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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อผู้บริโภค 

ในการเลอืกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ทีผ่ลติในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 (THE FACTORS INFLUENCING THE CUSTOMERS  

IN CHOOSING THE AUTO FILM PRODUCED IN USA) 

ฉตัรธนะ กุลมา 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 

และด้านความไวว้างใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  การศึกษาใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจากผูใ้ชร้ถยนต์

ท่ีเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน แล้วนาํข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติ t-test F-test  และสถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) กาํหนดระดบันยัสําคญั

ทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 29 ปี มีอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีเงินเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ลม์กรอง

แสงรถยนต์มากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจาํหน่าย ส่วนปัจจยัมีอิทธิพลใน

                                                           
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ระดบัมาก คือ ราคา และการส่งเสริมการตลาด สําหรับปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ล์ม

กรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด คือ ความไวว้างใจ รองลงมาคือ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากคือ ความภกัดีต่อสินคา้ 

ผลการสมมติฐาน พบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาด โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจยัอ่ืน  ๆ 

ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อสินคา้ โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั

การเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

คําสําคัญ: ฟิลม์รถยนต ์
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this independent research is to study personal factor of 

customers, marketing compound factors and other factors namely product images, 

product royalty and their trust having influence on final decision to choose and buy 

the auto film produced in USA. 

 This study uses data collecting method by questionnaires from the 

population customer applying the auto film produced in USA in Bangkok 

Metropolitan total 400 persons and then data have been analyzed for percentage 

frequency, standard deviation and test a statistic hypothesis of t-test, F-test and 

Multiple Result of Analysis (MRA) and specified statistical important meaning 

equal to 0.05.  

Result of study is summarized as follows: Majority of sample population is 

women aged not over 29 years old as private company employees with salary 

10,001-20,000 Baht / month and with  bachelor degree education and single. The 

marketing compounding factors influencing customers to choose and buy the auto 
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film at most level are products and secondly distribution place. For the factor 

containing influence at much level are price and marketing promotion. Other factors 

containing influences on choosing and applying such auto film produced in USA at 

the most level are trust and secondly product images.  

Hypothesis result found that  Personal factors consisting of age, career, 

income and the different status has influence on choose and applying such auto film 

produced in USA. Marketing compound factors influencing on such auto film 

application namely products, marketing promotion and all factors have relation on 

the choosing and buy the auto film produced in USA and Other factors – image, 

trust and product royalty – all hav relation on such application to the auto film 

produced in USA. 

KEY WORDS:  AUTO FILM 

บทนํา 

ในปัจจุบนัรถยนต์มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เรียก

ได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการดาํรงชีพ เพราะรถยนต์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํงาน ติดต่อธุรกิจ รวมทั้งยงัเป็นพาหนะขนส่งท่ีใชใ้นการคมนาคมทางบกท่ีสะดวก

รวดเร็ว ทาํให้ระยะเวลาเดินทางสั้นลงและถึงท่ีหมายในเวลาอนัรวดเร็ว ประกอบกบั

การขยายตวัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอตัราเพิ่มข้ึน และระบบขนส่ง

มวลชนท่ีมีให้บริการยงัไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ บริการขนส่งสาธารณะมีอยู่จาํกดั

และมีความเส่ียงในการใช้บริการ อีกทั้งโครงข่ายของรถโดยสารประจาํทางก็ยงัไม่

ทัว่ถึง ถึงแมจ้ะมีรถไฟฟ้าลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใตดิ้นมารองรับ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชนได ้ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

และติดต่อธุรกิจจึงมีความตอ้งการรถยนตม์ากข้ึน ทาํให้ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์

เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองในระยะหลายปีท่ีผา่นมา 

นอกจากความสะดวกสบายในการเดินทางท่ีไดรั้บแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง

รสนิยมและฐานะของผูข้ ับข่ี ทาํให้ตลาดรถยนต์ยงัคงมีความน่าสนใจและมีการ
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แข่งขนักนัรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนตท์างดา้น

ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแลว้ผูใ้ชร้ถยนตย์งัตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก

อ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให้ผูใ้ช้รถยนตเ์กิดความพึงพอใจในการขบัข่ีสูงสุดโดยเฉพาะอุณหภูมิ

ในรถ ทาํให้ฟิล์มกรองแสงเร่ิมมีบทบาทในตลาดรถยนตม์ากข้ึน เน่ืองจากฟิล์มกรอง

แสงถือเป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ซ่ึงมีคุณสมบติัหลายดา้น เช่น ช่วยกนั

ความร้อนเขา้สู่ห้องโดยสาร ช่วยประหยดัพลงังานท่ีใช้ทาํความเยน็ ลดอนัตรายจาก

การแตกกระจายของเศษกระจก ลดแสงจา้ใหท้ศันวสิัยในการขบัข่ีท่ีดี ปกป้องอุปกรณ์

ภายในรถไม่ให้ซีดจาง สร้างความเป็นส่วนตวั และยงัเป็นสินคา้ประเภทแฟชัน่ท่ีให้

ความสวยงามกบัรถยนตอี์กดว้ย ดงันั้น จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีถือวา่มีความจาํเป็นในแง่การ

ใช้งานสูง ทาํให้มีปริมาณการใช้งานของฟิล์มกรองแสงเพิ่มมากข้ึนตามอตัราการใช้

รถยนต์ในช่วงท่ีผ่านมาฟิล์มกรองแสงไดรั้บการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เม่ือภาครัฐมี

แนวทางท่ีจะออกกฎหมายควบคุมความเขม้ของฟิล์มกรองแสงรถยนต์เพื่อป้องกนั

อาชญากรรม แต่ในท่ีสุดกฎหมายก็เป็นอนัลม้เลิกไป เน่ืองจากความไม่รัดกุมในแง่

ปฏิบติั ซ่ึงในช่วงนั้นทาํให้ผูใ้ช้รถต่ืนตวัอย่างมากในการนํารถไปติดฟิล์มเพื่อให้

ถูกตอ้งตามขอ้กฎหมายกาํหนด ขณะเดียวกนัทาํให้มีฟิล์มกรองยี่ห้อใหม่ ๆ เขา้มาใน

ตลาดรถเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัมีไม่ตํ่ากวา่ 30 ยี่ห้อ จึงเกิดการแข่งขนัในตลาด

สินคา้ประเภทน้ีสูงสุด โดยมียี่ห้อสามเอ็มเป็นผูน้าํตลาด เน่ืองจากเขา้มาทาํตลาดใน

เมืองไทยเป็นยี่ห้อแรก ๆ และมีการนําเสนอฟิล์มกรองแสงแบบใหม่ เช่น ฟิล์ม

ป้องกนัรอยขีดข่วน นอกจากน้ียงัมียี่ห้อลามิน่าเขา้มาทาํตลาด โดยเนน้ในเร่ืองการให้

ความรู้ท่ีแทจ้ริงในการเลือกใชฟิ้ล์มและการใชเ้คร่ืองมือในการติดฟิล์ม รวมถึงมียี่ห้อ

วีคูลซ่ึงเจาะกลุ่มลูกคา้ระดบัสูงโดยวางราคาสูงกว่ายี่ห้ออ่ืนในตลาดและยงัมียี่ห้ออ่ืน 

ๆ เช่น มาร์ติโก คีพคูล คาร์ดินอล และฮานิตะ เป็นตน้ (ศรัญย ูตนัติเสรี, 2545) 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ยิ่งถา้ขบัรถก็ยิ่งมีโอกาสเจอกบัแสงแดด

และความร้อนไดอ้ยา่งมากจนบางคร้ังผูใ้ช้รถยนตแ์ทบจะทนไม่ได ้ วิธีหน่ึงท่ีจะช่วย

ลดความร้อนจากแสงแดดไดคื้อการติดตั้งฟิล์มกรองแสง แต่ในตลาดเมืองไทยก็มีอยู่

มากมายหลายยี่ห้อ ผูใ้ช้รถยนต์ควรมีวิธีพิจารณาเลือกติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้คุม้ค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้นเม่ือตอ้งการฟิล์มท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่ิงท่ีตอ้ง
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พิจารณาอนัดบัแรกคือมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิตฟิล์ม โดยฟิล์มท่ีไดรั้บการยอมรับ

ในคุณภาพมาตรฐานมาเป็นระยะเวลานาน ก็คือฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศไทยตลาดของฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น มีมูลค่าเป็นท่ีน่าสนใจของผูล้งทุนทั้งในวงการและนอกวงการมาก 

ทาํให้มีการแข่งขนักนัสูง ผูบ้ริโภคจะพบว่ามีฟิล์มมากมายยี่ห้อท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน 

ภาพรวมการแข่งขนัของตลาดฟิล์มกรองแสงในปี 2554 ค่อนขา้งจะคึกคกัซ่ึงเป็นผล

มาจากตลาดรถยนตท่ี์เติบโตข้ึน ทาํใหมี้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่เขา้มาใน

ตลาด ในช่วงท่ีจะเขา้ใกล้ฤดูร้อนทาํให้หลายค่ายผูป้ระกอบการมีการเปิดตวัสินคา้

ใหม่ๆ เขา้มาป้อนตลาด มูลค่าตลาดรวมของฟิลม์กรองแสงในประเทศไทยมีประมาณ 

1,400 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มบนและกลางประมาณ 60% และระดบัล่าง 40% 

หรือหากแยกออกมาเป็นกลุ่มฟิลม์รถยนตจ์ะมีประมาณ 90% และฟิลม์อาคาร 10% ซ่ึง

แนวโน้มของตลาดน้ีกาํลังเติบโตเร่ือยๆ และถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํให้ตลาดมี

ผูป้ระกอบการเขา้มามากข้ึน 

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ล์มกรอง

แสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นแก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจฟิล์มกรองแสง รวมถึงผูส้นใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจน้ีไดใ้ช้เป็นแนวทางพฒันาและ

ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภคและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจทัว่ไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้

ฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 

และดา้นความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงรถยนตท่ี์ผลิต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงผูส้นใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจน้ีเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป 

2. เป็นแนวทางกบัฝ่ายการตลาดของบริษทัจาํหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ี

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานาํไปวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์แผนการตลาด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับกิจการอ่ืนๆ นาํไปประยุกตป์รับใชใ้นการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาให้

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 

4. เพื่อทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือฟิล์มกรอง

แสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคสามารถนาํไป

ศึกษาและประยกุตใ์ชไ้ด ้

5. ผลการวิจยัสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการศึกษาและวิจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสง

รถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

ฟิลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และดา้น

ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

กรอบแนวคิด 
 

      ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภค  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4. รายได้ 

5. ระดบัการศกึษา 

6. สถานภาพ  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  

1. ด้านผลิตภณัฑ์  

2. ด้านราคา  

3. ด้านสถานท่ีจดัจําหนา่ย  

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน ๆ  

1. ด้านภาพลกัษณ์สินค้า  

2. ด้านความภกัดีตอ่สินค้า  

3. ด้านความไว้วางใจ 

 

การเลือกใช้ฟิล์ม

กรองแสงรถยนต์ 

ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อผูบ้ริโภค ท่ีเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Factors) หรือส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็น

ปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้นาํ มาใช้เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย

สูงสุดของกิจการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543 : 32-33) 

ภาพลกัษณ์ หมายถึง องค์รวมของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ี

บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมี

ความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ (Kotler, Philip Kotler, 2000:553) 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ

จนกระทั่งอาจมีการซ้ือตราสินค้า เดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหน่ึง 

(Schiffman; & Kanuk. 1994: 658) 

ความไวว้างใจ เป็นองค์ประกอบทีจาํเป็นและสําคัญต่อความสัมพนัธ์ท่ี

ประสบสาํเร็จ (Selnes, 1993) 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ตอนเป็นเคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูใ้ชร้ถยนต์ทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานครในเขตบางเขต เขตมีน

บุรี เขตลาดพร้าว และเขตดอนเมือง รวม 4 เขตๆ ละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนั รวมเป็น 400 

ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็น สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

Independent Sample Test (t-test), One-way ANOVA (F-test) และ Multiple 
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Regression Analysis (MRA)  เพื่อทดสอบสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี   1   สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.25 โดยมีอายไุม่เกิน 29 ปี ร้อย

ละ 42.50 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 60.00 มีเงินเดือนระหว่าง 

10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.00 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

ร้อยละ 80.00 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.75 

ส่วนท่ี   2   สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ี

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมาก ได้แก่ ด้านราคา และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ช่วยบรรเทา

ความร้อนไดดี้ รองลงมาคือ คุณภาพของฟิลม์กรองแสง  

ดา้นราคา พบวา่ มีความสําคญัในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคุณภาพ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณสมบติั  

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบวา่ มีความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ 

สะดวกในการจอดรถ รองลงมาคือ มีการจดัสถานท่ีทาํใหดู้สวยงามน่ามอง  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความสําคญัในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มี

บริการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ รองลงมาคือ การโฆษณา 

ส่วนท่ี   3   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งก่ียวกบัปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ดา้นท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นภาพลกัษณ์

สินคา้ ส่วนดา้นท่ีใหค้วามสาํคญัมากคือ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  
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ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ฟิล์มกรอง

แสงท่ีผลิตในประเทศอเมริกาเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงมาเป็นระยะเวลานาน 

รองลงมาคือ ตราสินคา้ของฟิล์มกรองแสงท่ีผลิตในอเมริกาเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใชก้นั

อยา่งแพร่หลาย  

ดา้นความจงรักภกัดี พบวา่ ขอ้ท่ีให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เม่ือ

นึกถึงฟิล์มกรองแสงรถยนต์ จะนึกถึงฟิล์มท่ีผลิตในประเทศอเมริกาเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ จะบอกต่อผูอ่ื้นเก่ียวกบัฟิล์มกรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศอเมริกา

ในแง่ท่ีดี  

ดา้นความไวว้างใจ โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

มีความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีการรับประกนัสินคา้ รองลงมาคือ มี

ความไวว้างใจในบริษทัผูผ้ลิต  

ส่วนท่ี   4   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการ

เลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความความคิดเห็นต่อการเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงรถยนต์

ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ มีความสาํคญัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ เช่ือวา่การไดเ้ลือกใชฟิ้ล์มกรองแสงท่ีผลิต

ในประเทศสหรัฐอเมริกายี่ห้อน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแล้ว รองลงมาคือ ใน

ภาพรวมแลว้มีความพึงพอใจท่ีไดเ้ลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกา  

ส่วนท่ี   5   สรุปผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ ยกเวน้ เพศและระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใชฟิ้ล์ม

กรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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ทุกปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และดา้น

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.25 มีอายุ

น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 42.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 60.00 มี

เงินเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.00 มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 80.00 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.75  และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543: 32-33) 

เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดหรือส่วนประสมการตลาด ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑ์ ราคา 

การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดน้าํ มาใชเ้พื่อให้

ธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมายสูงสุดของกิจการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ 

ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอจัฉรา เจนระฆงัทอง (2554) เร่ืองปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือฟิล์มกรองแสงสําหรับรถยนต์ของ

เจ้าของรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าเจ้าของรถยนต์จดัอนัดับ

ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือฟิล์ม

กรองแสงสําหรับรถยนต์ให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด นอกจากน้ีผล

การศึกษาในคร้ังน้ียงัพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชฟิ้ล์มกรองแสง

รถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านท่ีให้ความสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความไวว้างใจ และด้าน

ภาพลกัษณ์สินค้า ส่วนด้านท่ีให้ความสําคญัมากคือ ด้านความภกัดีต่อสินค้า ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ (2541) เก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์เป็นวิถีท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑ์ของบริษทั ทฤษฎี
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ของ Schiffman; & Kanuk (1994) เก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีหมายถึงความพึง

พอใจท่ีสมํ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษทัใด

บริษทัหน่ึง แนวคิดของ  Chaudury และ Holobrook (2001) เก่ียวกบัความไวว้างใจท่ี

เป็นความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อความสามารถในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

ของตราสินคา้ และผลการศึกษาของเกรียงไกร โอวาสิทธ์ิ (2550) เก่ียวกบัแนวโน้ม

พฤติกรรมในการซ้ือฟิล์มกรองแสงรถยนต์ลามีน่า LAMINA ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ จากผลการวิจยัพบว่า ผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการเลือกใชฟิ้ลม์กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด ดงันั้น 

ควรให้ความสําคญัในการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพื่อให้ฟิล์ม

กรองแสงมีประสิทธิภาพการใชง้านมากท่ีสุด โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการบรรเทา

ความร้อนเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมีแดดแรง ฟิล์มกรองแสดงจึงต้องมี

ความสามารถในการกรองแสงแดดและช่วยให้การมองเห็นชัดเจน อีกทั้ งให้

ความสําคญัในดา้นความปลอดภยัของผูข้บัข่ีเช่น ช่วยในการยึดเกาะกระจกมากข้ึน 

และคุณสมบติัอ่ืน  ๆ เช่น สี ความเงางาม เป็นตน้  

ดา้นราคา จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคพึงพอใจกบัราคาท่ีเหมาะสมเม่ือกบั

คุณภาพ และคุณสมบติั ดงันั้น ควรมีการตั้งราคาจาํหน่ายให้เหมาะสมกบัคุณภาพและ

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสงรถยนต์ในแต่ละรุ่นเพื่อสร้างความแตกต่างและ

ภาพลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ และเป็นทางเลือกสําหรับผูบ้ริโภคมากข้ึน ตลอดจนให้

ความสําคญัในด้านวิธีการชาํระเงินเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

เช่น รับบตัรเครดิต ระยะเวลาการชาํระเงิน หรือการใหผ้อ่นชาํระได ้เป็นตน้ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ควรใหค้วามสําคญักบัการเลือกทาํเลท่ีตั้งของตวัแทน

จาํหน่ายโดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยเฉพาะสถานท่ีจอดรถ

ควรสะดวกและเพียงพอ การตกแต่งสถานท่ีสวยงามน่ามอง มีความสะดวกในการ
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เดินทางโดยใกลแ้หล่งชุมชน เช่น สถานศึกษา ท่ีทาํงาน ท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ ตลอดจน

อาํนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีการจดัแสดงตวัอย่างฟิล์มไว้

หลากหลาย โดยเฉพาะรุ่นท่ีขายดีเป็นท่ีนิยมและรุ่นท่ีออกใหม่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคพึงพอใจในบริการสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากท่ีสุด ดงันั้น ควรฝึกอบรมพนกังานอย่างสมํ่าเสมอเก่ียวกบั

การให้ความรู้เร่ืองฟิล์มกรองแสง และควรมีการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้เพื่อติดตามผล

การให้บริการ ตลอดจนมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ วิทย ุ

นิตยสารรถยนต ์เป็นตน้ และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคม เป็นตน้ และในโอกาสพิเศษควรมีการลดราคา การแจกของกาํนลั (Premium) 

การใหคู้ปองส่วนลด และการชิงโชคของรางวลั เป็นตน้ 

ด้านภาพลักษณ์สินค้า ผูบ้ริโภคเห็นว่าฟิล์มกรองแสงท่ีผลิตในประเทศ

อเมริกาเป็นท่ียอมรับมีช่ือเสียงมาเป็นระยะเวลานานเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย ดงันั้น ควรมีการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีอยา่งน้ีต่อไปและสั่งสมใหเ้พิ่มมากข้ึน 

มีการเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอและเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของฟิล์มกรองแสง

ท่ีผลิตในประเทศอเมริกาท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีส่วนช่วยในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม  

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

เท่านั้ น โอกาสต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการอ่ืน

เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อให้ได้ข้อมูล

เพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ในการนาํไปวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์แผนการตลาด 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชร้ถยนตท่ี์เลือกใชฟิ้ล์ม

กรองแสงรถยนต์ท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

โอกาสต่อไปควรจะมีการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อเปรียบเทียบใน
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ความเหมือนหรือแตกต่างของพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ฟิล์ม

กรองแสงรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละพื้นท่ี ขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มเติมน้ี

น่าจะเป็นประโยชน์ท่ีจะไดเ้ขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อนันาํไปสู่วางแผนการ

ผลิต และแผนการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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