอง ย่านถนนศรนีครนิทร ์จงัหวดั
สมุทรปราการ มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความไวว้างใจในคุณภาพของรถยนต์มอืสองรา้นทีท่่านสนใจ  จ านวน 212 คน คดิเป็น
ร้อยละ 53.00 ด้านวตัถุประสงค์หลกัที่ท่านเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ได้แก่ เพื่อใช้ในการเดินทางไปท างาน  จ านวน               
300 คน คดิเป็น 75.00 ดา้นช่วงเวลาใดทีท่่านเลอืกซือ้รถยนต์มอืสอง ไดแ้ก่ เวลา 13.01 – 16.00 น. จ านวน 198 คน          
คดิเป็น 49.50  
 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ลกัษณะข้อมูลประชากรศาสตร ์
1.1 อายุ ลูกคา้ที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของลูกคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอ

เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอื
สองของลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนต์
มอืสองต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยลกูคา้ทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้
รถยนตม์อืสองของลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจ
ซือ้รถยนตม์อืสองต่อเดอืนมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จติตพิงษ์ โพธิโ์ชต ิ(2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผู้บรโิภคจงัหวดัปทุมธานี และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
ญาณี อุรพีพล (2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั ง่ส่วนบุคคลมือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร  

1.2 ระดบัการศกึษา ลูกคา้ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของลูกคา้ย่าน
ถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั พบว่า ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง
กนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ดา้นราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณทีจ่ะซือ้(บาทต่อคนั) แตกต่างกนั โดยลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี 
มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของลูกคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้น
ราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณทีจ่ะซือ้(บาทต่อคนั) มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จติตพิงษ์ โพธิโ์ชต ิ(2555) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภคจงัหวดัปทุมธานี และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ญาณี อุรพพีล (2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล
มอืสองในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.3 อาชพี ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าย่านถนนศรนีครินทร์
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  พบว่า ด้านระยะเวลาที่ตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสอง            
ต่อเดือน พบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าย่านถนนศรีนครินทร์                 
อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสองต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ รบัจ้าง ข้าราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ  และ               
นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าย่านถนนศรีนครินทร์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ                 
จงัหวดัสมุทรปราการ ด้านระยะเวลาที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองต่อเดือนมากที่สุด สอดคลล้องกบังานวิจัย ของ                 
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ศริริตัน์ อมรประเสรฐิชยั (2555) ศกึษาเรื่อง ทศันคติ ความพึงพอใจที่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อซ ้าส าหรบั
รถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดา้นราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณที่จะซื้อ (บาทต่อคนั) พบว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้รถยนตม์อืสองของลูกคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นราคารถยนต์
มอืสองโดยประมาณทีจ่ะซือ้ (บาทต่อคนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยลกูคา้ทีม่อีาชพีธุรกจิ
ส่วนตัว/ เจ้าของธุรกิจ มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของลูกค้าย่านถนนศรนีครนิทร์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ ด้านราคารถยนต์มือสองโดยประมาณที่จะซื้อ (บาทต่อคนั) มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยั             
วรีชยั ไชยศริ ิ(2558) ศกึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นผลติภณัฑแ์ละการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิของผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลูกค้าที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของ
ลูกค้าย่านถนนศรีนครนิทร์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ระยะเวลาที่ตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองต่อเดอืน พบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
รถยนตม์อืสองของลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจ
ซือ้รถยนต์มอืสองต่อเดอืน แตกต่างกนั โดยลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,000 – 49,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้
รถยนตม์อืสองของลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจ
ซื้อรถยนต์มือสองต่อเดือนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรชัย ไชยศิริ (2558) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้าน
ผลติภัณฑ์และการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ จติตพิงษ์ โพธิโ์ชต ิ(2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศ
ญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคจงัหวดัปทุมธานี  

ดา้นราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณทีจ่ะซือ้ (บาทต่อคนั) พบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของลูกคา้ย่านถนนศรนีครนิทรอ์ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้น
ราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณที่จะซื้อ (บาทต่อคนั) แตกต่างกนั โดยลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 50,000 บาท            
ขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าย่านถนนศรีนครินทร์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านราคารถยนต์มือสองโดยประมาณที่จะซื้อ (บาทต่อคนั)  มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของ               
จติติพงษ์ โพธิโ์ชติ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของ
ผูบ้รโิภคจงัหวดัปทุมธานี  
 2. ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

2.1 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของ
ลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้รถยนตม์อืสอง
ต่อเดือน พบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านคุณภาพ และด้านลักษณะทางกายภาพ               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของลูกคา้ย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ ด้านระยะเวลาที่ตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสองต่อเดือน โดยมคีวามสมัพันธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ญาณี อุรพพีล (2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลมอืสองในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พชิชาภา 
กิตตินันท์วัฒนา (2555) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์              
นิสสนั มารช์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.2 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มอืสองของ
ลูกค้าย่านถนนศรนีครนิทร์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ด้านราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณ             
ทีจ่ะซือ้ (บาทต่อคนั) พบว่า ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
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รถยนต์มอืสองของลูกคา้ย่านถนนศรนีครนิทร์ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ด้านราคารถยนต์มอื
สองโดยประมาณที่จะซื้อ (บาทต่อคนั) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์มอืสองของลูกค้า
ย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นราคารถยนต์มอืสองโดยประมาณที่จะซื้อ 
(บาทต่อคนั) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 
0.05 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จติตพิงษ์ โพธิโ์ชต ิ(2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีบต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องยนต์มอืสองจากประเทศญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภคจงัหวดัปทุมธานี และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ อุกฤษ อุทยัวฒันา 
(2557) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตม์อืสองของลกูคา้เตน็ทร์ถพฒันสรณ์ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 ผลจากการวจิยั เรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตม์อืสอของ
ลกูคา้ย่านถนนศรนีครนิทร ์ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ผูป้ระกอบการ ควรท าแผนการตลาดจากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยั ส าหรบัการท ากลยุทธ ์วางกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าที่มี อายุ 40 ปีขึ้นไป อาชีพอื่นๆ ได้แก่ รบัจ้าง ข้าราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกิจ  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,000 – 49,999 บาท เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มนี้ รวมถงึจดัท าแผนกลยุทธท์ีจ่ะขยายกลุ่มเป้าหมาย
ใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ เช่น มกีารแจกเอกสาร ใหข้อ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ บรกิารขอ้มูลข่าวสารครบวงจร เพื่อใหม้กีารตดัสนิใจ             
ทีเ่รว็ขึน้ 

2. ผูป้ระกอบการ สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยั โดยการส ารวจความตอ้งการในตลาด ของลกูคา้ทีม่รีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของธุรกจิ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน50,000 บาทขึน้ไป เกีย่วกบัรถยนต์
มอืสองทีส่นใจทัง้เราญี่ปุ่ น รถยุโรป และรถน าเขา้ (Premium Car) รวมถงึมกีารน าเสนอขอ้มูล ราคา รุ่นรถ และการให้
ไฟแนนซข์องสถาบนัการเงนิผ่านเวบ็ไซต ์ใบปลวิ  

3. ผูป้ระกอบการ ควรใหค้วามส าคญักบับรรยากาศภายในรา้น ความสะอาด การตกแต่ง การจดัแนวจอดของ
รถยนต์ที่ขายให้ลูกค้ามีความคล่องตัวทัง้การลองขึ้นรถ การขับ ดูสภาพรอบๆของรถยนต์ น อกจากนี้ควรให้
ความส าคญักบัแสงไฟในโชวร์ูมรถ รวมถงึการแบ่งโซนใหบ้รกิาร หอ้งพกัลกูคา้ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เครื่องดื่ม
ทีใ่หบ้รกิาร  

4. ผู้ประกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคญัการสรรหาหรอืรบัซื้อรถยนต์มือหนึ่ง ถึงแบรนด์
รถยนต์ สภาพเครื่องยนต์ ความสมบูรณ์ การต่อเติมตัวถังรถยนต์ ระบบเบรก ABS (Anti-Lock Braking System) 
ระบบป้องกนัลอ้ลอ็ค ถุงลมนิรภยัและเกยีรอ์ตัโนมตั ิ 

5. ผู้ประกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรมกีารส ารวจราคาตลาดในอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่างต่อเนื่องทัง้
รถยนต์ป้ายแดง และรถยนต์มือสอง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงนิส าหรบัการผ่อนช าระ เพราะมีการ
ปรบัเปลี่ยนตลอดเวลา นอกจากนัน้ควรท าการตลาดร่วมกบัสถาบนัการเงนิในการให้สนิเชื่อไฟแนนซ์ ทัง้ระยะเวลา  
เงนิดาวน์ และอตัราดอกเบีย้  

6. ผูป้ระกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรท าการศกึษาส ารวจท าเลที่ตัง้ของรา้นรถยนต์มอืสองทัง้ดา้นความ
เพยีงพอของทีจ่อด ดา้นการเดนิทาง เพราะเน่ืองจากลูกคา้ต้องเขา้มาดูรถดว้ยตวัเอง นอกจากนี้ควรมกีารขยายสาขา 
ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต  
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7. ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคญัในด้านการบรกิาร ทัง้การแต่งกายที่สุภาพ เรยีบรอ้ย สะอาด เพื่อให้
ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเกดิความเชื่อถอื รวมไปถงึมารยาท การพูดดว้ยวาจาสุภาพ การยิม้แยม้ นอบน้อม ประกอบกบั
ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัรถยนตท์ีข่ายเป็นอย่างด ีสามารถอธบิายใหข้อ้มลูเพิม่เตมิได ้ 

8. ผูป้ระกอบการ ควรใหค้วามส าคญักบัการความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารเพราะถอืเป็นกลยุทธห์ลักในตลาด
การแข่งขนั ขัน้ตอนในการเตรยีมเอกสาร การติดต่อกบัสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิ การท าเรื่องโอนย้ายกรรมสทิธิ ์             
การต่อรองราคาบนความน่าเชื่อถอื  

9. ผู้ประกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการท าการตลาดที่ดึงดูดใจลูกค้า ทัง้การ             
ทดลองขบั การใหข้อ้มูลผ่านช่องทางเวบ็ไซต์รถยนตม์อืสอง ทัง้ราคา ปีรถยนต์ เลขไมลร์ถ มจีดัท ารายการสง่เสรมิการ
ขายผ่านการใหอ้ตัราสนิเชื่อกบัธนาคาร การรบัประกนัหลงัการขาย ฟรภีาษแีละพรบ.ปีแรก เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

ผลจากการวิจัย เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสอง               
ของผูบ้รโิภคย่านถนนศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในงานวจิยั
ต่อไป ดงันี้ 
 1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมายในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ เพราะจะท าใหท้ราบ
ถงึความตอ้งการใชร้ถยนตม์อืสองของลกูคา้แต่ละพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างกนั ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถน ามาประยุกษ์ใชใ้นการ
วางแผนกลยุทธเ์พื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ 

2. ควรท าการศกึษาปัจจยัอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตม์อืสองของผูบ้รโิภค เช่น ปัจจยั
ทางเศรษฐกจิ เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์แนวโน้มการซือ้ซ ้า เป็นต้น เพื่อทีจ่ะ
สามารถไดข้อ้มลูไปพฒันากระบวนการขายรถยนตม์อืสอง 
 3. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจหลงัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสอง เพราะจะท าใหท้ราบถงึการบรกิารหลงั
การขายทีล่กูคา้ตอ้งการ สามารถน ามาปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารหลงัการขายได้ 
 4. ควรศกึษาในกรณีเปรยีบเทยีบกบัรา้นใหบ้รกิารอื่น ๆ ในธุรกจิประเภท เดยีวกนั เพื่อประโยชน์ในการวาง
กลยุทธก์ารตลาด  

5. ควรท าการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา ระหว่างผู้ประกอบการ 
ลกูคา้ เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึได ้และน าผลไปต่อยอดเป็นการพฒันาผลติภณัฑ ์และตลาดต่อไป 
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