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บทคัดย่อ 
 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด-
19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
ค่าความถี ่ (Frequency) ค่าสถิติร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square )เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกชะลอการซื้อออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์  โดยนิยมขอสินเช่ือ
ผ่านธนาคารเพื่อมาซื้อรถยนต์ ซึ่งช่วงราคาท่ีต้องการท่ี 200,001-300,000 บาท เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองเพราะอัตราการผ่อนน้อยและระยะเวลาได้ถึง 84 งวด โดยซื้อรถยนต์ประเภทรถเก๋ง ยี่ห้อท่ี
ต้องการคือ Toyota 
 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่งผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้
เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ด้านรูปแบบการซื้อรถยนต์มือ
สองใดที่ท่านนิยมเลือกซื ้อ และ ด้านราคารถยนต์มือสองที่ท่านต้องการโดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์ ในด้านเหตุผลใดท่ีทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 
19  โดยปัจจัยทางการตลาดเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ ด้านรูปแบบการซื้อรถยนต์มือสองใดท่ี
ท่านนิยมเลือกซื้อ พบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
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ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด และในด้านเหตุผลใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง และ
ด้านราคารถยนต์มือสองที่ท่านต้องการ  ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการ
ตลาด 
 

ABSTRACT 
 Marketing factors affecting the decision to buy a used car After the outbreak of 
COVID-19 among consumers in Bangkok the sample 400 people were taken from service 
users. The tool for collecting the data was a questionnaire, and the data was analyzed by 
using the statistical frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square to 
test the hypothesis. 
 Demographic data found that most of the respondents were female, average age 
between 31-40 years, bachelors' degree or equivalent education private company 
occupation and average monthly income between 20,001-30,000 baht. About used car 
buying behavior After the COVID-19 outbreak among consumers in Bangkok found that 
Most of the respondents chose to delay their buying to wait and see the situation before 
applying for a loan from a bank to buy a car. The desired price ranged between 200,001-
300,000 baht. The reason for the decision to buy a used car was that of the less installment 
rate and up to 84 months installment plan focus on a sedan car and Toyota brand was 
preference. 
 The hypothesis testing the individual factors of the sample affected the decision-
making behavior to buy a used car After the outbreak of COVID-19 among consumers in 
Bangkok, it was found that the average monthly income had a relationship with the 
decision-making behavior of used cars buying Which type of used car do you prefer to buy 
and the price of used cars have no relationship with the personal factors for the reasons 
decision-making to buy a used car under the situation of the COVID-19 epidemics. As for 
the marketing factors comparing purchasing behavior in terms of purchasing a used car, 
which one does you prefer to buy? It was found that in terms of price, distribution 
channels and marketing promotion correlated with marketing factors and what reasons 
did you decide to buy a used car? And how much the price of used cars that you want? 
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Under the Covid-19 epidemic situation, it was discovered that in terms of products, prices, 
distribution channels and marketing promotion there were no relationship with marketing 
factors. 
 

ภูมิหลัง 
 วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
เนื่องจากเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันทั้งโลก บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ McKinsey (3 เมษายน 2563) ชี้ว่า
จากการศึกษามูลค่าของบริษัทท่ัวโลก 3,000 บริษัท พบว่าธุรกิจเกือบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากวิกฤต
ครั้งนี้มากน้อยแตกต่างกันไป ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทาง
อากาศและท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจผลิตยานยนต์และ
ช้ินส่วน ตามลำดับ ส่วนธุรกิจท่ีได้ผลกระทบน้อยคือ ธุรกิจยา ธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจค้าปลีก และยัง
ประเมินว่าในวิกฤตครั้งนี้ธุรกิจการขนส่งทางอากาศของสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบมากกว่าครั้งวิกฤต 
9/11 หรือวิกฤตการเงินโลก 2008 โดยจะหายไปประมาณ 30-70% ของความสามารถในการให้บริการ
ท้ังหมด เทียบกับท่ีหายไป 19% ในช่วงวิกฤต 9/11 และ 11% ในช่วงวิกฤตการเงินโลก 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 1 : จำนวนคนผ่านแดนประเทศไทยปี 2019 – 2020 Mar 

ท่ีมา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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 ในส่วนของรถยนต์มือสอง ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลให้การ

ปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มมากขึ้น ในขณะที่หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์มือสองในไตร

มาส 1 ปี 2563 ลดลงถึง 25% จากเดิมท่ีคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 5% โดยภาพรวมปีนี้คาดว่ายอดขาย

จะลดลงกว่า 20% โดยคาดว่ามีผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองปิดกิจการไปราว 10% 

 กรุงเทพมหานครมีประชากรถึง 5.6 ล้านคน (อ้างอิง อัพเดทล่าสุด 'มท.' สรุปยอดประชากรไทย
ทุกจังหวัดประจำปี 63, ออนไลน์) การคมนาคมส่วนใหญ่ก็ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งในช่วงเวลา
ที่เร่งรีบการแออัดค่อนข้างสูง และยังมีภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคระบาด ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ แทนรถโดยสารสาธารณะ ความต้องการจึงเป็นท่ีน่า
ศึกษาว่าทิศทางของรถยนต์มือสองจะไปในทิศทางที่น่าจับตามองเพราะด้วยเหตุประชาชนส่วนใหญ่ไมม่ี
รถยนต์เป็นของตัวเอง ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ รถยนต์มือสอง จึงเป็นตัวเลือกในการมาใช้ทดแทน
การขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากเป็นท่ีทราบกันอยู่แล้วว่า รถยนต์มือสองราคาถูกว่ารถยนต์ที่ป้าย
แดงมากจึงคิดว่าตัวเลือกนี้น่าจะเป็นส่วนในการหารถยนต์มาใช้ในสถานการณ์นี้  โดยต้องการที่จะศึกษา
เรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด -19 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้จะได้ข้อมูลไว้เป็นแนวทางสำหรับผู้ท่ีสนใจใช้ข้อมูลเบื้องต้น ใน
การกำหนดกลยุทธ์และทางการตลาดในการบริการธุรกิจประเภทดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาประชากรท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 2. ระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาโดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรท่ัวไป ใน กรุงเทพมหานคร 
เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 
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การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
โดยสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และผลงานวิจัยท่ี
ผ่านมา โดยรูปแบบของแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามโดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการโดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อ
เดียว 
 ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกในการเช้าใช้บริการ  เช่น ปัจจัยที่มี
ความสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย) 
 นอกจากผู้วิจัยได้ทำการทดสอบแบบสอบถามโดยทำการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้ 
➢ การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  ทำการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามถึงความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) ว่าแบบสอบถามสามารถวัดได้ครอบคลุม ขอบเขต และ
ครบตามวัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีศึกษาได้ครบถ้วนหรือไม่ โดยนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา
งานวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของงานวิจัย จากนั้นวัดโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index 
: IOC) และเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนจะนำไปใช้ต่อไป 

➢ การทดสอบความเชื่อมั ่น (Reliability)  ได้นำแบบสอบถามที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้วไปทำการ
ทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) จำนวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีหลักเกณฑ์ตรงตามกลุ่มตัวอย่าง
จริงที่กำหนดไว้เพื่อทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถาม รวมทั้งเพื่อนำมาคำนวณหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency) 

โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient- α)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีการรวบรวมดังนี้ 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยที่คาดว่าจะมี

ผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการ ซึ่งได้จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) 

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไป จำนวน 400 ชุด 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลช่วงเวลาเดียว (Cross Sectional Approach) คือเดือน ตุลาคม 2563 – 

ธันวาคม 2563 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เช่น ข้อมูลหรือบทความทางเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ตำราเรียน และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ  
 

สรุปผล 
 การศึกษาวิจัยเรื ่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการ
ระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศ
ชาย อายุ อยู ่ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในครั้งนี ้พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกชะลอการซื ้อออกไปเพื่อรอดู
สถานการณ์ รูปแบบการซื้อโดยขอสินเชื ่อผ่านธนาคาร ช่วงราคาที่ต้องการ 200,001-300,000 บาท 
เหตุผลใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง คือ อัตราการผ่อนน้อยและระยะเวลาได้ถึง 84 งวด 
ประเภทท่ีเลือกซื้อคือ รถเก๋ง และยี่ห้อ Toyota เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด  
 ผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมตลาด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโค

วิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.39, S. D = 0.736) 
 ปัจจัยด้านราคา มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.16 , S. D = 0.851) 
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 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการ

ระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.06, S. D = 0.760) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการ

ระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.07, S. D = 0.809) 
 

อภิปรายผล  
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่งผลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง ในเขต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านรูปแบบการซื้อ
รถยนต์มือสองใดที่ท่านนิยมเลือกซื้อ และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านราคารถยนต์มือสองท่ี
ท่านต้องการ 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ 20,001-30,000 บาทมีช่วง
ราคารถยนต์มือสองที่ต้องการอยู่ที่ 200,001-300,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ อังคะ
นาวินได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสองในเขตจังหวัดชลบุรี ใน 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  
 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง 
หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านรูปแบบการซื้อรถยนต์มือสองใดท่ีท่าน
นิยมเลือกซื้อ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ ด้าน
รูปแบบการซื้อรถยนต์มือสองใดที่ท่านนิยมเลือกซื้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางการตลาด ด้านราคา , ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางการตลาด จะแสดงให้เห็นโดยท้ังหมดมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน มาตรฐานความปลอดภัยความยากง่ายในการ
หาอะไหล่ เครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน สีของรถยนต์ ปีที่ผลิตรถยนต์ ยี่ห้อ , รุ่น มี
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ความน่าเช่ือถือ ตามลำดับ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาด
ของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพลักษณ์ของรถยนต์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านราคา มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยในการผ่อน
ชำระ เงินดาวน์เริ่มต้น ราคาจำหน่าย มีราคาให้เลือกหลากหลาย ตามลำดับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านสถานท่ีจัดจำหน่าย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านสถานท่ี
จัดจำหน่าย มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน มีที ่พื ้นที่กว้างขวาง จอดรถ
สะดวก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยทำเลที่ติดต่อสะดวก หาง่าย มีจุดคัดการกรองอุณหภูมิ เต็นท์นำรถไปให้ดู -
ทดลองขับถึง บ้าน, ที่ทำงาน จำนวนสถานที่บริการและเครือข่ายช่างผู้ชำนาญการ ความสะอาดและ
ปลอดภัยของโชวร์รูม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของ
โรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยการ
ส่งเสริมการตลาด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน ฟรีอบโอโซน ค่าเชื้อโรค 
ภายในห้องโดยสาร, การแถมประกันช้ัน 1, ฟรีประกัน โควิด-19   ตามลำดับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย จำนวน
เงินมัดจำต่ำ, มีบริการรับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง, โปรโมชั่นออกรถ 9,000 บาท, การรับประกันหลัง
การขาย, โปรโมชั่นฟรีดาวน์, รับประกัน เครื่องและ เกียร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง 
หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเหตุผลใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ ด้าน
เหตุผลใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์, ด้านราคา , ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางการตลาด จะแสดงให้เห็นโดยท้ังหมดมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน ยี่ห้อ , รุ่น มีความน่าเชื่อถือ, ปีที่ผลิตรถยนต์,  
เครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์, มาตรฐานความปลอดภัย, ภาพลักษณ์ของรถยนต์, อุปกรณ์ครบถ้วน สี
ของรถยนต์  และความยากง่ายในการหาอะไหล่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านเหตุผลใดที่ทำให้
ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
 ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา มีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน มีราคาให้เลือกหลากหลาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในด้านเหตุผลใดท่ีทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยด้าน
ราคาจำหน่าย, อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ, เงินดาวน์เริ่มต้น และระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านเหตุผลใดท่ีทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผลการศึกษาพบว่า กลุ ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน มีท่ีพื้นท่ีกว้างขวาง 
จอดรถสะดวก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านเหตุผลใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 
ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยด้านทำเลท่ีติดต่อสะดวก หาง่าย, ความสะอาดและปลอดภัย
ของโชว์รูม, เต็นท์นำรถไปให้ทดลองขับถึง บ้าน, ท่ี ทำงาน, มีจุดคัดการกรองอุณหภูมิ และจำนวนสถานท่ี
บริการและเครือข่ายช่างผู้ชำนาญการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านเหตุผลใดท่ีทำให้ท่านตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน การรับประกันหลังการขาย
, รับประกัน เครื่องและ เกียร์, จำนวนเงินมัดจำต่ำ, โปรโมช่ันฟรีดาวน์, มีบริการรับแลกเปล่ียนรถยนต์มือ
สอง, ฟรีอบโอโซน ค่าเชื้อโรค ภายในห้องโดยสาร, ฟรีประกัน โควิด-19, โปรโมชั่นออกรถ 9,000 บาท
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และการแถมประกันช้ัน 1 ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านเหตุผลใดท่ีทำให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสอง ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง 
หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคารถยนต์มือสองท่ีท่านต้องการ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ ด้าน
ราคารถยนต์มือสองที่ท่านต้องการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด โดยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการ
ตลาด จะแสดงให้เห็นว่าด้าน โดยท้ังหมดมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ มี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้านเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์, ความยากง่ายใน
การหาอะไหล่, มาตรฐานความปลอดภัย, ยี่ห้อ, รุ่น มีความน่าเชื่อถือ, สีของรถยนต์, ปีที่ผลิตรถยนต์, 
ภาพลักษณ์ของรถยนต์, อุปกรณ์ครบถ้วน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง 
หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านราคาผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา มีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้านราคาจำหน่าย เงินดาวน์เริ่มต้นอัตราดอกเบ้ียในการผ่อนชำระ 
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ตามลำดับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจาก
การระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีราคาให้เลือกหลากหลาย ไม่มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ทำเล
ท่ีติดต่อสะดวก หาง่าย  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของ
โรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยความสะอาดและปลอดภัยของโชว์รูม  เต็นท์นำรถไปให้ดู-
ทดลองขับถึง บ้าน , ที ่ทำงาน มีจุดคัดการกรองอุณหภูมิ จำนวนสถานที่บริการและเครือข่ายช่าง
ผู้ชำนาญการและมีที่พื้นที่กว้างขวาง จอดรถสะดวก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์
มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน ฟรีประกัน โควิด-19    มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดย  การรับประกันหลังการขาย , รับประกัน เครื่องและ เกียร์, จำนวนเงินมัดจำต่ำ, 
โปรโมชั่นฟรีดาวน์, มีบริการรับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง, ฟรีอบโอโซน ค่าเชื้อโรค ภายในห้องโดยสาร, 
โปรโมชั่นออกรถ 9,000 บาท, การแถมประกันชั้น 1, ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะสรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายหลักจะในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 
ส่วนใหญ่จะมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20 ,001-30,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มนี้มีความ
ต้องการรถยนต์มือสองที่ราคา 200,001-300,000 บาท ประกอบกับอายุการทำงาน รายได้ ต่อเดือนท่ี
ได้รับ กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มควรเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรทำการศึกษาวิจัย ในส่วนของปัจจัยทางการตลาด ในด้าน บุคคล ด้านกระบวนการ และ
ทรัพยากรทางกายภาพ เพิ่มเติม เพื่อนำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อปรับบริการให้ตอบ
โจทย์ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป จะทำการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบในความเหมือนหรือ
แตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในแต่ละจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


