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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ ง น้ีมีวัตถุประสงค์   1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึง ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองตามเต็นท์รถ
มือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ านวน 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 384 
คน ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .97 ผลจากการวิจัยพบว่า  1) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด การ ศึกษาระดับปริญญ าตรี  อา ชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001-20,000 บาท 2) ผู้ตอบ

                                                           
1 นักศกึษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
osmile1111@hotmail.com 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 25



26 
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยการตลาดมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านราคา ตามล าดับ 3) ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  มี 3 ปัจจัย คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของลูกค้าได้ร้อยละ 57 4) 
เปรียบเทียบปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือ
สอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณาปัจจัยการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
ประชากรท่ีมีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองด้านราคา 
แตกต่างกัน และประชากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ต่างกัน มีการ
พิจารณาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการตลาด การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง  
 
Abstract 
 The objectives of the research are 1) to study 
about the marketing factors that affect people’s decision on 
buying a used car in SiSaKet municipality. And, 2) to 
compare the marketing factors that influence people’s 
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decision on buying a used car in SiSaKet municipality 
classified by genders, ages, statuses, educational levels, 
occupations, and monthly incomes. Informants who gave 
the information are some consumers who were deciding to 
buy a used car in 10 used car shops in SiSaKet municipality. 
The 384 samples of informants have gain a confident rate 
.97. It has been found that 1) Most of the informants are 
single females among 21 – 30 years old. They are 
undergraduates and work for private companies that pay 
10,001 – 20,000 monthly. 2) The informants seemed to 
value the marketing factors that influence people’s decision 
on buying a used car in SiSaKet municipality as a very high 
concern. Considering from each aspect, we have found that 
the marketing factors are the most concerned following by 
personnel and price. 3) There are three factors of the 
marketing factors that affect people’s decision on buying a 
used car in SiSaKet municipality: products, prices, and 
distributions. These are able to predict the possibility to buy 
a used car of people 57% accurately. And, 4) According to 
comparing the market factors on people’s decision on 
buying a used car classified by personal factors, it has been 
found that people who have differences in educational 
levels considered the marketing factors that influence the 
decision on buying a used car differently. People who have 
different statuses and educational levels seem to consider 
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the marketing factors that influence the decision on buying 
a used car in prices differently, and people who have 
differences in educational levels considered the marketing 
factors that influence the decision on buying a used car in 
distributions differently.  
 
Keywords: Marketing factors, Decision on buying a used car 
 
บทน า 
 จากภาวะเศรษฐกิ จประเทศไทยในปัจจุบัน ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ท าให้ตลาดรถยนต์มือสองในช่วงท่ี
ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากท้ังในด้านยอดขายและราคาขายท่ี
ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเข้ามาสู่ตลาดของรถยนต์อีโค
คาร์ นโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และล่าสุดจากแคมเปญ
กระตุ้นยอดขายของค่ายรถท่ีออกมาในช่วงภาวะตลาดซบเซา ซ่ึงจะ
ยังคงทยอยออกมาให้เห็น ซ่ึงอาจจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจหันไปซ้ือ
รถยนต์ใหม่กันมากขึ้น ท าให้ตลาดรถมือสองมีรถค้างในระบบมาก 
และในปี 2556 ผู้จ าหน่ายรถมือหน่ึงยังคงเดินหน้าท าการตลาดโดยมี
ข้อเสนอแคมเปญส่งเสริมการขายออกมาเพื่อต่อสู้กัน ท าให้ตลาดรถ
มือสองมีความยากล าบากเพิ่มขึ้น เพราะผู้ซ้ือรถหลายรายมีรถเก่าใน
มือ และต้องการขายเทิร์น รถเก่าก่อนจะซ้ือรถใหม่ ซ่ึงทางผู้รับซ้ือ 
หรือ เต็นท์ ก็ไม่สามารถให้ราคาท่ีต้องการได้ แสดงให้เห็นว่าตลาดรถ
มือสองเองก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดรถยนต์ใน
ภาพรวมเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันการแข่งขันกันในตลาดรถยนต์มือสอง 
ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น เนืองจากผู้ให้บริการทุกราย
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มีเป้าหมายท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ต้องใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ ซ้ือ อีกท้ังในปัจจุบัน
บริษัทรถยนต์ป้ายแดงหันมาทาธุรกิจรถยนต์มือสองเองกันเพิ่มขึ้น เช่น 
โตโยต้าชัวร์ ซ่ึงข้อดีของรถยนต์มือสองของบริษัทรถยนต์ท่ีสร้างขึ้นมา
คือ ความเชื่อมั่น และมาตรฐานของรถยนต์มือสอง เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินการร่วมกันของบริษัทรถยนต์ และตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีความ
พร้อมในเรื่องในเรื่องการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ และอะไหล่ ท าให้รถมือ
สองท่ีติดแบรนด์จากค่ายรถยนต์เหล่าน้ีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงผู้บริโภคมีทัศนคติ ท่ีไม่ดีต่อเต็นท์รถยนต์มือสอง 
เน่ืองจากกลัวว่าทางเต็นท์รถจะน ารถไม่ดีมาเสนอขายและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลรักษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกประการหน่ึง
ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจัย
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ท้ังน้ีเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับผู้ประกอบการท้ังรายเก่าและรายใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 
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วัตถุประสงค์ 
  1. ศึกษาถึงปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อ
ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตท่ีจะท าการศึกษา คือ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือ
สองตามเต็นท์รถมือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ านวน 10 แห่ง 
ได้แก่ หจก.พงษ์นิเวศน์ ชัยรุ่งเรือง333 ซากุระยนต์ ประเสริฐเจริญยนต์ 
หงส์ประสิทธิ์ เทพประสิทธิ์ศรีสะเกษ ปรีชาเจริญยนต์  พีพีออโต้คาร์ 
ดนัยลิสซ่ิง ปุ๋มรถสวย  ด้านเน้ือหา ได้แก่ ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ระยะเวลา
เก็บแบบสอบถามเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2558 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                                                             
 
 
 
                                      
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชพี 
- รายไดต้่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์มือสอง 

ปัจจัยทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
- ด้านกระบวนการ 
- ด้านบุคคล 
- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
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ข้อสมมติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคคล และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 
  2. ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือ
รถยนต์มือสองหรือมาสอบถามข้อมูลตามเต็นท์รถมือสองในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ หจก.พงษ์นิเวศ ชัยรุ่งเรือง333 
ซากุระยนต์ ประเสริฐเจริญยนต์  หงส์ประสิทธิ์ เทพประสิทธิ์ศรีสะเกษ 
ปรีชาเจริญยนต์  พีพีออโต้คาร์ ดนัยลิสซ่ิง และปุ๋มรถสวย   
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองหรือ
มาสอบถามข้อมูลตามเต็นท์รถมือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เน่ืองจากไม่ทราบค่าประชากรแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณของ 
W.G.Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน 
 

สูตร  n = 2
2

(d)
P)Z-P(1  

 
 เมื่อ n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
        P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยต้องการ  (0.5)  
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   Z แทน ความมั่นใจท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 
(มั่นใจ 95%) 

      d แทน  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้
เกิดขึ้นได้  (0.05) 

 
ดังน้ัน เมื่อน ามาแทนค่าสูตรจะได้ ดังน้ี 

 n  = 2
2

(0.05)
0.5)1.96-0.5(1  

  = 384.16 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 1 ฉบับโดยมีลักษณะดังนี้เป็น แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เอง โดยสอบถามผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษท่ีตัดสินใจซ้ือ
รถยนตม์ือสองมีท้ังหมดอยู่ 4 ตอน 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ท้ัง 7 ด้านคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ด้านราคาของสินค้า ด้านการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ ให้บริการ  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 
  ตอนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาและความต้องการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นท่ัวไปท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลศรีสะเกษ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดย 
 1. ผู้วิจัยออกเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถาม
ไปให้กับผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองหรือมาสอบถามข้อมูลตาม
เต็นท์รถมือสอง 
 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละ
ข้อ และนับจ านวนแบบสอบถามให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ แล้วน า
ข้อมูลแบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ังหมดมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็น
ค าถามเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วแปลผลค่าเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 
  3. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression) 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Stepwise 
  4. เปรียบเทียบระดับความเห็นต่อกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบค่า T (t–test) และการทดสอบค่า F    
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(F-test) เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน เมื่อพบความแตกต่างจะ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแบบ LSD 
 
ผลการวิจัย 
         ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด การ ศึกษาระดับป ริญญาตรี  อา ชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
 
    ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
  จากการศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริการ และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นรายด้าน
ได้ดังนี ้
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ สภาพรถยนต์ภายนอก เช่น สีไม่มี
รอยขีดข่วน ไม่มีรอยบุบ  สภาพในการขับขี่ เช่น เครื่องยนต์เดินเรียบ 
ช่วงล่างดี บริษัทตัวแทนจ าหน่ายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความมี
จริยธรรมทางธุรกิจ ความจริงใจซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า อายุการใช้งานของ
รถยนต ์ยี่ห้อหรือตราสินค้าเป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับ มีประเภท
ของรถยนต์ตรงตามท่ีต้องการ เช่น รถกระบะ รถเก๋ง รถอเนกประสงค์ 
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มีปริมาณรถยนต์ให้เลือกเยอะ และขนาดของห้องโดยสารและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก การตกแต่งภายใน ตามล าดับ 
  2. ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความส าคัญกับ ราคามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
จ านวนเงินงวดท่ีต้องผ่อนช าระต่อเดือน บริษัทตัวแทนจ าหน่าย
สามารถจัดหาเงินให้สินเชื่อได้มากกว่าบริษัทตัวแทนจ าหน่ายอื่นๆ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าท า
สัญญา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ) ท่ีเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และราคาอะไหล่และการซ่อมบ ารุงมี
ความเหมาะสม ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยช่องทางจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ บริษัทตัวแทนจ าหน่ายตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการ
เดินทางมาติดต่อ มีท่ีจอดรถส าหรับผู้ ท่ีจะมาติดต่อ บริษัทตัวแทน
จ าหน่ายมีศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ เว็บไซด์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
และมี Call Center ท่ีให้บริการข้อมูล ตามล าดับ 
 4. ปัจจัยส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ สามารถต่อรองราคาซ้ือ-ขายได้ มี
การรับแลกเปลี่ยนรถยนต์หรือตีเทิร์น มีการแจกแถมสินค้าอื่นๆ ให้ฟรี 
เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง ประกันภัย มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอัตรา
ดอกเบี้ยในการผ่อนช าระให้กับลูกค้าในอัตราท่ีต่ าและสมเหตุสมผล มี
การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตามล าดับ 
 5. ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ พนักงานมีความสุภาพเป็นมิตร 
บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ  มีพนักงาน
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เพียงพอและพร้อมท่ีจะให้บริการทันที พนักงานขายให้ค าแนะน าหรือ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พนักงานขายมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเป็นอย่างดี ตามล าดับ 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ การบริการท่ี
รวดเร็วในด้านเอกสาร มีอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัย พร้อมให้บริการ มี
การให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่า - ซ้ือรถยนต์ มีการให้บริการเป็นไป
ตามล าดับก่อน-หลัง และการบริการเสริมภายในส านักงาน เช่น ห้อง
รับรอง นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เครื่องดื่ม ตามล าดับ 
 7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีสีและแสงสว่าง
ภายในสถานประกอบการท่ีเหมาะสม สถานท่ีให้บริการสะอาด และ
เป็นระเบียบ สถานท่ีมีความปลอดภัย มีเทคโนโลยีต่างๆเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า มีการแบ่งแยกสัดส่วนของสถานท่ีไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ห้องรับรองลูกค้า ห้องพนักงาน และห้องรับรองลูกค้า มี
บริการ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ตามล าดับ         
      
 การตัดสินใจการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค  
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 จากการศึกษาการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ซ้ือรถยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ตัดสินใจซื้อเพราะ
รถยนต์มีสภาพรถคุ้มค่ากับจ านวนเงินท่ีซ้ือ รถยนต์มีสภาพท่ีเหมาะสม
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ตรงกับความต้องการใช้งาน ตัดสินใจซ้ือเพราะมั่นใจในรถยนต์ท่ีซ้ือ
จากผู้จัดจ าหน่ายจะไม่มีปัญหา การให้ข้อมูลท่ีเพียงพอและครบถ้วน
จากผู้ขายท าให้ตัดสินใจซื้อได้ ตามล าดับ 
 
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อการ
พยากรณ์ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการให้บริการ สิ่งแวดล้อมในการให้บริการ ตัวแปรตาม คือ 
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย สามารถ
ร่วมกันท านายการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ได้ร้อยละ .57 (R2adj = .57) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .76 (R = .76) 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค  
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ 

ปัจจัย
การตลาด 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ 

1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

   .01   

2. ด้าน
ราคา 

  .01 .01   

3. ด้าน
ช่องทางจัด
จ าหน่าย 

   .01   

 
            การศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยจ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน พบว่า  
 1) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
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 2) ประชาชนท่ีมีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
การพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
มือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้านราคาแตกต่างกัน 
 3) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่า 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือ
สองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม ลูกค้า
ให้ความส าคัญกับสภาพรถยนต์ภายนอก เช่น สีไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มี
รอยบุบ สภาพในการขับขี่ เช่น เครื่องยนต์เดินเรียบ ช่วงล่างดี และ
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ความจริงใจซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จีรพัฒน์ เฉลยวิจิตร (2554: 101) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และแสงรวีย์ พรหมดี (2555: 108) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่อง
สมรรถนะเครื่องยนต์ 
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 2. ด้านราคา จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาเป็น
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผล
การวิ เคราะห์ข้อมูลของลูก ค้า ท่ีตอบแบบสอบถาม ลูก ค้าให้
ความส าคัญกับราคามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ   จ านวน
เงินงวดท่ีต้องผ่อนช าระต่อเดือน  และบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสามารถ
จัดหาเงินให้สินเชื่อได้มากกว่าบริษัทตัวแทนจ าหน่ายอื่นๆ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดาพร ศรีหาแก้ว (2553: 86) ได้ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี  
พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับราคาท่ีมีความเหมาะสม และ ทฤฒมน 
เพชรนุ้ย (2555: 72) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองใน
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับระบบเงิน
ผ่อน 
 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์ มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ี
ตอบแบบสอบถาม ลูกค้าให้ความส าคัญกับ บริษัทตัวแทนจ าหน่าย
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก  สถานท่ีตั้งมีความสะดวก
ในการเดินทางมาติดต่อ และมีท่ีจอดรถส าหรับผู้ ท่ีจะมาติดต่อ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรพัฒน์ เฉลยวิจิตร (2554: 101) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และสุรินทร์ธร ศิธรกุล 
(2551: 67) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
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การเลือกซ้ือรถยนต์มือสองผู้บริโภคในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญในเร่ืองความสะดวกในการมา
ติดต่อเลือกซ้ือ 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรส และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการพิจารณาถึง
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รัชดาพร ศรีหาแก้ว (2553: 83-84) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า 1) อายุท่ีแตกต่าง
กันมีผลท าให้ระดับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคจังหวัด
สระบุรี ไม่แตกต่างกัน 2) อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ระดับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ธร ศิธรกุล (2551: 60–65) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
รถยนต์มือสองผู้บริโภคในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  พบว่า 
ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ไม่
แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
        จากการศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
และควรเร่งสร้างภาพพจน์ท่ีดี  ให้มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 
 2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการ
ซ้ือขายรถยนต์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ตั้ง
ราคารถยนต์แต่ละรุ่นให้มีความเหมาะสม  ผู้ประกอบควรสรรหา
บริษัทท่ีให้สินเชื่อรถยนต์มือสองหลายๆ แห่งไว้คอยบริการเมื่อลูกค้า
ต้องการ 
 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ควรเลือกท าเลท่ีตั้ง ศูนย์
จ าหน่ายรถยนต์มือสองให้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางของลูกค้า  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา การ
ดูแลเอาใจใส่  กระตุ้ น ผลักดัน และค าชี้ แนะท่ีมี คุณค่ายิ่ งจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และ ดร.พิมุกต์ สมชอบ รวมท้ังคณาจารย์ทุกท่าน
ท่ีได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อบุญใส คุณแม่ประดับ 
ขันธ์เสน  ผู้ท่ีคอยดูแลและให้ก าลังในการศึกษาครั้งน้ี และให้ความร่วมมือ
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และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระท่ังผู้วิจัยสามารถท าการ
วิจัยในครั้งน้ีได้ส าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณศาสตร์ศิลป์ ทองแรง 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน M.B.A. ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการ
ท าการค้นคว้าอิสระตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ และสุดท้ายขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้า
อิสระฉบับน้ีเพื่อบูชาคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก
ท่าน ท่ีช่วยชี้แนะ และให้โอกาสในการศึกษา คอยเป็นก าลังใจ จนท าให้
งานกาค้นคว้าฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดี 
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