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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อะไหล่เก่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าและปัจจัย     
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า บริษัท อชิรยนต์ 
จํากัด ประชากรที่ใช้ได้แก่ ลูกค้าของ บริษัท อชิรยนต์ จํากัด จํานวน 2,540 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ได้แก่ ลูกค้าของ บริษัท อชิรยนต์ จํากัด จํานวน 362  คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้สูตรของ ทาโร 
ยามาเน คํานวณหาขนาดของกลุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า และ
การสัมภาษณ์ผู้ที่มาซื้ออะไหล่เก่า สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานหาความสําคัญ คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient: rxy) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ทดสอบ
ค่าที่แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test: Independent) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ลูกค้าเป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิง ลูกค้าส่วนมากมีอายุ 41-45 ปี มีระดับการศึกษาเป็น ปวส./ อนุปริญญา ลูกค้าส่วนมากมีรายได้ 
มากกว่า 30,001 บาท  
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า กรณีศึกษาบริษัท อชิรยนต์ จํากัด 
พบว่า ในด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงจนถึงน้อยสุดได้แก่ 
การค้นหาข้อมูลการรับรู้ปัญหามีผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อการประเมินทางเลือก มีผลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
อิทธิพลการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า กรณีศึกษา บริษัท อชิรยนต์ จํากัด พบว่าปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลางกับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซื้อใน
ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 ด้านพบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใน การให้บริการ มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the individual factors  
affecting decision making on the purchase of second hand spare parts, 2) to study 
the marketing mix factors affecting decision making on the purchase of second hand 
spare parts, and 3) to study the  relationship between the marketing mix factors and 
the decision making on the purpose of second hand spare parts, Ashirayun Co., Ltd.  
The population was consisted of 2,540 customers who bought the second hand 
spare parts from Ashirayun Co., Ltd. The Taro Yamane method and the accidental 
random sampling have been used for determining the sample of 362 customers. 
Data were collected through the questionnaire (rating scales) and the interview from 
those customers. The statistical analysis was carried out in order to obtain the values 
on the fundamental statistics; percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, 
and Pearson’s Product Moment Correlation by using the significant level of .05. 
 The results of this research found that  

1. The majority of the sample group were male, aged between 41 and 45 
years old, held a diploma in education, and the average income per month more 
than 30,001 baht. 

2. Overall, the individual factors affecting decision making on the purchase 
of second hand spare parts was found at high level. The descending range of these 
factors were data searching, problem perception, alternative evaluation, and 
behavior after purchase respectively. 

3. The relationship between the marketing mix factors which consists of 
product, price, place, promotion, people, physical, and process and the decision 
making on the purchase of second hand spare parts, were found at a positively 
medium level. 
 
คําสําคญั   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคล 
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ความสาํคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการคมนาคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทําให้ราคา
เครื่องยนต์และอะไหล่เก่ามีราคาสูงขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์เครื่องยนต์และอะไหล่
เก่าทางด้านการคมนาคมได้เข้ามาเก่ียวข้องมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านการศึกษาค้นคว้าการประกอบธุรกิจทั้งในศูนย์เซียงกงรังสิตด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางการคมนาคมทําให้องค์กรต่างๆ ค้นหาเคร่ืองยนต์และอะไหล่เก่าที่มีราคาถูกได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ การทําธุรกิจบริการและตลอดจนการใช้
เครื่องมือช่วยในการทํางานในศูนย์เซียงกงเท่าน้ัน และผู้ใช้ตามบ้าน โดยทั่วไปก็จัดหาเคร่ืองยนต์และ
อะไหล่เก่าเข้ามาใช้งาน 
 การจัดจําหน่ายเครื่องยนต์และอะไหล่เก่าให้ผู้บริโภคนําไปใช้งานในองค์กรและ       
ครัวเรือน ทําให้สามารถเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน มีการค้นหาข้อมูล
เพ่ือนํามาช่วยในการตัดสินใจ การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล ทําให้เกิดการขยายตัว 
ทางด้านเศรษฐกิจ และการแข่งขันในด้านการดําเนินธุรกิจกันอย่างรุนแรง จึงทําให้เครื่องยนต์และ
อะไหล่เก่าได้รับความนิยมมากขึ้น จุดเด่นของเครื่องยนต์และอะไหล่เก่าคือ มีคุณภาพ ราคาไม่สูงเกิน
กําลังจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ปัจจุบันมีการนําเคร่ืองยนต์และอะไหล่เก่าเข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจําวันและมีการแข่งขัน ทางด้านธุรกิจสูงมากขึ้น ทําให้ตลาดเครื่องยนต์และอะไหล่เก่ามีคู่แข่ง
ขันทางการตลาดสูงมากโดยเฉพาะในศูนย์เซียงกงรังสิต จังหวัดปทุมธานี สูงมาก และเป็นศูนย์กลาง
หรือแหล่งรวมเครื่องยนต์และอะไหล่เก่า  
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาการตัดสินใจซื้อเคร่ืองยนต์และอะไหล่เก่าของผู้บริโภค 
จากศูนย์เซียงกงรังสิต ทั่วประเทศ เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนประทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องยนต์และอะไหล่เก่า มาเป็นแนวทางสําหรับนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของเซียงกงให้เกิดความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า กรณีศึกษา บริษัท อชิรยนต์ จํากัด  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า แตกต่างกัน หรือไม่ 
อย่างไร 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าหรือไม่ 
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ของลูกค้า บริษัท 
อชิรยนต์ จํากัด 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่
เก่า ของลูกค้า บริษัท อชิรยนต์ จํากัด  
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ผู้ซื้อสินค้า บริษัท อชิรยนต์ จํากัด จํานวน 
2,540 คน (อ้างถึงใน สมุดบันทึกลูกค้า  พ.ศ. 2550 – 2551) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการคํานวณจาก
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970: 886 - 887 อ้างใน           
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548: 80) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 346 คน 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  2.1 คําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนมีลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) 
  2.2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง    
การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภค ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ การให้บริการ 
ซึ่งเป็นคําถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (เอนกศักด์ิ  พรมสาร, 2551) 
  2.3 เป็นคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ซื้อ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Rating 
Scale) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's 
Product Moment Correlations Coefficient) ใช้เกณฑ์ดังน้ี (สมบัติ  โล่ทอง, 2548)  
  2.4 การสัมภาษณ์ผู้ที่มาเลือกซื้ออะไหล่เก่าโดยใช้กล้องถ่ายภาพ และการจดบันทึก 
 3. ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ 
  เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
  3.1  การสร้างแบบสอบถาม 

   3.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา หลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ เก่ียวกับ การตัดสินใจเลือกซื้อ 
   3.1.2   ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม ความคิดเห็นจาก   
ตําราผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง และผลงานการวิจัยที่ใช้แบบสอบถามอ่ืนๆ  

    
   3.1.3  สร้างแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นให้ครอบคลุมเก่ียวกับการตัดสินใจ

เลือกซื้ออะไหล่เก่า 
   3.1.4 ทําแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้พิจารณา

ตรวจสอบแก้ไขเน้ือหา สํานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้องความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
  3.2 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) 
     3.2.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา 
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     3.2.2 นําแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruency หรือ IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
    3.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
     3.3.1 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับลูกค้าของบริษัท 
อชิรยนต์ จํากัด 
   3.3.2 หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
     4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ถึง    
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือขอความร่วมมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
     4.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามส่งให้โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างและขอความร่วมมือให้ตอบ
แบบสอบถาม และส่งแบบสอบถามกลับคืนยังผู้วิจัย จํานวน 362 ชุด 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

นําแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอค่าสถิติต่างๆ ดังน้ีคือ 

5.1 ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับกลับคืนมา 
5.2 จัดทํารหัสแบบสอบถามตามที่กําหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
5.3 ทําการกรอกข้อมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
5.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการกรอก 

 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยคร้ังน้ีจะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จทางสถิติ ดังต่อไปน้ี 
  6.1  สถิติพ้ืนฐาน  
    6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
    6.1.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean ; Χ )   
    6.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  
  6.2  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    6.2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test  
    6.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
    6.2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ Pearson Co-Relation 
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ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ลูกค้าเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ลูกค้าส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีระดับการศึกษา ปวส และ อนุปริญญา ลูกค้า
ส่วนมากมีรายได้ มากกว่า 30,001 บาท  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่
มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ในด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อที่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ด้านการตัดสินใจเลือกซื้อ 
มากท่ีสุดถึงจนถึงน้อยสุดได้แก่ การค้นหาข้อมูลการรับรู้ปัญหา มีผลต่อการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อ
การประเมินทางเลือก มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีผลต่อ
การตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 

 
 

 ภาพท่ี 1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า 
    

 3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อะไหล่เก่า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ซึ่งแตกต่าง
กันในด้านของด้านการรับรู้ปัญหาและด้านการค้นหาข้อมูล ส่วนด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซื้อและด้านพฤติกรรมภายหลักการซื้อน้ัน ไม่แตกต่างกัน 

3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนจะมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออะไหล่เก่า แตกต่างกันในด้าน ของการรับรู้ปัญหาและด้านการค้นหาข้อมูล ส่วนการตัดสินใจ
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ซื้อจะมีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุเพียงด้านเดียว ส่วนด้านการประเมินทางเลือก มีผลต่อปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านพฤติกรรมภายหลัก การซื้อน้ัน ไม่แตกต่าง
กันถึงแม้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ในด้านเพศต่างกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าด้านการรับรู้ปัญหาและด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า แตกต่างกัน ส่วนด้าน
การประเมินทางเลือก มีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาเพียงอย่างเดียว ในด้านของการ
รับรู้ปัญหาและด้านการค้นหาข้อมูล ส่วนการตัดสินใจซื้อ ส่วนด้านพฤติกรรมภายหลักการซ้ือน้ัน ไม่
แตกต่างกันถึงแม้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  

4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก    
กับผลการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับผล
การตัดสินใจเลือกซื้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงาน การส่งเสริมการตลาด ลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาส่วน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กระบวนการในการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา 

4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
พนักงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านการค้นหาส่วนลักษณะ
ทางกายภาพ กระบวนการในการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล 

4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการในการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่า 
กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านประเมินทางเลือก 

4.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการในการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่า 
กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการในการให้บริการมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับตํ่า กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ 

4.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ พบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด พนักงานลักษณะทางกายภาพและกระบวนการในการให้บริการมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับตํ่ากับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผล
การตัดสินใจเลือกซื้อในด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 ด้านพบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ในการ
ให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ  
  
สรุปผลการสมัภาษณ์  
 1. การรับรู้ปัญหา ส่วนมากกล่าวถึงเรื่อง ราคาซึ่งส่วนมากยอมรับว่าเลือกใช้อะไหล่เก่า เพราะ
ราคาถูกกว่า การส่ังซื้ออะไหล่ใหม่ อะไหล่เก่าไม่ต้องรอการส่ังซื้อ สามารถไปเลือกซื้อได้ทันที ไม่ต้อง
สั่งจองมีรุ่นให้เทียบหลากหลาย 
 2. การค้นหาข้อมูล ส่วนมากกล่าวถึงเร่ือง การได้รับคําแนะนําจากผู้ที่เคยใช้ อะไหล่เก่ามา
ก่อน จะเลือกอะไหล่ที่นําเข้าจากต่างประเทศ อะไหล่นําเข้ามีมาตรฐานสูง คุณภาพดี 
 3. การประเมินทางเลือก ส่วนมากกล่าวถึงเร่ือง การผ่านการใช้งาน โดยมักพิจารณาเลือก
อะไหล่ที่ผ่านการใช้งานมาไม่นานนัก และมักเลือกพิจารณาการเทียบรุ่นการใช้งาน การเลือกอะไหล่ 
ซึ่งส่วนมากจะกําหนดเกณฑ์ต่างๆ เตรียมไว้ก่อนซื้ออะไหล่เสมอ 
 4. การตัดสินใจเลือกซื้อ ส่วนมากกล่าวถึงเรื่อง ราคาถูก คุณภาพดี ส่วนมากมีข้อมูลการตัดสินใจ
อยู่แล้วเน่ืองจากเป็นลูกค้าประจํา หากตรงกับรุ่น ราคาถูก คุณภาพดี ผ่านการใช้งานมาไม่นาน เป็น
สิ่งหลักที่ผู้ให้ข้อมูลบุคคลสําคัญต้องการ  
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ส่วนมากกล่าวถึงเรื่อง คุณภาพของอะไหล่เก่าจะเป็นที่ยอมรับ ผู้ให้
ข้อมูลบุคคลสําคัญมัก จะใช้อยู่ประจํา และมักจะได้รับคําแนะนําในการใช้ การเลือกซื้อจาก ผู้ที่เคยใช้
งานมากก่อน และก็มักจะบอกต่อในเรื่องของคุณภาพ ดีราคาถูก หาง่ายได้อะไหล่ไว มักเช่ือคําแนะนํา
จากผู้ขาย และช่างเครื่องยนต์ 
 
อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า การตัดสินใจซื้อโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก พบว่า ที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า 
การตัดสินใจเลือกซื้อ การค้นหาข้อมูลการรับรู้ปัญหา มีผลต่อการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อการ
ประเมินทางเลือก มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาที่ผ่านมา อธิบายได้ว่า 
พฤติกรรมผู้ซื้อ จะเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ซึ่งจะ
เป็นไปตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Stage of the Buying Decision Process) โดยจะ
เริ่มต้นจากการรับรู้ปัญหา ที่เกิดขึ้นโดยจะพยายามหาสินค้ามาแก้ไขปัญหาของผู้ซื้อที่เกิดขึ้น จากน้ัน
จึงทําการค้นหาข้อมูล แหล่งใดมีการซื้อขายอะไหล่ที่ผู้ซื้อต้องการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ พบว่า   
ผู้ซื้อ จะพิจารณา อะไหล่ ที่ยังมีคุณภาพดีเป็นอันดับต้นในการเลือกซื้ออะไหล่ไปใช้งาน หากแหล่งใดมี
อะไหล่ที่มีคุณภาพดี ก็เป็นเหตุให้มีผู้ซื้อเป็นจํานวนมาก หากแหล่งอะไหล่เก่า ที่อ่ืน มีคุณภาพดีกว่า 
ราคาถูกกว่าหรืออาจจะมีสูงราคาใกล้เคียงกัน ก็เป็นทางเลือกหน่ึงในการตัดสินใจซื้อ หรือ อาจกล่าว
ได้ว่าผู้ซื้อมีโอกาสที่จะเลือกประเมินทางเลือกในการซื้ออะไหล่เก่าได้ จากในเร่ืองของคุณภาพ และ
ราคา ที่เหมาะสมน้ัน จะเป็นไปตาม หลักการทางทฤษฎี เมื่อมีการเลือกประเมินทางเลือกแล้ว โดย
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ส่วนมากผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อ ก็ต่อเมื่อเขาได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอะไหล่ ช้ินน้ันครบถ้วน จนเป็นที่
พอใจ ของผู้ซื้อเอง ทั้ ง น้ี อาจมี เ ง่ือนไขภายใน สําหรับเรื่องการตัดสินใจได้ คือเรื่องของ 
คุณสมบัติเฉพาะ หรือ ข้อกําหนดที่ขึ้นอยู่กับอะไหล่เก่าช้ินน้ัน ซึ่งจะไม่เก่ียวข้องกับ ส่วนประสมทาง
การตลาด เน่ืองจากเป็นข้อมูลเฉพาะ ของอะไหล่แต่ละช้ิน จากการศึกษาวิจัย สิ่งที่รองลงมา เป็นใน
เรื่องของพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง สิ่งที่ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า ภายใต้พฤติกรรมภายหลังการซื้อ น้ัน จะเห็นได้จากการที่ผู้ซื้อ จะแนะนํา
ผู้ที่ตนสนิท ชิดชอบ ให้มาซื้อจากร้าน หรือบริษัทที่ ตนเอง เช่ือมั่น หรือจากคําบอกต่อ ของผู้ซื้อท่าน
อ่ืน ที่ตนเองรู้จัก แต่อย่างไรก็ดี การท่ีลูกค้า ได้อะไหล่ที่ดี มีคุณภาพ ผู้ซื้อที่กลับมาซื้ออีก จากการ
สัมภาษณ์ มักเป็น อะไหล่ ชนิดอ่ืน เน่ืองจาก อะไหล่ที่ซื้อไปยังไม่ชํารุด จึงไม่ต้องทําการเปลี่ยนบ่อยๆ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า 
กระบวนการในการให้บริการเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาสําหรับธุรกิจการดําเนินกิจการค้าอะไหล่เก่า 
เน่ืองจากการจัดเรียงหรือจัดแสดง ให้สะดวกแก่ค้นหา อะไหล่เก่าให้ตรงความต้องการน้ัน จะต้องง่าย
สะดวกต่อการทําความเข้าใจของผู้ซื้อ จากการสัมภาษณ์ลูกค้ามักต้องการผู้ขายท่ีสามารถแสดงสินค้า
ให้ลูกค้าเข้าใจง่าย สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และลักษณะทางกายภาพในบางครั้ง
ลูกค้าไม่ ค่อยสะดวกในการเดิน ทางมาเลือกซื้ออะไหล่ เน่ืองจากบางคร้ังต้องการตรวจค้นหาข้อมูล
เบ้ืองต้น ยังไม่สะดวกในการซื้อดังน้ัน ช่องทางการจัดจําหน่ายที่รวดเร็ว มักถูกใช้เป็นทางเลือกหน่ึงใน
การตัดสินใจเดินทาง มาหาซื้ออะไหล่เก่า การส่งเสริมการตลาดเป็นอีกส่วนหน่ึงที่ลูกค้ามักใช้พิจารณา
ด้วย หากเป็นบริษัทที่ต้ังมานาน มักจะได้รับความนิยมจากลูกค้ารายเก่ามากกว่าบริษัทที่ต้ังขึ้นมาใหม่ 
จากการสัมภาษณ์ ลูกค้ามักมาร้านที่ตนเองเคยมาแล้ว เป็นอันดับแรก จากน้ันจะทําการสํารวจบริษัท
หรือร้านค้าอ่ืนๆ หากยังหาอะไหล่ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ  ส่วนราคา เป็นสิ่งที่ ผู้ซื้อมักเลือก
ที่จะใช้อะไหล่เก่าเน่ืองจากมีราคาตํ่ากว่า อะไหล่ใหม่ ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุให้เกิด ธุรกิจการค้าอะไหล่
เก่า  ส่วนพนักงาน ผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากพนักงานต้องเป็นผู้ให้บริการผู้ที่มา
เลือกซื้อหากบริการดีเป็นที่ประทับใจ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเลือกพิจาณาซื้ออะไหล่เก่ากับ
บริษัทน้ันเป็นอันดับต้นๆ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า แตกต่างกัน ซึ่งจะ
เป็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านของเพศที่ต่างกันน้ัน การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล จะแตกต่างกัน 
ส่วนด้านการประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมในการซื้อน้ันไม่แตกต่างกัน อาจ
เน่ืองมาจาก การตัดสินใจที่จะเลือกเปลี่ยนอะไหล่ ต้องทราบถึง ปัญหาของอะไหล่ที่ต้องการเปลี่ยนซึ่ง
จะเก่ียวข้องกับการค้นหาข้อมูล เหตุที่เพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้ออะไหล่เก่าต่างกันน้ัน 
จากการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญโดยส่วนมาก และจากการสังเกต พบว่า เพศชายจะเป็นผู้ที่ซักถาม
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล มากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านการประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรม
หลังการซื้อน้ันไม่แตกต่างกัน น้ันเน่ืองมาจากการรับรู้ปัญหา และการค้นหาข้อมูลเป็นเหตุผลที่เป็นตัว
ส่งเสริมการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าซึ่งกันและกัน จึงพบได้ว่า ไม่แตกต่างกัน 
 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนน้ัน แตกต่างกัน
ในส่วนของ การตัดสินใจเลือกซื้อในด้านของ การรับรู้ปัญหาและการค้นหาข้อมูล สําหรับด้านของการ
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ตัดสินใจซ้ือ น้ันจะแตกต่างกันเมื่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุแตกต่างกัน สําหรับด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าในด้านของการประเมิน
ทางเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคภูมิ  พร้อมไวพล (2551) ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง 
พฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรส และอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้า iPod แตกต่างกันในทุกเร่ือง 
ส่วนการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าด้านของพฤติกรรมหลังการซื้อ น้ันถึงแม้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะ
แตกต่างกันก็ไม่ทําให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อด้านพฤติกรรมหลังการซื้อแตกต่างกัน  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผล
การตัดสินใจเลือกซื้อในด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 ข้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับผลการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า  น้ัน 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางกับผลการตัดสินใจเลือกซื้อผู้ซื้อในทุกๆด้าน จะเห็นได้ว่า จากหลักการทางทฤษฎีของ  ฟิลลิป 
คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2003) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด ว่าหมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสม      
การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่มีศักยภาพเพ่ือชักจูงทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้อ จึงทําให้การวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับผลการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ในทุกๆด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในที่น้ี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เก็บข้อมูลในการวิจัย  
 จากผลการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เคยทําการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร (แครียา  ภู่พัฒน์, 2551) พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนต์ โต
โยต้า นิว วิออส โดยมีระดับความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างตํ่า ในคร้ังน้ีได้ทําการ
วิจัย เพ่ิมเติมจาก ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4  ด้าน มาเป็น ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน 
ซึ่งพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านน้ันมีความสัมพันธ์ทางบวกเช่นเดียวกัน  แต่อยู่ในระดับ
ปานกลางกับการตัดสินของผู้ซื้อ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
 1.1 บริษัท อชิรยนต์ จํากัด ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการให้นําเสนอข้อมูลที่แสดง
ถึงปัญหาและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนําเสนอแนวทางวิธีการในการเลือกใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสม
กับความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการซื้อของผู้ซื้อ จากการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านน้ันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่อยู่ใน
ระดับสูง หากมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ตัดสินใจซื้อให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ซื้อเพ่ือทดแทนอะไหล่ที่
ต้องการเปลี่ยนแล้วจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินในการซื้ออะไหล่เก่าได้มาก 
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1.2 บริษัท อชิรยนต์ จํากัด ควรมีการจัดโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไหล่เก่าเน่ืองจาก อะไหล่
เก่าน้ันมีหลากหลายรุ่น หลากหลายผลิตภัณฑ์และมีคุณสมบัติที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์จะทําให้ผู้ซื้อรับทราบข้อมูลได้ง่ายและเข้าใจในสินค้า ทําให้บริษัทมีโอกาสโอกาสใน
การจําหน่ายสูง 

1.3 ควรมีการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ซื้อที่เป็นเพศชายอย่าง คลอบคลุมและครบถ้วน เพ่ือ
เป็นการเปิดการขายในการนําเสนอข้อมูลจากการวิจัยพบว่า เพศ มีผลต่อการ การรับรู้ปัญหาและการ
ค้นหาข้อมูล โดยเพศชายจะมีความสนใจใน การรับรู้ปัญหาและการค้นหาข้อมูล 

1.4 ปัจจุบันการบริการเป็นเรื่องที่ถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจ บริษัท อชิรยนต์ จํากัด 
ควรมีเรื่องของการรับประกัน การใช้งาน สักช่วงระยะเวลา หน่ึงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบสําหรับการ
ค้นหาข้อมูลของผู้ซื้อและเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า 

1.5 การประเมินทางเลือกเป็นส่วนหน่ึงที่จะทําให้ผู้ซื้อ ตัดสินใจซื้ออะไหล่เก่ากับบริษัท    
อชิรยนต์ บริษัท อชิรยนต์ ควรมีเกณฑ์ตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ซื้อได้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาเพ่ือวัดและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของอะไหล่เก่าที่ต้องการเปลี่ยน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลน้ันมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่าด้านการประเมินทางเลือกอยู่ในระดับมาก 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาถึงผู้ซื้อในพื้นที่อ่ืนๆ เพ่ือหาความแตกต่าง ซึ่งอาจเป็นความแตกต่างในด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือนาผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 

2.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ อีก เพ่ือที่จะได้ทราบความต้องการของผู้ซื้อ และนํามาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

2.3 ควรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งซื้อขายอะไหล่เก่าแหล่งอ่ืนๆ ที่ดําเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจของผู้ซื้อว่าแตกต่างกันหรือไม่
แตกต่างกันอย่างไรและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการดําเนินกิจการอย่างย่ังยืน 

2.4 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ อยู่ใน
ความผันผวนไม่มากนัก โดยกําลังเริ่มมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ทําให้เกิดสภาพความไม่แน่นอน
ทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะทางเศรษฐกิจ หากมีการศึกษาในช่วงเวลาอ่ืนที่ปกติอาจได้
ผลการวิจัยที่แตกต่างกันออกไป 

2.5 ควรมีการศึกษาถึง ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปัญหาและความต้องการของผู้ที่                 
มาซื้ออะไหล่เก่า เพ่ือตอบสนองความต้องการ ต่อความต้องการด้านต่างๆให้ตรงเป้าประสงค์ของผู้ซื้อ 

2.6 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการตัดสินใจในการเลือกซื้ออะไหล่เก่ากับ
อะไหล่ใหม่ รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องในการตัดสินใจเลือกซื้อ สําหรับสภาวะการของโลกและเศรษฐกิจ
ที่มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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