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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ปจจัยดานประชากร 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4 P ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากร  ดานอายุ 

ดานอาชีพ ดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉล่ียที่ ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

โดยรวมตางกัน และปจจัยดานประชากร ดานเพศ ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

โดยรวมไมตางกัน  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนายและดานสงเสริมการขาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 The objectives of this study were 1)To study a decision to Second hand Car in 

Bangkok. 2) To study to Second hand Car in Bangkok separated by personal characteristics. 

3) To study marketing mix affecting a decision to Second hand Car in Bangkok. 

 From the result, the hypothesis test found that people who purchased 

second-hand cars in Bangkok divided by age, demographic factors, occupations, education 
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and different of average income are affect to purchasing decision process. On the other 

hand, the gender factor in the part of demographic have no effect on purchasing decision 

process. For marketing mix factor (4p) as the product part have no effect on purchasing 

decision process of second-hand cars in Bangkok. However, price, distribution channels, 

and sales promotion have an impact on purchasing decision process of second-hand cars 

in Bangkok. 

Keywords : A Decision to purchase Second hand Car in Bangkok 

บทนํา 

 รถยนตถือเปนปจจัยทีมีความสําคัญมากขึ้น เมื่อประชาชนโดยทั่วไปมีความตองการในดานการ

คมนาคมขนสง เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง และครอบครัว ซึ่งเปนผล จากการที่ระบบการขนสง

สาธารณะยังไมคอยมีความสะดวกสบายเทาที่ควร รวมถึงประชาชนสวนหนึ่งยังตองการมี รถยนตเพื่อใช

แสดงใหเห็นฐานะทางสังคมอีกดวย อยางไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจ และฐานะการเงิน สวนบุคคลของ

ประชาชนสวนหนึ่ง ที่ยังอาจจะไมมีความสามารถหรือความพรอมในการที่จะจัดหาหรือซื้อรถยนตใหมมา

ใชได แตก็ยังมีความตองการใชรถยนตประชาชนกลุมดังกลาวจึงไดหันมาสนใจ และใหความสําคัญกับการ

จัดหาหรือซื้อรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสองมาใชแทนรถยนตใหม ประกอบกับการเปลียนแปลงรูปแบบ

และรสนิยมของผูบริโภครถยนตมีการเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น จึงทําใหมีรถยนตใชแลวทีมีสภาพใหม และทันสมัย

มีใหเลือกมากมาย จึงทําใหตลาดรถยนตใชแลวมีการเติบโตอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร เหตุใดที่

ทําใหผูบริโภคมีเกณฑในการตัดสินใจซื้อรถมือสองมือสอง เพื่อที่จะไดทราบถึงความตองการของผูบริโภค

และทัศนคติที่มีตอการซื้อรถยนตมือสอง และเพื่อที่จะสามารถนํามาพัฒนาในระบบการขายรถยนตมือสอง

ใหดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดานประชากร  

3.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 4P) ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองใน

เขต กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 
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 1.ประชากรในการศึกษา ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาผูบริโภคที่ซื้อรถยนตมือสองที่อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงที่สําคัญและ เปนจุดศูนยกลางทางการ

คมนาคมและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มีความหลากหลายทางความคิด และความหลากหลายในรูปแบบ

การดําเนินชีวิต จึงเปนประชากรที่เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือ

สองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.ประชากรกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่ซื้อรถยนตมือสองที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครที่แนนอน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยาง

ของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 

จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาจํานวนกลุม

ตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง 

 3.การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ดาน ซึ่งไดแก ดานการรับรูปญหา  ดานการ

แสวงหาขอมูล  ดานการประเมินทางเลือก  ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมการผูบริโภค และศึกษา

ปจจัยดานประชากร ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน รวมไปถึงศึกษาปจจัย

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ( 4P) ซึ่งไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัด

จําหนาย  ดานการสงเสริมทางการตลาด 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1.ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากร ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน รวมปจจัยเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาด 4P ซึ่งไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราค ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

2.ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไดแกดาร

การรับรูปญหาและความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหผูที่สนใจที่จะดําเนินธุรกิจ และดานผูประกอบการ ไดนําผลการศึกษาวิจัยในดานปจจัย

ดานประชากร และดานสวนประสมทางการตลาดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาและการบริการให

สอดคลองและตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง  
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดศึกษา คนควาแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่เกี่ยวของกับบทความทางวิชาการตางๆ รวมไป

ถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังนี ้

ความหมายของรถยนต 

 รถยนต หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคล่ือนที่ดวยพลังงานอยางใดอยางหนึ่งและถายทอดลงสู

ลอ เพื่อพาผูขับ ผูโดยสาร หรือส่ิงของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปจจุบัน รถยนตโดยสวนมากไดรับการ

ออกแบบอยางซับซอนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใชงาน หรือใช

สําหรับงานเฉพาะกิจ ในยี่หอตางๆ ที่มีจําหนายในทองตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

(สุนทรี พัชรพันธ อางถึงใน ธัญญชยา ออนคง ,2553:13-14) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับ 

ประชากรศาสตรวาบุคคลแตละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป ทั้งลักษณะที่มองเห็นได จาก

ภายนอกที่บุคคลคนอื่นสามารถมองเห็นไดและลักษณะภายในจิตใจที่ เชน เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได

สังคมและศาสนา เปนตน ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยเหลานี้ จะทําใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลได ชัดเจนขึ้น 

อีกทั้งคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันก็อาจจะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกันเชนกัน  

แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประสมทางการตลาด (4P) 

(Kotler 1997 : 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) หมายถึงตัวแปร

หรือ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

และความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปร

เทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักระบวนการตัดสนิใจซื้อ 

วิเชียรวิทยอุดม (2555) กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวย  5 ขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับผูบริโภค

โดยตรงโดยที่ผูบริโภคนั้นจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับเราจะซื้อหาอะไรและจะซื้อเมื่อใดจากไหนและจะจาย

อยางไรแตการซื้อของผูบริโภคจะถูกจํากัดดวยเรื่องเงินหรือเวลาทาใหรูปแบบการจัดซื้อเปล่ียนไปจากความ

ตั้งใจเดิมกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง  5 ดานประกอบดวย (1) ดานผลการรับรูถึงปญหา (2) ดานการคนหา

ขอมูลขาวสาร (3) ดานการประเมินทางเลือก (4) ดานการซื้อหา (5) ดานการประเมินภายหลังการซื้อ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กุลกัญญา บุษปะบุตร. (2550:  67-70). ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ ตัดสินใจซื้อ

รถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการทดสอบโดยใช แบบสอบถาม กับกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบน
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มาตราฐาน และการทดสอบคาไค-สแควร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวน บุคคลที่มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 

0.05 คือ เพศ อาชีพ สวนอายุ สถานภาพ นั้นไมมีนัยสําคัญทาง สถิติ ณ ระดับ .05 สวนปจจัยทางเศรษฐกิจ

และสังคม พบวา ขนาดรถยนต ผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่ง

สวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 สวนรายได ราคา

ของรถยนต ระยะทางที่ใชในการเดินทาง การบริการ นั้นไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการรวบรวม

ขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึง

ไดจากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยาง

ของ Yamane  เพื่อกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง 

จะเปดตารางที่คาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคล่ือนที่ 5% ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane ไดขนาดของกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

แบบสอบถามที่สรางขึ้นประกอบไปดวย 3 สวนคือ  

 สวนที่ 1. ปจจัยดานประชากรของผูที่ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามเกี่ยวกับดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน 

แบบสอบถามเปนลักษณะแบบมีคําตอบใหเลือก (Multiple Choices) โดยมีจํานวนคําถาม 5 ขอ  

 สวนที่ 2.ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4 P ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด เปนคําถามเพื่อประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ 

(Rating Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ 

 สวนที่ 3.ขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครของ ผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร เปนคําถามเกี่ยวกับดานการรับรูปญหาและความตองการ ดานการแสวงหาความรู 
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ดานการประเมินทางเลือก ดานพฤติกรรมหลังการซื้อเปนคําถามเพื่อประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ 

(Rating Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 16 ขอ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการนําเสนอแบบสอบถามที่สราง

ขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบเรื่องการ

ใชภาษา และขอความใหมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา เมื่อผานการตรวจสอบจากอาจารย

ที่ปรึกษาแลว ผูวิจัยไดทําการนําแบบสอบถามใหกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 

เพื่อตรวจสอบคํานวณหาความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยตรวจสอบจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

SPSS เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาด (Cronbach’s Alpha) เลือกทดสอบหาคาเฉพาะคําถามที่มี

การวัดคาเปนระดับ (Scale) ซึ่งมี 2 สวน คือ คาความเชื่อมั่นสวนประสมทางการตลาด 4 P ดานผลิตภัณฑ 

เทากับ 0.69  ดานราคา เทากับ 0.70  ดานชองทางการจัดจําหนาย เทากับ 0.66  ดานการสงเสริมการ

ทางการตลาด เทากับ 0.66  และคาความเชื่อมั่นของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานการรับรูปญหาและความตองการ เทากับ 0.71  ดานการแสวงหาความรู เทากับ 0.71  

ดานการประเมิณทางเลือก เทากับ 0.70 ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ เทากับ 0.69 ดานพฤติกรรมหลังการ

ซื้อ เทากับ0.73 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการแจกแบบวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนลักษณะทั้งแบบปลายปดและ

แบบปลายเปด โดยในสวนของแบบสอบถามปลายปดผูวิจัยมีตัวเลือกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามได

เลือกตอบ  และในสวนแบบสอบถามปลายเปดผูวิจัยจะกําหนดเฉพาะคําถามใหผูตอบแบบสอบถามสามารถ

แสดงความคิดเห็นในการตอบได  หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดทําการเรียบเรียง และนําไปวิเคราะหดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาสถิติ ซึ่งไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการทําการทดสอบ

สมมติฐานผูวิจัยใชสถิติแบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA 

) หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปรียบเทียบเปนรายคู โดยชวิธี LSD และใชสถิติพหุคูณ (Multiple 

Regression) 

 

 สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรายไดเฉล่ีย 15,000 - 30,000 บาท 

 1.ผลการวิเคราะห กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี

ระดับความสําคัญอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการรับรูปญหาและความตองการ

ดานการแสวงหาขอมูล  ดานการประเมินทางเลือก ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ  และดานพฤติกรรมหลัง

การซื้อ ซึ่งทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ปจจัยดานประชากร 

 2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ตางกัน  ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมตางกัน 

 2.2  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือนที่ตางกัน 

ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

 3.ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 4 P ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 3.1 สวนประสมทางการตลาด 4 P ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือ

สองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 สวนประสมทางการตลาด 4 P ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม

การตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทําการสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ

มาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

1.1 ดานการรับรูปญหาและความตองการของ ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความตองการในการซื้อรถยนตอยูแลว และไดรับ

แรงกระตุนจากผูที่เคยซื้อรถยนตมาใช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อุบลรัตนชมรัตน  (2558) อธิบายถึง

กระบวนการตัดสินใจดานการรับรูปญหาและความตองการวาการรับรูถึงความตองการ  (Need 

Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem Recognition) หมายถึงการที่บุคคลรับรูถึงความตองการ

ภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุนเชนความหิวความกระหายความตองการทางเพศ

ความเจ็บปวดฯลฯซึ่งรวมถึงความตองการของรางกาย  (Physiological Needs) และความตองการที่เปน

ความปรารถนาอันเปนความตองการดานจิตวิทยา  (Psychological Needs) ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับ

หนึ่งจะกลายเปนส่ิงกระตุนบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีตทาใหเขารู

วาจะตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร 

1.2 ดานการแสวงหาขอมูลของ ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคนหาขอมูลรถยนตตามยี่หอ หรือ รุน กอนการตัดสินใจซื้อ 

และมีการสอบถามขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ อุบลรัตนชมรัตน  (2558:20) 

อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจดานการแสวงหาขอมูลวาการแสวงหาขอมูล  (Information Search) เมื่อ

ความตองการถูกกระตุนมากพอและส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อ
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ตอบสนองความตองการทันทีแตถาความตองการไมสามารถตอบสนองความตองการจะถูกจดจําไวเมื่อความ

ตองการที่ถูกกระตุนไดสะสมไวมากพอ 

1.3ดานการประเมินทางเลือกของ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปรียบเทียบราคารถใหมกับรถมือสองกอนการตัดสินใจซื้อ 

และมีการพิจารณาคุณภาพของรถยนต กอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ ณัฐ  ภัทรวัฒน

ถาวร (2558: 20) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจดานการประเมินทางเลือกวาคือการที่ผูบริโภคตองทําการ

กําหนดทางเลือกยกตัวอยางเชนรูปแบบของผลิตภัณฑลักษณะตางๆคุณสมบัติของสินคาราคาขนาดเปนตน

ซึ่งผูบริโภคแตละรายจะมองลักษณะเหลานี้วาเกี่ยวของกับความตองการของตนเองเพียงใดโดยผูบริโภคจะ

ใหความสนใจมากที่สุดกับลักษณะสินคาหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับส่ิงที่ผูบริโภคตองการ 

1.4 ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับมาก ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัดสินใจซื้อรถยนต เพราะมีความพรอมในการซื้อ และ

ตัดสินใจซื้อรถยนตมืองสอง จาก ยี่หอ รุน และราคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ  ชนิดาภาวรณาภรณ  

(2555) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจดานการตัดสินใจซื้อวาการตัดสินใจซื้อคือหลังจากประเมินทางเลือก

ตางๆผูบริโภคจะมีระดับของความพอใจในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆและผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกส่ิงที่

ชอบมากที่สุด 

1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อของ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดรับความพึงพอใจในการซื้อรถยนตมือสอง และแนะนําใหผูอื่น

ซื้อรถยนตมือสอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ  แสงเพชรดาวเวียง (2559) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจ

ดานพฤติกรรมหลังการซื้อวาพฤติกรรมหลังการซื้อ  (Post purchase behavior) ในปจจุบันนักการตลาด

ไมไดสนใจเพราะการซื้อของผูบริโภคยังสนใจตอไปถึงพฤติกรรมและความรูสึกหลังการซื้อของผูบริโภคอีก

ดวยเนื่องจากหากผูบริโภคซื้อสินคาไปใชแลวเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็จะมีการซื้อซ้ําอีกในคราวตอไป

แตในทางตรงขามหากใชแลวไมพอใจผูบริโภคจะเกิดทัศนคติที่ไมดีตอตัวสินคาและเลิกใชในที่สุดดังนั้น

นักการตลาดจะตองคอยติดตามความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดดานตางๆเพื่อจะได

นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป 

 2.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ประชากร ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุปดังนี้ 

2.1ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิง ตางมีความ

ตองการซื้อรถยนตมือสอง เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง และครอบครัว และเพื่อใชแสดงใหเห็น

ฐานะทางสังคมอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ  (อาภาภรณ วัธนกุ:2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ ผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของ

ประเทศไทยพบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอ การตัดสินซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยม
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ของไทยซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย มีความถี่ในการซือสินคาผานทางเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทยอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกั น ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู

ในชวงวัยที่สามารถตัดสินใจและเลือกซื้อรถยนตมือสองไดตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ  (ปุลณัช เดช

มานนท:2556) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินคาผานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลา จํากัด พบวา อายุที่

แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดความสัมพันธที่แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานสถานที่ และดานสงเสริมการขาย 

2.3ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกั น ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาจะมีวิธี แสวงหาขอมูล ประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อที่ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิด ของ  (ปรีชญา เอี่ยมวงคนที:2557)  เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ

และ พฤติกรรมที่ตางกัน เหตุผลในการตัดสินใจซื้อตางกัน 

2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกั น ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

อาชีพมีความตองการและมีความพรอมซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ  (ปญปรัชญ ตองประสงค 2557: 9)

อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตละสาขาอาชีพจะมีความจําเปน และความตองการในสินคาและบริการที่

ตางกัน เชน นักธุรกิจ ตองการรถยนตที่ดูดีมีระดับเชน เบนซ ( Benz) ผูใชแรงงานตองการสินคาอุปโภค

บริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน และอาหาร เปนตน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคา

และบริการของบริษัทเปนที่ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะไดจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 

2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกั น ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน มีราคาไมสูงสามารถจับตองได ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได

ตามความตองการซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ (เกศรา จันทรจรัสสุข:2555) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ ใชบริการในหางเทสโกโลตัส ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครโดย

ทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูที่ซื้อสินคาและใชบริการในหางเทสโกโลตัส จํานวน 400 คน ผลการศึกษา

พบวา ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศ หญิง มีอายุ 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,00 - 120,000 บาท สวนใหญจะซื้อสินคาประเภท อุปโภคบริโภค  

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อสินคาแตละครั้งอยูที่ 501-1,000 บาท และพบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยดาน

ประชากรศาสตรดานรายไดที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรม โดยรวมในการเลือกซื้อสินคาและการเลือกใช

บริการในหางเทสโกโลตัสแตกตางกัน 
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 3.ศึกษาสวนประสมทางการตลาด 4 P ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 สวนประสมทางการตลาด 4 P ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือ

สองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกซื้อรถยนต 

ไดทั้งยี่หอ รุน แหลงที่มาจากเจาของรถที่นาเชื่อถือไดงายซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ:2552, อางถึงใน ณัฐณิช สุริยะฉาย, 2558: 6) อธิบายถึงสวนประสม ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

วา ส่ิงที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความตองการของผบูริโภค ซึ่งมีทั้งใน รูปแบบที่สัมผัสไดและสัมผัส

ไมไดเชน ตัวสินคา ตราสินคา สี บรรจุภัณฑ คุณภาพ บริการ สถานที่ บุคคล เปนตน ซงส่ิงเหลานี้ตองมี

คุณคาและอรรถประโยชนในความคิดของลูกคาจึงจะสามารถขายได โดยการกําหนดกลยุทธของผลิตภัณฑมี

ดังนี้ คือ การสรางความแตกตาง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ การกําหนด ตําแหนงใหกบผลิตภัณฑเพื่อสราง

ความแตกตางจากคูแขง การปรับปรุงสินคาใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหตอบสนอง ลูกคาใหไดมากขึ้น การพัฒนา

สายการผลิต 

3.2 สวนประสมทางการตลาด 4P ดานราคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับราคาสินคาที่

ชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ (วัชราภรณ 

เจียงของ:2559) อธิบายถึงสวนประสมทางการตลาดดานราคาวา ราคา หมายถึง ส่ิงที่ บุคคลจายสําหรับส่ิงที่

ไดมา ซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตราลักษณะความแตกตางของผลิตภัณฑและ ความสามารถในการ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ทําใหเกิดมูลคาในตัวสินคา ซึ่งผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมูลคา

มากเกินกวาราคาสินคา ราคาตองมีการกําหนดใหถูกตองเหมาะสมในเรื่องราคา นี้จะเปนใจกลางของ

สวนผสมการตลาดทั้งหมดและเปนตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจใหเกิดขึ้นมาได ในการกําหนดราคานี้

จะตองมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการแขงขันในตลาดเปาหมายและปฏิกิริยา ของลูกคาตอราคาที่

แตกตางกัน วิธีการที่เกี่ยวของในการกําหนดสวนเพิ่ม สวนลดและเงื่อนไขการขาย จะตองพิจารณากําหนดให

ถูกตอง หากลูกคาไมยอมรับในเรื่องราคาเมื่อใดปญหา ก็จะเกิดขึ้นโดยแผนงาน ตาง ๆ ที่กําหนดไวแลวจะ

เสียหายหมด 

3.3 สวนประสมทางการตลาด 4 P ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ

กับสถานที่จัดจําหนายสะดวกในการหาซื้อ เนื่องจากผูบริโภคจะซื้อเมื่อมีความตองการและมีความพรอม

เทานั้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ (รังสิมา เปดทอง:2555) อธิบายถึงสวนประสมทางการตลาดดานชอง

ทางการจัดจําหนายวา การจัดจําหนายวา หมายถึง การเลือกและการใชผูเชี่ยวชาญทางการตลาด 

ประกอบดวย คนกลาง บริษัทขนสงและ บริษัทเก็บรักษาสินคาที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย โดยสราง

อรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ ความเปน เจาของ หรืออาจหมายถึง โครงสรางชองทางที่ใชเพื่อ

เคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด การจัดจําหนายจึงเกี่ยวกับกลไกในการเคล่ือนยาย

สินคาและบริการไปยังผูบริโภค ซึ่งจะตอง พิจารณาถึงวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อขาย การตัดสินใจในการ
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จัดจําหนายจะไดรับอิทธิพลจาก พฤติกรรมผูบริโภคโดยคําถามจะเกี่ยวของกับการจัดจําหนายและเปนสวนที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรม ผูบริโภค 

3.4 สวนประสมทางการตลาด 4 P ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ

ใหระดับมากกับ การสงเสริมการขายตางๆ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เพื่อใหขอมูลซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 

ของอดุลยจาตุรงคกุล (2543: 312, อางถึงในชรินรัตนงามพิพัฒนชัย , 2557: 23) อธิบายถึงสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการตลาดวาคือการสงเสริมการตลาดจําเปนตองมีความมั่นใจวาตลาดเปาหมายให

คุณคาและมีความเขาใจในส่ิงที่นักการตลาดพยายามที่จะเสนอขายใหผูบริโภคเห็น 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําไปใช 

 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนสําหรับผูขาย

รถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงผูที่กําลังตองการจะลงทุนทําธุรกิจ ดังตอไปนี ้ปจจัยดาน

ประชากรจากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานครแสดงใหเห็นวา 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากรดานเพศ ไดแก เพศตางกันทําให

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไมตางกัน  

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากรดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ 

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองโดยรวมตางกัน  ดังนั้น

ผูประกอบการจะตองใหความสําคัญกับเรื่องของอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของ

ประชาชนที่ซื้อรถยนตมือสอง 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 P มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

 1.ดานผลิตภัณฑจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด 4P ดานผลิตภัณฑ ไมมี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนใหญไมไดใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ เนื่องจากผูบริโภคจะซื้อเมื่อมีความตองการและมีความพรอม

เทานั้น  

 2.ดานราคาจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด 4P ดานผลิตภัณฑ มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาดหรือผูประกอบการ ควร

นําเสนอราคาใหชัดเจน เพื่อใหลูกคาไดเปรียบเทียบความเหมาะสมราคากับคุณภาพของรถยนต 
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3.ดานชองทางการจัดจําหนายจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด 4P ดาน

ผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาดหรือ

ผูประกอบการควรจัดสถานที่จัดจําหนายสะดวกในการซื้อ เนื่องจากผูบริโภคจะซื้อเมื่อมีความตองการและมี

ความพรอมเทานั้น 

 4.ดานการสงเสริมการตลาดจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด 4P ดาน

ผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาดหรือ

ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ การโฆษณาผานส่ือตางๆเพื่อใหขอมูล เชนโทรทัศน ปายโฆษณา ฯลฯ 

และจัดใหมีรายการสงเสริมการขายที่มีความหลากหลาย  

ขอเสนะแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร เชนในจังหวัดอื่นๆ เพื่อ

ศึกษาความพรอมและความตองการ 

2.ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยดานประชากร ไดแกสภานภาพ อาชีพ และปจจัยดานพฤติกรรม เปนตน 
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