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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดต่้อเดอืน และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมาร์ช  
ที่มีผลต่อแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสันมาร์ช ของกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์นิสสันมาร์ชที่อาศัย                        
ในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นผูท้ีม่ใีบอนุญาตขิบัขี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-35 ปี  ระดบัการศกึษาปรญิญาตรสีถานภาพโสด อาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 15,001-20,000 บาท  
 2. ความคดิเห็นต่อประโยชน์ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ของรถยนต์นิสสนัมาร์ชโดยรวมอยู่ในระดบัด ี เมื่อ
วเิคราะหเ์ป็นรายดา้นพบว่า ดา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑด์้านความคาดหวงัทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์และดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัด ีทุกดา้น  
 3. แนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมารช์ กลุ่มตวัอย่างมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ชอยู่ใน
ระดบัมัน่ใจ มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ในอนาคต อยู่ในระดบัตดัสนิใจซือ้และการแนะน าบุคคลอื่น
ใหซ้ือ้ผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ อยู่ในระดบัแนะน า 
 4. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการ
ซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ์ ดา้น
การซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 6. ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวม ด้านประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ และด้านประโยชน์เพิม่เติมที่มต่ีอ
ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยู่ในระดบัต ่า กบัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ส่วนด้านรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ด้านศกัยภาพของผลติภัณฑ ์               
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับต ่ามากกับแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 7. ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวม ด้านประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ด้าน
ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่า กบัแนวโน้มการซื้อ
รถยนตน์ิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 8. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ดา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยู่ในระดบัต ่ามาก มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการ
แนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 

ค าส าคญั: ผลติภณัฑ ์การซือ้ ผูบ้รโิภค รถยนต ์

 
Abstract 

 
 This research aims to study demographic factor consisted of gender, age, education level, marital 
status, occupation, and monthly income and to study relation between product factors of Nissan March car 
and purchasing trend of Nissan March car.  Sample size is 400 people interested in purchasing Nissan 
March car aged over 20 years old, living in Bangkok metropolis, and having driver license in Bangkok 
metropolis.  Questionnaire is the tool for data collection. 
 Research results are as follows: 
 1. Most samples are female, aged between 28 and 35 years old, holding Bachelor’s degree, being 
single, working as private company employees, and earning monthly income between Baht 15,001 and 
20,000. 
 2. Overall opinions toward benefit in product factors of Nissan March car are at the good levels.  
Considering in each category, opinions towards core benefit of product, product feature, expectation on 
product, additional benefit of product, and potential of product are at the good levels in all categories. 
 3. Purchasing trends on Nissan March car are as follows: samples are confident in Nissan March 
car product at the confident levels; their future purchasing decisions are at the decided to buy levels; and 
their recommendations to others to buy Nissan March car product are at the recommended levels. 
 4. Consumers with different gender, age, and monthly income influence purchasing trend of 
Nissan March car differently in category of future product buying with statistical significance of 0.05 and 0.01 
levels, respectively. 
 5. Consumers with different age influence purchasing trend of Nissan March car differently in 
category of confidence of product and future product buying with statistical significance of 0.01 levels. 
 6. Overall product factors in category of core benefit of product and additional benefit of product 
are positively related to purchasing trend of Nissan March car at the low levels in category of confidence in 
product with statistical significance of 0.01 levels.  Product feature and potential of product are positively 
related to purchasing trend of Nissan March car at the very low levels in category of confidence in product 
with statistical significance of 0.01 levels. 
 7. Overall product factors in category of core benefit of product, product feature, and expectation 
on product are positively related to purchasing trend of Nissan March car at the low levels in category of 
future product buying with statistical significance of 0.01 levels. 
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 8. Overall product factors in category of core benefit of product and additional benefit of product 
are positively related to purchasing trend of Nissan March car at the very low levels in category of 
recommending others to buy Nissan March car with statistical significance of 0.01 levels. 
 
Keywords: Products, Purchase, Consumer, Car 

 
บทน า 
 ปจัจุบันรถยนต์ถือได้ว่าเป็นปจัจัยหลักที่มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นมากส าหรับการเดินทาง 
โดยเฉพาะสงัคมในเมอืงหลวง และเมอืงใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะมคีวามรู้สกึว่าระบบ
ขนสง่ และการคมนาคมต่างๆ มไีม่เพยีงพอ รถยนต์สามารถตอบสนองความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ ความมอีสิระ
และความเป็นสว่นตวัในการเดนิทางไดเ้ป็นอย่างด ีและนอกจากนี้รถยนตย์งัเป็นสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐาน เสมอืน ปจัจยัที ่5 
ของผู้บรโิภคในยุคปจัจุบนัก้อว่าได้ แต่สภาวะในปจัจุบนัราคาน ้ามนัสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง พร้อมกบักระแสรณรงค์ลด
ภาวะโลกรอ้น ประชาชนส่วนใหญ่จงึต้องมองหารถยนต์ขนาดเลก็ทีป่ระหยดัพลงังาน เพื่อไวใ้ช้ในการตอบสนองดา้น
การเดนิทาง และเพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้สภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 
 ในปี 2552 ประเทศไทยเริ่มแผนการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (อโีคคาร)์ ดว้ยการใหส้ิง่จงูใจดา้นการลดภาษสีรรพสามติ โดยรฐับาลไดใ้หก้ารสนบัสนุน บรษิทัรถยนต์
สญัชาตญิีปุ่น่ชื่อ นิสสนั ไดเ้ริม่ผลติ นิสสนั มารช์ ขึน้ในประเทศไทย ใชร้หสัตวัถงัเป็น K13 เปิดตวัครัง้แรกในประเทศ
ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2552 และเริม่ผลติในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อในการโฆษณาว่า "นิสสนั มาร์ช อโีคคาร์" 
(Nissan March Eco-car) ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์ 1200 ซซี ี3 สูบ โดยนิสสนั มาร์ช รุ่นใหม่นี้ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ขอ้ก าหนดรถประหยดัพลงังานสากล (อโีคคาร)์ ซึง่มขีอ้ก าหนดดงันี้ 
 1. ประหยดัน ้ามนัโดยมอีตัราการใชเ้ชือ้เพลงิไม่เกนิ 5 ลติรต่อ 100 กโิลเมตร  
 2. ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ม่เกนิ 120 กรมัต่อกโิลเมตร และไดร้บัมาตรฐานไอเสยี สะอาดระดบัยโูร4  
 3. มคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานยุโรป  
 4. ใชเ้ครื่องยนต์ขนาดลูกสูบไม่เกนิ 1300 ซซี ีส าหรบัเครื่องเบนซนิ และไม่เกนิ 1400 ซซี ีส าหรบัเครื่อง
ดเีซล  
 รถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอโีคคาร์ ในประเทศไทย จะได้รบัผลประโยชน์ในการลดภาษีสรรพสามติเหลือ            
รอ้ยละ 17 (รถเก๋งทีไ่ม่ผ่านเกณฑอ์โีคคาร ์ตอ้งจ่ายภาษรีอ้ยละ 30-50) 
 นิสสนั ไดใ้ชเ้วลาพฒันารถอโีคคาร ์ตัง้แต่ปี 2521 ถงึ 2553 โดยการน าเสนอผลประโยชน์ของตวัผลติภณัฑ์
ทีโ่ดดเด่น และแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั รวมทัง้การสร้างประสบการณ์อนัน่าประทบัใจให้แก่ลูกค้าในทุกด้านเป็น
สิง่จ าเป็นในการท าให้ตราสนิค้านัน้เข้าไปเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค ซึ่งตราสนิค้านิสสนัมีภาพลกัษณ์เดิมที่ดีอยู่แล้ว 
ประกอบกบัมกีารขยายสายผลติภณัฑ ์ซึง่ช่วยประสบผลส าเรจ็ในการครอบครองตลาดอย่างง่ายดาย 
 บรษิทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ประกาศยอดขายรถนิสสนัรวมทุกรุ่น ในช่วงครึง่ปีปฏทินิแรก
ประจ าปี 2555 (มกราคม - มถุินายน 2555) อยู่ทีจ่ านวน 51,482 คนั เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ถงึ 40 เปอรเ์ซน็ต์ (36,694 
คนั) เมื่อเทยีบกบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนั นบัเป็นยอดขายรวมสงูสดุของครึง่ปีแรก และเป็นสถติใิหม่เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ปี พ.ศ. 2539 ซึง่มยีอดขายรวม 50,126 คนั ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 
 รถยนต ์Nissan March นบัเป็นผลติภณัฑท์ีโ่ดดเด่นของ บรษิทัฯ โดย มยีอดขายอยู่ที ่66,612 คนั นบัตัง้แต่
เปิดตัวเมื่อปี 2553 นิสสนัมาร์ช นอกจากนี้ยอดขายประจ าเดือนมีนาคม 2555 ยงัสูงถึง 12,698 คนั ซึ่งเป็นสถิติ
ยอดขายสงูสดุเป็นประวตักิารณ์นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมัน่ใจว่า จะสามารถตอกย ้าความเป็นผูน้ าตลาดรถยนต ์อโีค คาร ์
ดว้ยยอดขายรวมทีค่าดว่าจะทะลุ 100,000 คนัในช่วงตน้เดอืนสงิหาคม 2555 ซึง่เป็นขอ้พสิจูน์ว่า นิสสนั ไดผ้ลติรถยนต์
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ทีต่อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พรอ้มแนะน าสู่ตลาดในเวลา สถานที่ และราคาทีเ่หมาะสม ส าหรบัประเทศไทย
อย่างแทจ้รงิ (แหล่งทีม่า: www.motortrivia.com/section-bizzes-news) 
 เมื่อมกีารกล่าวถงึรถยนตป์ระหยดัพลงังานในกลุ่มอโีคคาร ์ปฏเิสธไม่ไดว้่ารถยนตน์ิสสมัารช์เป็นผลติภณัฑท์ี่
มชีื่อเสยีงในอนัดบัต้น ๆ ของประเทศ ดงันัน้ผู้ท าการวจิยัจงึต้องการศกึษาว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านใดที่ท าให้
ผูบ้รโิภคใชเ้ป็นแนวโน้มในการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนตน์ิสสนั มารช์ 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้
รถยนต์นิสสนัมาร์ช ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทีผู่ป้ระกอบการน าไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการพฒันาดา้นผลติภณัฑ ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอนัจะก่อใหเ้กดิแนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนั 
ซึง่อาจจะสง่ผลใหร้ถยนตน์ิสสนัมสีว่นแบ่งการตลาดทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผูน้ าตลาดรถยนตใ์นทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อคน 
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านผลติภณัฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ช กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต ์  
นิสสนัมารช์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรทีศ่กึษาวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) กบัตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) ดงันี้ 
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 
  1.1  ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อาย ุ
   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.1.4  สถานภาพสมรส 
   1.1.5  อาชพี 
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.1 ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์
   1.2.2 รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
   1.2.3 ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
   1.2.4 ผลติภณัฑค์วบ 
   1.2.5 ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ แนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ชของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจยั  
  1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
และอาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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 2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ รถยนต์นิสสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสมัารช์ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) [2] กล่าวว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เหล่านี้เป็นเกณฑท์ี่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัทางสถิติทีว่ดัได้ของประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชฟิแมน และคานูค (Schiffman; & Kanuk. 2000: 5) [3] 
ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ การใช้ การประเมนิผล 
การใชส้อยผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรอืหมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภคที่เกีย่วกบัการซื้อและการใช้สนิค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศกึษาและวเิคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุผลหลายประการ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค คอตเลอร ์ (Kotler; & Armstrong. 1997: 
140) [4] กล่าวว่าพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคไดม้กีารใชท้ฤษฎทีางจติวทิยามาประยุกตก์บัหลกัทางการตลาด โดยมี
แนวคดิว่าพฤตกิรรมจะเกดิขึน้ไดจ้ะต้องมสีาเหตุหรอืมสีิง่เร้าท าใหเ้กดิ และจากสิง่เรา้จะกลายเป็นแรงจูงใจให้แสดง
พฤตกิรรมต่างๆออกมาเพื่อสนองตอบต่อสิง่เรา้นัน้ โดยทีส่ิง่เรา้ทางการตลาดและสิง่เรา้อื่นๆ จะเขา้สู่กล่องด า (black 
box) ของผู้บรโิภคและจะมีผลตอบสนองบางอย่างออกมา โดยที่สิง่เร้าทางการตลาดประกอบด้วย  4P’s ได้แก่ 
ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ซึง่เป็นปจัจยัที่
ควบคุมได ้สว่นสิง่เรา้ภายนอกอื่นๆ ไดแ้ก่ ปจัจยัตวัแปรทีไ่ม่สามารถควบคุมไดอ้ยู่ในสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัผูบ้รโิภคและ
มอีทิธพิลผลกัดนัต่อการซือ้ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย สภาวะทางเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง และวฒันธรรม สิง่
เรา้ทัง้หมดเหล่านี้จะเป็นตวัน าเขา้ (Input) เขา้สู่กล่องด า (สมอง) ผ่านกระบวนการตดัสนิใจซือ้ทีเ่กดิขึน้ภายในสมอง
หรอืกล่องด าซึง่มองไม่เหน็และจะปรากฏแสดงผลออกมา (Output) อนัเป็นพฤตกิรรมตอบสนองทีม่องเหน็ได ้คอื การ
ตดัสนิใจซือ้ เลอืกผลติภณัฑ ์เลอืกตรา เลอืกผูจ้ าหน่าย เลอืกเวลาซือ้ และจ านวนสนิคา้ทีจ่ะซือ้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร  
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีส่นใจซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ ทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 20 ปี
ขึน้ไปเน่ืองจากเป็นผูท้ีม่ใีบอนุญาตขิบัขี ่ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอืผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ทัง้เพศชายและหญิง ที่อาศยัใน
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไปเน่ืองจากเป็นผูท้ีม่ใีบอนุญาตขิบัขีร่ถยนตซ์ึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึ
ใช้วธิกีารค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้สูตรในการค านวณเพื่อก าหนดขนาดตวัอย่าง และก าหนดค่าความ
เชื่อมัน่  95%  ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ  5 % (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.   2545: 25-26) [1]  จากการ
ค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่าง 16 คน รวมเป็นจ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
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ผลการวิจยั  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 อายุ 28-35 ปี จ านวน 
238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 324 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.00 สถานภาพโสด 
จ านวน 293 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.25 อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 และรายได้
ต่อเดอืน 15,001-20,000 บาท จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑข์องรถยนตนิ์สสนัมารช์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามความคิดเห็นต่อปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ของรถยนต์นิสสนัมาร์ช โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ี( X = 3.82) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั
ของผลิตภัณฑ์ ( X = 4.12) รูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ ( X = 3.86) ความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ( X = 3.74) 
ประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์( X = 3.71) และศกัยภาพของผลติภณัฑ ์( X = 3.67) ตามล าดบั ซึง่มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์โดยรวม

อยู่ในระดบัด ี( X = 4.12) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัดีไดแ้ก่ รถยนต์นิส
สนัมารช์มอีตัราการใชน้ ้ามนัต ่า ( X = 4.15) และรถยนต์นิสสนัมารช์มคีวามสะดวกสบายในการใชง้าน ( X = 4.09) 
ตามล าดบั 
 รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ใน

ระดบัด ี( X = 3.86) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีได้แก่ รถยนต์นิสสนั
มารช์มรีูปลกัษณ์ทีส่วยงาม ( X = 3.93) รถยนต์นิสสนัมารช์มกีารออกแบบภายในทีท่นัสมยั ( X = 3.89) รถยนต์นิส
สนัมารช์มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ( X = 3.89) และรถยนตน์ิสสนัมารช์มรีุ่นรถทีห่ลากหลาย ( X = 3. 73) ตามล าดบั 
 ความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์โดย

รวมอยู่ในระดบัด ี( X = 3.74) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีไดแ้ก่ รถยนต์
นิสสนัมาร์ชเป็นรถที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ( X = 3.88) และรถยนต์นิสสนัมาร์ชมคีวามกว้างขวางนัง่สบาย ( X = 
3.60) ตามล าดบั 
 ประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประโยชน์เพิ่มเติมที่มีต่อ

ผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ี( X = 3.71) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ี
ได้แก่ รถยนต์นิสสนัมาร์ชมอีุปกรณ์เสริมภายในครบครนั ( X = 3.90) และมบีริการหลงัการขายที่ประทบัใจ ( X = 
3.52) ตามล าดบั 
 ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อศกัยภาพของผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบั

ด ี( X = 3.67) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีไดแ้ก่ รถยนต์นิสสนัมารช์มคี
วามปลอดภยัในระดบัสงู ( X = 3.72) และรถยนตน์ิสสนัมารช์มคีานนิรภยัดา้นขา้งและดา้นหน้า เพิม่ความปลอดภยัใน
ระดบัสงู ( X = 3.60) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัแนวโน้มการซ้ือรถยนตนิ์สสนัมารช์ 

 ในอนาคตผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มมัน่ใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ช  ( X = 3.88) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมแีนวโน้มการซือ้ผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์ ( X = 3.67) และผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มแนะน า
บุคคลอื่นใหซ้ือ้ผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ ( X = 3.95) 
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 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
สมรส อาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์ นิสสนัมาร์ช             
ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช          
ดา้นการซือ้ผลติภณัฑ์ในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยกลุ่มผูบ้รโิภคเพศชายมกีารซือ้ผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ในอนาคตมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิ  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช             
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า   
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์ นิสสนัมาร์ช               
ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้            
โดยแตกต่างกนัจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20-27 ปี มคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
36 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 28-35 ปี มคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
36 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช           
ดา้นการซือ้ผลติภณัฑ์ในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยแตกต่างกนัจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุ 20-27 ปี มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 36 ปีขึน้ไป 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 กลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุ 28-35 ปี มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 36 ปีขึน้ไป 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช              
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต ์
นิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑใ์นอนาคต ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนั
มาร์ช ด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้  
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์             
นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช            
ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช 
ด้านการซื้อผลติภณัฑ์ในอนาคตไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐาน           
ทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช   
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑใ์นอนาคต ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้โดยแตกต่างกนัจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001-30,000 บาท อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,000 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  
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 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนตนิ์สสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.231 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แยกพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
 ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการซื้อ
รถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน            
ทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.202 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  
 ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนั
มารช์ ด้านความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.164 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้
รถยนต์นิสสนัมารช์ ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระ ดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.222 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั  
 ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ 
 ศกัยภาพของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.161 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนตนิ์สสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑ์
ในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.295 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แยกพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
 ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการซื้อ
รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.359 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  
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 ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.222 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อ
รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.390 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  
 ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ประโยชน์เพิ่มเติมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านการซื้อผลติภณัฑ์ในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ศกัยภาพของผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2.3 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนตนิ์สสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านการแนะน า
บุคคลอื่นใหซ้ือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แยกพจิารณาเป็นรายดา้น
พบว่า 
 ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ ์
 ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน าบุคคล
อื่นใหซ้ือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.161 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 
 รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่น
ใหซ้ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์
 ความคาดหวงัที่มต่ีอผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านการแนะน า
บุคคลอื่นใหซ้ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์
 ประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน า
บุคคลอื่นใหซ้ือ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.181 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ 
 ศกัยภาพของผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่น
ใหซ้ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ชของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการทดสอบสมมตฐิานมาอภปิรายไดด้งัต่อไปนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
สมรส อาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั  
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสันมาร์ช                 
ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
อาจเนื่องมาจากรถยนต์นิสสนัมารช์มกีารพฒันาสมรรถนะ คุณภาพ และรูปลกัษณ์อย่างต่อเนื่อง จงึท าใหผู้บ้รโิภคทัง้
เพศชายและเพศหญงิมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช           
ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
โดยกลุ่มผูบ้รโิภคเพศชายมกีารซือ้ผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์   ในอนาคตมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิ ทัง้นี้อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคเพศชายมคีวามสนใจเกีย่วกบัสนิคา้เกีย่วกบัเทคโนโลย ีเช่น รถยนตป์ระหยดัพลงังานมากกว่าเพศ
หญงิ จงึมแีนวโน้ม  การซือ้ในอนาคตมากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช             
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บรโิภคทัง้เพศชายและเพศหญิงต่างกม็คีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจจยัด้านผลติภณัฑ์ของรถยนต ์             
นิสสนัมารช์ จงึมกีารแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์ นิสสนัมาร์ช                 
ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้            
โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 20-27 ปี มคีวามมัน่ใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ชมากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ อาจ
เนื่องมาจากผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์มคีุณสมบตัทิีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อยมากกว่า จงึให้
ความสนใจและมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑม์ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุมาก  
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช             
ดา้นการซือ้ผลติภณัฑ์ในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20-27 ปี มกีารซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ อาจเนื่องมาจากผลติภณัฑ์
รถยนต์นิสสนัมาร์ชมีคุณสมบัติด้านผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มที่มีอายุน้ อย เช่น               
การประหยดัน ้ามนั รปูลกัษณ์  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช            
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคทุกช่วงอายุต่างก็มีความคิดเห็นว่าปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของรถยนต์นิสสนัมาร์ช                  
เป็นรถยนตป์ระหยดัพลงังานทีม่คีวามโดดเด่น จงึมกีารแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษามกีารศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลรถยนต์นิสสนัมารช์จนมัน่ใจในผลติภณัฑ ์
จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑใ์นอนาคต ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนั
มาร์ช ด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม
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สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์มปีจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษา จงึมแีนวโน้มการซือ้ในอนาคตไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษาต่างกม็คีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของรถยนต ์
นิสสนัมารช์ จงึมกีารแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัได้รบัขอ้มูลข่าวสารผลิตภัณฑ์รถยนต์นิสสนั             
มารช์ผ่านสือ่ต่างๆ ไม่แตกต่างกนั จงึมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์           
นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคตไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผลติภัณฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ชเป็นรถยนต์ที่มีขนาดเลก็และมคีุณสมบตัิด้าน
ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัประหยดัพลงังานที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทุกสถานภาพสมรส จงึท าใหผู้้บรโิภค 
ทุกสถานภาพสมรสมแีนวโน้มการซือ้ในอนาคตไม่แตกต่างกนั 
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทุกสถานภาพสมรสต่างกม็คีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องรถยนต ์
นิสสนัมารช์ จงึมกีารแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ แตกต่างกนั 
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช           
ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ชมีคุณสมบตัิด้านผลิตภัณฑ์ที่ดี สามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่
ผูบ้รโิภคทุกอาชพีได ้ 
 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑ์ในอนาคต ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช 
ด้านการซื้อผลติภณัฑ์ในอนาคตไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐาน          
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผลติภณัฑร์ถยนตนิ์สสนัมารช์มปีจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ทุกอาชพี จงึมแีนวโน้มการซือ้ในอนาคตไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช           
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทุกอาชพีต่างกม็คีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องรถยนตนิ์สสนัมารช์ จงึมกีาร
แนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั 
 ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์มปีจัจยัด้านผลติภณัฑท์ีด่ ีสามารถสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคทุกระดบัรายได ้
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 ด้านการซ้ือผลิตภณัฑใ์นอนาคต ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มาร์ช ด้านการซื้อผลติภณัฑ์ในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารซือ้ผลติภณัฑ์รถยนต์นิสสนัมาร์ช            
ในอนาคตมากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรถยนต์นิสสนัมาร์ชเป็นรถยนต์ขนาดเลก็ทีม่อีตัราการใช้
น ้ามนัต ่าและมรีาคาไม่สงูมากนกั สามารถตอบสนองความตอ้งการซือ้รถยนตด์า้นการประหยดัน ้ามนัและค่าใชจ้่ายของ
กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่สงู  
 ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคทุกระดบัรายไดต่้างกม็คีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องรถยนต์นิสสนั
มารช์ จงึมกีารแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนต์นิสสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการซื้อ
รถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน          
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคต้องการรถยนต์ 
ที่มีคุณประโยชน์ด้านการใช้งานและการประหยดัพลงังานเป็นหลกั ถ้าหากผู้ผลติรถยนต์นิสสนัมาร์ชมีการพฒันา
ประโยชน์หลกัในดา้นการประหยดัพลงังานและความสะดวกสบายในการใชง้านใหด้ขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจ
ในผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้  
 ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนั
มาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลติภัณฑ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑเ์ป็นปจัจยั
ทีผู่้บรโิภคพจิารณารองจากประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ ถ้าหากผู้ผลติรถยนต์นิสสนัมาร์ชมกีารออบแบบรูปลกัษณ์
ของรถยนตใ์หส้วยงามทนัสมยั มเีอกลกัษณ์ต่างจากผูผ้ลติรายอื่น จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้  
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้
รถยนต์นิสสนัมารช์ ด้านความมัน่ใจในผลติภัณฑ ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรถยนต์นิสสนัมาร์ชยงัไม่สามารถสรา้งความมัน่ใจในผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัการเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มเพยีงพอ ซึง่ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้รถยนตม์คีวามคาดหวงันอกเหนือจากประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ดงันัน้ผูผ้ลติ
ตอ้งมกีารพฒันาผลติภณัฑร์ถยนตน์ิสสนัมารช์ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ 
 ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์ การบริการหลังการขายของรถยนต์นิสสนัมาร์ชมีความน่าสนใจและ
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ซึง่หากสามารถตอบสนองไดต้ามความต้องการของผูบ้รโิภคหรอืพฒันาใหด้ี
ขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้  
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 ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ 
 ศกัยภาพของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากรถยนต์นิสสนัมาร์ชเป็นรถยนต์ขนาดเล็ก ถ้าหากมกีารพฒันาศกัยภาพของ
ผลติภณัฑด์า้นความปลอดภยัในการขบัขีแ่ละกรณีเกิดอุบตัเิหตุใหด้ขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในผลติภณัฑ์
มากขึน้  
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนตนิ์สสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการซื้อ
รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคมคีวามต้องการ
รถยนต์ที่มอีตัราการใช้น ้ามนัต ่า ประหยดัพลงังานและค่าใชจ้่ายในการใช้งาน จงึท าใหป้ระโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์          
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้ในอนาคต  
 ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บรโิภคในปจัจุบนัมคีวามต้องการ
รถยนต์ที่มขีนาดเลก็ มรีูปลกัษณ์สวยงาม มเีอกลกัษณ์ จงึท าใหรู้ปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม  
การซือ้ในอนาคต  
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ความคาดหวงัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อ
รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์อง
รถยนต์นิสสนัมาร์ชมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้บริโภคคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง จึงท าให้เกิดแนวโน้มการซื้อ            
ในอนาคต 
 ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ประโยชน์เพิ่มเติมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านการซื้อผลติภณัฑ์ในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากประโยชน์เพิม่เตมิทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บันอกเหนือจากประโยชน์หลกั
ของผลติภณัฑ ์เช่น การบรกิารหลงัการขาย อุปกรณ์เสรมิภายในรถยนต์นิสสนัมารช์ยงัไม่สนน่าใจเพยีงพอทีจ่ะท าให้
ผูบ้รโิภคซือ้ในอนาคต จงึท าใหป้ระโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ของผูบ้รโิภค ดงันัน้ผูผ้ลติตอ้งมกีารพฒันาการบรกิารหลงัการขายและอุปกรณ์เสรมิภายในรถยนตใ์หด้ขีึน้ 
 ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ศกัยภาพของผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่าระบบความปลอดภยัของรถยนตน์ิสสนัมารช์ยงัไม่แขง็แรงปลอดภยัเพยีงพอ 
จงึท าใหศ้กัยภาพของผลติภณัฑไ์ม่มคีวาม สมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้ในอนาคต  
 สมมติฐานท่ี 2.3 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑร์ถยนตนิ์สสนัมารช์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนั
มารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ ์
 ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน าบุคคล
อื่นใหซ้ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก
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และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ว่าประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์มคีวาม
คุม้ค่า เช่น อตัราการใชน้ ้ามนัต ่า ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารแนะน ารถยนตน์ิสสนัมารช์ต่อไปยงับุคคลอื่น  
 ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 
 รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่น
ใหซ้ื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรูปลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑย์งัไม่โดดเด่นเพยีงพอจนท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการแนะน าต่อไปยงับุคคลอื่น  
 ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์
 ความคาดหวงัที่มต่ีอผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านการแนะน า
บุคคลอื่นใหซ้ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรถยนต์
นิสสนัมาร์ชยังไม่สามารถตอบสนองตามความคาดหวงัของผู้บริโภคได้ จึงท าให้ความคาดหวงัที่มีต่อผลิตภัณฑ์                
ไม่สามารถท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการแนะน าต่อไปยงับุคคลอื่นได้ 
 ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์
 ประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน า
บุคคลอื่นใหซ้ือ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคอาจมคีวามต้องการให้ผูผ้ลติและจ าหน่ายพฒันา
บรกิารหลงัการขายและอุปกรณ์เสรมิภายในรถยนต์ใหด้ขีึน้ ซึง่หากสามารถตอบสนองตามความต้องการของผูบ้รโิภค
ได ้จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการแนะน าต่อไปยงับุคคลอื่น  
 ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ 
 ศกัยภาพของผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นการแนะน าบุคคลอื่น
ให้ซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคยงั             
ไม่เกดิความมัน่ใจในระบบความปลอดภยัของรถยนต์นิสสนัมารช์ จงึท าใหศ้กัยภาพของผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 การศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ผู้บริหารบรษิัทรถยนต์นิสสนัสามารถก าหนดกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายของรถยนต์นิสสนัมาร์ช เพื่อให้
ผูผ้ลติสามารถพฒันาผลติภณัฑแ์ละก าหนดกลยุทธท์างดา้นผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภค
เป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี และมรีายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท           
ซึง่ต้องมกีารวางกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์ทีส่ามารถสรา้งความมัน่ใจในผลติภณัฑ์จนเกดิการตดัสนิใจซื้อรถยนต์นิสสนั
มาร์ชในที่สุด เนื่องจากการศกึษาพบว่า กลุ่มผู้บริโภคนี้เป็นกลุ่มที่มคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ์และมแีนวโน้มการซื้อ
รถยนตน์ิสสนัมารช์ สงูกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ 
 2.  ผูบ้รหิารของรถยนตน์ิสสนัมารช์ควรวางแผนการพฒันากลยุทธป์จัจยัดา้นผลติภณัฑอ์นัดบัแรก คอื ด้าน
ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะดา้นอตัราการใชน้ ้ามนัต ่า เน่ืองจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็
ต่อด้านประโยชน์หลักเกี่ยวกับอตัราการใช้น ้ามนัต ่าสูงที่สุด ซึ่งอตัราการใช้น ้ามนัต ่าเป็นจุดแขง็ของผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้รโิภคอาจใชใ้นการตดัสนิใจซือ้เป็นอนัดบัต้นๆ ดงันัน้ผูผ้ลติรถยนต์นิสสนัมารช์ควรมกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
การประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดอตัราการใชน้ ้ามนัหรอือตัราการสิน้เปลอืงพลงังานใหต้ ่าลง ใหเ้หมาะสมกบั
ขนาดเครื่องยนต์ นอกจากนี้ผู้ผลิตควรออกแบบรถยนต์นิสสนัมาร์ชให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน มีความ
คล่องตวัในการขบัขี ่ซึ่งต้องมกีารออกแบบรถยนต์ให้เกดิความแตกต่างจากผู้แข่งขนั เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า 
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ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลติภัณฑ ์          
การซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต และการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ 
 3.  ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัปจัจยัด้านผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่มผีลต่อแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสนัมาร์ช 
ดงันี้ 
  ด้านรปูลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
  ผู้ผลิตรถยนต์นิสสนัมาร์ชควรเน้นการออกแบบรถยนต์ที่มรีูปลกัษณ์สวยงาม หลากหลายแบบมีการ
ออกแบบทัง้ภายในและภายนอกทีม่คีวามทนัสมยัโดดเด่น สรา้งความแตกต่างจากรถยนต์ประหยดัพลงังานยีห่อ้อื่นๆ 
โดยออกแบบให้มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง จดจ าได้ง่าย เพื่อดงึดูดความสนใจจากผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายที่มอีายุ
ระหว่าง 20-27 ปี เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อรถยนต์           
นิสสนัมาร์ช ด้านความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ และการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต และผู้บริโภคมีความคิดเห็นในด้าน
รปูลกัษณ์เกีย่วกบัความสวยงามของรถยนตน์ิสสนัสงูทีส่ดุ 
  ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์
  ผูผ้ลติรถยนต์นิสสนัมารช์ควรพฒันาระบบการท างานของเครื่องยนต์ใหเ้ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ 
เช่น ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงกว่าเดิม การใช้เชื้อเพลิงในการขบัขี่ลดลง เนื่องจาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านคาดหวงัที่มต่ีอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกบัรถยนต์นิสสนัมาร์ชเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มสงูทีส่ดุ นอกจากนี้ควรมกีารออกแบบทีน่ัง่โดยสารภายในรถยนตใ์หก้วา้งขวางนัง่สบายมากขึน้ มกีารใชว้สัดุ
ตกแต่งและสสีนัภายในที่สวยงาม แขง็แรงทนทาน เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ความคาดหวงัที่มต่ีอผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ ดา้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต  
  ด้านประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์
  ผูผ้ลติรถยนต์นิสสนัมารช์ควรเพิม่อุปกรณ์เสรมิภายในรถยนต์เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบาย
มากขึน้ ซึง่การเพิม่อุปกรณ์เสรมิภายในรถยนต์ต้องมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัรุ่นรถยนต์และระดบัราคา เนื่องจาก
การศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อดา้นประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑเ์กีย่วกบัอุปกรณ์เสรมิภายในรถยนต์
สงูทีส่ดุ และประโยชน์เพิม่เตมิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ ดา้นความมัน่ใจ
ในผลติภณัฑ ์และการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้ 
  ผูบ้รหิารของรถยนตน์ิสสนัมารช์ควรปรบัปรุงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหด้ขีึน้ เช่น เพิม่ความรวดเรว็ใน
การใหบ้รกิาร มกีารฝึกอบรมเพิม่ทกัษะความช านาญแก่ช่างผูใ้หบ้รกิาร มกีารตดิตามผลการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งความ
ประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิาร เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑเ์รื่องการใหบ้รกิารหลงัการขาย
ต ่าทีส่ดุ  
  ด้านศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์
  ผู้ผลิตรถยนต์นิสสนัมาร์ชควรมีการออกแบบและพฒันาด้านระบบความปลอดภยัในการขบัขีใ่ห้มาก
ยิง่ขึน้ เช่น การออกแบบคานนิรภยัด้านขา้งและด้านหน้าของรถยนต์ ระบบเบรก การทรงตวั การเกาะถนน รวมถึง
ระบบการท างานเกีย่วกบัความปลอดภยัอื่นๆ ใหส้งูกว่ามาตรฐานทัว่ไป เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการขบัขีข่องผูบ้รโิภค 
เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัความปลอดภยัสงูทีสุ่ด 
และศกัยภาพของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ ดา้นความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
กบัแนวโน้มการซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธท์าง
การตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานยี่ห้ออื่นๆ เนื่องจาก
ปจัจุบนัตลาดของรถยนตป์ระหยดัพลงังานไดร้บัความสนใจอย่างมากและมกีารแขง่ขนักนัสงู เพื่อน าผลการศกึษามาใช้
เป็นแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาดสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือกว่าคู่แขง่ขนั 
 3. ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาดกบัแนวโน้มการซือ้รถยนต์นิสสนัมารช์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพราะรถยนต์ประหยดัพลังงานมีผู้ผลิตหลายรายและมีการแข่งขนัด้านการสื่อสาร
การตลาดอย่างมาก เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาใชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
      สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา ซึง่เป็นอาจารย์            
ทีป่รกึษา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินการจนสารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีไ่ดก้รุณา
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนใหค้ าแนะน าในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่านในภาคบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ี ซึง่มปีระโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาและบุคคลในครอบครวั ที่เป็นก าลงัใจในการท าวจิยัในครัง้นี้ ตลอดจน
เพื่อนๆ X-MBA สาขาการตลาดรุ่น 11 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลยัทุกๆ ท่าน ที่ให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา 
ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตาและสนับสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครูบาอาจารย์  
ทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้อนัเป็นพืน้ฐานตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองทีส่นับสนุนและ
ใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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