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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรม และการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200
ซีซี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ซึ่ งผลการวิจยั ทําให้
ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี รวมทั้ง
ทราบถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้รถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี ตลอดจนสามารถ
นําข้อมู ลที่ ไ ด้รับไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนารถยนต์ ให้มีศกั ยภาพตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และสามารถเป็ นแนวทางให้แก่บุคคลทัว่ ไป ผูท้ ี่สนใจศึกษาข้อมูลทางด้านการทําการตลาด
ของรถยนต์
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผูใ้ ช้ร ถยนต์ข นาดไม่ เ กิ น 1,200 ซี ซี ที่ อ ยู่ใ น
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยเลือกเก็บเฉพาะผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows โดย
หาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายลักษณะประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี ของผูบ้ ริ โภค
สําหรั บการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อรถยนต์ และเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของรถยนต์ที่เลือกซื้ อ และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสอง
กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พฤติกรรมใน
การใช้รถยนต์ และยี่ห้อรถยนต์ที่เลือกซื้ อ กรณี ที่พบความแตกต่าง จะทําการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheffe ′ ) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% สําหรับผลการวิจยั ผูศ้ ึกษา
ได้นาํ เสนอตามขั้นตอนดังนี้
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5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.1.1 การวิเคราะห์ ลกั ษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค
จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
50.25 และ 49.75 ตามลําดับ มีอายุ 27-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ
48.25 มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 68.75 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
ห้างร้าน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.75
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ ไม่
เกิน 1,200 ซีซี
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่
เกิน 1,200 ซีซี ของผูบ้ ริ โภคปรากฎผลดังนี้
วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ใน
การซื้ อรถยนต์เพื่อความประหยัดเพราะเครื่ องยนต์ขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ 40.75 รองลงมาซื้ อเพื่อ
ใช้ในชิ วิตประจําวัน คิดเป็ นร้อยละ 37.75 และซื้ อพื่อเป็ นของขวัญให้กบั ตัวเองในโอกาสพิเศษ
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.00
พฤติกรรมในการใช้รถยนต์ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมในการ
ใช้รถยนต์ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 71.00 รองลงมาใช้รถยนต์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
22.50 และใช้รถยนต์สปั ดาห์ละครั้งน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.50
ยีห่ อ้ รถยนต์ที่เลือกซื้อ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาด
เครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ยี่ห้อ Mitsubishi คิดเป็ นร้อยละ 32.75 รองลงมาเลือกซื้ อรถยนต์ยี่ห้อ
Nissan คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และเลือกซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ Suzuki น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.50
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของรถยนต์ที่เลือกซื้อ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบเครื่ องยนต์ขนาดเล็กประหยัดนํ้ามัน คิดเป็ นร้อยละ 84.00 รองลงมาเลือก
ซื้ อรถยนต์ที่มีระบบถุงลมนิ รภัย คิดเป็ นร้อยละ 24.75 และเลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบนําทาง GPRS
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17.75
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5.1.3 การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ เกิน 1,200 ซีซี
จากผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.28) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เป็ น
อันดับแรก ( X = 4.44) ให้ความสําคัญในด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด เป็ นอันดับรองลงมา (
X = 4.34) และให้ความสําคัญในด้านการจัดจําหน่ าย เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 4.04) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องอัตราการประหยัดนํ้ามันสู ง
เป็ นอันดับแรก ( X = 4.79) ให้ความสําคัญในเรื่ องการหาอะไหล่ทดแทนสามารถทําได้ง่าย คุณภาพ
ในการบริ การของศูนย์บริ การดี เป็ นอันดับรองลงมา ( X = 4.45) และให้ความสําคัญในเรื่ องตรา
สิ นค้ามีความเชื่อถือเป็ นที่นิยมและได้รับการยอมรับ เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 4.21)
ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องราคามีความเป็ นมาตรฐาน และราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ เป็ นอันดับแรก ( X = 4.40 และ 4.39) ตามลําดับ ให้
ความสําคัญในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา (Maintained) รถยนต์ต่าํ เป็ นอันดับรองลงมา ( X =
4.38) และให้ความสําคัญในเรื่ องขายต่อได้ราคาดี เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 4.16)
ด้านการจัดจําหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการจัดจําหน่ายที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.04)
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื่ องสถานที่ต้ งั โชว์รูมและ
ศูนย์บริ การอยูใ่ นทําเลสะดวก สามารถเดินทางได้ง่าย และจํานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริ การมี
มาก หลายสาขา เป็ นอันดับแรก ( X = 4.15 และ 4.14) ตามลําดับ ให้ความสําคัญในเรื่ องขนาดของ
โชว์รูม และ ศูนย์บริ การมีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับรองลงมา ( X = 3.96) และให้ความสําคัญในเรื่ อง
โชว์รูมมีการตกแต่งได้อย่างสวยงาม เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 3.90)
ด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
ทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญใน
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5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ผลการทดสอบ
สมมติฐานปรากฎผลดังนี้
1. เพศไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า เพศไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อายุไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี
ซี โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี
โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ระดับ
การศึ ก ษาไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ข นาดเครื่ อ งยนต์ไ ม่ เ กิ น 1,200 ซี ซี ในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. อาชี พมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อาชีพมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบของเชฟเฟ่ ( Scheffe ′ ) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ประกอบ
อาชีพนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ
/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน ห้างร้าน และประกอบธุรกิจส่ วนตัว / แม่บา้ น
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี
ซี โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เมื่ อทําการทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบของเชฟเฟ่
( Scheffe ′ ) ปรากฎผลดังนี้
6.1 ภาพโดยรวม พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และ
20,001 - 30,000 บาท ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป
6.2 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และ
20,001 - 30,000 บาท ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 บาทขึ้นไป
6.3 ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และ 20,001
- 30,000 บาท ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ด้านราคา มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป
6.4 ด้านการจัดจําหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาด
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6.5 ด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี ด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์เครื่ องยนต์ไม่
เกิน 1,200 ซีซี ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฎผลดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อรถยนต์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์
ไม่เกิน 1,200 ซีซี ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานปรากฎผลดังนี้
1.1 การซื้ อ รถยนต์เ พื่ อ ความประหยัด เพราะเครื่ อ งยนต์ข นาดเล็ก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า การซื้อรถยนต์เพื่อความประหยัดเพราะเครื่ องยนต์
ขนาดเล็กมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
การซื้ อรถยนต์เพื่อความประหยัดเพราะเครื่ องยนต์ขนาดเล็กไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อรถยนต์
เพื่อความประหยัดเพราะเครื่ องยนต์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อรถยนต์ดว้ ยเหตุผลอื่นๆ
1.2 การซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในชิวิตประจําวันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาด
เครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า การซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในชิ วิตประจําวันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
การซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในชิ วิตประจําวันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่
เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด นอกจากนี้
ยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในชิ วิตประจําวัน ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ในด้าน
ผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อรถยนต์ดว้ ยเหตุผลอื่นๆ
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1.3 การซื้ อรถยนต์เพื่อเป็ นรถสําหรับทั้งครอบครัวไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า การซื้ อรถยนต์เพื่อเป็ นรถสําหรั บทั้งครอบครั วมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนการซื้ อรถยนต์เพื่อเป็ นรถสําหรั บทั้งครอบครั วไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ในด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
ทางด้านการตลาด นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อรถยนต์เพื่อเป็ นรถสําหรับทั้งครอบครัว ให้
ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาด
เครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อรถยนต์ดว้ ยเหตุผลอื่นๆ
2. พฤติกรรมการใช้รถยนต์ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซี ซี โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่า พฤติกรรมการใช้รถยนต์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี
ซี ในด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
พฤติกรรมการใช้รถยนต์ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี
ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจําหน่าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบของเชฟเฟ่ ( Scheffe ′ ) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการใช้
รถยนต์ทุกวัน และใช้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มทางด้านการตลาด มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการใช้รถยนต์สปั ดาห์ละครั้ง
3. ยี่ห้อรถยนต์ที่เลือกซื้ อไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซี ซี โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่า ยีห่ อ้ รถยนต์ที่เลือกซื้อไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี
ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของรถยนต์ที่เลือกซื้ อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี
4.1 การเลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบเครื่ องยนต์ขนาดเล็กประหยัดนํ้ามันมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า การเลือกซื้อรถยนต์ที่มีระบบเครื่ องยนต์ขนาดเล็ก
ประหยัดนํ้ามันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่ เกิ น 1,200 ซี ซี ในด้าน
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4.2 การเลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบถุงลมนิ รภัยไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดในแต่ ละด้าน พบว่ า การเลื อ กซื้ อรถยนต์ที่มีร ะบบถุ ง ลมนิ รภัย ไม่ มีอิทธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 การเลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบเบรก ABS มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาด
เครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า การเลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบเบรก ABS มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้าน
การตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนการเลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบเบรก ABS ไม่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
ยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อรถยนต์ที่มีระบบเบรก ABS ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม ด้าน
ราคา ด้านการจัด จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อ
รถยนต์ดว้ ยเหตุผลอื่นๆ

5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรม และการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซีซี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ โภคก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซีน้ ัน จะต้อง
พิจารณาให้ละเอียดถี่ถว้ น เนื่องจากราคารถยนต์ไม่ใช่ถูก ๆ ราคาคันละหลายแสน ดังนั้นในการที่จะ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ อ งยนต์ไ ม่ เกิ น 1,200 ซี ซีน้ ัน ผูบ้ ริ โ ภคจะต้องคํานึ ง หรื อ ให้
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5.2.2 เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มทางด้านการตลาด ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาในปั จจุบนั ไม่ว่า
เพศชายหรื อเพศหญิง ผูท้ ี่มีอายุมากหรื อน้อย มีสถานภาพโสดหรื อสมรส และมีการศึกษาสู งหรื อตํ่า
ต่างมีความรู ้ความเข้าใจ และ สามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลือกซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น
1,200 ซีซี จากอินเตอร์เน็ตและสื่ อต่างๆ มากขึ้น และเท่าเทียมกัน จึงทําให้เพศ อายุ สถานภาพสมรส
และระดับการศึ กษาไม่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไ ม่ เ กิ น 1,200 ซี ซี
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5.2.3 อาชีพมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด โดยผูบ้ ริ โภคที่
ประกอบอาชีพนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน ห้างร้าน และประกอบธุรกิจส่ วนตัว /
แม่บา้ น ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูท้ ี่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน ย่อมมีแนวคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ และความ
สะดวกของแต่ละคนก็แตกต่างกันตามอาชีพที่ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคที่ประกอบอาชีพนักเรี ยน /
นิสิต / นักศึกษา ซึ่งยังไม่มีรายได้เป็ นของตัวเอง อาจขอเงินผูป้ ระครองในการซื้ อรถ หรื อเก็บเงินเอง
จึ งจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับอัตราการประหยัดนํ้ามัน การหาอะไหล่ทดแทน ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษารถยนต์มีราคาไม่สูง สถานที่ต้ งั โชว์รูม
และศูนย์บริ การสามารถเดินทางได้ง่าย และการแถมประกัยภัยชั้น 1 การแถมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
รถยนต์ และระยะเวลาในการผ่อนชําระมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน ห้างร้าน และประกอบธุรกิจส่ วนตัว / แม่บา้ น ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
ส่ งผลให้อาชีพมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 46) ที่กล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ น
และความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนชัย ว่อง
วิกรัย (2555) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเล็กเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,300 ซี ซี
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5.2.4 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น
1,200 ซี ซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้าน
การตลาด โดยผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี
โดยรวม ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป ที่เป็ นเช่นนี้
เพราะผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้แตกต่างกัน ย่อมให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้งใน
ภาพรวม ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด
แตกต่างกัน ตามความรู ้สึก ความเข้าใจ และรายได้ส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 46) ที่กล่าวว่า รายได้ หรื อโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคล
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทั้งสิ้ น นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรภา
พัฒคุม้ (2555) ที่ได้ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของข้าราชการครู ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์รุ่นประหยัด
(Eco-Car) ของข้าราชการครู ในกรุ งเทพมหานคร
5.2.5 วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อรถยนต์เพื่อความประหยัดเพราะเครื่ องยนต์ขนาดเล็กมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด นอกจากนี้ ยงั พบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อ
รถยนต์เพื่อใช้ในชิ วิตประจําวัน และเพื่อเป็ นรถสําหรับทั้งครอบครัวมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี ในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคที่ มี
วัตถุประสงค์ในการซื้ อรถยนต์แตกต่างกัน ย่อมให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในแต่ละด้านแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของแครี ยา ภู่พฒั น์
(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผูบ้ ริ โภค
ในเขต กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ โดยคํานึงถึงอัตราการประหยัดน้ามัน
ของเครื่ องยนต์สูง มีความคล่องตัว หรื อสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน
5.2.6 พฤติกรรมการใช้รถยนต์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซี ซี ในด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด โดยผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการใช้
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5.2.7 ยีห่ อ้ รถยนต์ที่เลือกซื้อไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซี ซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้าน
การตลาด ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อรถยนต์ยหี่ ้อที่ต่างกัน ต่างก็ให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทั้งในภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มทางด้านการตลาดไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากราคารถยนต์มีราคาสู ง ดังนั้นผูบ้ ริ โภคไม่ว่าจะ
เลือกซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ ไหนก็ตาม ก็ยอ่ มที่จะให้ความสําคัญกับปั จจัยดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ซึ่ งเหตุผล
ดังกล่าวส่ งผลให้ยี่ห้อรถยนต์ที่เลือกซื้ อไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่
เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้าน
การตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงศ์ (2540 : 14) ที่กล่าวว่า การเลือกตราสิ นค้า
(Brand choice) เช่น ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ ต่างๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
5.2.8 เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในเรื่ องระบบเครื่ องยนต์ขนาดเล็กประหยัดนํ้ามันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด นอกจากนี้ ยงั พบว่า การเลือกซื้ อรถยนต์ที่มี
ระบบเบรก ABS ยัง มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิ น 1,200 ซี ซี
โดยรวม ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อรถยนต์เพราะะบบเครื่ องยนต์ขนาดเล็กประหยัดนํ้ามัน หรื อเลือกซื้ อรถยนต์ที่มี
ระบบเบรก ABS ย่อมให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านแตกต่างกัน
ตามเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของรถยนต์ที่ตนเลือกซื้ อ จึงส่ งผลให้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของ
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5.2.9 เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในเรื่ องระบบถุงลมนิ รภัยไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซี ซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากระบบถุงลมนิรภัยไม่น่าจะส่ งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ข นาดเครื่ อ งยนต์ไ ม่ เ กิ น 1,200 ซี ซี ของผูบ้ ริ โ ภค จึ งทําให้เ ทคโนโลยีห รื อ
นวัตกรรมในเรื่ องระบบถุงลมนิ รภัยไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซี ซี โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางด้าน
การตลาด ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของธงชัย สันติวงศ์ (2540 : 14) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีที่อาํ นวยความ
สะดวกส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ และทําให้เกิดการซื้อได้

5.3 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรม และการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 ซี ซี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะที่ สําคัญและ
น่ าสนใจ เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผปู ้ ระกอบการ ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างแรงจูงใจ
และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูบ้ ริ โภคดังนี้
5.3.1 ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ควรให้ ค วามสํา คัญ เป็ นอัน ดับ แรก เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสําคัญสู งที่สุด โดยเฉพาะเรื่ องอัตราการประหยัดนํ้ามันสู ง การหาอะไหล่ทดแทนสามารถทํา
ได้ง่าย คุณภาพในการบริ การของศูนย์บริ การดี ตัวถังมีความแข็งแกร่ ง สมรรถนะของเครื่ องยนต์มี
ความทนทาน ระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลและยึดเกาะถนน และรู ปทรงของรถยนต์ภายนอกมีความโฉบ
เฉี่ยวสวยงามการออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงาม และกว้างขวางสิ่ งอํานวยความ
สวกต่างๆ ภายในรถยนต์มีให้อย่างครบครั น ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการจึ งควรเน้นการออกแบบ
โครงสร้างรถยนต์ท้ งั ภายใน และภายนอกให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย สวยงาม และตัวถังมี
ความแข็งแกร่ ง ใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้ อุ ปกรณ์ ที่นํามาใช้ประกอบรถยนต์ควรมี คุณภาพ ได้
มาตรฐาน และมี ค วามปลอดภัย สู ง ตลอดจนเครื่ อ งยนต์มี ก ารประหยัด นํ้า มัน ได้สู ง เพื่ อ สร้ า ง
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อ หรื อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ตน
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5.3.2 ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ มทางด้า นการตลาด ควรให้ ค วามสํ า คัญ เป็ นอัน ดับ สอง
โดยเฉพาะเรื่ องของการจัดประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จากบริ ษทั ประกันภัยชั้นนํา ที่มีคุณภาพดี มีการ
ให้ของแถมหรื ออุปกรณ์ตกแต่งอย่างครบชุด และการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการ
ผ่อนชําระให้กบั ลูกค้าในอัตราที่ต่าํ และสมเหตุสมผล กําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระที่นาน
ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการ หรื อตัวแทนจํา หน่ ายควรจัดรายการส่ งเสริ มการขายด้ว ยการให้แถม
ประกันภัยชั้น 1 จากบริ ษทั ประกันภัยชั้นนํา ที่มีคุณภาพดี หากลูกค้าซื้อรถยนต์ หรื อมีการรับประกัน
หลังการขาย หากรถยนต์เกิดความบกพร่ องหรื อผิดพลาดทางด้านระบบของรถยนต์ ตัวแทนจําหน่าย
หรื อพนักงานขาย ตลอดจนศูนย์รถยนต์ตอ้ งรับผิดชอบ และพร้อมที่จะให้เปลี่ยนรถใหม่หากเกิ ด
ปั ญ หา อี ก ทั้ง ควรมี ก ารแถมอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกับ รถยนต์ ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถยนต์
นอกจากนี้ ควรกําหนดเงิ นดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชําระให้กบั ลูกค้าในอัตราที่ต่ าํ และ
สมเหตุสมผล และกําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระให้นานขึ้น เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจให้ลูกค้า ใน
การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
5.3.3 ปั จจัยด้านราคา ควรให้ความสําคัญเป็ นอันดับสาม โดยเฉพาะเรื่ องราคามีความเป็ น
มาตรฐาน และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการ หรื อตัวแทน
จําหน่าย จึงควรตั้งราคาจําหน่ายไม่ให้สูงจนเกินไป เนื่องจากรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200
ซี ซี ถื อเป็ นรถที่มีคุณสมบัติในเรื่ องของราคาที่ถูก ดังนั้นจึงไม่ควรคิดราคาให้แพงจนเกิ นไป แต่
คุณภาพของรถยนต์ก็ควรได้มาตราฐาน เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน อีกทั้งให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมัน่ เกิดความสนใจ และตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,200 เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
5.3.4 ปั จ จัย ด้า นการจัด จํา หน่ า ย ควรให้ ค วามสํา คัญ เป็ นอัน ดับ ท้า ยสุ ด แต่ ก็ ค วรให้
ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่ องของสถานที่ต้ งั โชว์รูมและศูนย์บริ การอยูใ่ นทําเลสะดวก สามารถเดินทาง
ได้ง่าย และจํานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริ การมีมาก หลายสาขา ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการ หรื อ
ตัวแทนจําหน่ าย ควรเลือกสถานที่ต้ งั ให้อยู่ในใกล้ชุมชน ห้างสรรพสิ นค้า และโรงพยาบาล อีกทั้ง
ควรเลือกทําเลที่สะดวกต่อการเดิ นทาง ตลอดจนเพิ่มจํานวนสาขาของโชว์รูม และศูนย์บริ การให้
คลุบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ควรรักษามาตรฐานการให้บริ การ และพยายามปรับปรุ งการให้บริ การ
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความ
น่าเชื่อถือในการให้บริ การแก่ลูกค้า
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
5.4.1 ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการศึกษาเปรี ยบเทียบรถยนต์ ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน
1,200 กับรถยนต์รุ่ นอื่นๆ ที่มีขนาดของเครื่ องยนต์ใกล้เคียงกัน เช่น รถยนต์ขนาดเครื่ องยนต์ 1,500
ซีซี เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการผลิตรถยนต์หรื อนําเข้ารถยนต์ ในการวางแผน การลงทุน
และการดําเนินงานทางธุรกิจต่อไป
5.4.2
ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรทํา การศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ น อกเหนื อ จากเขต
กรุ งเทพมหานคร เช่น จังหวัดในเขตปริ มณฑล หรื อต่างจังหวัด เพราะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ที่แตกต่างกัน และจะได้นําข้อมูลมาใช้กาํ หนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้อย่างเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่
5.4.3 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการ
ถึงข้อมูลในด้านกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็ นจริ ง และแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ และ
การขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

