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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้ น้ีมีความมุ ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สําหรบักลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ 

ผู้บรโิภคที่ซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ส่วนสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง ใชส้ถติใินการทดสอบโดยใชก้ารทดสอบคา่ทีก่ารวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างใช้ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีทํากําลงัสองน้อยที่สุด การ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นัผลการวจิยัพบวา่ 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมสีถานภาพ

โสด อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท 

 2. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารในการซือ้รถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นพนักงาน 

ดา้นกระบวนการ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั อยูใ่นระดบัมาก 

 3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้รถยนต์รุ่นรองท๊อป ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้รถยนต์ดว้ยตวัท่านเอง ชําระเงนิดว้ยวธิี

ผ่อนชาํระ เหตุผลทีเ่ลอืกซือ้รถยนต์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง ผูบ้รโิภคซือ้รถยนต์สขีาว และผูบ้รโิภคเลอืก

ซือ้รถยนตจ์ากตวัแทนทีใ่หร้าคาดทีีส่ดุ 

 4. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซีี โดยเฉลี่ย

ประมาณ 7 สปัดาห ์ราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซีทีีผู่บ้รโิภคซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 650,742.50 บาท และมี

การจา่ยชาํระเงนิดาวน์ซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีโดยเฉลีย่ประมาณ 134,925 บาท   

 5. ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6. ผูบ้รโิภคทีม่ ีสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน เพศ และอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์

เครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ี

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์
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เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 8. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั    ปานกลาง และ

ระดบัสงูมาก ตามลาํดบั 

 9. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลเครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิ

ดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า  

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลเครือ่งยนต ์1,500 ซซี ี

Abstract 

 

 This research aims to study factors relating to customers’ buying behavior compact cars 1,500 

CC. in Bangkok Metropolis. The samples used in this study are consumers who bought the compact cars 

1,500 CC. in Bangkok Metropolis total 400 consumers. Questionnaire is a tool for data collection. 

Statistics for data analysis are percentage, mean, and standard deviation. Statistics for analysis of 

variance were independent t-test and one way analysis of variance. When there is a difference, Least 

Significant Difference or Dunnett’s will be applied. Statistic for relation analysis is Pearson product 

moment correlation coefficient.   

 The research results were as follows: 

 1. The majority of the respondents are male, with ages between 31 – 40 years, holding 

bachelor’s degree, single, working as an employee in private companies and had monthly income THB 

20,000 – 29,999. 

 2. The majority of consumers’ overall opinion toward service marketing  mix buying behavior 

compact cars 1,500 CC. in Bangkok Metropolis at the highest level in the aspect of product and the 

consumers had the opinion toward the aspects of place, people, process, promotion, price, and  physical 

evidence at  high level. 

 3. The majority of consumers bought secondary model of the compact cars 1,500 CC., 

consumers bought it by themselves and paid by installment, the reason for buying the compact car was 

convenient, consumers bought white compact car, and consumers bought the compact car with the 

agents who offer the best price. 

 4. The majority of consumers took 7 weeks in average for searching the information of the 

compact cars 1,500 CC., the average prices of the compact car that chosen by consumers was 
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approximately THB 650,742.50, and consumers bought the compact car 1,500 CC by down payment 

average approximately THB 134,925. 

 5. Consumers with different gender had different buying behavior of compact cars 1,500 CC. 

in Bangkok Metropolis in the aspect of price of compact car 1,500 CC. at statistical significance level of 

0.05. 

 6. Consumers with different marital status, monthly income, gender and age had different 

buying behavior of compact cars 1,500 CC. in Bangkok Metropolis in the aspect of down payment of 

compact car 1,500 CC. at statistical significance levels of 0.05 and 0.01 respectively.  

 7. The service marketing mix in product, place, promotion, process and physical evidence 

aspects were positively related to customers’ buying behavior of compact cars 1,500 CC. in Bangkok 

Metropolis in the aspects of searching information and bought the compact cars 1,500 CC. in the same 

direction at a low levels with statistical significance levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

 8. The service marketing mix in product, price, place, promotion, people, physical evidence 

and process aspects were positively related to customers’ buying behavior compact cars 1,500 CC. in 

Bangkok Metropolis in the aspect of prices of the compact cars 1,500 CC in the same direction at a 

moderate level and very high level with statistical significance level of 0.01. 

 9. The service marketing mix in product and promotion aspects were positively related to 

customers’ buying behavior compact cars 1,500 CC. in Bangkok Metropolis in the aspect of down 

payment of the compact cars 1,500 CC. in the same direction at a low level with statistical significance 

levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

 

Keywords: Service marketing mix, Customers’ buying behavior, Compact cars 1,500 CC. 

บทนํา 

ปจัจบุนัรถยนตไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญัต่อการดําเนินชวีติประจําวนัทีช่่วยอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะรถยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทําให้

อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ความตอ้งการรถยนตป์ระเภทต่างๆ เพือ่ใชใ้นการ

ดาํเนินธรุกจิและการเดนิทางจงึเพิม่สงูขึน้มาก ดงันัน้รถยนตจ์งึเป็นสิง่อาํนวยความสะดวกทีม่คีวามจําเป็นในระดบั

หน่ึง มใิช่เป็นเพยีงสิง่ที่แสดงถึงความฟุ่มเฟือยเช่นในอดตีอกีต่อไป  ทําให้ปรมิาณการจําหน่ายรถยนต์เพิม่ขึน้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดหลายปีทีผ่่านมา  

บรษิัทผูผ้ลติรถยนต์ส่วนใหญ่ในปจัจุบนัให้ความสาํคญักบัการพฒันารถยนต์นัง่ส่วนบุคคลใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ ปจัจยัสาํคญัในการพฒันาผลติภณัฑข์องตนคอืการสรา้งทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค

ทัง้การผลิตยานยนต์ที่มปีระสทิธิภาพในการใช้พลงังานสูงและการผลิตรถยนต์ที่สามารถใช้พลงังานทางเลอืก

รถยนต์ทีผ่ลตินัน้ จะต้องปล่อยของเสยีน้อยลงเพื่อลดมลพษิที่อาจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัต้องพฒันา

รถยนตท์ีม่มีาตรฐานความปลอดภยักบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารมากยิง่ขึน้ และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่างๆ กม็ี

การปรบัระดบัความสาํคญัเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั 

ในภาวะราคาน้ํามนัที่ปรบัตวัสูงขึน้ส่งผลกบัพฤติกรรมผู้บรโิภคในการเลอืกซื้อรถยนต์ ผู้บรโิภคใน

ประเทศไทยมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการใชน้ํ้ามนัสาํหรบัการใชร้ถยนต์อย่างคุม้ค่า เช่น การใชร้ะบบขนส่ง
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สาธารณะมากขึน้ การปรบัพฤตกิรรมการขบัขีใ่หป้ระหยดัน้ํามนั รวมถงึการเลอืกใชน้ํ้ามนัประเภททีเ่ป็นพลงังาน

ทางเลอืกมากขึน้ เช่น แก๊สโซฮอล ์ ไบโอแอลกอฮอล ์หรอืไบโอดเีซล เป็นต้น ในระยะยาวแลว้ยงัมผีลต่อการ

พจิารณาเลอืกซื้อรถยนต์ว่า ผูบ้รโิภคจะเลอืกซือ้รถยนต์อย่างไรระหว่างรถยนต์ประหยดัพลงังานหรอืรถยนต์ที่

สามารถใช้พลงังานทางเลอืกดงันัน้ ผูผ้ลติรถยนต์ส่วนใหญ่จงึใหค้วามสําคญักบัการพฒันารถยนต์นัง่ใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ ปจัจยัสาํคญัในการพฒันาผลติภณัฑข์องตนคอืการสรา้งทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค

ทัง้การผลิตยานยนต์ที่มปีระสทิธิภาพในการใช้พลงังานสูงและการผลิตรถยนต์ที่สามารถใช้พลงังานทางเลอืก

รถยนต์ทีผ่ลตินัน้ จะต้องปล่อยของเสยีน้อยลงเพื่อลดมลพษิทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ยงัตอ้งพฒันา

รถยนตท์ีม่มีาตรฐานความปลอดภยักบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารมากยิง่ขึน้ และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่างๆ กม็ี

การปรบัระดบัความสาํคญัเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั 

การเตบิโตของตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลขนาดเลก็เครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,500 ซซี ีในกรุงเทพมหานคร 

และสภาวะการแขง่ขนัทีม่ากขึน้ประกอบกบัขอ้จาํกดัในดา้นระบบคมนาคมทีย่งัใหบ้รกิารยงัครอบคลุมไม่ทัว่ถงึ อกี

ทัง้ราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ สง่ผลใหผู้ท้ีใ่ชร้ถยนตต์อ้งมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่มากขึน้ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต ์

1,500 ซซี ี ที่มคีวามประหยดัสูง ราคาไม่สูงมากนัก จงึเป็นทางเลอืกที่น่าสนใจ อกีทัง้ยงัมคีวามเหมาะสมต่อ

รปูแบบการดาํเนินการชวีติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ตาราง 1 จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนใหมป่ระเภทรถยนตนั์ง่ส่วนบคุคลไม่เกิน 7 คน  (หน่วย : คนั) 

ปี พ.ศ. ทัว่ประเทศไทย    กรงุเทพมหานคร คิดเป็น % 

2556                  923,899                     456,513  49.41% 

2555                  894,183                        451,651  50.51% 

2554                  541,681                        286,590  52.91% 

2553                  465,738                        255,132  54.78% 

2552                  309,150                        172,892  55.92% 

 
ทีม่า : กลุ่มสถติกิารขนสง่  กองแผนงาน กรมการขนสง่ทางบก 

 

จากสถติดิงักล่าวขา้งตน้ ในกรุงเทพมหานครมรีถจดทะเบยีนใหม่ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 

7 คน ในระหว่างปี 2552 – ปี2556 เฉลีย่รอ้ยละ 50  ของจํานวนรถจดทะเบยีนใหม่ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

ไม่เกนิ 7 คน ทัว่ประเทศไทย จงึทําใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามปีจัจยัใดบ้าง เพื่อให้

ผูป้ระกอบการผลติและจําหน่ายรถยนต์สามารถนําผลงานวจิยัไปใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาการผลติและการ

จาํหน่าย ใหต้รงกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซีี ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
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2. เพือ่ศกึษาถงึสว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์

ขนาด 1,500 ซซี ี

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี 

รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และลักษณะทาง

กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคนอื่นๆ (2550: 57-59) กล่าวว่า 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ 

การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบง่สว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและ

สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วย

อธบิายถึงความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมี

ประสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ี่

สาํคญัมดีงัน้ี 

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ

แตกต่าง นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างของส่วนตลาด นักการ

ตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ําคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรน้ี

อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรทีาํงานมมีากขึน้ 

 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจบุนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายสาํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการ

ตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณา
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ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันา

กลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and Status) เป็นตวั

แปรที่สาํคญัในการกําหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บรโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรก็

ตามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต้ํ่า จะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาด

โดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ใน

ขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิค้าที่แท้จรงิอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา 

ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ารกาํหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่า

ใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์ายุเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชก้นัมากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและ

อาชพีร่วมกนั 

 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ เยน็จติ เสาว์ทองหยุน่ (2553: 26-35) กล่าวว่า 

สว่นประสมทางการตลาดของสนิคา้นัน้โดยพืน้ฐานม ี4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทาง

การตลาดของสนิคา้ทัว่ไป กล่าวคอื สว่นประสมทางการตลาดของการบรกิารประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ส่วนประสม

การตลาด (Marketing Mix) หรอื 4Ps เช่นเดยีวกบัสนิค้าซึง่ประกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑ ์(Product) (2) ราคา 

(Price) (3) การจดัจาํหน่าย (Place) (4) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) และนอกจากนัน้ยงัตอ้งอาศยัเครือ่งมอื

อื่นๆ เพิม่เติมประกอบด้วย (5) บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก 

(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้

แตกต่างเหนือคูแ่ขง่ขนั พนกังานตอ้งมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่ ีสามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มี

ความสามารถในการแก้ปญัหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษัท (6) การสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality 

Management (TQM)] ตวัอย่าง โรงแรมต้องพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบ การให้บรกิาร เพื่อสร้าง

คุณค่าใหก้บัลกูคา้ (Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้น ความสะอาด ความรวดเรว็หรอืผลประโยชน์

อื่นๆ (7) กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพการใหบ้รกิาร กบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลกูคา้(Customer Satisfaction) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค คอตเลอร์ (Kotler. 1997: 105) ได้กล่าวว่า การ

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะ

ความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค คําตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหส้ามารถจดักลยุทธก์ารตลาดที่

สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นคําตอบเพื่อทราบถงึลกัษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (occupants) 

 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (what does the market buy?) เป็นคาํถามเพือ่ทราบถงึสิง่ทีต่ลาดซือ้ (object) 

 3. ทาํไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (why does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 

(objective) 

 4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (who participates in the buying?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึบทบาท

ของกลุ่มต่างๆ ทีม่อีทิธพิล หรอืมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (organization) 
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 5. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (how does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจ

ซือ้ (operations) 

 6. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (when does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อใหท้ราบโอกาสในการซื้อ 

(occasions) 

 7. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (where does tha market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึโครงการสรา้งช่องทาง

ทีผู่บ้รโิภคจะไปซือ้ในชอ่งทางการจดัจาํหน่ายนัน้ๆ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืผูท้ีซ่ือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีคือผู้ที่ซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

เครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอนดงันัน้จงึกําหนดขนาด

ตวัอย่างโดยใชสู้ตรของนราศร ีไววานิชกุลและชูศกัดิ ์อุดมศร ี (2538: 104) โดยการคํานวณประชากรใชร้ะดบั 

ความเชือ่มัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสงูสดุทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 385 คนเพิม่จํานวนตวัอย่าง 

15 คนจะไดเ้ท่ากบั 400 คน โดยใชว้ธิกีารการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Samping) วธิกีารสุม่

ตวัอย่างโดยการกําหนดโควต้า (Quota Samping) วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenince Samping) 

 

ผลการวิจยั 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมสีถานภาพ

โสด อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท 

 2. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารในการซือ้รถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นพนักงาน 

ดา้นกระบวนการ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั อยูใ่นระดบัมาก 

 3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้รถยนต์รุ่นรองท๊อป ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้รถยนต์ดว้ยตวัท่านเอง ชําระเงนิดว้ยวธิี

ผ่อนชาํระ เหตุผลทีเ่ลอืกซือ้รถยนต์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง ผูบ้รโิภคซือ้รถยนต์สขีาว และผูบ้รโิภคเลอืก

ซือ้รถยนตจ์ากตวัแทนทีใ่หร้าคาดทีีส่ดุ 

 4. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีโดยเฉลี่ย

ประมาณ  7 สปัดาห ์ ราคารถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซีทีีผู่บ้รโิภคซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 650,742.50 บาท และมี

การจา่ยชาํระเงนิดาวน์ซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีโดยเฉลีย่ประมาณ 134,925 บาท   

 5. ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6. ผูบ้รโิภคทีม่ ีสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน เพศ และอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์

เครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ี

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 
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 7. ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่      

ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อ

รถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 8. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้น

การสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคารถยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั ในระดบั    

ปานกลาง และระดบัสงูมาก ตามลาํดบั 

 9. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจํานวน 

เงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

สถานภาพสมรส อาชพี รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ี

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

 ด้านเพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีและ ดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยผู้บรโิภคที่มเีพศชาย มี

พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีมากกว่าผู้บรโิภคเพศหญิง  ดา้นราคารถยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซซีี และผู้บริโภคเพศหญิงมพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซ ี

มากกวา่ผูบ้รโิภคเพศชาย ดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ีในดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีเน่ืองจากผู้ชายเป็นผู้นําครอบครวั  จึงเลือกซื้อรถยนต์รุ่นที่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน มรีะบบความ

ปลอดภยัทีค่รอบคลุม  และมสีิง่อํานวยความสะดวกภายในรถยนต์ทีค่รบครนั ทําใหร้าคารถยนต์ทีซ่ือ้ค่อนขา้งสงู   

จงึทําใหม้พีฤติกรรมการซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีมากกว่าเพศ

หญงิ และ ดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีเน่ืองจากเพศชายชอบกนิเลีย้งสงัสรรค ์ทําให้

เกบ็เงนิออมได้น้อย อกีทัง้เพศหญงิยงัคํานึงถงึถ้าชําระเงนิดาวน์มากจะทําให้มอีตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่า  และต้องการ

ผ่อนชาํระค่างวดรถยนตใ์นระยะเวลาอนัสัน้  จงึทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีดา้นจาํนวน

เงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีมากกว่าเพศชาย โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรา ลภศิพมิาน 

(2554) ปจัจยัด้านรูปแบบการดําเนินชวีติที่มอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อรถยนต์ TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์

1,500 ซีซี ของผู้ขบัขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล  ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่ ีเพศ แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์TOYOTA ขนาดเครือ่งยนต ์

1,500 ซซี ีดา้นเหตุผลในการซือ้รถยนต ์ดา้นวธิกีารซือ้รถยนต ์และดา้นลกัษณะการซือ้รถยนตไ์ปใชง้าน แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    
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 ด้านอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ด้านจํานวน    

เงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีมากทีสุ่ดเน่ืองจาก ผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นผูท้ีท่ํางานมาสกั

ระยะหน่ึงแล้ว มีรายได้ค่อนข้างสูงและมัน่คงอีกทัง้มีเงินออมค่อนข้างมาก  จึงมีกําลงัในการจ่ายเงินดาวน์ที่

มากกว่าผู้บรโิภคที่อายุน้อยกว่า ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในวยัทํางานช่วงต้นรายไดย้งัไม่สงูมากนัก 

และมเีงนิออมค่อนขา้งน้อย จงึทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของอายุมคีวาม

แตกต่างกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสวุณีา สุรยิประภากร (2551) ความรูค้วามเขา้ใจ และทศันคตทิีม่ผีลต่อ

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ที่

แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีค คาร ์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ีอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีมากกว่าผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพ 

โสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่คีรอบครวัมกีารวางแผนการแบง่เงนิเกบ็แยกจากสว่นรายจา่ย

เมื่อจะต้องใช้จ่ายก็ต้องมกีารปรึกษาคู่สมรสก่อนที่จะใช้จ่าย ส่วนผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ สามารถใชจ้่ายไดอ้ย่างอสิระ มคีวามต้องการสิง่ใดกต็ดัสนิใจไดเ้ลย โดยไม่ต้องปรกึษาใคร   จงึทําให้

ผูบ้รโิภคทีม่ ีสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์ดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซีี

มากกวา่ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพรนิทร ์ปราบอาพาธ (2546) ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

รถยนตย์ีห่อ้ ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มผีล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์ฮอนดา้ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 พบว่า  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

เครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีมากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นผูบ้รโิภคทีม่ี

รายไดต่้อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป ยอ่มมอีาํนาจการซือ้สงูกวา่ สามารถจดัสรรการเงนิและมโีอกาสวางแผนในการ

ใช้เงินได้มากกว่าด้วย ทําให้มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มรายได้อื่นๆ โดยสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ นิตา ดษิฐบ์ุญเชญิ (2553) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตอ์โีค คารข์องผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์อโีค คาร์

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 ด้านระดบัการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตเ์ครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี 

ดา้นราคารถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีและดา้นจาํนวนเงนิดาวน์ของรถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ี ไมแ่ตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก แต่ละระดบัการศกึษา และอาชพี อาจมคีวามสนใจในสนิคา้ทีไ่ม่

แตกต่างกนัมากนกั เพราะมคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้ประเภทเดยีวกนั ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต ์

ดา้นราคารถยนต ์และดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์ทีเ่หมอืนกนั ทําใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั โดย

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ยิ่งยศ ศริผิลไพบูลย ์(2549) ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

ขนาดเลก็ขนาดเครือ่งยนตไ์มเ่กนิ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษาโตโยตา้กบัฮอนดา้ 
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ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศกึษา  และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์

นัง่ส่วนบุคคลขนาดเลก็ เครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,500 ซซี ีของรถยนตโ์ตโยต้ากบัฮอนดา้ ดา้นการเลอืกซือ้ยีห่อ้เดมิ 

ดา้นความพงึพอใจ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพดล ศกึษากจิ 

(2555) ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้านิสสนั ลฟิ  ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ

รถยนตไ์ฟฟ้านิสสนั ลฟิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

  

สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ      

ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์

เครือ่งยนต ์1,500 ซซี ี ดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่าและปานกลาง ตามลําดบั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นผลติภณัฑ ์เพิ่มขึน้ จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี ดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของ

รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ี และดา้นราคารถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ีเพิ่มขึน้ในระดบัตํ่าและระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบั เน่ืองจาก  หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจและความต้องการในผลติภณัฑ ์จะทําใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรม

การซือ้ที่ง่ายขึน้และรวดเรว็ขึน้ อกีทัง้ยี่หอ้รถยนต์เป็นสิง่แรกที่ผูบ้รโิภคต้องตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ โดยอาจดู

ปจัจยัดา้นอืน่ๆ ประกอบกนั ซึง่เหตุผลดงักล่าวอาจสง่ผลใหส้ว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์นัน้เป็นปจัจยั

ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กุลกญัญา บุษปะบุตร (2550) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์

อย่างมีนัยสาคญัทางสถิติ ที่ ระดบั 0.05 กบัการตัดสนิใจซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล

เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา เพิ่มขึน้ จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่น

บุคคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีเพิ่มขึน้

ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก  ผูบ้รโิภคเหน็วา่ปจัจยัดา้นราคาเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้โดยตรง ผูท้ีใ่ห้

ความสาํคญักบัปจัจยัดา้นราคามาก ทําใหม้พีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์โดยพจิารณาจากราคาของรถยนต์ ราคาค่า

บาํรุงรกัษา ราคาขายต่อของรถยนต ์ และเลอืกซือ้รถยนต์ในราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต์ ทาํ ใหป้จัจยั

ดงักล่าวส่งผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัปานกลาง แต่อย่างไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัเหน็ว่าปจัจยัด้านราคา 

นัน้เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผู้บรโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแครยีา ภู่พฒัน์ (2551) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืก
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รถยนต์โตโยต้า นิว วอิอส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสาํคญักบัปจัจยัสว่น

ประสมทางการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า นิว วอิอส แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาคญั ทีร่ะดบั .05  

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูล

และซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีและดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และ.01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและปานกลาง ตามลําดบั กล่าวคอื 

ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย เพิม่ขึน้ จะทาํให้

พฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลเครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลา

ในการหาขอ้มลูและซือ้รถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีและดา้นราคารถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ี อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ0.1 ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่าและระดบัปานกลาง ตามลาํดบั เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคเหน็

วา่ ตวัแทนจาํหน่ายทีม่ชีือ่เสยีงน่าเชือ่ถอื มศีนูยบ์รกิารหลงัการขายทีด่แีละบรกิารไดร้วดเรว็ เป็นปจัจยัสว่นหน่ึงที่

ทาํใหผู้บ้รโิภคซือ้รถยนต ์ ซึง่เหน็ไดจ้ากการทีผู่บ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก

และมากทีส่ดุ  ทาํใหป้จัจยัดงักล่าวส่งผลต่อระดบัการเกดิพฤติกรรมในระดบัตํ่าและระดบัปานกลาง แต่อย่างไรก็

ตามผูบ้รโิภคยงัเหน็ว่าปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย นัน้เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่

ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ             

เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ทีก่ล่าวว่า ทาํเลทีต่ัง้ของศนูยจ์าํหน่าย (location) จะต้องพจิารณาเกีย่วกบัสถานทีว่่าจะ

ขายสนิค้า ณ ทีใ่ด ถ้าสถานที่ได้เปรยีบจะมโีอกาสมากกว่าคู่แข่งขนั สถานที่ตัง้ต้องคํานึงถึงการกระจาย          

เชงิกายภาพ (physical distribution) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโกสยี ์รุ่งจํากดั (2550) พฤตกิรรมการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า ยารสิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย

สามารถทาํนายพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ ยารสิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิที ่.05 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสริมการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูล

และซือ้รถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี ด้านจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และดา้นราคา

รถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ.01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและปานกลาง ตามลาํดบั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด เพิ่มขึน้ จะทําใหพ้ฤตกิรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลู และซือ้รถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ี 

ดา้นจํานวนเงนิดาวน์ของรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีเพิ่มขึน้ใน

ระดบัตํ่าและระดบัปานกลาง ตามลาํดบั เน่ืองจาก  ผูบ้รโิภคเหน็ว่าในภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงของบรษิทัรถยนต ์

ทาํใหบ้รษิทัรถยนตท์กุบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเพิม่ปรมิาณยอดขายรถยนตใ์หม้ากขึน้ โดยเน้นการเพิม่ขอ้เสนอต่างๆ 

ทีท่ําใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ ทําใหผู้บ้รโิภคซือ้รถยนต์ไดง้่ายและเรว็ขึน้ ทําใหป้จัจยัดงักล่าวส่งผลต่อระดบัการเกดิ

พฤตกิรรมในระดบัตํ่า และระดบัปานกลาง แต่อยา่งไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัเหน็วา่ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด นัน้

เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลกญัญา บุษปะบุตร (2550) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์
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อย่างมีนัยสาคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 กบัการตัดสนิใจซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านพนักงาน  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนตเ์ครื่องยนต ์1,500 ซซี ีอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนกังาน  เพิ่มขึน้ จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี

เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก  ผู้บรโิภคเหน็ว่าพนักงานสามารถแนะนําให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ได้ดี

พนักงาน แต่งกายสะอาด สุภาพ เรยีบรอ้ย พนักงานใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ และพนักงานมคีวามเอาใจใส่ต่อ

ลกูคา้ หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจและประทบัใจในดา้นพนกังาน จะทําใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้รถยนต์ง่ายขึน้ ซึง่

เหน็ไดจ้ากการทีผู่บ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากและมากที่สุด ทําให้ปจัจยั

ดงักล่าวสง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัตํ่า และระดบัปานกลาง แต่อยา่งไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัเหน็วา่ปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑ ์นัน้เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยสอดคลอ้งกบั แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2546: 461) ทีก่ล่าว

ว่า บคุคลถอืวา่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการดาํเนินธรุกจิดงันัน้จงึตอ้งมกีารคดัเลอืก การฝึกอบรม และการจูง

ใจ เพือ่ใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ มทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ 

มคีวามคดิรเิริ่ม มคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหา อกีประการหน่ึงของธุรกจิบรกิารคอื การสรา้งปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างลูกค้ากบัผู้ให้บรกิารซึ่งเป็นบุคลากรของบรษิัท ปฏสิมัพนัธ์ที่เกดิจากการให้บรกิารของบุคลากรที่เป็น

เงือ่นไขสาํคญัในการสรา้งความพงึพอใจหรอืทาํใหเ้กดิการยอมรบัการบรกิารจากลกูคา้ 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่

ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซื้อ

รถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่าและสูงมาก ตามลําดบั กล่าวคือ ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ  เพิม่ขึน้ จะทําให้พฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูลและซือ้รถยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีเพิ่มขึน้ในระดบัตํ่าและสงูมาก ตามลาํดบั 

เน่ืองจาก  ผู้บริโภคเหน็ว่ากระบวนการส่งมอบรถยนต์ที่ประทบัใจ การชําระเงนิที่รวดเร็ว และการให้บริการที่

สะดวก รวดเรว็ ผูบ้รโิภคจะนําปจัจยัในดา้นน้ีไปพจิารณาในการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ควบคูก่บัปจัจยัดา้นอื่น ๆ  ทาํ

ใหป้จัจยัดงักล่าวสง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัตํ่าและระดบัปานกลาง แต่อยา่งไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัเหน็

ว่าปจัจยัด้านกระบวนการ นัน้เป็นปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต ์

1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา สธุญัญารกัษ์ (2545) การ

สํารวจปจัจยัที่ใช้ในการตัดสนิใจซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไป ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า โชวร์มูหรอืเตน้ทม์หีลายสาขา ตดิต่อไดส้ะดวก มคีวามน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลขนาด 2,000 ซซีขีึน้ไป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมนียัสาํคญัที่

ระดบั .05  

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูล

และซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และดา้นราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่



13 
 

ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและปานกลาง ตามลาํดบั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    เพิ่มขึน้ จะทําใหพ้ฤตกิรรมการซือ้

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูล

และซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี และด้านราคารถยนต์เครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีเพิม่ขึ้นในระดบัตํ่า และ      

ปานกลาง ตามลําดบั เน่ืองจาก  ผูบ้รโิภคเหน็ว่าปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการตกแต่งภายในโชว์

รูมหรอืตวัแทนจําหน่าย ความสะอาด กวา้งขวางของโชวร์มู ตลอดจนทางศูนยบ์รกิาร มสีิง่อํานวยความสะดวก 

เพือ่ใหล้กูคา้ไดใ้ชข้ณะรอเวลารถเขา้ซ่อม เชน่ อนิเตอรเ์น็ต โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์ เป็นตน้ ย่อมสง่ผลต่อความพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร เมือ่ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ย่อมสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ดว้ยเช่นกนั ทําใหป้จัจยั

ดงักล่าว สง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัตํ่าและระดบัปานกลาง แต่อยา่งไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัเหน็วา่ปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑ ์นัน้เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ี

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) ปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรถยนต์อีโค คาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์อโีค คาร์ของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างทีน่อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อทําการ

เปรยีบเทยีบใหท้ราบถงึขอ้มลูความตอ้งการของประชากรในแต่ละพืน้ที ่เพือ่นํามาใชก้าํหนดกลยุทธท์างการตลาด

กบัผูบ้รโิภคในเต่ละพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากซื้อรถยนต์

เครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีเพือ่นําผลทีไ่ดม้าพฒันา และปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 

 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบรถยนตเ์ครือ่งยนต ์1,500 ซซี ีกบัรถยนต์รุ่นอื่น ทีม่ี

ขนาดของเครื่องยนต์ใกล้เคียงกนั เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์หรอืนําเข้ารถยนต์ ในการ

วางแผน การลงทนุ และการดาํเนินงานทางธรุกจิต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ ่งของศาสตราจารย ์      

ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ความอนุเคราะห์ในการให้

คาํปรกึษาตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้ขอ้คดิเหน็รวมทัง้ใหค้ําแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่จนผูว้จิยั

สามารถดาํเนินการวจิยัจนสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และ

คณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้

ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอด

ระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอื

ในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของผู้วิจยัที่เล็งเห็นความสําคัญของ

การศกึษามาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆดา้นเพื่อเอือ้อํานวยใหผู้ว้จิยัไดด้ําเนินการศกึษาได้
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อยา่งเตม็ทีแ่ละเสรจ็สมบรูณ์ขอขอบคุณเพือ่นๆ จากภาควชิาการจดัการ XMBA13 ทุกท่านทีไ่ดม้อบมติรภาพและ

ความจรงิใจรวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมาโดยตลอดและสุดทา้ยขอขอบคุณกําลงัใจทีด่จีากผูเ้กีย่วขอ้งทุก

ท่านที่ทําให้ผู้วิจ ัยสามารถผ่านเวลาอันยากลําบากจากทัง้ภาระหน้าที่การงานและการศึกษามาได้อย่างดี

คุณประโยชน์ใดทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหทุ้กท่านทีม่พีระคุณแก่ผูว้จิยัและขอใหทุ้กท่านประสบ

แด่ความสขุความเจรญิสบืไป 
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