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บทคัดย่อ 
 

การศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความ
สะดวกสบายในการซื้อ และด้านการสื่อสารกับผู้บริโภค ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย และ
ด้านความคุ้มค่า ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์รถมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้ด าเนินการวิจัย
แบบส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ ในการวิจัยคือ ผู้ที่ เคยซื้อรถมือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way analysis of variance และ Brown-Forsythe) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ เคยซื้อรถมือสองในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขต
กรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค การรับรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were 1) to study the decision to buy a used car in Bangkok, classified 
by demographic characteristics, including gender, age, education level, occupation, average monthly 
income and marital status, 2) to investigate the factors of marketing mix comprising consumer demand, 
Customer cost, Convenience of purchase and communication with consumers correlating to the decision-
making on buying a used car in Bangkok 3) to examine the perceived risks, comprising product aspects, 
safety and value correlating to the decision-making on buying a used car in Bangkok. This research used a 
survey approach by using questionnaires as a research tool to collect data. The sample group in the 
research had 400 people who bought used cars in Bangkok. The statistics used in the data analysis 
consisted of an independent sample t-test, one-way analysis of variance, Brown-Forsythe, and Pearson 
Correlation. 

The results showed that People who bought a used car in Bangkok with different demographic 
characteristics including age and average monthly income showed different levels of decision making on 
buying a used car with statistically significant at the 0.05 level. In addition, there was a strong positive 
correlation between marketing mix from consumer perspective and the decision-making on buying a used 
car in Bangkok, with statistically significant at the 0.05 level. Also, it found that perceived risks were 
positively and strongly correlated to the decision-making on buying a used car. in Bangkok, with 
statistically significant at the 0.05 level 
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บทน า 
ในปัจจุบันรถยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของประชาชนเป็นอย่างมาก รถยนต์ถูกน ามาใช้เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการด ารงชีวิตในการเดินทาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปท างาน เพื่อการ
พาณิชย์ และการท่องเที่ยวส่วนตัว หรือใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในการด ารงชีวิต การเข้าสังคม เนื่องจากรถยนต์
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถบ่งบอกฐานะในสังคมได้ จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ในความต้องการรถยนต์เพื่อความเป็นส่วนตัว
และความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน รถยนต์จึงถูกนับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญของชีวิต ปริมาณรถยนต์ใน
ปัจจุบันจึงเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันรถยนต์มือสองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้ที่อยากเลือกซื้อรถยนต์แต่เนื่อง
ด้วยมีก าลังทรัพย์หรือมีรายได้ที่ไม่เพียงพอเอื้ออ านวยในการซื้อรถยนต์มือหนึ่ง เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าเป็นอย่างมาก ให้เป็น
ทางเลือก ส าหรับผู้ที่ต้องการครอบครองรถยนต์ในการด าเนินชีวิตและการเดินทาง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดงบประมาณและภาระหนี้สินได้ และมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก (สถาบันยานยนต์, 2562) 

ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองได้ให้ความคิดเห็นว่า ตลาดรถยนต์มือสองในช่วงที่ผ่านมานี้ สวนทางกับตลาด
รถยนต์ใหม่ป้ายแดงตั้งแต่มีการแพร่ระบาดระลอกแรกและระลอกปัจจุบันของโควิด -19 ท าให้ตลาดรถยนต์มือสองไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยท าให้ตลาดรถยนต์มือสองโดยรวมกลับมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5-10% และในช่วงที่ผ่านมา ส าหรับบริษัท
ขณะนี้ได้ปรับแผนการด าเนินธุรกิจ โดยท าการมุ่งเน้นท าตลาดรถยนต์มือสองในกลุ่มกลาง-บนท่ีมีราคาจ าหน่ายอยู่ท่ี 300,000 
บาทจนถึง 1 ล้านบาทเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมาก  
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เนื่องจากตลาดรถยนต์มือสองในประเทศไทยมีหลากหลายกลุ่มลูกค้า มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นเสมอ และมี
แนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้อย่างได้ผล และยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้น 
ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต้องรู้ข้อมูล ความต้องการ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้า เพื่อน ามาปรับกลยุทธ์การขายและบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการ  

การเลือกซื้อรถยนต์มือสองเพื่อน ามาใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป ท้ังความชอบ การรับรู้ประโยชน์ของแต่ละยี่ห้อ 
ประเภทของรถยนต์ จุดประสงค์หลักของการใช้งานท่ีตรงกับตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากผู้ใช้งานมีความหลากหลาย
ทางด้านอาชีพ การใช้ชีวิตประจ าวัน รายได้ อายุ เพศ รสนิยมความชอบส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป กลยุทธ์ทางการตลาดเป็น
สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้สามารถด าเนินธุรกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิผล และยังต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต้องรู้ ต้องเข้าใจ 
พฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลความต้องการขององค์การ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าทุกกลุ่ม 
และอีกหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าและบริการ คือ การตระหนักรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived risk) ซึ่ง
การรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเผชิญกับความเสี่ยงด้านสินค้า ด้าน
ความปลอดภัย ด้านความคุ้มค่าในเรื่องของสินค้าและบริการ  (ภิญโญ ธนวัชรภรณ์, 2565) 

ดังนั้น จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดและการรับรู้
ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจัยที่จะศึกษา ได้แก่ด้าน
ประชากรศาสตร์  ปัจจัยทางการตลาด 4Cs การรับรู้ความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

     2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของลูกค้า 
ด้านความสะดวกสบายในการซื้อ และด้านการสื่อสารกับผู้บริโภค ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย และด้านความ
คุ้มค่า ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้าน

ความสะดวกสบายในการซื้อ และด้านการสื่อสารกับผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง 
3. การรับรู้ความเสี่ยงประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย และด้านความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 (George, Belch, และ Michael, 2015) อธิบายลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) พิจารณาได้จาก 
เพศของบุคคล ช่วงอายุ ขนาดครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่นักการ
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ตลาดส่วนใหญ่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์เพื่อแบ่งส่วนตลาด เพราะท าให้สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจน และใน
การศึกษาตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุของบุคคล ลักษณะการประกอบอาชีพ และรายได้ที่บุคคลได้รับ             
โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการตัดสินใจซือ้สินค้า และอัตราการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพต่อ
การก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีมีแนวโน้มสัมพันธ์กันอย่างสูงในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่ส าคัญ ในเรื่องของพฤติกรรมในการสั่งของเครื่องใช้สูง เพราะเพศที่แตกต่างกันมักจะมี
การเลือกสินค้าท่ีบริโภคต่างกัน รวมทั้งความคิด โดยมีพื้นฐานมาจากการเลี้ยงดู การปลูกฝังนิสัยหรือค่านิยมมาตั้งแต่ในวัยเด็ก
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่แตกต่างกันมาก โดยส่วนใหญ่เพศชายจะถูก
ส่งเสริมให้เกิดความกล้า และรับผิดชอบ โดยจะน าไปสู่การเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ส่วนการปลูกฝังในสตรี จะถูกปลู กฝัง
รูปแบบที่ให้มีความเรียบร้อย และเป็นภรรยาที่ดีซึ่งปลูกฝังในลักษณะของการเป็นผู้ตาม  

2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน ทำให้เกิดเป็นความต้องการสิ่งของ หรือเครื่องใช้ รวมถึงบริการที่               
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นจะมีความช่ืนชอบประสบการณ์ที่ แปลกใหม่อยู่เสมอ และ ชอบสินค้าประเภทสิ่งที่เป็นความ
ทันสมัย ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุมักจะสนใจสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มตาม
พฤติกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสามารถแบ่ง ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคนคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี กลุ่มนี้มักใช้ข้อมูลในการพิจารณาก่อน ไม่ค่อยยึดติด
กับแบรนด์ โดยมีพฤติกรรมที่น่าสนใจคือ คนกลุ่มนี้มองสินค้าแบรนด์ที่เลือกตามยี่ห้อของตนเองที่ถูกลงกว่าตรายี่ห้ออื่นที่หรู
หรือเป็นท่ีนิยมใช้ในกลุ่มคนมีเงิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอ านาจซื้อที่ไม่เพียงพอแต่สิ่งที่กลุ่มนี้แสดงออกมาไม่ได้อยู่ในลักษณะที่มี
ปมด้อยแต่พยายามสร้างความรู้สึกเชิงลบกับตรายี่ห้อหรูๆว่าเป็นเรื่องไร้สาระของคนรวยและสร้างความคิดแบรนด์ของกลุ่ม
ตนเองวา่เป็นตรายี่ห้อท่ีเป็นตัวแทนของความทันสมัย 

กลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-22 ปี คนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อสูงและใช้เวลาในการ
ตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว ไม่ค่อยมีความรอบคอบในการซื้อ เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครอง เนื่องจากวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อกันในเรื่องการสร้างค่านิยมต่างๆ และรูปแบบแนวคิด
ใหม่ๆ เช่นการแต่งตัว ชนิดตราสินค้าของสินค้าท่ีซื้อ และสถานท่ีท่องเที่ยว 

กลุ่มวัยกลางคนจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป ในปัจจุบันจะมีอ านาจในการตัดสินใจในการบริโภค
มากกว่าเมื่อก่อน และจะมีการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการจากยุคที่ผ่านมา กล่าวคือเนื่องจากมีรายได้ มีความทันสมัย
และรับฟังข่าวสารข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ และมีการวางแผนการลงทุนท่ีดี กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่มีความเช่ือมั่น
ในตนเองมากกว่าการเชื่อข้อมูลภายนอก จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากประสบการณ์  

3. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า จะมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับการบริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพดีเนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีการตัดสินใจที่ดีกว่า และมีอาชีพที่สร้างรายได้สูงที่กว่า รวมทั้งข้อมูลและความ
ตระหนักจึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพมากกว่า 

4. อาชีพ (Occupation) แต่ละบุคคลจะมีความจ าเป็นและต้องการในสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงบริการที่แตกต่างกัน 
เช่นเกษตรกรมีความต้องการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ ส่วน
ลูกจา้งบริษัทจะซื้อสิ่งของที่เสริมสร้างบุคลิก นักธุรกิจมักมุ่งเน้นการซื้อสิ่งที่ช่วยสร้างภาพพจน์ให้กับตนเอง เป็นต้น  

5. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) รายได้บุคคลจะกระทบต่อการ
เลือกสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงการบริการ สถานภาพทางเศรษฐกิจอาจสังเกตได้จากรายได้โดยตรงเงินเก็บรวมถึงการออมทรัพย์
รูปแบบต่าง ๆ ทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การซื้อจึงมีความจ าเป็นที่ต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจาก
รายได้เป็นตัวก าหนดการซื้อ คนท่ีมีรายได้น้อยมักซื้อสินค้าที่จ าเป็นเท่านั้น 
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6. สถานภาพสมรส (Status) เป็นสถานะที่บอกถึงการสมรส ได้แก่ สมรส โสด หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย ซึ่งเป็นสิ่ง
หนึ่งที่มีความส าคัญท าให้เกิดความต้องการแบรนด์สินค้าท่ีแตกต่างกันน าไปสู่การซื้อที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่เลือกเครื่องแต่งกาย
ที่ช่วยในการเสริมความโดดเด่นทันสมัยมีเอกลักษณ์สวยงามเหนือระดับส่วนใหญ่จะมีสถานภาพหย่าร้างหรือเป็นหม้าย 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (ณฐมน กัสปะ, 2563) นิยามของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s คือหลักการตลาดแนวใหม่ผ่านมุมมองของผู้บริโภค ที่นักการตลาดต้องท าความเข้าใจลูกค้า และหันมามุ่งเน้น
ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญเป็นหลัก โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ต้นทุนที่ลูกค้ามีในแต่ละกลุ่ม ความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า ซึ่งประกอบด้วย  

1. ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) การจัดจ าหน่ายสินค้าแล้วดูว่าผู้บริโภคจะ
เลือกซื้อไปใช้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายและผู้บริโภคเลือกที่จะรับรูปแบบการบริโภคสินค้า ร้านค้า เจ้าของ
ธุรกิจต้องท าความเข้าใจ ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างแท้จริง            
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากด้านสินค้า(Products) ในส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

2. ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ค านึงถึงต้นทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนทางการ
ธุรกิจคือ เริ่มจากการก าหนดราคาของสินค้า โดยพิจารณาว่าผู้บริโภคต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมาก่อน ก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า
ช้ินนั้น ยกตัวอย่าง เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าเสียเวลา หรือค่าเดินทาง ที่ผู้บริโภคเห็นว่าเงินที่พวกเขาเสียนั้นมีความเหมาะสมกับ
สินค้าหรือการบริการที่ได้รับหรือไม่  

3. ด้านความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค (Consumer’s Convenience) เนื่องจากในปัจจุบันใน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เลือกการสื่อสารกันแบบออนไลน์เนื่องจากช่วยในเรื่องความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าหรือการบริการ
ข้างนอก นักการตลาดจึงต้องเห็นความส าคัญในเรื่องความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็นหลัก ด้วยการเพิ่มสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว มีหลากหลายช่องทางในการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า 
และมีสินค้าความหลากหลายที่เพียงพอกับความต้องการ  

4. ด้านการสื่อสาร (Communication) เพราะการสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่ดีจะสร้างความเชื่อถือในสินค้าและบริการ 
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจต่อแบรนด์ ท าให้มียอดขายเพิ่มขึ้น สร้างฐานลูกค้า ดังนั้นนักการตลาดจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างหรือท า
การสื่อสารที่ตรงประเด็นไปสู่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในตัวสินค้าที่ผู้ผลิตจะน าเสนอ นอกจากนี้ การ
เลือกช่องทางการสื่อสารจะต้องเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและแม่นย า เกิดความรู้สึกประทับใจ และรู้สึกคุ้มค่าเกิดความ
ยินดีที่จะกลับมาซื้อซ้ า 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง 
     Semeijn et al., (2004) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงท่ีจะส่งต่อด้านภาพลักษณ์ของสินค้า มีปัจจัยดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านสินค้า ความกังวลหน้าท่ีของสินค้าโดยองค์รวมที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ การใช้ประโยชน์
จากสินค้าไม่ตรงตามที่ควรจะเป็น และไม่สามารถเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ 

2. ความเสี่ยงด้านความคุ้มค่า คือความรู้สึกต่อสินค้าที่ท าการตัดสินใจซื้อมาจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป และความ
กังวลจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่น ค่าจัดส่ง หรือมีความกังวลว่าเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วจะมีร้านอ่ืนท่ีถูกกว่า 

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความรู้สึก ความเช่ือ และทัศนคติ ว่า อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยเท่าที่ควรจาก
การใช้สินค้าและการบริการที่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสูญเสยีต่างๆ เช่น การได้รับอันตรายจากสนิค้าหรอืการถูก
โจรกรรมทรัพย์สินผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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         แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
Kotler (2003) ได้แบ่งข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็น 5 ขั้นตอนคือ  
1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) กระบวนการ1. การตระหนักถึงความต้องการ หรือการ

ตระหนักถึงปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยที่ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการ
ที่แท้จริงกับความต้องการที่ปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกก็ได้  
      2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้น มีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ การค้นหาข้อมูลแบบธรรมดา ได้แก่ การเปิดรับข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น และในระดับถัดมา บุคคลอาจเข้าสู่การค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น โดยการอ่านหนังสือ การ
สอบถามเพื่อน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้านั้น เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ  
     3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผู้บริโภคจะประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าเชิง
เปรียบเทียบ โดยมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่มคีวามซับซอ้นและหลากหลาย กระบวนการประเมินของผู้บริโภคส่วนใหญ่
มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณาว่าผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจิตใต้ส า นึกและมีเหตุผล
สนับสนุน  
       4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ผู้บริโภคได้พิจารณาทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 และมีการ
จัดล าดับขั้นตอนความชอบ ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่ืนชอบและพอใจมากท่ีสุด  
    5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วผู้บริโภคจะมีความรู้สึกต่อ
ผลิตภัณฑ์นั้น โดยเป็นช่องว่างระหว่างการคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและการท างานของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังไว้ ถ้า
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกผิดหวัง แต่ถ้าตรงกับความคาดหวังก็จะเกิดความรู้สึก
เฉยๆ และถ้าเกินความคาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความพอใจ 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 จากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการส ารวจคือ 384 ราย และ
เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 16 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์เป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์จ านวน 6 ข้อ ซึ่งมีลักษณะค าตอบเป็นชนิดของปลาย
ปิด (Closed-Ended Questionnaire) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 4C ได้แก่ ด้าน
ความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการสื่อสารกับผู้บริโภค ซึ่งมีลักษณะค าตอบ
เป็นชนิดของปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) รวมจ านวน 13 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย และด้านความคุ้มค่าซึ่งมีลักษณะค าตอบเป็นชนิดของ
ปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) รวมจ านวน 10 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale questions) และส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการใช้ ซึ่งมีลักษณะค าตอบเป็นชนิดของ
ปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) รวมจ านวน 16 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
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questions) ก าหนดระดับคะแนนความคิดเห็น 4.21 – 5.00 ระดับดีมาก 3.41 – 4.20 ระดับดี 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย และ 1.00 – 1.80 ระดับน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า                

(α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่า ระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามี
ความเช่ือมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 
แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัคในแต่ละด้านได้ค่า ดังนี้ ความต้องการของผู้บริโภค เท่ากับ 
0.872 ต้นทุนของลูกค้า เท่ากับ 0.888 ความสะดวกสบาย เท่ากับ 0.921 การสื่อสาร เท่ากับ 0.963 สินค้า เท่ากับ 0.954 
ความปลอดภัย เท่ากับ 0.962 ความคุ้มค่า เท่ากับ 0.965การรับรู้ปัญหา เท่ากับ 0.961 การค้นหาข้อมูล เท่ากับ 0.962 การ
ประเมินทางเลือก เท่ากับ 0.968การตัดสินใจซื้อ เท่ากับ 0.963 ความรู้สึกหลังการใช้ เท่ากับ 0.960 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard deviation หรือ S.D.) และใช้สถิติ เชิ งอนุมาน ( Inferential Analysis) 
ประกอบด้วย สถิติ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) การ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
 

ผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 อยู่ในช่วง 31-40 ปี มีจ านวน 

154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีอาชีพ
เป็นลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีรายได้อยู่ที่ 15,001-30,000 บาท จ านวน 153 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C) โดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคอยู่ในระดับดีในทุกๆด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Customer) และด้านการสื่อสาร (Communication) 
ด้านความสะดวกสบายในการซื้อ (Convenience) ด้านต้นทุนของลูกค้า (Cost) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 3.80 4.01 และ 
4.01 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรู้ความเสี่ยง โดยรวมในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านความปลอดภัย และด้านสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 3.94 และ 3.87 
ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านความรู้สึกภายหลังการใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 4.04 4.02 3.98 และ 3.95 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่

เดือน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน พบว่า ผู้ซื้อที่มีเพศ

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน พบว่า ผู้ซื้อที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว ้
  สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน พบว่า ผู้ซื้อที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง                
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
  สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน พบว่า ผู้ซื้อที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน พบว่า              
ผู้ซื้อท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ซื้อที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกัน พบว่า ผู้ซื้อที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C) ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer) ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) ความสะดวกสบายในการซื้อ (Convenience) และการสื่อสาร (Communication) 
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภค (4C) ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค (Customer) ต้นทุนของลูกค้า (Cost) ความสะดวกสบาย
ในการซื้อ (Convenience) และการสื่อสาร (Communication) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทุกๆด้าน ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.01 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C) ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค (Customer) 
ต้นทุนของลูกค้า (Cost) ความสะดวกสบายในการซื้อ (Convenience) และการสื่อสาร (Communication) มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
  สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยงประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย และด้านความคุ้มค่า  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า การับรู้ความเสี่ยงประกอบด้วย ด้าน
สินค้า ด้านความปลอดภัย และด้านความคุ้มค่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทุกๆด้าน ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.01 หมายความว่า การับรู้
ความเสี่ยงประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย ด้านความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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สรุปและอภิปรายผล 
 ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ซื้อที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ซื้อที่มีอายุ 20-30 ปี จะมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มเริ่มต้นเข้าสู่
วัยท างาน เริ่มมีรายได้ในช่วงเริ่มต้น บรรลุนิภาวะแล้ว และมีก าลังทรัพย์ที่เพียงพอในการซื้อรถยนต์มือสองเพราะเป็นราคาที่
เข้าถึงได้ส าหรับคนกลุ่มนี้ ง่ายต่อการท าการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอืสอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ซื้อท่ี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมากที่สุด เนื่องจากก าลังทรัพย์ของ
คนกลุ่มนี้อาจเพียงพอต่อการซื้อรถยนต์มือสองมากกว่ารถยนต์มือมือหนึ่ง และเป็นช่วงรายได้ที่ไม่มากพอส าหรับรถยนต์มือ
หนึ่ง คนกลุ่มนี้จึงสนใจรถยนต์มือสองเป็นทางเลือกหลักในการใช้เป็นพาหนะส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (Eco-Cars) ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโค
คาร์ (Eco-Cars) แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกสบายในการซื้อ และด้านการสื่อสารกับผู้บริโภค พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกด้าน ด้านความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง ลูกค้าต้องท าการเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด การมีรูปแบบ ขนาด ลักษณะหมวดหมู่ของ
รถยนต์มือสองที่หลากหลาย จะท าให้มีโอกาสตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน เนื่องจากวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลไม่
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ เล่าลือเกียรติ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกล
ยุทธ์ทางการตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิ
โคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านต้นทุนของลูกค้า เนื่องจาก ปัจจัยด้าน
ต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญที่ลูกค้าจะท าการพิจารณาเพื่อใช้ในการตัดสนิใจซื้อ เพราะลูกค้าต้องจ ากัดงบประมาณในการซื้อรถยนต์
มือสอง และผู้บริโภคจะค านึงถึงความจ าเป็นของรถยนต์มือสอง การเปรียบเทียบสินค้าด้วยกันเอง ความชอบส่วนตัว การใช้
ชีวิตประจ าวันว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเงิน การที่
ผู้ประกอบการสามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านราคารถยนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองได้อย่างแม่นย าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ  (2563) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสม
ทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม  ออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความสะดวกสบาย เนื่องจากผู้บริโภคต้องการ
เข้าถึงร้านจ าหน่ายสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเงินและเวลา การที่มีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นข้อ
ส าคัญที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขัน และทั้งในตัวสินค้าด้วย การที่รถยนต์มือสองสามารถอ านวย
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้ หรือการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะท าให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อรถยนต์มือสองเพื่อ
น ามาใช้งานให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ (2563) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านความสะดวกสบายของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ด้านการสื่อสาร เนื่องจาก ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้           
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กลยุทธ์ ด้านการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเด็นที่ต้องการสื่อออกไป ถ้าสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับ กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม จะเกิดการรับรู้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและตรงกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย จะช่วยเพิ่มความเข้าใจข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจสารที่เราจะ
สื่อ ส่งผลการตัดสินใจซื้อของลูกค้าง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ (2563) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านการสื่อสารไปยังผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

การรับรู้ความเสี่ยงประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านความปลอดภัย และด้านความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทุกด้าน ด้านสินค้า เนื่องจาก ตัวสินค้านั้นเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะเกิดการสนใจและสังเกตเพื่อใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อ เมื่อลูกค้าเกิดความสนใจจะเริ่มเกิดการสังเกตตัวสินค้า เช่น ลักษณะ รูปร่างและขนาดของสินค้า ถ้า
สิ่งเหล่านี่มีจุดบกพร่องหรือร่องรอยที่ไม่สามารถยอมรับได้ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มื อสองของผู้บริโภค 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ ประภาสัย (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการรับรู้ถึงความเสี่ยง และการรับรู้  คุณค่า 
ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต  กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การ
รับรู้ถึงความเสี่ยงและการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 ด้านความปลอดภัย เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความเช่ือมั่นและ
ประสิทธิภาพในตัวสินค้า ว่าตัวรถยนต์มือสองที่ลูกค้าซื้อไปนั้น จะไม่ส่งผลอันตรายหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บให้กับผู้บริโภคใน
ขณะที่ผู้บริโภคใช้งานสินค้านั้นอยู่และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน สามารถปกป้องตัวลูกค้าได้ มีการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่างๆที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ให้ผู้บริโภครับรู้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณ์กร 
สุปินะ (2560) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงด้านต่างๆ ในบริบทของการซื้อสินค้าออนไลน์ที่จะส่ง
ต่อการตั้งใจซื้อบนอินเทอร์เน็ตส าหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามีความเกี่ยวพันต่อตัวผู้ซื้อสูง  จาก
ผลการวิจัย พบว่ามีเพียงการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ส่งผลการตั้งใจซื้อบนอินเทอร์เน็ตส าหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยัง
ไม่เคยซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามีความเกี่ยวพันต่อตัวผู้ซื้อสูง ด้านความคุ้มค่า เนื่องจาก ผู้บริโภคต้องการใช้สินค้าให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป เพราะว่ารถยนต์มือสองเป็นพาหนะที่ลูกค้าต้องใช้เป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นสินค้าที่มีราคา ดังนั้นลูกค้าจึงเกิดความคาดหวังสูงว่ารถยนต์มือสองที่ได้ท าการตัดสินใจซื้อไปนั้นจะไม่เกิดปัญหา
ภายหลังตามมาในการใช้งาน เช่น รถเสียระหว่างทาง ระยะเวลาการซ่อมที่นานเกิน หรือเกิดปัญหาซ้ าซ้อนหลายๆครั้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชมพู ช่อผกา (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงและส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
ความเสี่ยงด้านค่าคุ้มค่าทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคในเขต  กรุงเทพมหานคร
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าเพศชายที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่ากลุ่มอื่น  

2. ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองควรวางกลยุทธ์ต่างๆ ในการขายรถยนต์มือสองให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพ 
ลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชนท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพโสด ให้สามารถเข้าถึงได้เป็น
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หลักก่อน เนื่องจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่ากลุ่มอื่น 
เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เป็นช่วงเริ่มท างาน เริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมองหายานพาหนะในการเดินทางไปท างาน 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองควรให้ความสนใจส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C) มาก
ขึ้น ควรศึกษาแต่ละปัจจัยและท าความเข้าใจว่ารถยนต์มือสองที่ลูกค้าต้องการหรือมองหาอยู่จริง ๆ น้ันคือแบบใด ต้องตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด  

4. การรับรู้ความเสี่ยง เป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง เนื่องจากเป็น
รถยนต์ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่จึงมีความกังวลกับด้านนี้ไม่น้อย ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์
มือสองจ าเป็นต้องหาวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง  

ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
 2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีค าถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อธุรกิจรถยนต์มือ
สอง เพื่อที่จะได้น าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคมากท่ีสุด  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อที่จะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุว่าเพราะเหตุใดกลุ่มตัวอย่างนี้จึงไม่เคยตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง รวมถึงน ามาวางกลยุทธ์หรือแผนการตลาด เพื่อจะได้
น าไปพัฒนาและเป็นการเปิดกลุ่มตลาดผู้ซื้อในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 

สกุลกิจกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน าการจัดท าสารนิพนธ์นี้ทุกขั้นตอน 
นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
กรุณาของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง และอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์  
จินต์นุพงศ์ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม ให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทาง
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 
 สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอันพึงมี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้การ
สนับสนุนทั้งยังช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจั ยน ามาซึ่งก าลังใจที่ดีในการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ตลอดจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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