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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับ
ยนต์ในจังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการคือ 1)เพื่อศึกษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ด้านปจั จัยส่วนบุคค ด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุรี 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์
ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุร4ี )เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด
กับพฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์จากร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างสามะโนร้านค้าแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สิถติ ทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจยั พบว่าในด้านพฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดด
นนทบุรี ลูกค้าส่วนใหญ่ประเภทรถทีน่ ามาตกแต่งเป็ นประเภทรถเครื่องยนต์ 1800 - 2400 ซีซี วัตถุประสงค์ใน
การเลือกซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ เพื่อความสวยงามและทันสมัย ผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ประดับ
ยนต์ตดั สินใจเองแหล่งทีซ่ อ้ื ส่วนใหญ่ซอ้ื หรือใช้บริการอุปกรณ์ประดับยนต์จากร้ านประดับยนต์และใช้งบประมาณ
ในการซือ้ หรือใช้บริการอุปกรณ์ประดับยนต์ต่อครัง้ 5,000 - 10,000 บาท ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับ
ยนต์ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ลูกค้าทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การซื้ออุปกรณ์ ประดับยนต์แตกต่ างกัน ส่วนปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
อุปกรณ์ประดับยนต์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการซือ้ , อุปกรณ์ประดับยนต์, ลูกค้าจากร้านประดับยนต์
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Abstract
The research of Factors Relating To Car Accessories Buying Behavior Of The Customers From
Car Accessories Shops In Nonthaburi Province. There are 4 objectives such as, 1)To study factors
relating to car accessories buying behavior of the customers from car accessories shops in Nonthaburi
province, including Demography and Promotion Mix. 2)To study car accessories buying behavior of the
customers from car accessories shops in Nonthaburi province. 3)To study relation between factors of
Demography and car accessories buying behavior of the customers from car accessories shops in
Nonthaburi province. 4)To study relation between factors of promotion and car accessories buying
behavior of the customers from car accessories shops in Nonthaburi province.
The populations in this studying are the customers who were purchased the accessories from
the car accessories shops in Nonthaburi province, there are 400 samplings using Accidental Sampling
Method by using Questionnaires. The Analyzed Statistics such as, Percentage, Average, Standard
deviation, and Chi-Squeare.
The results of this research found that the car accessories buying behavior of customers from
car accessories shops in Nonthaburi province, that is generally customers are using 1,800-2,000 CC.
The objectives of buying car accessories are made for luxury and fashionable. The customers are
deciding to buy the car accessories with their own decision in generally car accessories shops and the
budgets are approximate 5,000-10,000 Baht. Moreover, the results of the relation between personal
factors, promotion mix factors, and the car accessories buying behavior of customers from car
accessories shops in Nonthaburi province found that the various customers such as, gentle, aging,
education, occupation, and incoming are affecting to the different car accessories buying behavior.
According to, the promotion mix found that the car accessories buying behavior is 0.05 significantly
relation between Promotion, Salespersons, Procedures, and Physical and Environment
Keywords: buying behavior, car accessories, car accessories shop’s customer.

บทนา
แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในปี 2554 ที่
ผ่านมา ในภาพรวมมีการผลิตรถยนต์ทงั ้ สิน้ 80 ล้าน
คัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 3 สะท้อนให้เห็นถึง
ภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ย ังชะลอตัว ทัง้ นี้ เ มื่อ พิจ ารณา
ประเทศผูผ้ ลิตยานยนต์อนั ดับ 1 อย่างจีน พบว่า มีการ
ผลิต รถยนต์ ใ กล้ เ คีย งกับ ปี 2553 ส่ ว นประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการผลิตรถยนต์โดยรวมเพิม่ ขึน้ จากปี
ที่ ผ่ า นมา แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารฟื้ น ตั ว จากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ โดยการผลิตรถยนต์เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 11.5 ด้านญีป่ นุ่ มีการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 12.8
เนื่องจากผลกระทบจากภัยสึนามิ ส่วนประเทศไทยนัน้
ได้รบั ผลกระทบทัง้ จากการชะลอการผลิตเนื่องจากการ

ขาดแคลนชิ้นส่วนที่ต้องการนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 และช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศ
ส่งผลให้การผลิตรวมทัง้ ปี ประเทศไทยมีการผลิตอยู่
อันดับที่ 15 ของโลก ด้วยปริมาณการผลิตรวม 1.458
ล้านคัน (รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์รายไตร
มาส : สถาบันยานยนต์ www. thaiauto.or.th)[1]
สรุ ปผลสภาวะอุ ตสาหกรรมยานยนต์ในช่ว งไตร
มาส 1 ปี 2555 มีระดับการผลิตรถยนต์ต่อเดือนเฉลีย่
ประมาณ 167,000 คัน ซึ่ง เป็ น ระดับที่ฟ้ื น ตัวจาก
ผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี ทาให้ยอดผลิต
ในช่วงไตรมาสแรกนี้ มีการผลิตจานวน 499,560 คัน
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เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ 7 ทัง้ นี้
การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการผลิตเพื่อ
จาหน่ ายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นรถกระบบ
ประเภท 1 ตัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รถกระบะ 4 ประตู
ทีม่ ยี อดขายเพิม่ ขึน้ มากกว่าเท่าตัว ทัง้ นี้เป็ นผลมาจาก
นโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตสาหรับรถยนต์คนั แรก
ประกอบกับประชาชนยังคงวิตกกังวลกับสถานการณ์
การเกิดอุทกภัยซ้าในปี น้ี ส่วนใหญ่จงึ หันมาบริโภครถ
กระบะด้านตลาดส่งออกโดยรวม มีการผลิตลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ 6 เป็ นผลมาจาก
การปรับ แผนการผลิต เพื่อ สนองความต้ อ งการใน
ประเทศที่ ค้ า งส่ ง รถยนต์ ใ นช่ ว งเกิ ด อุ ท กภั ย และ
ประกอบกับ เศรษฐกิจ โลกยัง อยู่ ใ นสภาวะชะลอตัว
สะท้อนจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าอยู่ในช่วง
30.5-30.8 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ผูป้ ระกอบ การจึงกัน
มาท าการผลิ ต เพื่ อ ขายในประเทศเป็ นส่ ว นใหญ่
(รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์รายไตรมาส :
สถาบันยานยนต์ www. thaiauto.or.th) [1]
อย่ า งไรก็ ต าม อุ ต สาหกรรมนี้ มี ก ารแข่ ง ขัน ที่
ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากสินค้าของผูข้ ายแต่ละรายไม่
มีความแตกต่ างกัน รวมทัง้ การที่ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ
จั ด เตรี ย มสิ น ค้ า แบบพร้ อ มสรรพให้ ลู ก ค้ า จาก
โรงงานผลิ ต อี ก ทัง้ การออกชุ ด แต่ ง แบบ Limited
edition ของผู้ ผลิต ความเป็ นอุตสาหกรรมทีเ่ ชื่อมโยง
กันทาให้ความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจเอกชนนี้ เป็ นทัง้
ลักษณะเชิงแข่งขันและพึง่ พาระหว่างกัน โดยมีสถาบัน
หลัก ก าหนดความสัม พัน ธ์โ ดยเฉพาะกระบวนการ
จัด หาชิ้น ส่ ว นฯ เพื่อ ประกอบรถยนต์ ว่ า จะเลือ กใช้
ชิ้น ส่ ว นฯ จากแหล่ ง ใดทัง้ จากการน าเข้า หรือ จาก
ชิ้น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ป ระดับ ยนต์ ท่ีผ ลิต ภายในประเทศ
หลัก เกณฑ์พิจารณาที่นอกเหนือ จากปจั จัย คุณ ภาพ
ราคาต้นทุน การส่งมอบทีต่ รงเวลา และการให้บริการ
แล้ว มีปจั จัยกาหนดที่สาคัญ คือ ความเป็ นเครือข่าย
ธุ ร กิจ ด้ว ยกัน ดัง นั น้ กิจ การที่เ ป็ น การร่ ว มทุ น หรือ
กิจ การทุ นต่ า งชาติด้ว ยกัน เองจึงมีโ อกาสทางธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมดีก ว่ า กิจ การโดยทุ น ภายในประเทศ
อุตสาหกรรมจาหน่ ายอุปกรณ์ประดับยนต์ในปจั จุบนั
มีแนวโน้ มที่จ ะเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์

หลายรายได้ ห ัน มาใช้ อุ ป กรณ์ ติ ด ตั ง้ ภายในรถใน
รูปแบบของ OEM (Original Equipment Manufacturing) รวมถึ ง การใช้ สิน ค้ า คุ ณ ภาพปานกลาง
ติดตัง้ กับรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ทีอ่ อกจาหน่ าย ในขณะทีผ่ ู้
ซื้อ รถยนต์ ค ัน ใหม่ ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการได้ สิ่ง ที่ดีท่ีสุ ด
ให้กบั ตนเอง ทาให้ผบู้ ริโภคทีไ่ ม่พอใจกับอุปกรณ์ทต่ี ดิ
มากับรถยนต์ และหันมาใช้บริการธุรกิจประดับยนต์
จากการกระจายตัวของธุรกิจยานยนต์ศูนย์กลางที่
ใหญ่ ท่สี ุด อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากการ
กระจายตัวทางธุรกิจมีการขยายออกในเขตปริมณทล
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ
นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี โดยที่จงั หวัด
นนทบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร พืน้ ทีส่ ่วน
ใหญ่เป็ นทีร่ าบลุ่ม แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพ
ทาสวนผลไม้ทาไร่ ทาสวน ทานา ปจั จุบนั พื้นที่ของ
จังหวัดที่เคยเป็ นสวนผลไม้ และมีอาณาเขตติดต่อกับ
กรุงเทพฯ เริม่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนที่ อ พยพมาจากทุ ก ภาคของประเทศ
บางส่วนบางอาเภอยังเป็ นทีร่ องรับการขยายตัวในด้าน
อุ ต สาหกรรม มีก ารจัด สรรที่ดิน ร้ า นค้ า ก่ อ สร้ า ง
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นจานวนมาก เช่นเดียวกับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจของร้านประดับยนต์
จากการวิเ คราะห์สถานการณ์ พบว่า ความต้อ ง
การของสินค้าในกลุ่มประดับยนต์ และเครื่องเสียงติด
รถยนต์ รวมทัง้ การใช้ชน้ิ ส่วนรถยนต์เพื่อการตกแต่ง
ซ่อมแซมรถยนต์ท่ใี ช้แล้วจะมีอยู่ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้
เพราะการเติบโตขึน้ ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการทีค่ ่ายรถยนต์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายรวมถึงนโยบายการส่งเสริม
ในด้านการคืนภาษีของสรรพสามิตรถคันแรก และกล
ยุทธ์ต่างๆของแต่ละผูป้ ระกอบการ ทาให้มกี ารแข่งขัน
ในในธุร กิจ ที่มากขึ้น เข้ม ข้นรุ้นแรง และ ด้วยความ
ต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ท่ี มี ค วามแตกต่ า งกัน รวมถึ ง
ความชอบความพึงพอใจทีแ่ ตกต่างกันในเรื่องของการ
ประดับ ตกแต่ ง รถยนต์ก็เ ช่น เดีย วกัน เพื่อ เป็ น การ
ตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้า จาเป็ นต้อง
ทราบถึงความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า พฤติกรรม
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การซื้ออุปกรณ์ ประดับยนต์ของลูกค้า ปจั จัยต่ างๆที่
สาคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงต้องการศึกษาถึง ปจั จัยที่มคี วาม
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์จาก
ร้านประดับยนต์ในจังหวัดซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ในการวางแผนทางการตลาด และพัฒนาธุรกิจ และ
เพื่อประโยชน์ต่อนักการตลาด ในการทีจ่ ะได้ขอ้ มูลของ
ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญต่อลูกค้าในการตัดสินใจซือ้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด และพัฒนา
ธุรกิจต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ัจ จั ย ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ ประดับยนต์ของลูกค้าจาก
ร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรปี ระกอบด้วย ปจั จัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทาง การจั ด
จ าหน่ า ย ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คลหรื อ
พนั ก งาน ด้ า นกระบวนการ และด้ า นกายภาพ
สิง่ แวดล้อม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ ประดับ
ยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้าน
ประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการซือ้ อุ ปกรณ์ประดับ
ยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
4. เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งป จั จัย ส่ว น
ประสมทางการตลาดกับ พฤติก รรมการซื้อ อุ ป กรณ์
ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุรี

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าทีใ่ ช้หรือซือ้ อุปกรณ์ประดับ
ยนต์จากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี 14 ร้าน
จานวน 400 คน ได้มาจากการคานวณกรณีไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แ น่ น นอน (บุ ญ ชม ศรสะอาดม,
2535) อ้างถึง โสภณ ศรีพนมวัน (2541) [2] ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
.05 โดยเลือกสุ่มตัวอย่างสามะโนร้านค้าแบบสะดวก
หรือ บัง เอิญ (Convenience Sampling) กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างลูกค้าจากร้านประดับยนต์ท่ใี ห้ความร่วมมือ
จาก 14 ร้าน จานวนร้านละ 28-30 ตัวอย่าง
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
ศึกษาเรื่อง ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์
ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ปัจจัยการส่งเสริ ม
การตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริม
การตลาด
- ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน
- ด้านกระบวนการ
บริการ
- ด้านกายภาพและ
สิง่ แวดล้อม

พฤติ กรรมการซื้อของลูกค้าจาก
ร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุรี
ใคร(ประเภทรถ)เป็ นผูซ้ อ้ื
ซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ประเภทใด
วัตถุประสงค์ในการซือ้
ใครเป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
แหล่งที่ซอ้ื หรือใช้บริการทีใ่ ด
งบประมาณทีใ่ ช้เท่าไหร่

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา คือ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่ว นที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์
ของลู ก ค้ า จากร้ า นประดั บ ยนต์ ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออุปกรณ์
ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุรซี ง่ึ ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงและความ
เชื่ อ มั น่ ของแบบสอบถาม โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .9569

เป็ น ร้อ ยละ 16 ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50
รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว(อิสระ)ค้าขาย จานวน
113 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 28.3 รับราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 และ
เป็ นนักศึกษา จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 ใน
ส่วนรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ 20,001 50,000 บาทมีจานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.3
รองลงมารายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท มีจานวน 122
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และน้อยทีส่ ดุ มีรายได้ 50,000
บาทขึน้ ไป มีจานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัยได้เก็บ รวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามไป
เก็บข้อมูลที่ร้านประดับยนต์ โดยฝากให้ร้านประดับ
ยนต์เก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้หรือซื้ออุปกรณ์ ประดับ
ยนต์จากร้าน เก็บข้อมูลในเดือน ตุลาคม 2555

พฤติ ก รรมการซื้ อ อุป กรณ์ ป ระดับ ยนต์ข อง
ลูกค้าจากร้านประดับยนต์
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออุ ปกรณื ประดับ
ยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
พบว่า ประเภทรถที่กลุ่ม ตัวอย่างนามาตกแต่ งส่ว น
ใหญ่เป็ นประเภทรถเครื่องยนต์ 1800 - 2400 ซีซี คิด
เป็ นร้อยละ 39.3 รองลงมารถเครื่องยนต์ 1300 - 1600
ซีซี คิดเป็ นร้อยละ 33.3 และน้ อยที่สุดรถเครื่องยนต์
2500 - 3000 ซีซี คิดเป็ นร้อยละ 27.5 วัตถุประสงค์
ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ระบุว่า เพื่อความสวยงามและทันสมัย คิดเป็ น
ร้อยละ 68.0 และเพื่ออรรถประโยชน์ในการใช้งาน คิด
เป็ นร้อยละ 32.0 ด้านผู้ท่มี สี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อ อุ ป กรณ์ ป ระดับ ยนต์ ส่ ว นใหญ่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะ
ตัด สิน ใจเอง คิด เป็ น ร้อ ยละ 59.8 รองลงมา คนใน
ครอบครัว /ญาติ คิด เป็ น ร้อยละ 27.5 และน้ อ ยที่สุด
เพื่อน คิด เป็ นร้อยละ 12.8 แหล่งที่ซ้ือส่วนใหญ่ ซ้ือ
หรือใช้บริการอุปกรณ์ประดับยนต์จากร้านประดับยนต์
คิดเป็ นร้อยละ 64.3 รองลงมาโชว์รูมหรือศูนย์บริการ
คิดเป็ นร้อยละ33.5 และน้อยทีส่ ุด ซื้อผ่านร้านประดับ
ยนต์ออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 2.3 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ใช้ง บประมาณในการซื้อหรือใช้บริการอุป กรณ์
ประดับยนต์ต่อครัง้ 5,000 - 10,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 52.5 รองลงมาต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
37.3 และน้อยทีส่ ุดงบประมาณมากกว่า 10,000 บาท
มีจานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ10.3

การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคาราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ย ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิ จยั
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
จากการศึก ษาข้อ มู ล ทัว่ ไปของลู ก ค้ า จากร้ า น
ประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน พบ
ว่ากลุ่ตวั อย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
จานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 และเป็ นเพศ
หญิ ง จ านวน 164 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41 กลุ่ ม
ตัวอย่างมีอายุ 25-49 ปี จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.30 อายุตากว่ า 25 ปี จานวน 71 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 17.8 และอายุ 50 ปี ขน้ึ ไป จานวน 60 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน
242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และ
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 64 คน คิด
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ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด กับพฤติ ก รรมการซื้ ออุปกรณ์ ประดับ
ยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์
ผลการวิเ คราะห์เ กี่ย วกับ ป จั จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจาก
ร้า นประดับ ยนต์ ใ นจัง หวัด นนทบุ รีโ ดยภาพรวมให้
ระดับ ความส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มาก โดยมีค่ า เฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.18 เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า นพบว่า กลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้ค วามส าคัญ ทุ ก ๆ ด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก
ได้ แ ก่ ด้ า นราคา ด้ า นผลิต ภั ณ ฑ์ ด้ า นบุ ค คลหรื อ
พนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้าน
การสร้างและการนาเสนอทางกายภาพ และด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นมี
รายละเอียดดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
ด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ า กับ 4.23 เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า กลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้ค วามสาคัญในข้อ สิน ค้า ดีมีคุ ณภาพมาก
ที่สุด รองลงมามีรบั ประกันสินค้า , สินค้ามีรูปแบบ
สวยงาม, มีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ หลายแบรนด์และ
มีสนิ ค้าหลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
2. ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในด้าน
ราคาโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากโดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
4.24 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญในรายข้อราคาสินค้ามาตรฐานมากที่สุด
รองลงมาราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า , สามารถ
ต่อรองราคาได้ และราคาถูกกว่าทีอ่ ่นื ตามลาดับ
3. ด้า นช่อ งทางการจัด จ าหน่ ายกลุ่ม ตัวอย่ างให้
ความสาคัญด้านจัดจาหน่ายโดยรวมเท่ากับ 3.98 โดย
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในรายข้อ
เปิ ดบริการหลังเวลาราชการและวันหยุ ดเสาร์-อาทิตย์
นั ก ขัต ฤกษ์ ม ากที่สุ ด รองลงมาดต่ อ สื่อ สารสะดวก
รวดเร็ว ,ท าเลที่ตงั ้ ร้านเดินทางสะดวก,มีสาขาหลาย
แห่งในการให้บริการ,มีทางเข้าออกสะดวกที่จอดรถ
เพียงพอ, มีบริการนอกสถานที,่ ออกบูธแสดงจาหน่ าย
สิน ค้ า , มีบ ริ ก ารนอกสถานที่ แ ละสัง่ ซื้ อ สิน ค้ า ทาง
ออนไลน์ได้ ตามลาดับ

4. ด้า นส่ง เสริม การตลาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ค วาม
ส าคัญ ในด้ า นราคาโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ ในรายข้อ ราคาสิน ค้ า
มาตรฐานมากที่ สุ ด รองลงมาราคาเหมาะสมกั บ
คุณภาพสินค้า ,สามารถต่ อ รองราคาได้แ ละราคาถู ก
กว่าทีอ่ ่นื ตามลาดับ
5. ด้ า นบุ ค คลหรื อ พนั ก งานกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสาคัญด้านบุคคลหรือพนักงานโดยภาพรวม อยู่
ในระดับสาคัญ มากโดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.22 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
ในรายข้อพนักงานมีประสบการณ์และมีความชานาญ
รองลงมาสามารถแก้ใขปญั หาให้กบั ลูกค้าได้มากทีส่ ุด,
พนักงานให้คาแนะนาการใช้แ ละการรัก ษาหลังการ
บริการ,พนักงานมีความรูแ้ ละมีทกั ษะในการให้บริการ,
พนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ,พนักงานยิ้ม
แย้มแจ่มใสใส่ใจบริการและพนักงานแต่งกายเหมาะสม
กับการทางาน ตามลาดับ
6. ด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคั ญ ในรายข้ อ มี ก ารนั ด หมายเวลาการ
ให้บริการและส่งมอบงานกับลูกค้าที่ชดั เจนมากที่สุด
รองลงมามีการต้อนรับและสอบถามความต้องการของ
ลูก ค้า ,มีก ารแจ้ง ค่ า ใช้จ่ า ยและความถู ก ต้ อ งของบิล
ค่ า บริก าร, มีก ารแจ้ง ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ
ติดตัง้ ให้ลูกค้าทราบ และมีการสาธิตและการอธิบาย
ตามลาดับ
7. ด้า นการสร้า งและการน าเสนอทางกายภาพ
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญในด้านการสร้างและ
การนาเสนอทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ในรายข้ อ มี อุ ป กรณ์
เครื่อ งมือ ที่ใ หม่ ท ัน สมัย มากที่สุ ด รองลงมา ร้า นมี
ความสะอาดจัดของเป็ นระเบียบเรียบร้อย, มีกล้อง
วงจรปิ ดในร้านเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สนิ และรถ
ของลูกค้า, มีหอ้ งรับรองลูกค้าระหว่างรอ, มีหอ้ งน้ าที่
สะอาดไว้บริการ, มีเครื่องดื่มชากาแฟให้บริการและมี
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โทรทั ศ น์ ห รื อ คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ บ ริ ก ารระหว่ า งรอ
ตามลาดับ
การทดสอบสมมติ ฐานปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรม
การซื้ อ อุป กรณ์ ป ระดับ ยนต์ข องลู ก ค้ า จากร้ า น
ประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
จากการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งป จั จัย ส่ว น
บุคคล ปจั จัยทางการตลาด ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ได้ดงั นี้
1. ป จั จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลือกซื้อของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุรผี ลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1.1 เพศมี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั บ ประเภทรถที่
นามาใช้บริการอุปกรณ์ประดับยนต์ ด้านประเภทรถที่
นามาตกแต่ง ด้านประเภทอุปกรณ์ประดับยนต์ทน่ี ามา
ตกแต่ง และด้านแหล่งทีใ่ ช้หรือซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ.05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ยกเว้น ด้านวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซือ้ และด้านผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ และ
ด้านงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
1.2 อายุมคี วามสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อ อุ ป กรณ์ ป ระดับ รถยนต์ ด้า นผู้มีส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจซือ้ ด้านแหล่งทีใ่ ช้หรือซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์
และด้านงบประมาณในการซือ้ อุปกรณ์ประดับรถยนต์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ.05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ ยกเว้ น ด้า นประเภทรถที่น ามา
ตกแต่งและด้านแหล่งทีใ่ ช้หรือซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
1.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ด้า น
ประเภทรถยนต์ทน่ี ามาตกแต่ง ด้านประเภทอุปกรณ์
ประดั บ ยนต์ และด้ า นแหล่ ง ที่ ใ ช้ ห รื อ ซื้ อ อย่ า งมี
นั ย ส า คั ญ ท า ง สถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ . 0 5 , ย ก เ ว้ น ด้ า น
วัตถุ ประสงค์ในการเลือกซื้อ ด้า นผู้มีส่ว นร่ วมในการ

ตัด สิน ใจ และด้ า นงบประมาณในการซื้ อ อุ ป กรณ์
ประดับยนต์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
1.4 อาชี พ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ด้ า นประเภท
รถยนต์ท่นี ามาตกแต่ง ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือก
ซื้ออุปกรณ์ประดับรถยนต์ ด้านผู้ท่มี ีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ ด้านแหล่งทีใ่ ช้หรือซือ้
อุ ป กรณ์ ป ระดับ ยนต์ แ ละด้ า นงบประมาณการซื้ อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ย กเว้ น ด้ า น
ประเภทอุ ป กรณ์ ท่ีน ามาตกแต่ ง ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
1.5 รายได้ ต่ อ เดือ น มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ด้ า น
ประเภทรถยนต์ท่นี ามาตกแต่ ง ด้านวัตถุ ประสงค์ใน
การเลือกซื้ออุปกรณ์ประดับรถยนต์ ด้านผู้มสี ่วนร่วม
ในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ ประดับยนต์ ด้านแหล่งใช้
หรือซื้ออุปกรณ์ ประดับยนต์ และด้านงบประมาณใน
การซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ยกเว้น
ด้านประเภทอุปกรณ์ประดับยนต์ทน่ี ามาตกแต่งซึง่ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. ป จั จัย ด้า นการส่ง เสริม การตลาด ได้แ ก่ ด้า น
ผลิต ภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
ด้านการส่ง เสริม การตลาด ด้านบุ คคลหรือพนักงาน
ด้า นกระบวนการ ด้า นกายภาพและสิ่ง แวดล้อ ม มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือ้ ของลูกค้าจาก
ร้า นประดับ ยนต์ ใ นจัง หวัด นนทบุ รีผ ลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
2.1 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประยนต์ของลูกค้าจากร้าน
ประดับ ยนต์ในจัง หวัด นนทบุ รีอ ย่ า งมีนัย สาคัญ ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.2 ด้านราคา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ อุปกรณ์ประยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์
ในจัง หวัด นนทบุ รีอ ย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ
.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทีต่ งั ้ ไว้
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
อุ ป กรณ์ ป ระยนต์ข องลูก ค้า จากร้า นประดับ ยนต์ ใ น
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จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ.05
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประยนต์ ของลูกค้าจากร้าน
ประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.5 ด้านบุคคลหรือพนักงาน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประยนต์ของลูกค้าจาก
ร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.6 ด้ า นกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ ประดับยนต์ของลูกค้าจาก
ร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.7ด้ า นกายภาพและสิ่ง แวดล้ อ ม มี ค วาม
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของ
ลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษา เรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ในจังหวัดนนทบุ รมี ี
ประเด็นทีส่ าคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 2549 ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี อาชีพ พนัก งาน
บริษัทเอกชนมี มีรายได้ 20,001 - 50,000 บาท
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณภัทร ศรียาภัย (2551) [3]
ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจ ัย พบว่ า เพศชาย
มากกว่ า เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 18-25
ปี
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 25,00135,000 บาท
2. ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการซื้ อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ใน
จังหวัดนนทบุรโี ดยภาพรวมให้ระดับความสาคัญอยู่ใน

ระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญทุกๆ ด้าน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
บุ ค คลหรือ พนัก งาน ด้า นกระบวนการ ด้า นการจัด
จาหน่ าย ด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์
ปลังกลาง
่
(2548) [4] ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยการ
ตัด สิน ใจซื้อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถยนต์ข องผู้บ ริโ ภคใน
ย่านวรจักร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่ า
ป จั จัย การตัด สิน ใจซื้อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถยนต์ ข อง
ผูบ้ ริโภคในย่านวรจักรกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมี
น้ าหนักการตัดสินใจอยู่ระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์
เป็ นปจั จัย การตัดสิน ใจซื้อเป็ น อันดับหนึ่ง รองลงมา
ได้แก่ ด้า นราคา ด้า นช่อ งทางการจัด จาหน่ า ย และ
ด้านการส่งเสริมการขาย ตามลาดับ และยังสอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของอัษ ฎา สุ ว รรณ (2549) [5]ได้ศึก ษา
เรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์มาสด้าของ
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ ม าสด้ า
โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณภัทร ศรียาภัย (2551) [3] ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ข อง
ผูบ้ ริโภค ศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ล
ต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาตร์ท่มี ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์
แคร์ เป็ น การวิจ ัย เชิง ส ารวจ ใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่อ งมือ รวบรวมข้อ มู ล สุ่ม ตัว อย่ า งจากผู้ ท่ีเ ข้า ใช้
บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพฯด้วยวิธสี ุ่มตามสะดวก
จ านวน 400 ตัว อย่ า ง ผลการวิจ ัย พบว่ า เพศชาย
มากกว่ า เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 18-25
ปี
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 25,00135,000 บาท พฤติกรรมการใช้บริ ก ารคาร์แ คร์ข อง
ผูบ้ ริโภคพบว่าส่วนใหญ่นารถเข้ามาใช้บริการเพื่อเช็ค
ระบบไฟและเบรก ใช้บริการทีศ่ ูนย์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้
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จากผู้ผลิตรถยนต์ เข้าใช้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และมีสาเหตุต้องนาเข้าตรวจเช็คทันทีเมื่อมี
ปญั หา ตนเองเป็ นผูต้ ดั สินใจเอง เพื่อนเป็ นผูแ้ นะนาให้
ไปใช้บริการ เข้าใช้บริการ 1 ครัง้ ภายใน 3 เดือน
ป จั จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารพบว่ า
ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญเรื่องปจั จัยส่วนผสมตลาด
บริ ก าร โดย ให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นบุ ค ลากร สู ง สุ ด
รองลงมา ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า น
กระบวนการ และด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะเป็ นเพศชาย และอยู่ใน
วัย ท างานอาจจะเพราะความชอบเรื่อ งรถยนต์ข อง
ผู้ช ายที่มีม ากกว่ า ผู้ห ญิง ดัง นัน้ ผู้ป ระกอบการหรือ
เจ้าของร้านประดับยนต์ควรมุ่งกลุ่มเป้าหมายทางการ
ค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นชาย วัยทางาน
2. ป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดในการซื้อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ใน
จังหวัดนนทบุรโี ดยภาพรวมให้ระดับความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจะต้องให้ความสาคัญ
ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดในการซือ้ อุปกรณ์ประดับ
ยนต์ในจังหวัดนนทบุรอี ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ควรให้ความสาคัญในเรื่องสินค้าดีมคี ุณภาพ
ด้ า นราคาควรให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งราคาสิน ค้ า
มาตรฐาน ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ ายควรให้
ความสาคัญเรื่องการเปิ ดร้านหลังเวลาราชการและวัน
เสาร์อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ ด้านส่งเสริมการตลาดควรให้
ความสาคัญในเรื่องฟรีค่าบริการและติดตัง้ ด้านบุคคล
หรื อ พนั ก งานควรให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งพนั ก งานมี
ประสบการณ์ และความชานาญ ด้านกระบวนการค
วารให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งการนั ด หมายเวลาการ
ให้บริการและส่งมอบงานกับลูกค้าที่ชดั เจน และด้าน
กายภาพและสิง่ แวดล้อมควรให้ความสาคัญในเรื่องมี
อุปกรณ์เครื่องมีอทีใ่ หม่ทนั สมัย อย่างต่อเนื่อง

3. ป จั จั ย ด้ า นการตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารประเภทอุ ป กรณ์ ท่ี น ามา
ตกแต่ ง ประดับ ยนต์ และการใช้ บ ริก ารซื้อ อุ ป กรณ์
ประดับ ยนต์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05
ดังนัน้ ผู้บริหารควรเน้นไปที่ประเภทอุปกรณ์ท่นี ามา
ตกแต่ ง ประดับ ยนต์ แ ละการใช้ บ ริก ารซื้ อ อุ ป กรณ์
ประดับยนต์ของลูกค้าจะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ ใช้
บริการอุปกรณ์ประดับยนต์จากร้านประดับยนต์และซือ้
ในราคาต่อครัง้ 5,000 - 10,000 บาทผูป้ ระกอบการ
ควรพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับผูบ้ ริโภค
ตามรายได้ท่ีผู้ป ระกอบการต้อ งการเลือ กเป็ น กลุ่ ม
เป้าหมายหลัก หรือกลุ่มเป้าหมายรอง เพื่อกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมในการซือ้ อุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้า
จากร้านประดับยนต์เพิม่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ศึกษาแนวโน้มของผู้บริโภค และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ควรทาการเปรียบเทียบร้านประดับยนต์ใน
จังหวัดใกล้เคียงทีม่ รี ายได้ใกล้เคียงกัน เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาทาการปรับปรุงต่อไป
2. ผูป้ ระกอบการควรศึกษาถึงแผนธุรกิจเพื่อนามา
พัฒนาธุรกิจต่อไป
3. งานวิจยั นี้เป็ นการทาวิจยั เพียงช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้ ควรทาการวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพราะ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา
4. ควรท าการศึกษาข้อ มูลเชิง ลึก จากผู้ป ระกอบ
การและลูกค้าที่ใช้บ ริการร้านประดับยนต์ในจังหวัด
นนทบุ รีท่ีใ ช้ บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ น าข้อ มู ล มา
สนับสนุนงานวิจยั ในครัง้ นี้

ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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