
กระบวนการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองน าเขา้จากประเทศญีปุ่่น  

ของผูบ้ริโภค ในเขต กรุงเทพมหานครฯ 

 

นพวฒัน ์ ทองพึง
1
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดิลล่า  พงศย์ีห่ลา้
2
 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ของ

ผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือ

อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถมือสองน าเข้าจากประเทศ

ญ่ีปุ่น ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเ ข้าจากประเทศญ่ี ปุ่นในเขตกรุงเทพ ที่ มี ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั 3. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้

อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น 4. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ของอะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ภายในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น 

 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในงานวิจัย เกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภค

อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 150 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่การแจงความถี่

ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ Chi-square  t - test และ F 

– Test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1) พบว่า เพศ สถานะภาพ รายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์ กับ 

กระบวนการตัดสนิใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2) พบว่า ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นที่มี 

เพศ  อายุ  รายได้  อาชีพ  แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอะไหล่

รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

 

1. บทน า 

รายงานการจดทะเบียนรถยนต์ไม่เกิน7ที่ น่ังสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 

8,197,012 คัน ทั่วประเทศ จากข้อมูลข้างต้น น้ันจ านวนรถยนต์มีจ านวนที่สูงมาก และเม่ือมีการใช้งาน 

น้ันจ าเป็นที่ต้องมีการดูแลรักษาซ่อมแซม และมีการเปล่ียนอะไหล่อยู่เป็นประจ าเพ่ือให้ ยานพาหนะน้ันมี
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 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2

 ที่ปรึกษาการค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
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ความสมบูรณ์ พร้อมใช้ในการเดินทางอยู่ตลอด ซ่ึงการเปล่ียนอะไหล่ที่เบิกจากศูนย์จะมีราคาค่อนข้างสูง 

ดังน้ันแนวโน้มการเปล่ียนอะไหล่ที่ใช้แล้วและสภาพค่อนข้างใหม่และมีราคาที่ถูกกว่าอะไหล่จากทาง

ศูนย์บริการ ถึง 50-60% และที่ส าคัญในต่างประเทศที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยี เช่นอเมริกา ญ่ีปุ่น 

ราคารถยนต์มีราคาที่ไม่สูง คุณภาพดีได้มาตรฐาน หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเม่ือน ารถเข้าซ่อม และ

ประเมินเปรียบเทยีบราคาในการซ้ือรถยนต์ใหม่น้ันพบว่า ส่วนต่างราคาน้ันไม่ต่างกันมาก ท าให้ประชาชน

ในประเทศเหล่าน้ันเลือกที่จะซ้ือรถใหม่แทนการซ่อมบ ารุง (วัฎจักรรถ 2545 :102) จึงเป็นสาเหตุที่ มี

การน าอะไหล่ช้ินส่วนจากรถที่เกดิอุบัติเหตุเหล่าน้ันและยังมีสภาพที่ดีอยู่ น าเข้ามาจ าหน่ายภายในประเทศ

ไทยจ านวนมากโดยเฉพาะอะไหล่จากประเทศญ่ีปุ่น (รายงานสถิติจ านวนรถจากกรมขนส่งทางบกประจ าปี 

2559) 

อกีทั้งทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกจิและการเงิน แม้อตัราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบ จากราคาน า้มันที่

ปรับลดลงมากแต่ความเสี่ยงต่อภาวะเงินฝืดยังต ่าเพราะอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังเป็นบวก และการ

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย นโยบายการเงินอัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต ่า

ใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรกต็ามเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ และไม่ทั่วถึงท าให้เสถียรภาพของภาค

ครัวเรือน และภาคธุรกจิเปราะบางมากขึ้นบ้าง โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการช าระหน้ีสะท้อนจาก

คุณภาพสนิเช่ือของภาคเอกชนที่ด้อยลงแต่ภาคสถาบันการเงินยังมีความเข้มแขง็พอ ที่จะรองรับผลกระทบ

จากระดับหน้ีเสยีที่เพ่ิมข้ึนได้ (รายงานธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559) 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดธุรกิจค้าขายอะไหล่ใช้แล้วจากต่างประเทศ ที่เรียกกันทั่วไปว่า 

อะไหล่เชียงกงเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่ที่น าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบัน

อะไหล่รถยนต์เชียงกงได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถทุกประเภท (วัฏจักรรถ 2545 : 103) โดยขณะที่

ผู้ท  าวิจัยได้ท าวิจัย อยู่น้ันผู้ท าวิจัยได้ปฏบัิติงานอยู่ที่ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศ

ญ่ีปุ่น ได้เห็นปริมาณการซ้ือที่สูงมากต่อวัน และผู้วิจัยได้สังเกตเห็นการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างและ

หลากหลาย ไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคน้ัน มีเกณฑ์การตัดสินใจซ้ืออย่างไร และเชียงกงน้ันกม็ีจ านวน

มาก แหล่งใหญ่ในปัจจุบันต้ังอยู่ที่ปทุมวัน ซ่ึงของมีราคาสูง และอีกส่วนหน่ึงต้ังอยู่ที่ถนนบางนาตราด ใกล้

กับส านักงานมูลนิธิร่วมกตัญญู บางนา ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นึกถึงเชียงกงคือ อะไหล่ที่น าเข้ามา

จากประเทศญ่ีปุ่น โดยช่ือเชียงกงน้ันเป็นช่ือศาลเจ้าที่มีช่ือเสยีงที่สมัยก่อนจะมีรถเก่าขายอยู่บริเวณน้ัน เมื่อ

ย้ายไปจ าหน่ายอะไหล่มือสองที่ไหนกจ็ะเรียงเชียงกงไปหมด (วัฏจักรรถ 2545: 118) 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากปะเทศญ่ีปุ่น ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถมือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั 
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 2.3 เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือ

สองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น 

 2.4 เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของอะไหล่รถยนต์

มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ภายในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนัของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

 3.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคที่ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้า

จากประเทศญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ

สองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น  

 3.2  ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ภายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ให้ความส าคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 4.1  ท าให้ผู้จ าหน่ายอะไหล่รถมือสองน าเข้าทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออะไหล่รถมือ

สองน าเข้าของผู้ซ้ือ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ซ้ือ 

 4.2  ผู้ที่สนใจในธุรกจิน าเข้าอะไหล่และจ าหน่ายอะไหล่รถมือสองน าเข้า สามารถน าผลงานวิจัย

ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกจิ 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

 5.1 ขอบเขตในด้านประชากร คือ ผู้บริโภคอะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ใน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ตัวอย่างจ านวน150 คน  

 5.2  ขอบเขตในด้านระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล คือต้ังแต่วันที่   1 ถึง  31  เดือน มีนาคม 

พ.ศ.  2560 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยายโดยท าการส ารวจจากตัวอย่างของผู้อุปโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 6 หัวข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพโดยค าถามมีลักษณะปลายปิด เป็นค าถามที่ก  าหนดค าตอบไว้

ล่วงหน้าแล้ว ผู้ตอบจะต้องเลือกค าตอบตามค าตอบที่ก  าหนดไว้ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ

สอง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 6หัวข้อ โดยค าถามมีลักษณะปลายปิด เป็นค าถามที่ก  าหนดค าตอบไว้

ล่วงหน้าแล้ว ผู้ตอบจะต้องเลือกค าตอบตามค าตอบที่ก  าหนดไว้ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาด แสดงระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 15หัวข้อ โดยค าถามมี

ลักษณะ Rating Scale  เป็นค าถามที่ก  าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบอย่างใดอย่างหน่ึงใน 5 

ค าตอบ ซ่ึงเป็นค าตอบในเร่ืองระดับความส าคัญ 

ข้อมูลในตอนที่ 3 ได้ก าหนดระดับ ความส าคัญในแต่ละช่วงไว้ดังน้ี   

ส าคัญมากที่สดุ  5  คะแนน 

ส าคัญมาก   4  คะแนน 

ส าคัญปานกลาง  3  คะแนน 

ส าคัญน้อย   2  คะแนน 

ส าคัญน้อยที่สดุ  1  คะแนน 
 

7. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย รองลงมาเป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 34 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด รายได้ ต ่ากว่า 18,000 บาท 

โดยมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่ 

 ข้อมูลทางด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น พบว่า

ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯตระหนักว่า อะไหล่รถยนต์มือสองยังมีคุณภาพดีอยู่ มีการสอบถามจาก

ผู้เช่ียวชาญมีการเปรียบเทยีบจากคุณภาพของสินค้าได้เปรียบเทยีบสินค้าจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจซ้ือ

ซ้ือจากหน้าร้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและซ้ือซ า้ในผลิตภัณฑเ์ดิม 

 ข้อมูลระดับความส าคัญส่วนประสมทางการคลาด ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่น พบว่า  ให้ความส าคัญกับคุณภาพ มากกว่าอายุการใช้งาน ความเหมาะสมต่อประโยชน์การ

ใช้ มีการเลือกซ้ือที่ร้านค้าอะไหล่รถยนต์มือสอง พนักงานขายให้ค าแนะน ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมระดับความส าคัญ ของส่วนประสมทางการตลาดในด้าน ราคาสูงสุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือ

สองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น กับกระกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศ

ญ่ีปุ่น 

 เพศ ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในด้านความรู้สึกหลัง

การซ้ือและใช้อะไหล่รถยนต์ประเภทน้ันๆ 
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 สถานะภาพ ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในเร่ือง

รับรู้ปัญหาที่จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองความรู้สกึอย่างไรหลังการซ้ือและใช้อะไหล่รถยนต์ 

 รายได้ ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในเร่ืองการรับรู้ปัญหาที่

จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง 

 อาชีพ ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในด้านการรับรู้ปัญหาที่

จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง 

 อายุและการศึกษา ของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นพบว่า ไม่มี

ความสมัพันธ ์ต่อ กระบวนการตัดสนิใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น 

 ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันให้

ความส าคัญกบัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั และไม่แตกต่างกนั ในเร่ืองดังต่อไปนี้  

ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีเพศต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านการลดราคา มีผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือ และพนักงานขายให้ค าแนะน ามีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือ 

ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีการอายุต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านเลือกซ้ือที่ศูนย์บริการ

ซ่อมรถยนต์ด้านการลดราคา มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือ 

ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีรายได้ต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายโดยการเลือกซ้ือที่ร้านค้าอะไหล่รถยนต์มือ2 

ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีอาชีพต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านการเลือกซ้ือที่ศูนย์บริการ

ซ่อมรถยนต์ด้านการส่งเสริมการตลาดในส่วนของพนักงานขายที่ให้ค าแนะน ามีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือ 

ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีการศึกษาต่างกนั และสถานะภาพต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั 

ในระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

กระบวนการ ตัดสินใจ ซ้ืออะไหล่รถยนต์ มือสองน า เ ข้ าจ ากประเทศญ่ี ปุ่น  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังน้ี  

1. การรับรู้ปัญหาที่จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง พบว่า ส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหา

ที่อยากได้อะไหล่ราคาประหยัดคุณภาพดี ทดแทนอะไหล่ที่ช ารุดและอายุการใช้งานที่ยาวนานสาเหตุที่
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ปรากฏผลดังน้ี อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นสนใจสินค้าที่น าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่นที่มีคุณภาพสูงอีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าเบิกใหม่อยู่มาก และเม่ืออะไหล่ที่ใช้งานอยู่ช ารุดจึง

น ามาทดแทนอะไหล่ที่ช ารุด และสุดท้ายอะไหล่ที่น าเข้าจากญ่ีปุ่นน้ันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าอะไหล่

ที่เบิกใหม่จากภายในประเทศ 

2. ได้รับข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ในการขับข่ีค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เนท็และได้รับข้อมูล

จากพนักงานขายสาเหตุที่ปรากฏผลดังน้ี อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองต้องการข้อมูลที่

ถูกต้องชัดเจนจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เน่ืองจากอะไหล่บางช้ินน้ันมีความเกี่ยวข้อต่อระบบความ

ปลอดภัยในการขับข่ีรถยนต์ ต่อมาอาจเป็นเพ่ือน หรือบุคคลที่มีประสบการณ์จาการใช้อะไหล่มือสองใน

ขณะที่น าไปใช้งานขับข่ีจริง ซ่ึงเป็นการบอกต่อข้อมูลในการใช้อะไหล่รถยนต์มือสอง ล าดับต่อมาการหา

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตน้ันท าได้สะดวกรวดเร็วแต่อาจเป็นข้อมูลที่เป็นหรือเทจ็กไ็ด้ เน่ืองจากไม่สามารถ

พิสจูน์ตัวตนขอผู้ให้ข้อมูล ล าดับสุดท้าย พนักงานขายเป็นล าดับสุดท้ายที่จะให้ข้อมูลเน่ืองจากผู้ใช้อะไหล่

น้ันส่วนใหญ่หาข้อมูลตาล าดับก่อนตัดสนิใจซ้ือ 

3. ด้านการประเมินทางเลือกอะไหล่รถยนต์ พบว่า ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองมีการ

เปรียบเทียบจากคุณภาพของสินค้าท าการประเมินจากลักษณะการใช้งาน โดยเลือกจากประเภทอะไหล่

รถยนต์ และ เลือกจากผู้จ าหน่าย ตามล าดับสาเหตุที่ปรากฏผลดังน้ี อาจเป็นเพราะว่าอะไหล่ที่ผลิตจาก

ประเทศญ่ีปุ่นน้ันมีคุณภาพที่สูงถึงแม้จะมีการใช้งานมาบ้างแล้ว แต่คุณภาพกยั็งดีอยู่บางช้ินมีสภาพอยู่ที่

ร้อยละ 70-90 ไม่ว่าจะจ าหน่ายที่ใดกมี็คุณภาพพอๆกัน จึงต้องมีการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าที่ให้ดี

ที่สดุ 

4. ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือของผู้ใช้อะไหล่มือสองฯ พบว่า ได้เปรียบเทียบสินค้าจากหลาย

แหล่งก่อนตัดสนิใจซ้ือ  กลับไปศึกษาหาข้อมูลก่อนซ้ือ   ล าดับความส าคัญก่อนตัดสินใจซ้ือ  และซ้ือทนัที

เม่ือเหน็สาเหตุที่ปรากฏผลดังน้ี อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันมีร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่นจ านวนมาก ท าให้ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน้ันท าการเปรียบเทยีบสินค้าจากหลายๆแหล่ง 

และมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดี สามารถค้นหาข้อมูลหรือติดต่อขอรายละเอียดสินค้าได้จากหลายๆแหล่ง

ได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น  พร้อมกบัศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสนิใจซ้ือ 

5. ช่องทางการซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองฯของผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองพบว่าซ้ือจากหน้าร้าน  

ซ้ือจากคนที่มีความเช่ียวชาญ สั่งซ้ือในอินเตอร์เนท็ และสั่งซ้ือจากศูนย์ซ่อมรถยนต์  สาเหตุที่ปรากฏผล

ดังน้ี อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองต้องการเลือกสินค้าที่มีอยู่ในร้านด้วยตนเองที่สามารถ

พบปะพูดคุยกับเจ้าของร้านหรือผู้น าสินค้าเข้ามาจ าหน่าย หรืออาจจะยังไม่มีความมั่นใจในการซ้ือสินค้า

ผ่านทางอนิเตอร์เนต็และศูนย์ซ่อมรถยนต์ ที่ช่างท าการเลือกสนิค้าให้ 

6. ความรู้สกึหลังการซ้ือและใช้อะไหล่รถยนต์ประเภทน้ันๆ พบว่า มีความพึงพอใจและซ้ือซ า้

ในผลิตภัณฑเ์ดิม  รองลงมาไม่มีความพึงพอใจเปล่ียนตราผลิตภัณฑ์ใหม่ สาเหตุที่ปรากฏผลดังน้ี อาจเป็น

เพราะว่า คุณภาพที่ดีคุณภาพที่สูงอายุการใช้งานที่ยาวนานคุ้มค่าต่อราคาที่ได้รับ ท าให้ผู้ใช้มีความพึง

พอใจและกลับมาซ้ือซ า้ 
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 เม่ือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานะภาพ รายได้ อาชีพ และการศึกษา  

 1. เพศ มีความสัมพันธ์ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศ

ญ่ีปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองความรู้สึกหลังการซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้า

จากประเทศญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและซ้ือซ า้ในผลิตภัณฑ์เดิมสาเหตุที่ปรากฏผล ดังน้ี อาจเป็น

เพราะว่าสินค้าที่ผู้ใช้อะไหล่ได้ซ้ือไปน้ันเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพมีอายุการใช้งานที่คงทนและยาวนานจึงท า

ให้มีความพึงพอใจและกลับมาซ้ือซ า้   

 2. สถานะภาพ มีความสัมพันธ์ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง รับรู้ปัญหาที่จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์

มือสองที่ตระหนักถึงคุณภาพของอะไหล่ที่ยังดีอยู่และความรู้สึกหลังการซ้ือและใช้อะไหล่รถยนต์ที่มีความ

พึงพอใจและซ้ือซ า้ในผลิตภัณฑเ์ดิม สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ ส่วนใหญ่ผู้ที่สมรสแล้วมี จะมีการ

ตระหนักถึงคุณภาพของอะไหล่เป็นส าคัญน้ันอาจบ่งช้ีถึงระดับความปลอดภัยในการใช้งาน โดยสอดคล้อง

กบัความรู้สกึหลังการซ้ือและใช้อะไหล่รถยนต์ ที่ผู้สมรส มีความพึงพอใจและซ้ือซ า้ในผลิตภัณฑเ์ดิม 

 3. รายได  ้มีความสัมพันธ์ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การรับรู้ปัญหาที่จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่

รถยนต์มือสอง สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ  เน่ืองจากสินค้าเป็นสินค้ามือสองอะไหล่มือสอง ที่มี

ราคาต ่าคุณภาพดี ตรงกลุ่มเป้าหมายกบัผู้ที่มีรายได้ไม่สงูกว่า18,000บาทจะมีจ านวนมากที่สดุ 

4. อาชีพ มีความสมัพันธ ์กบักระบวนการตัดสนิใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศ

ญ่ีปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  ในด้าน การรับรู้ปัญหาที่จะต้องเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ

สองเร่ืองคุณภาพที่ดีอยู่ และส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน ล าดับถัดมาท าธุรกิจส่วนตัว รับราชการ และ

นักศึกษา สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นพนักงานเอกชน มีความตระหนักต่อคุณภาพอะไหล่มือสองที่ยังดูที่

ยังดีอยู่ อกีทั้งพนักงานเอกชนที่มีความจ าเป็นในการใช้รถยนต์เดินทางไกลเพ่ือติดต่องานในพ้ืนที่ต่างๆ จึง

ท าให้ตระหนักถึงคุณภาพ ที่จ าเป็นอย่างมากต่อการใช้งานรวมถึงความปลอดภัยในการขับข่ี มากกว่า 

อาชีพอื่นๆ 

 5. อายุ และการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ มีผลการศึกษา

สอดคล้องกบัการศึกษาของ นายสมชาย จักรแก้ว (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ืออะไหล่เชียงกงของเจ้าของรถยนต์บรรทุกในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอด็ จ านวน 80 ราย จ าแนกตามอายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ความไม่สัมพันธ์กันในเร่ืองของ

อายุ และการศึกษา ต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่แตกต่างกัน ในเร่ืองความถี่ในการเปล่ียนอะไหล่บุคคลที่

แนะน า การเลือกประเทศที่มา ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของราคา การเลือกแหล่งผลิตและการ

เลือกใช้อะไหล่เชียงกงอกีคร้ัง สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ที่ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองที่มีอายุ และ

การศึกษาแตกต่างกัน ท าให้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกันออกไป โดยที่อายุ

อาจเป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ในการเลือกซ้ือและใช้งานอะไหล่รถยนต์มือสองที่ยาวนานกว่าคนที่
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อายุน้อยกว่า ส่วนด้านการศึกษาอาจะเป็นส่วนที่ท  าให้มีการรับรู้ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน

ออกไป  

 ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอะไหล่รถยนต์น าเข้าจากประเทศ

ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีดังน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นให้ความส าคัญกับ

คุณภาพ อายุการใช้งาน ตราผลิตภัณฑ์  รูปแบบประเภทอะไหล่รถยนต์ สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็น

เพราะ  อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นน้ัน มีคุณภาพสูงแม้จะผ่านการใช้งานมาแล้ว การ

เลือกซ้ือจ าเป็นต้องใส่ใจกบัคุณภาพ อายุจากการใช้งาน รวมถึงตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม ส่วนรูปแบบใด

กไ็ด้แต่ต้องมีคุณภาพทดีีพร้อมใช้งาน  

2. ดา้นราคา ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นให้ความส าคัญในเร่ือง ความ

เหมาะสมต่อประโยชน์การใช้งาน ความเหมาะสมกบัประเภทสนิค้า ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทยีบ

กบัคุณภาพ ความคุ้มค่าต่อจิตใจที่ชอบของแท้  สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ การใช้งานรถยนต์เป็น

ส่วนที่ส าคัญ โดยมองถึงประเภทอะไหล่ต่างๆ ที่ยังคงมีคุณภาพดีอยู่ และเป็นของแท้ ท าให้เกิดความ

มั่นใจในการใช้งานนอกจากน้ันอะไหล่มือสองราคาจะต่างจาก ของใหม่แกะกล่องอยู่มาก ผู้ใช้อะไหล่

ต้องการประหยัด 

3. ในดา้นของช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมี

การเลือกซ้ือที่ร้านค้าอะไหล่รถยนต์มือสอง เลือกซ้ือในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ซ้ือจากการจัด

จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ และเลือกซ้ือที่ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะสินค้า

เป็นสินค้ามือสอง ลูกค้าจึงมีความจ าเป็นต้องการเปรียบเทียบสภาพสินค้า ณ จุดขาย เพ่ือให้ได้สินค้า

คุณภาพดีที่สุดตามที่ต้องการ หรืออะไหล่รถยนต์มีลายละเอียดของช้ินส่วนต่างๆ มาก จึงท าให้ต้องมา

เลือกสนิค้าที่ร้านค้าโดยตรง 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ให้ความส าคัญ

กับพนักงานขายให้ค าแนะน ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ การลดราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ และราคา

สมาชิกมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ เมื่อได้รับค าแนะน าจาก

พนักงานขายมีส่วนท าให้ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึนเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับอะไหล่มากที่สุด 

สามารถเปรียบเทยีบ และให้ข้อมูลกบัลูกค้าได้โดยละเอียด มากกว่าที่จะลดราคาเพราะเป็นสินค้ามือสองที่

มีราคาต ่าอยู่แล้ว หรือการใช้ราคาสมาชิกกต็าม 

 โดยภาพรวมผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความส าคัญมากที่สุดใน

เร่ือง 1. ราคา 2. ด้านผลิตภัณฑ ์3.ด้านส่งเสริมการตลาด 4. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ตามล าดับ สาเหตุที่

ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ สนิค้ามีราคาถูก ท าให้เกิดความสนใจในด้านผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการตลาด

เป็นสิ่งกระตุ้นผู้ซ้ือ ท าให้ผู้ซ้ือเดินทางมาซ้ือสนิค้าเองที่หน้าร้าน 

 เมื่อเปรียบเทยีบระดับความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองการซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ

สองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานะภาพ รายได้ อาชีพ และการศึกษา 
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1. ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีเพศต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด แตกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านการลดราคา มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

และพนักงานขายให้ค าแนะน ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ สินค้าเป็นสินค้า

มือสอง อย่างไรกต็ามผู้ใช้อะไหล่มือสองฯกยั็งต้องการการลดราคา รวมถึงพนักงานขายเป็นคนที่ให้ข้อมูล

รายละเอยีดกบัสนิค้าได้ดีที่สดุจึงท าให้ เพศที่ต่างกนัมีการตัดสนิใจที่แตกต่างกนั  

2. ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีการอายุต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านเลือกซ้ือที่ศูนย์บริการซ่อม

รถยนต์ ด้านการลดราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ ศูนย์ให้บริการซ่อม

รถยนต์มีค าแนะน าจากช่างที่ช านาญการ อีกทั้งการลดราคาที่ถูกลงจากเดิมเพราะเป็นสินค้ามือสอง กเ็ป็น

ปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้ผู้ใช้อะไหล่ ที่มีอายุต่างกนัตัดสนิใจซ้ืออะไหล่ที่แตกต่างกนั 

3. ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีรายได้ต่างกนั ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ใน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการ

เลือกซ้ือที่ร้านค้าอะไหล่รถยนต์มือสอง สาเหตุที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ รายได้มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

โดยจะต้องเลือกซ้ือที่หน้าร้านเทา่น้ัน 

4. ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่มีอาชีพต่างกัน ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านการเลือกซ้ือที่ศูนย์บริการซ่อม

รถยนต์ ด้านการส่งเสริมการตลาดในส่วนของพนักงานขายที่ให้ค าแนะน ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  สาเหตุ

ที่ปรากฏดังน้ีอาจเป็นเพราะ อาชีพต่างๆ มีความสนใจต่อช่องทางจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันออกไป และ

ค าแนะน าของพนักงานขายอาจส่งผลต่อบางอาชีพ 

5. ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองฯที่ มีการศึกษาต่างกัน และสถานะภาพต่างกัน ให้ระดับ

ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน สาเหตุที่ปรากฏ ดังน้ี อาจเป็นเพราะ  

ระดับการศึกษา และสถานะภาพ ไม่ท าให้เกิดความแตกต่างต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง

การตลาด 
 

9. ขอ้เสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการน าไปใช้ 

  1.1 จากการศึกษาพบว่า ผู้ ซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น น้ัน 

ตระหนักถึงคุณภาพของสนิค้าที่ยังดีอยู่ ดังน้ันผู้ประกอบการน้ันจึงควรต้องใส่ใจในด้านคุณภาพของสินค้า

ที่จะน ามาจ าหน่าย โดยการใส่ใจในการคัดสรรอะไหล่ช้ินส่วนต่างๆ ก่อนน ามาจ าหน่าย 

  1.2 จากการศึกษาพบว่า การซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นน้ันผู้ใช้

อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นซ้ือสินค้าจากหน้าร้านมากกว่าการซ้ือจากช่องทางอื่นๆ 

เพราะฉะน้ันร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์มือสองฯจ าเป็นต้องจัดวางอะไหล่ช้ินส่วนต่างๆให้เป็นระเบียบ 

สามารถเลือกสนิค้าได้ง่าย 
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  1.3 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีความพึง

พอใจในตัวผลิตภัณฑ์และมีการซ้ือซ า้ ดังน้ันทางร้านที่จ าหน่ายอะไหล่มือสอง ควรรักษาระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้อะไหล่มือสองฯโดยการ รับประกนัสนิค้า 

  1.4   จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นใส่ใจสินค้าที่

มีราคาต ่า ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต ่า  

  1.5  จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้อะไหล่รถยนต์มือสองน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นให้ระดับ

ความส าคัญด้านส่งเสริมการตลาดในส่วนของพนักงานขายเป็นส าคัญที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการควรอบรม

ให้ความรู้ข้อมูลสินค้า กับพนักงานขายให้มีความรู้ที่ถูกต้องและเที่ยงตรง เพ่ือน าความรู้และข้อมูลที่ได้

รับมาอธบิายได้ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือการตัดสนิใจซ้ือได้รวดเรว็ย่ิงขึ้น 
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