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บทคดัยอ่ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์

ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ หรอืสนใจซือ้ รถยนต์
ยีห่อ้ MG ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว 
และสถติสิมการถดถอยเชงิซอ้นพหุคณู  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด พนักงาน
บรษิทัเอกชน ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 บาท ขึน้ไป  

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ด้านแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ MG และด้านแนะน า            
ใหค้นรูจ้กัซือ้รถยนต ์MG อยู่ในระดบัสงู ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG เฉลีย่ประมาณ 
28 วนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้บรโิภคทีม่ ีเพศ อายุ  สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั และปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์ลกั ดา้นรูปลกัษณ์
ของผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์ควบ และด้านศกัยภาพของผลติภณัฑ์มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้ 
MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั: ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ รถยนตย์ีห่อ้ MG 
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Abstract 
 

The objectives of this research are to study the product elements influencing customer buying decisions 
on MG cars in the Bangkok metropolitan area. The sample of the research were consumers lining in the Bangkok 
metropolitan area who are interested in purchase of a MG car. Questionnaire is the tool used for data collection. 
Statistics applications need for data analysis were, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way 
analysis and multiple regression. 

 The results are as follows: most of the respondents were female, aged between thirty one to forty years 
of age, single, working as employees at private, holding a Bachelor's degree and having monthly income of higher 
than 45,001 Baht. 

 The overall product elements were at the much level. Their opinions in term of the tendency of customers 
to buy a MG and the suggestions for buying MG car are at a high level. The period of information search to make 
a buying decision is about twenty - eight days. 

The hypotheses testing found that: respondents of different genders, ages, marital status, occupations, 
educational levels, and levels of income have different levels in term of buying decisions of MG car at a statistically 
significant level of 0.01 and 0.05, respectively. 

Product elements in terms of core product, tangible product, augmented product and potential product 
have influenced customer’s buying decision of MG car in Bangkok metropolitan area at a statistically significant 
level of 0.01 and 0.05, respectively. 
 

Keywords: Product Elements, Customer Buying Decisions, MG Car 

 

บทน ำ 
 ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ถอืเป็นตลาดที่น่าจบัตามอง เพราะเนื่องจากแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี พ.ศ. 2560 มี
โอกาสกลบัมาขยายตวัได้อีกครัง้หลงัจากหดตวัต่อเนื่อง  4 ปีติดต่อกนั โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์อาจกลบัขึน้ไปแตะ
ระดับ 800,000 คัน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 6 เนื่องจากผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง
ประกอบกบัทศิทางเศรษฐกจิในประเทศดขีึน้ จงึเป็นปัจจยับวกส าหรบัตลาดรถยนต์ปีหน้า ขณะทีภ่าพรวมธุรกจิสนิเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์มทีศิทางฟ้ืนตวัขึน้จากจุดต ่าสุดตัง้แต่กลางปี พ.ศ. 2558  (ลซิซิง่กสกิร. 2559: ออนไลน์) ถือเป็นสญัญาณที่ดี
ใหแ้ก่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ส าหรบัการออกผลติภณัฑ์นวตักรรม แคมเปญใหม่ๆ เหน็ไดจ้ากการเปิดตวั MOTOR 
EXPO 2016 มหกรรมยานยนตค์รัง้ที ่33 ถอืว่าอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นตลาดทีน่่าจบัตามองอกีอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะ
แขง่ขนักนัค่อนขา้งรุนแรง หลายค่ายรถยนตท์ีน่่าจบัตามองส าหรบัการแขง่ขนัในตลาดอุตสาหกรรมนี้  

ดงัที ่ค่ายรถยนต์”เอม็จ”ี MG หรอืย่อมาจาก Morris Garages แบรนดร์ถยนต์สญัชาตอิงักฤษค่ายรถยนต์หนึ่งใน
ประเทศไทยทีน่่าสนใจและน่าจบัตาอย่างยิง่ จากการทดสอบโดยสือ่มวลชนมอือาชพีจากหลายๆ ส านกักบัรถทุกรุ่นของ MG 
ไดร้บัการยนืยนัเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า รถยนต ์MG เป็นรถทีม่สีมรรถนะทีน่่าสนใจ จากเครื่องยนตเ์ทอรโ์บทัง้ขนาด 1.5 ลติร, 
1.8 ลติร และ 2.0 ลติร เร่งแซงมัน่ใจ ช่วงล่างถูกปรบัเซตมาอย่างด ีเน้นหนึบแน่น และสุดทา้ยคอื ทุกรุ่นใหอ้อปชนัมาแบบ
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เหลอืเฟือ ในราคาที่ต ่ากว่าคู่แข่งระดบัเดยีวกนั วนันี้รถยนต์ MG เป็นที่ยอมรบัของผู้บรโิภคชาวไทยในอตัราการเตบิโต           
ทีน่่าสนใจ จงึไม่แปลกใจทีเ่ราเหน็รถยนต ์MG วิง่อยู่บนถนนเยอะขึน้เรื่อยๆ 

จากขอ้มูลขา้งต้น จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจและต้องการศกึษา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลติภัณฑห์ลกั รูปลกัษณ์
ของผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพของผลติภณัฑ ์ว่ามผีลต่อการท าการตลาดของรถยนต์ยีห่อ้ใหม่ MG ใหเ้ป็นที่
รูจ้กัและสรา้งความมัน่ใจจนเกดิเป็นพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืไม่ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑห์ลกั รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพ
ของผลติภณัฑ ์ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
1.1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1.1.1. เพศ 
1.1.2. อาย ุ
1.1.3. สถานภาพ 
1.1.4. อาชพี 
1.1.5. ระดบัการศกึษา 
1.1.6. รายไดต่้อเดอืน 

1.2. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 
1.2.1. ผลติภณัฑห์ลกั  
1.2.2. รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ 
1.2.3. ผลติภณัฑค์วบ  
1.2.4. ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์

2. ตวัแปรตำม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชำกรศำสตร ์ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ได้กล่าวไว้ว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์เป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะ
ด้านจิตวทิยาและสงัคมวฒันธรรม ช่วยอธบิายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึงและมีประสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกนัจะ ก าหนดลกัษณะ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมพีฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั คอืเพศหญิงมแีนวโน้มมี
ความต้องการทีจ่ะรบัและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายม ีความต้องการที่จะสร้างความสมัพนัธ ์อนัดใีห้
เกดิขึน้จากการรบัและสง่ขา่วสาร อกีทัง้เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคต ิทัง้นี้
เน่ืองจากวฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนทัง้สองเพศไว้ต่างกนั 

2. อำยุ เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม โดยคนที่อายุน้อยมกัจะมี
ความคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดใีนขณะทีค่นอายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตัิ
ระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์การใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใช่สือ่ก ็ต่างกนัโดยคนทีม่ี
อายุมากมกัจะใช ้สือ่เพื่อแสวงหาขา่วสารสาระมากกว่าความบนัเทงิ 

3. กำรศึกษำ เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมแตกต่างกนัคนทีม่กีารศกึษาสงูจะ
ไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่เีพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและ เขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรง่ายๆ 
ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาต ่ามกัจะใช่สื่อประเภท วทิยุโทรทศัน์ และภาพยนตร ์หากผูม้ี
การศกึษาสงูมเีวลาว่างพอก ็จะใชส้ือ่สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตรแ์ต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจาก
สือ่สิง่พมิพ ์มากกว่าประเภทอื่น 

4. สถำนะทำงสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิลอย่าง
ส าคญัต่อปฏกิิริยาของผู้รบัสารที่มต่ีอผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมาย            
ทีต่่างกนั 

5. สถำนภำพสมรส หมำยถึง กำรครองเรอืน โดยแบ่งเป็น โสด สมรส หมา้ย หย่ารา้ง หรอืแยกกนัอยู่ ซึง่ปัจจยั
เหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการตดัสนิใจของคนได ้เช่น คนโสดการตดัสนิใจมกัจะเกดิขึน้โดยตวัเอง ซึง่ในขณะที่คน
ที่สมรสแล้วจะมกีารตดัสนิใจร่วมกนักบัคู่สมรส ซึ่งจะมีอทิธพิลต่อกระบวนการคดิ การวิเคราะห์ การตัดสนิใจรบัขอ้มูล
ขา่วสารทีต่่างกนั 

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 259) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง คุณค่าเป็นไปได้ที่ส่งมอบให้กบัตลาด
เป้าหมายเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เกดิความพงึพอใจ ซึ่งผลติภณัฑจ์ะรวมถงึสิง่ของ บรกิาร องค์การ สถานที่ บุคคล และ
ความคดิ (Cravens; & Piercy. 2004: 310) หรอืเป็นกลุ่มของสิง่ของสิง่ทีม่ตีวัตน และไม่มตีวัตนทีส่ามารถตอบสนองความ
พงึพอใจของผูซ้ื้อ ซึ่งอาจรวมถงึการบรรจุภณัฑ์ ส ีราคา คุณภาพ และตราสนิค้า ตลอดจนบรกิาร และชื่อเสยีงของผูข้าย 
(Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-9) หรอืเป็นสิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ โดยผูบ้รโิภคจะตอ้งจ่ายเงนิ หรอืสิง่มคี่าอื่นเป็นการแลกเปลีย่น  
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จากความหมายดงักล่าวขา้งต้นจะเหน็ว่า ผลติภณัฑ์ครอบคลุมทัง้สนิค้าที่จบัต้องได้ (Tangible) และสนิค้าที่ไม่
สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible) ซึง่เรยีกว่า การบรกิาร (Service)  

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
1. ผลติภณัฑห์ลกั (Core product) หมายถงึ ผลประโยชน์ทีส่ าคญัของผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติเสนอขายไดก้บัผูบ้รโิภค 

ซึง่อาจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใชส้อย การแกปั้ญหาใหล้กูคา้ การขายความปลอดภยั ความสะดวก การประหยดั เป็นตน้  
2. รูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (Formal or tangible product) หมายถึงลกัษณะทาง

กายภาพที่ผู้บรโิภคสมัผสัหรอืรบัรู้ได้ เป็นส่วนที่ท าให้ผลติภณัฑ์หลกัท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ขึน้ หรอืเชญิชวนใหใ้ชม้ากขึน้ 

ประกอบด้วย (1) ระดับคุณภาพ (2) รูปร่างลักษณะ (3) รูปแบบ (4) การบรรจุภัณฑ์ (5) ตราสินค้า (6) ลักษณะทาง 

กายภาพอื่นๆ 

3. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected product) เป็นกลุ่มของคุณสมบตัแิละเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงัว่าจะไดร้บัและใช้
เป็นขอ้ตกลงจากการซื้อสนิค้าการเสนอผลติภัณฑ์ที่คาดหวงัจะค านึงถึงความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  (Customer’s 
satisfaction)  

4. ผลติภณัฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รบัเพิม่เติมนอกเหนือจากผลติภัณฑ์
หลกัและผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน ประกอบดว้ย (1) การขนส่ง (2) การใหส้นิเชื่อ (3) การรบัประกนั (4) การบรกิารหลงัการขาย 
(5) การตดิตัง้ (6) การใหบ้รกิารอื่น ๆ  

5. ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ (Potential product) หมายถึง คุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

หรอืพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตดงันัน้ นักการตลาดจงึค านึงถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ

ผลติภณัฑท์ี่เขาเสนอขายผลติภณัฑท์ุกชนิดต้องมอีงคป์ระกอบคอื ผลติภณัฑ์หลกัและรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑเ์ป็นอย่าง

น้อย ผลติภณัฑ์บางชนิดผู้บรโิภคใหค้วามสนใจในเรื่องรูปลกัษณ์ เช่น รถยนต์ เสือ้ผ้า ส าหรบัอาหารสะดวกซื้อส่วนมาก

ผู้บริโภคจะให้ความสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ควบเป็นพิเศษ  แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์นี้  นักการตลาด

จ าเป็นต้องศกึษาถึงความต้องการของผู้บรโิภคที่มต่ีอสนิค้า 5 ประการ และพยายามปรบัปรุง พฒันา รวมทัง้ออกแบบ

ผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงักล่าว และเป็นวธิกีารสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value added) ใหก้บัสนิคา้ใน

สายตาของผูบ้รโิภคซึง่ท าใหธุ้รกจิสามารถขายสนิคา้ไดใ้นราคาทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกบัคู่แขง่ขนั 

แนวคิดเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือ 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภคว่าในการทีผู่้บรโิภคจะซือ้สนิคา้ใด
สนิค้าหนึ่งนัน้จะต้องมกีระบวนการตัง้แต่จุดเริม่ต้นไปจนถึงทศันคติหลงัจากที่ได้ใช้สนิค้าแล้ว ซึ่งสามารถพจิารณาเป็น
ขัน้ตอนได้ ดงันี้ การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือ กการตัดสนิใจซื้อ 
ทศันคตหิลงัการซือ้ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2539: 470) กล่าวว่า การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ เป็นช่วง
ขอ้เทจ็จรงิขอ้สดุทา้ยส าหรบันดัการตลาดซึง่ชีค้วามส าคญัว่า กลยุทธก์ารตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมปีระสทิธผิลหรอืชี้
ว่ามกีารวางแผนที่เลวและผิดพลาด ดงันัน้ นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภค เมื่อผู้บรโิภค
ตดัสนิใจมากกว่าหนึ่งทางเลอืกขึน้ไปการตดัสนิใจซือ้ว่าจะไม่ซือ้กเ็ป็นทางเลอืกเช่นเดยีวกนั 
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วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ หรอืสนใจซือ้ รถยนต์ยีห่อ้ MG ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืสนใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จงึใช้การค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ ทาโร ยามาเน่ (ประคอง กรรณสูตร.2538: 10-11 อ้างองิจาก Taro Yamane. 1967) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 
95% และยอมรบัความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่าง 5% และเพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ 
จงึเพิม่จ านวนตวัอย่าง 4% ของกลุ่มตวัอย่าง (385x4% = 15.4) หรอืส ารอง 15 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดงันัน้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้เท่ากบั 400 คน โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธิกีารจบัฉลากเลอืกแบบไม่ใสค่นืจาก
จ านวนศูนยต์วัแทนจ าหน่ายเอม็จ ีทัง้หมด 13 สาขาในกรุงเทพมหานคร (mgcars. 2560: ออนไลน์) โดยผลการจบัฉลาก
เพื่อน ามาเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลได้จ านวน 5 ศูนย์ตัวแทนจ าหน่าย ได้ดังต่อไปนี้  ศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายหลกัสี่              
ศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายรามอินทรา ศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายสุขุมวิท 62 ศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายพฒันาการ และศูนย์ตัวแทน
จ าหน่ายเพชรเกษม 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิสีุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามศูนย์ตวัแทนจ าหน่าย ที่จบัฉลากได้ในขัน้ที ่1 
โดยแบ่งสดัสว่นกลุ่มตวัอย่างจากทัง้หมด 400 คน จะไดส้ดัสว่นกลุ่มตวัอย่าง 80 คนต่อแต่ละศนูยต์วัแทนจ าหน่าย  

ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามที่
จดัเตรยีมไว ้น าไปเกบ็ขอ้มลูในศนูยต์วัแทนจ าหน่าย ตามทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ที ่2 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็
ขอ้มลูตามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแต่ละศนูยต์วัแทนจ าหน่าย จนครบจ านวน 400 คน 

กำรสรำ้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในงำนวิจยั 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะประขากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อค าถามมลีกัษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-ended response question) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษา

สงูสดุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑห์ลกั รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑค์วบ 

และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวธิใีห้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 14 ขอ้ ใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อ MG ลกัษณะแบบสอบถามจงึออกแบบมา 

เพื่อใช้วดัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยี่หอ้ MG ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ขอ้ เป็น

ลักษณะแบบ  Semantic differential scale เป็นค าถามที่มีความหมายตรงกันข้าม โดยลักษณะของแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยค าถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
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สรปุผลกำรศึกษำวิจยั 
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา ประกอบดว้ยความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดย

แบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 กำรวิเครำะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะประขำกรศำสตรข์องผูต้อบแบบสอบถำม ไดพ้บว่า 

เพศ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 266 คน คดิเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา คอื เพศชาย 

จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.50 

อำยุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 152 คน คดิเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คอื อายุ 

21 - 30 ปี จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.25 อาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 และอายุ51 ปีขึน้ไป 

จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามล าดบั 

สถำนภำพ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.25 รองลงมา คอื 

สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 และสถานภาพหมา้ย / อย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ จ านวน 

21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ตามล าดบั 

อำชีพ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 

รองลงมา คอื อาชพีธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 อาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 และอาชพีอิน่ๆ ไดแ้ก่ แม่บา้น/พ่อบา้น จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 ตามล าดบั 

ระดบักำรศึกษำ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 311 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 77.75 รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 และต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 

15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ตามล าดบั 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 135 คน 

คดิเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา คอื รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 26.50 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.75 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 กำรวิเครำะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ ์พบว่า 

ด้ำนผลิตภณัฑ์หลกั ด้านผลติภณัฑห์ลกัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์หลกั อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ 

ได้แก่ รถยนต์ MG เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกบัการได้รบัมาตรฐานสากลของยุโรป รถยนต์ MG เป็นรถยนต์              

ทีป่ระหยดัพลงังานและประหยดัน ้ามนั และรถยนต ์MG มรีาคาทีเ่หมาะสม คุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 

3.62 และ 3.60 ตามล าดบั 

ด้ำนรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ MG มีความโดดเด่นกับฟังก์ชัน่การใช้งานภายในรถยนต์ MG ครบวงจร เช่น 

จอแสดงผล กลอ้งมองหลงั และ Control system เป็นตน้ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ดา้น
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รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ รถยนต์ MG มรีูปลกัษณ์ทนัสมยั และรถยนต์ MG มคีวามเป็นเอกลกัษณ์             

มสีไตลโ์ฉบเฉี่ยว ทัง้ภายในและภายนอก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และ 3.88 ตามล าดบั 

ด้ำนผลิตภณัฑค์วบ ดา้นผลติภณัฑค์วบโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ 

รถยนต์ MG มอีุปกรณ์เสรมิตกแต่งตวัรถยนตค์รบครนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์ควบอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มบีรกิารจดัไฟแนนซ์ร่วมกบัสถาบนัการเงนิชัน้น าให้เลอืก

หลากหลายอตัราดอกเบีย้ พนกังาน ช่างทีใ่หบ้รกิารมฝีีมอื ไวว้างใจได ้และรถยนต ์MG มบีรกิารหลงัการขายทีค่รบวงจร และ

ศนูยบ์รกิารมมีาตรฐาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 3.37 และ 3.31ตามล าดบั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ รถยนต์ MG มีศูนย์ให้บริการทัว่ถึง สะดวกสบาย และ

เดนิทางสะดวก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.93 

ด้ำนศกัยภำพของผลิตภณัฑ์ ด้านศกัยภาพของผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.22  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศกัยภาพของ

ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ MG มีความปลอดภัยสูง จากระบบท างานของช่วงล่างและระบบเบรก              

ทีน่่าเชื่อถอื และระบบเทอรโ์บชารจ์ของรถยนต ์MG ช่วยเพิม่ความสามารถในการท างานของเครื่องยนตท์ าใหร้ถยนต์ MG 

มอีตัราเร่งทีม่ปีระสทิธภิาพและแรง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 และ 4.26 ตามล าดบั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็

ต่อปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ หอ้งโดยสารของรถยนต ์MG มคีวามกวา้งขวาง 

ชิน้สว่นวตัถุดบิมคีวามประณีตแขง็แกร่ง ทนทาน ดแูลง่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 

ตอนท่ี 3 กำรวิเครำะหข์้อมูลพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือรถยนตย่ี์ห้อ MG 

ด้ำนแนวโน้มท่ีจะซ้ือรถยนต ์MG ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อ MG ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซื้อ

รถยนต ์MG อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 

   ด้ำนแนะน ำให้คนรู้จกัซ้ือรถยนต์ MG ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ด้านแนะน า            

ใหค้นรูจ้กั ซือ้รถยนต ์MG อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 

ด้ำนเวลำท่ีใช้ในกำรหำข้อมูลเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์ MG (วนั) พบว่า น้อยที่สุด 3 วัน และ             

มากทีส่ดุ 365 วนั หรอืหนึ่งปี โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 28 วนั และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 43.93975 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี้  

สมมติฐำนท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

 
ข้อมูลประชำกรศำสตร ์

 
ด้ำนแนวโน้มท่ีจะ
ซ้ือรถยนต ์MG 

 
ด้ำนแนะน ำให้คนรูจ้กั

ซ้ือรถยนต ์MG 

 
ด้ำนเวลำท่ีใช้ในกำรหำข้อมลูเพื่อ
ใช้ในกำรตดัสินใจซ้ือรถยนต ์MG 

(วนั) 
เพศ √ X X 
อำย ุ √ X √ 
สถำนภำพ X X √ 
อำชีพ X X √ 
ระดบักำรศึกษำ X X √ 
รำยได้เฉล่ียต่อเดือน X X √ 

หมำยเหต ุ√ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน X ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐำนท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG 

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ควบ(x3) ด้านรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ (x2) ด้านผลติภณัฑ์หลกั (x1) 
และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (x4)มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐำนท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนะน าใหค้นรูจ้กัซือ้รถยนต ์MG 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์(x4) ดา้นผลติภณัฑค์วบ(x3) และดา้นผลติภณัฑห์ลกั (x1) 
มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อ MG ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนะน าให้คนรู้จกัซือ้
รถยนต ์MG อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  

สมมติฐำนท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั)  

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศกัยภาพผลิตภัณฑ์ (x4) และด้านผลิตภัณฑ์หลกั (x1)                

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มูล

เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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อภิปรำยผล 
 ผลการศกึษาขอ้มลูปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้    

สมมติฐำนท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

 1. เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
เพศหญงิมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต์ 
MG มากทีสุ่ด เนื่องจากเพศหญงิอาจมคีวามสนใจรถยนต์ทีม่ ีรูปลกัษณ์ร่วมสมยั ออกแบบโฉบเฉี่ยว มฟัีงกช์นัการท างาน
ครบถ้วน เหมาะกบัการใช้งานในชวีติประจ าวนัของกลุ่มผู้บรโิภคเพศหญิง สอดคล้องกบังานวจิยั ของ อรสา ทาปาสาย 
(พ.ศ. 2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. อำยุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG และดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ MG 
(วนั) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 21 - 30 ปี มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
รถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG และดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลู
เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ MG (วนั) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มช่วงอายุดงักล่าว เป็นกลุ่มทีส่่วนใหญ่มโีอกาส
ซื้อรถยนต์ครัง้แรกและคนัแรก อาจท าใหต้้องใชเ้วลาในการศกึษาและตดัสนิใจเลอืกซือ้ รถยนต์ค่อนขา้งนาน รวมถึงกลุ่ม
ผูบ้รโิภคช่วงอายุดงักล่าว มคีวามตอ้งการซือ้รถยนตไ์วใ้ชง้าน โดยทีร่าคาไม่สงูมากนัก มรีูปลกัษณ์ทีส่วยงามร่วมสมยั และ
ค่อนขา้งประหยดัน ้ามนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ภาณุวฒัน์ ชุ่มชื่น (พ.ศ. 2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรอีุสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 26 -33 ปี มพีฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้โตโยต้า รุ่นพรอีุสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณส าหรบัซือ้รถยนต์ ยีห่อ้โต
โยต้า รุ่นพรีอุส (Prius) และด้านแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุส (Prius) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
 3. สถำนภำพ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
ยี่ห้อ MG ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลาที่ใชใ้นการหาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ MG (วนั) 
มากทีสุ่ด เนื่องจากบรโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคีวามสนใจซือ้รถยนต ์MG และมพีฤตกิรรมการ
ใชง้านรถยนต์คนเดยีว ท าใหม้คีวามต้องการรถยนต์ทีม่คีวามกระทดัรดั ใชง้านไดน้านมคีวามทนทาน ทัง้นี้ท าใหผู้บ้รโิภค
กลุ่มสถานภาพดงักล่าวใชเ้วลาศกึษาหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจรถยนต์ยีห่อ้ MG เพราะรถยนต์ยีห่อ้ดงักล่าวค่อนขา้ง
เป็นเจ้าใหม่ในตลาดประเทศไทย สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ภาณุวฒัน์ ชุ่มชื่น (พ.ศ. 2555) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด                
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่นพรีอุสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณส าหรบัซือ้
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รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรอีุส (Prius) และด้านแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรอีุส (Prius) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

4. อำชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
ยี่ห้อ MG ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลาที่ใชใ้นการหาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ MG (วนั) 
มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG ซึง่เป็นรถยนตท์ีเ่ริม่จ าหน่าย
ในประเทศไทยได้ไม่นาน และมีสไตล์การออกแบบที่ร่วมสมยั การใช้งานครอบคลุมรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานจากยุโรป ทัง้นี้ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน เป็นผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้ระจ า ท าใหก้ลุ่มอาชพี
ดงักล่าวต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ค่อนข้างนาน สอดคล้องกับ
งานวจิยั ของ สุรยี์ เนียมสกุล (พ.ศ. 2556) ศกึษาเรื่อง การรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ารถยนต์โตโยต้า คมัร ีไฮบรดิ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้รถยนตโ์ต
โยตา้ คมัร ีไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

5. ระดบักำรศึกษำ ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่อ้ MG ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
ยี่ห้อ MG ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลาที่ใชใ้นการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ MG (วนั) 
มากทีสุ่ด เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีเป็นผูท้ีส่นใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้ MG จงึต้องใชเ้วลาใน
การศกึษา เปรยีบเทยีบเกีย่วกบัขอ้มลูรถยนตย์ีห่อ้ MG มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาอื่นๆ ทัง้ขอ้มลูดา้นสมรรถนะ
ของรถยนต ์การใชง้าน หอ้งโดยสาร ปัญหาทีพ่บจากผูท้ีใ่ชง้านมาก่อน และมาตรฐานของรถยนตท์ีร่องรบั จงึท าใหผู้บ้รโิภค
ใชใ้นการหาขอ้มลูมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สุรยี ์เนียมสกุล (พ.ศ. 2556) ศกึษาเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้
รถยนต์โตโยต้า คมัร ีไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืสูง
กว่ามกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้รถยนตโ์ตโยตา้ คมัร ีไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

6. รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยี่ห้อ 
MG ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั) แตกต่าง
กนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลาที่ใชใ้นการหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ MG (วนั) มากทีสุ่ด 
เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่รีายไดน้้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ มคีวาม
สนใจทีจ่ะซือ้รถยนต์ยีห่อ้ MG ซึง่มรีาคาไม่สงูมากนักเมื่อเทยีบกบัสิง่ทีไ่ด ้ทัง้ความสมบูรณ์แบบของรถยนต์เมื่อเทยีบกบั
ยี่ห้ออื่นที่มีราคาใกล้เคียงกัน และยงัเป็นรถยนต์ที่ได้รบัมาตรฐานจากยุโรป มีฟังก์ชนัการใช้งานครบถ้วน และมีการ
ออกแบบที่โดดเด่นร่วมสมยั สอดคล้องกบังานวจิยั ของ อรสา ทาปาสาย (พ.ศ. 2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน 15,001 – 
25,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 
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สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ ด้ำนผลิตภณัฑ์หลกั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG ดา้นแนะน าใหค้นรูจ้กัซือ้รถยนต ์MG และดา้นเวลาทีใ่ช้

ในการหาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ MG (วนั) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากการศกึษาพบว่า  

การเลอืกซือ้รถยนต์นัน้คนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑห์ลกั โดยใชเ้วลาในการหาขอ้มูลดา้นผลติภณัฑห์ลกัมาก 

รถยนต์ MG เป็นรถยนต์มคีุณภาพไดร้บัมาตรฐานสากลของยุโรป มกีารพฒันาสรรถนะการควบคุมในขบัขี ่รวมถึงความ

ประหยดัพลงังานและประหยดัน ้ามนั และมีราคาไม่สูงมากค่อนขา้งคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัสิง่ที่ได้รบั หากสร้างการรบัรู้ถึง

คุณสมบตัเิหล่านี้ได ้จะส่งผลต่อผูบ้รโิภคใหม้แีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจซื้อรถยนต์และแนะน าใหค้นรูจ้กัมากขึน้ สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั ของ จรญั พวงมาลา (พ.ศ. 2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านผลติภณัฑท์ี่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์           

นิสสนัมารช์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์และดา้นประโยชน์เพิม่เตมิที่มต่ีอ

ผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ ด้ำนรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่้อ MG ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต์ MG อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากการศกึษา
พบว่า การเลอืกซือ้รถยนตน์ัน้คนสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัรปูลกัษณ์ของรถยนต ์การทีร่ถยนต ์MG ใหค้วามส าคญักบัการ
ออกแบบ ความมเีอกลกัษณ์ของรถยนต ์ตวัถงัรถยนตอ์อกแบบสไตลโ์ฉบเฉี่ยวทัง้ภายในและภายนอก มคีวามโดดเด่น ทัง้สี 
และลูกเล่น ไฟหน้าไฟทา้ย รวมถงึฟังกช์ัน่การใชง้านภายในรถยนต์ MG ทีค่รบวงจร เช่น จอแสดงผล ระบบน าทาง กลอ้ง
มองหลงั การติดตามสถานะรถยนต์ และ Control system เป็นต้น ส่งผลต่อผู้บริโภคให้มีแนวโน้มที่จะตัดสนิใจที่จะซื้อ
รถยนต์ MG เพราะผู้บรโิภคใหค้วามส าคญักบัรูปลกัษณ์ สไตล์การออกแบบมากกว่าด้านราคาหรอืจ านวนศูนย์จ าหน่าย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จรญั พวงมาลา    (พ.ศ. 2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัอยู่ในระดบัต ่ามากบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความมัน่ใจ              
ในผลติภณัฑ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ MG และด้านแนะน าให้คนรู้จกัซื้อรถยนต์ MG อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากการศกึษาพบว่า การเลอืกซือ้รถยนต์นัน้คนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑค์วบ 
ดงันัน้การทีร่ถยนต ์MG มบีรกิารจ าหน่ายอุปกรณ์เสรมิตกแต่งตวัรถยนตท์ีเ่หมาะส าหรบัผูท้ีส่นใจ เพราะผูบ้รโิภคบางกลุ่ม
มกัจะตกแต่งตวัรถยนต์ตัง้แต่วนัแรกทีไ่ดร้บัรถรถยนต ์รวมถงึการรบัประกนัอุปกรณ์ตกแต่งจากศูนยท์ีใ่หบ้รกิาร พรอ้มกบั
บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 4 ปี และมกีารอบรมช่างและพนกังานอย่างต่อเนื่องเพื่อใหล้กูคา้มัน่ใจ
ในการบริการมากขึน้ จะส่งผลต่อผู้บริโภคให้มแีนวโน้มที่จะตดัสนิใจซื้อรถยนต์มากขึน้และแนะน าไปยงับุคคลรอบขา้ง            
มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชฎาพร อรชุน (พ.ศ. 2557) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังในองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ีพบว่า  ความคาดหวงัใน
องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ ดา้นการให้บรกิารอื่นๆ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันนทบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ ด้ำนศกัยภำพผลิตภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยีห่้อ MG ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รถยนต ์MG ดา้นแนะน าใหค้นรูจ้กัซือ้รถยนต ์MG และดา้นเวลาทีใ่ช้
ในการหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์MG (วนั) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากการศกึษาพบว่าการ
เลอืกซือ้รถยนตน์ัน้คนสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัศกัยภาพผลติภณัฑ ์ตามที่รถยนต ์MG มรีะบบความปลอดภยัสงู จากการ
ท างานของช่วงล่าง ระบบการควบคุมการทรงตวั ระบบป้องกนัล้อหมุนฟรทีี่รถยนต์  รวมถึงห้องโดยสารของรถยนต์ MG              
มคีวามกวา้งขวาง และยงัผลติจากชิน้ส่วนวตัถุดบิมคีวามประณีตแขง็แกร่ง ทนทาน ดูแลง่าย เพิม่ดว้ยระบบเทอรโ์บชารจ์
ของรถยนต์ MG ช่วยเพิ่มความสามารถในการท างานของเครื่องยนต์ท าให้รถยนต์ MG มีอัตราเร่งที่มีประสิทธิภาพ               
หากสรา้งการรบัรูไ้ปยงัผูบ้รโิภคไดจ้ะท าใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ดว้่ารถยนต์ MG มรีะบบการควบคุมทีด่ ีรถยนต์มปีระสทิธภิาพใน
การขบัขี ่จะส่งผลต่อผูบ้รโิภคใหม้แีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้รถยนต์และแนะน าใหค้นรูจ้กัซือ้มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ จรญั พวงมาลา (พ.ศ. 2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน                  
ระดบัต ่ามาก กบัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมาร์ช ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศกึษา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ ีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้ MG ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้    

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ป้จจ้ยส่วนประสมการตลาดบรกิาร เครื่องมอืการสื่อสารการตลาด            
แบบบูรณาการ แรงจูงใจ ทศันคต ิและรูปแบบการด าเนินชวีติ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายและสามารถน าขอ้มลูมาพฒันา
ผลติภณัฑใ์นอนาคตไดต่้อไป 

2. ควรมกีารศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบ รถยนต์ยีห่อ้อื่นหรอืในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อทีจ่ะน ามา
พฒันาผลติภณัฑ ์ทัง้ในดา้นสมรรถนะ ระบบการควบคุม ระบบประหยดัพลงังาน รวมถงึมาตรฐานการบรกิารศูนยจ์ าหน่าย
รถยนต ์การบรกิารหลงัการขาย เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และเกดิเป็นความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ 

 
กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มพีระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ 
อาชารุ่งโรจน์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ รวมถึงให้ความรู้ ข้อแนะน า ตลอดจน
ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และ อาจารย์จิตอุษา ขนัทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์            
เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม  และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าใน
การใหข้อ้เสนอแนะ และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้มอบความรู้และ
แนวคดิต่างๆ อนัท าใหผู้ว้จิยัมคีวามเตบิโตทางความคดิ จนสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท างานวจิยั ไดอ้ย่างส าเรจ็
ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน              
ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
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 สุดทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครวัของผูว้จิยั ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิในทุกๆ สิง่ พรอ้มใหก้ าลงัใจมา
โดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่าน ทีใ่หก้ าลงัใจและคอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  
ที่สละเวลาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่้เขยีนมิไดเ้อ่ยถงึมา            
ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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