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กระบวนการตัดสิ นใจในการซื้อรถยนต์ จากผู้นําเข้ าอิสระของลูกค้ า
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(THE DECISION TO BUY A CAR FROM GREY MARKET CUSTOMERS IN
BANGKOK AND SUBURBS)
อุษณิ ศา สุ ขีพจน์ 1 ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------4

บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ ก ษากระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อ
รถยนต์จากผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและเพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยการตลาด พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
รถยนต์ และปั จจัยเกี่ยวข้องอื่ นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ ของสิ นค้า ความภักดี ต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระของกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผู ้วิ จ ัย เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ซ้ื อ รถยนต์จ ากผู้นํา เข้า อิ ส ระในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จํา นวน 120 คน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม และ เทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย T-test F-test (One-way ANOVA) และการใช้แบบวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณเชิ งเส้นตรง (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่มีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผู้
นํา เข้า อิ ส ระโดยการหาข้อ มู ล สิ น ค้า จากพนัก งานขาย สถานที่ จ าํ หน่ า ย และการ
โฆษณาที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า อิ สระ มากที่ สุ ด คื อ การ
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โฆษณาผ่านทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต และส่ วนใหญ่ผซู้ ้ื อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่ สุดจากเครื่ องมื อการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน (Above the Line) จาก
ช่ องทางสื่ อนิ ตยสาร และผูซ้ ้ื อจะให้ความสําคัญกับปั จจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้านความ
ไว้วางใจในสิ นค้า ,บริ ษทั ,พนักงานขายและบริ การหลังการขาย ซึ่ งมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
คําสํ าคัญ: กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ, ผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระ
ABSTRACT
The objectives of this research are to study the decision to buy a car from
grey market customers in Bangkok and suburbs and to study the demographic
characteristics, marketing factors, car information perception behavior, and relating
factors, including image of the product, loyalty, trust relationship with decision to
buy cars from grey market customers in Bangkok and suburbs.
The researchers collected data from a sample of car buyers from grey
market in Bangkok and suburbs. The totally 120 persons using convenience
sampling. The statistical analysis employs descriptive (percentage, means, standard
deviation) and inferential statistic: t-test, F-test (One-way ANOVA) and Multiple
Regression analysis (MRA) to evaluate the relationship between variables and the
dependent variable.
The results showed that most of the buyers are buying the car from grey
market by finding the product of a salesperson, grey market showroom. And
advertising to influence the decision to buy a car is the most advertising via the
Internet. Most buyers can get information on cars imported from media
communications tools (Above the Line) from the magazine. And buyers to focus on
other relevant factors on trust in the products, companies, sales and after-sales
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service. Which is related to the decision to buy a car based on the assumption of
independence leader preset.
KEY WORDS: BUYING DECISION PROCESS, CAR GREY MARKET
บทนํา
รถยนต์นบั เป็ นสิ นค้าหนึ่งที่มีภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง เนื่องจากรถยนต์
ได้กลายมาเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชี วิต ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใน
การเดินทางและยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงฐานะของผูใ้ ช้อีกด้วย ตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระ
ในประเทศไทยถื อเป็ นตลาดที่มีอตั ราการเติบโตที่สูง แม้ว่าปั จจุบนั สภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศจะมีการผันผวนไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองบ้าง
แต่มิได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อตลาดรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระมากนัก สังเกตได้
จากการขยายสาขาของบริ ษทั ผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระรายเดิม และการเกิดขึ้นใหม่ของผู้
นําเข้ารถยนต์อิสระอีกหลายราย
ปั จ จุ บ ัน ระบบการจัด จํา หน่ า ยในประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แ ก่ ตัว แทน
จําหน่ายรถยนต์อย่างเป็ นทางการ (Authorize Dealer) และผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระ (Grey
market) จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วนี้ จะเห็ น ได้ว่า รถยนต์นํา เข้า ซึ่ งมี ผู้บ ริ โ ภคเป็ นลู ก ค้า
ระดับบนนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิ ม หากเปรี ยบเทียบจากตัวเลขของการ
ขยายตัวแล้วจะเห็นได้วา่ ความต้องการรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระนั้นมีอตั ราที่เพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตามปั ญหาของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระยังมีความ
เสี่ ยงที่ตีค่าเป็ นตัวเงินได้ยาก เช่น ความเสี่ ยงในเรื่ องของการได้รับประกันจากเจ้าของ
ตราสิ นค้า ในกรณี ที่มีการเรี ยกรถคืนเมื่อพบว่าเกิดปั ญหา ผูซ้ ้ื อรถกลุ่มนี้ จะไม่สามารถ
ได้สิทธิ์ เพราะไม่ได้ซ้ื อจากศูนย์หรื อตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการ นอกจากนี้ ผู้
ซื้ อมี โอกาสถูกหลอกจากผูป้ ระกอบการที่ไม่สุจริ ต ที่นาํ เข้ารถเก่าแต่สภาพเหมือน
ใหม่และนําเข้ามาจําหน่ายในฐานะรถใหม่
จากการศึกษาข้อมูลเชิ งลึ กเพื่อประเมินขนาดตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระของ
ไทยในปี 2554 โดยจํากัดการพิจารณาเพียง 4 ยี่ห้อคือ Mercedes Benz, BMW, Lexus
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และ Mini โดยเปรี ยบเทียบในช่วงปี 2551 จนถึงครึ่ งปี แรกของปี 2554 ซึ่ งข้อมูลบ่งชี้
ว่า ตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 13 ในช่วงปี 2551 ถึง 2553
โดยรถที่มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือ Mini (27%) และตํ่าสุ ดคือ BMW (6%) แต่เมื่อเทียบ
สัดส่ วนครึ่ งปี แรกของปี 2554 กับปี 2553 พบว่าตลาดตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระเติบโต
เพิ่ม ขึ้ น ถึ ง 264% โดยตลาดรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระของ 4 ยี่ห้อ นี้ มี สัด ส่ ว น 30%
เมื่อเที ยบรายยี่ห้อพบว่า Mini มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือ 65% รองลงมาคือ Benz
(44.5%) Lexus (43.5%) และ BMW (5.1%) โดยสาเหตุหนึ่ งที่การเติบโตเพิ่มสู งมาก
ในปี 2554 คือค่าเงิ นบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐและ
ปอนด์องั กฤษ ทําให้ราคารถนําเข้าถูกลง (ประชาชาติ, 2555)
โดยสรุ ป ปั ญ หาของตลาดรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระที่ จะต้องทํา การวิจ ัย มี ดัง นี้
วิเคราะห์ถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ ซึ่ งผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าควร
ที่จะมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยทางการตลาด
ศึกษาถึ งพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารและพฤติกรรมภายหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
รวมถึ งปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ ง นําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าจากผูน้ ํา เข้า
รถยนต์อิสระ (Grey market) ซึ่ งถือเป็ นตลาดที่น่าสนใจ โดยได้เจาะจงเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพราะเป็ นเขตที่ มีผูบ้ ริ โภคมากที่ สุ ดและสามารถ
อ้างอิงถึงผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศได้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันต่อ
การเลือกซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผู ้
นําเข้าอิสระของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีความสัมพันธ์
กับ การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระกลุ่ ม ตัวอย่างในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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4. เพื่อศึกษาปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสิ นค้า ความภักดีต่อ
สิ นค้า ความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันจะมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระแตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้า
อิสระ
3. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่แตกต่างกันจะมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระแตกต่างกัน
4. ปั จจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของสิ นค้า บริ ษทั พนักงาน
ขาย บริ การหลังการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ -อายุ -ระดับการศึกษา
-อาชีพ -รายได้ -สถานภาพ
ปัจจัยทางการตลาด
1. โฆษณา
2. กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
3. พนักงานขาย
4. สถานที่จาํ หน่าย
5. บริ การหลังการขาย
6. อะไหล่

การตัดสิ นใจซื้อ
รถยนต์
จากผู้นําเข้ าอิสระ

ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
1. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
2. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์ของสิ นค้า
2. ความภักดีต่อสิ นค้า
3. ความไว้วางใจ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลที่ได้เป็ นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุ งสิ นค้า
บริ การ และสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า
2. สามารถนําไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจรถยนต์นาํ เข้าอิสระ
และผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต
แนวคิด
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
เสรี วงษ์มณฑา (2540 การสื่ อสารทางการตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการ
สื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้ก ารสื่ อสารเพื่อการจูง ใจหลายรู ป แบบกับกลุ่ มเป้ าหมาย
อย่า งต่ อเนื่ องโดยมี เป้ าหมายคื อ การที่จะมุ่ งสร้ างพฤติก รรมของกลุ่ม เป้ าหมายให้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของการตลาดโดยพิ จ ารณาวิธี ก ารสื่ อ สารตราสิ น ค้า
(Brand Contacts) เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้าที่จะนําไปสู่ ความรู้
ความคุน้ เคยและความเชื่อมัน่ ในสิ นค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง
Samual L. Becker (1978) การเปิ ดรับข่าวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารดังนี้
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อต้องการให้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง
2. การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพื่ออยากรู้ เช่น การเปิ ดดูรายการข่าวโทรทัศน์
หรื อขณะอ่านหนังสื อพิมพ์ หากมีขอ้ มูล ข่าวสารที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับตนเอง ก็
จะให้ความเอาใจใส่ อ่านหรื อดูเป็ นพิเศษ
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3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับ
ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการกระทํา หรื อความต้องการเรี ยนรู้ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูซ้ ้ื อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้า
อิสระในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 120 ราย และใช้สถิ ติต่างๆ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test
และ MRA
สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 41-45 ปี ส่ วนใหญ่ สมรสแล้ว
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเจ้าของกิจการ ส่ วนใหญ่ มีรายได้ มากกว่า 500,000
บาทต่อเดือน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อรถยนต์ นําเข้ าอิสระของกลุ่มตัวอย่ าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
ปั จจัยด้า นโฆษณาที่ มี ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระ
มากที่สุด คือ การโฆษณาผ่านทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต
ปั จจัย ด้า นกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี ผ ลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์นาํ เข้าอิสระมากที่สุด คือ แถมประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ปั จจัย ด้า นพนัก งานขายที่ มี ผ ลต่อ กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า
อิสระมากที่สุด คือ สามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
ปั จจัยด้านสถานที่ จาํ หน่ า ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่สุด คือ ความทันสมัยของสถานที่จาํ หน่าย
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ปั จจัย ด้า นบริ ก ารหลัง การขายที่ มี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อรถยนต์
นําเข้าอิสระมากที่สุด คือ เงื่อนไขการรับประกันที่ดี
ปัจจัยด้านอะไหล่ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระมาก
ที่สุด คือ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นาํ เข้าอิสระมากที่สุด
จากเครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน (Above the Line) จากช่องทางสื่ อนิตยสาร และ
ได้รับข้อมู ลเกี่ ย วกับรถยนต์นาํ เข้าอิ สระจากเครื่ องมือการสื่ อสารที่ไ ม่ผ่านสื่ อมวลชน
(Below the Line) จากช่องทางการขายโดยพนักงาน มากที่สุด ส่ วนเครื่ องมือการสื่ อสารที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระมากที่ สุ ด คื อ การขายโดย
พนักงาน และมักจะนํารถยนต์เข้าศูนย์บริ การเพื่อเช็คระยะทางทุกๆ 10,000 กิ โลเมตร
เพราะ ใช้บริ การเนื่ องจากสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ใกล้ที่พกั อาศัย ใกล้ที่ทาํ งาน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็ นว่าอยากกลับมาใช้รถยนต์นาํ เข้าอีกในคันต่อไป หลังจากซื้ อ
รถยนต์นาํ เข้าอิสระ
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอืน่ ๆ ประกอบด้ วย ภาพลักษณ์สินค้ า ความภักดี
ต่ อสิ นค้ า ความไว้ วางใจ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ในด้านต่างๆ
ดังนี้
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่สุด คือ ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ
ปั จจัย ด้า นความภัก ดี ต่ อสิ นค้า ที่ มี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์
นําเข้าอิสระมากที่สุด คือ หลังจากซื้ อรถยนต์นาํ เข้าแล้วท่านยังสนใจข้อมูลของสิ นค้า
เพิ่มเติม
ปั จจัยด้านความไว้วางใจที่ มี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่สุด คือ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
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5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยกระบวนการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ นําเข้ าอิสระ
ของกลุ่มตัวอย่ าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
การรับรู ้ปัญหา ที่ลูกค้ามีมากที่สุด คือ เพื่อตอบสนองความต้องการส่ วนตัว
การค้นหาข้อมูล ที่ลูกค้ามีมากที่สุด คือ พนักงานขาย/สถานที่จาํ หน่าย
การประเมิ นทางเลื อก ที่ ลู ก ค้า มี ม ากที่ สุ ด คื อ ประเมิ นจากคุ ณสมบัติข อง
รถยนต์ที่สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการ
การตัดสิ นใจซื้ อ ที่ลู กค้ามี มากที่ สุ ด คื อ ตัดสิ นใจซื้ อเพราะชอบรู ปลักษณ์
การออกแบบของรถยนต์
พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ ที่ ลู ก ค้า มี ม ากที่ สุ ด คื อ การรั บ ประกัน และ
ระยะเวลาในการรับประกัน
6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
นําเข้าอิสระแตกต่างกัน
ปั จจัยทางการตลาดส่ วนใหญ่ ได้แก่ โฆษณา กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
บริ การหลังการขาย และอะไหล่ ยกเว้น พนักงานขายและสถานที่จาํ หน่าย ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรม ทั้ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารและพฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้ อส่ วนใหญ่ ได้แก่ เครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน ชนิ ดของการ
สื่ อสาร เหตุผลในการเลือกศูนย์บริ การ และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์นาํ เข้าอิสระ ยกเว้น
เครื่ องมือการสื่ อสารไม่ผา่ นสื่ อมวลชนและเครื่ องมือการสื่ อสารไม่ผา่ นสื่ อมวลชน ที่
แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระแตกต่างกัน
ปั จจัยอื่นๆ ส่ วนใหญ่ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสิ นค้าและภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ยกเว้น ความไว้วางใจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant) 3.991
0.797
TAD
-0.019
0.077
-0.022
TPRO
-0.135
0.086
-0.170
TSALE
0.373
0.083
0.506
TPLACE 0.198
0.087
0.232
TAFTER 0.126
0.107
0.163
TSPARE 0.013
0.116
0.016

Model
(Constant)
TIMAGE
TLOYAL
TTRUST

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
3.792
0.590
-0.010
0.081
0.092
0.081
0.491
0.093

Standardized
Coefficients
Beta
-0.013
0.104
0.588

t

Sig.

5.006
-0.250
-1.561
4.489
2.285
1.178
0.113

.000*
0.803
0.122
.000*
.024*
0.242
0.910

t

Sig.

6.427
-0.128
1.134
5.274

.000*
0.898
0.259
.000*
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางการตลาด
1. โฆษณา
2. กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
3. พนักงานขาย
4. สถานที่จาํ หน่าย
5. บริ การหลังการขาย
6. อะไหล่
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสาร
1. เครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน
2. เครื่ องมือการสื่ อสารไม่ผา่ นสื่ อมวลชน
3. ชนิดของการสื่ อสาร
4. ระยะทางที่เข้าศูนย์บริ การเช็คสภาพ
5. เหตุผลในการเลือกศูนย์บริ การ
6. ทัศนคติที่มีต่อรถยนต์นาํ เข้าอิสระ

สถิติที่
ค่า
ใช้ นัยสําคัญ

ผลการ
ทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.002
0.001
0.165
0.000
0.002
0.010

ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.803
0.122
0.000
0.024
0.242
0.910

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.000
0.509
0.000
0.504
0.021
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
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ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้

ค่า
นัยสําคัญ

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ
1. ภาพลักษณ์ของสิ นค้า
MRA
0.898
ปฏิเสธ
2. ความภักดีต่อสิ นค้า
MRA
0.259
ปฏิเสธ
3. ความไว้วางใจ
MRA
0.000
ยอมรับ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุลที่กล่าวว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นเกิ ดจากปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรม ชั้นสังคม
กลุ่ ม อ้า งอิ ง ครอบครั ว และปั จจัย ส่ วนตัวบุ ค คล ปั จจัย ต่า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมานั้นทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน และของ Phillip Kotler ที่ได้อธิ บาย
เกี่ ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้เกิดซึ่ ง
ประกอบด้วยสิ่ งเร้า รวมถึงแนวคิดของพรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ที่กล่าวว่าโดยส่ วนมากแล้ว
ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปฎิบัติการจริง
1. เนื่ องจากสื่ อที่สําคัญที่สุดสําหรับการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
รถยนต์นาํ เข้าอิสระ คือ สื่ ออินเตอร์ เนต ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับตัวสิ นค้าอย่างถูกต้องผ่านรู ปแบบที่ทนั สมัย เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
และให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สื่ อนิตยสาร ยังเป็ นอีกสื่ อที่ผใู้ ช้รถยนต์นาํ เข้าให้
ความสนใจและมี เ วลาศึ ก ษาข้อ มู ล สิ น ค้า ได้อย่า งละเอี ย ด นอกจากนี้ ควรเพิ่ม สื่ อ
ภายนอก เช่ นป้ ายโฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ดังนั้นควรให้ความสําคัญกับ
การโฆษณาโดยผ่านสื่ อภายนอกให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยการเพิ่มจํานวนป้ ายโฆษณา
ตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความคุ น้ เคยและการจดจําตราสิ นค้า รวมทั้งมีการ
แจกแผ่นพับ และใบปลิ วให้ทว่ั ถึ ง นอกจากนี้ ค วรเพิ่มการโฆษณาทางสื่ อโทรทัศ น์
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เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มลูกค้า เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
2. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผู ้
นําเข้าอิสระโดยเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อบุคคลมากไม่ว่าจะเป็ นการแนะนําของเพื่อน
ครอบครั ว ญาติ หรื อพนักงานขาย ดังนั้นการทําการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารสู่ ผบู ้ ริ โภค ควรมีการใช้สื่อกิจกรรมเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ เพื่อให้เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบคู่แข่งที่มีตาํ แหน่งทางการตลาดใกล้เคียงกับ
รถยนต์นาํ เข้าอิสระเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อการหาข้อมูลและความสัมพันธ์
เบื้องต้นในช่วงเวลาที่จาํ กัด และยังมีพ้ืนที่ในการศึกษาไม่กระจายและครอบคลุมมาก
นัก ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาให้มากขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์
จากผูน้ าํ เข้าอิสระในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้การศึกษาในรู ปแบบ
ของการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research)ในรู ปแบบของการวิจยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ ทําให้มี
ข้อจํากัดคือ ขาดข้อมูลเชิ งลึ ก ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) มาเสริ ม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น
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