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กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือรถยนต์จากผู้นําเข้าอสิระของลูกค้า 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(4THE DECISION TO  BUY A CAR FROM GREY MARKET CUSTOMERS IN 

BANGKOK AND SUBURBS) 

อุษณิศา สุขีพจน์ 1 ไกรชิต สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ

รถยนตจ์ากผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อศึกษา

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัการตลาด พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั

รถยนต์ และปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ 

ความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระของกลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ซ้ือรถยนต์จากผู ้นําเข้าอิสระในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 120 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม และ เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย T-test   F-test  (One-way ANOVA) และการใชแ้บบวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการหาค่าความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์จากผู ้

นําเข้าอิสระโดยการหาข้อมูลสินค้าจากพนักงานขาย สถานท่ีจาํหน่าย และการ

โฆษณาท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเขา้อิสระ มากท่ีสุด คือ การ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โฆษณาผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต และส่วนใหญ่ผูซ้ื้อไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนตน์าํเขา้

อิสระมากท่ีสุดจากเคร่ืองมือการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน (Above the Line) จาก

ช่องทางส่ือนิตยสาร และผูซ้ื้อจะให้ความสําคญักบัปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ด้านความ

ไวว้างใจในสินคา้ ,บริษทั ,พนกังานขายและบริการหลงัการขาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

คําสําคัญ: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ, ผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระ 
 

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 

รถยนตน์บัเป็นสินคา้หน่ึงท่ีมีภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากรถยนต์

ไดก้ลายมาเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีวิต ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใน

การเดินทางและยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงฐานะของผูใ้ช้อีกดว้ย ตลาดรถยนตน์าํเขา้อิสระ

ในประเทศไทยถือเป็นตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีสูง แมว้่าปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจ

ในประเทศจะมีการผนัผวนไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองบา้ง 

แต่มิไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อตลาดรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระมากนกั สังเกตได้

จากการขยายสาขาของบริษทัผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระรายเดิม และการเกิดข้ึนใหม่ของผู ้

นาํเขา้รถยนตอิ์สระอีกหลายราย  

ปัจจุบันระบบการจัดจําหน่ายในประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แก่ ตัวแทน

จาํหน่ายรถยนตอ์ยา่งเป็นทางการ (Authorize Dealer) และผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระ (Grey 

market) จากข้อมูลดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่ารถยนต์นําเข้าซ่ึงมีผู ้บริโภคเป็นลูกค้า

ระดบับนนั้นมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม หากเปรียบเทียบจากตวัเลขของการ

ขยายตวัแลว้จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระนั้นมีอตัราท่ีเพิ่มมาก

ข้ึนเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตลาดรถยนต์นาํเขา้อิสระยงัมีความ

เส่ียงท่ีตีค่าเป็นตวัเงินไดย้าก เช่น ความเส่ียงในเร่ืองของการไดรั้บประกนัจากเจา้ของ

ตราสินคา้ ในกรณีท่ีมีการเรียกรถคืนเม่ือพบวา่เกิดปัญหา ผูซ้ื้อรถกลุ่มน้ีจะไม่สามารถ

ไดสิ้ทธ์ิเพราะไม่ไดซ้ื้อจากศูนยห์รือตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการ นอกจากน้ี ผู ้

ซ้ือมีโอกาสถูกหลอกจากผูป้ระกอบการท่ีไม่สุจริต ท่ีนาํเขา้รถเก่าแต่สภาพเหมือน

ใหม่และนาํเขา้มาจาํหน่ายในฐานะรถใหม่  

จากการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเพื่อประเมินขนาดตลาดรถยนต์นาํเขา้อิสระของ

ไทยในปี 2554 โดยจาํกดัการพิจารณาเพียง 4 ยี่ห้อคือ Mercedes Benz, BMW, Lexus 
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และ Mini โดยเปรียบเทียบในช่วงปี 2551 จนถึงคร่ึงปีแรกของปี 2554 ซ่ึงขอ้มูลบ่งช้ี

วา่ ตลาดรถยนตน์าํเขา้อิสระมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ในช่วงปี 2551 ถึง 2553 

โดยรถท่ีมีสัดส่วนสูงสุดคือ Mini (27%) และตํ่าสุดคือ BMW (6%) แต่เม่ือเทียบ

สัดส่วนคร่ึงปีแรกของปี 2554 กบัปี 2553 พบวา่ตลาดตลาดรถยนตน์าํเขา้อิสระเติบโต

เพิ่มข้ึนถึง 264% โดยตลาดรถยนต์นําเข้าอิสระของ 4 ยี่ห้อน้ีมีสัดส่วน 30% 

          เม่ือเทียบรายยี่ห้อพบว่า Mini มีสัดส่วนสูงสุดคือ 65% รองลงมาคือ Benz 

(44.5%) Lexus (43.5%) และ BMW (5.1%) โดยสาเหตุหน่ึงท่ีการเติบโตเพิ่มสูงมาก

ในปี 2554 คือค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐและ

ปอนดอ์งักฤษ ทาํใหร้าคารถนาํเขา้ถูกลง (ประชาชาติ,  2555) 

โดยสรุปปัญหาของตลาดรถยนต์นําเข้าอิสระท่ีจะต้องทาํการวิจัย มีดังน้ี  

วเิคราะห์ถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ ซ่ึงผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ควร

ท่ีจะมีการวิเคราะห์ถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ปัจจยัทางการตลาด 

ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค 

รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงนําไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเข้าจากผูน้ําเข้า

รถยนตอิ์สระ (Grey market) ซ่ึงถือเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ โดยไดเ้จาะจงเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะเป็นเขตท่ีมีผูบ้ริโภคมากท่ีสุดและสามารถ

อา้งอิงถึงผูบ้ริโภคทัว่ประเทศได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัต่อ

การเลือกซ้ือรถยนต์จากผูน้าํเขา้อิสระของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผู ้

นาํเขา้อิสระของกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  
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4. เพื่อศึกษาปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความภกัดีต่อ

สินคา้ ความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์จากผูน้าํเขา้อิสระ

ของกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัจะมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้

อิสระ  

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตท่ี์แตกต่างกนัจะมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระแตกต่างกนั  

4. ปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของสินคา้ บริษทั พนกังาน

ขาย บริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ  
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 -เพศ -อาย ุ-ระดบัการศึกษา  

-อาชีพ -รายได ้-สถานภาพ 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

1. โฆษณา 

2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

3. พนกังานขาย 

4. สถานท่ีจาํหน่าย 

5. บริการหลงัการขาย 

6. อะไหล่ 

      

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

2. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

1. ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

2. ความภกัดีต่อสินคา้ 

3. ความไวว้างใจ 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือ

รถยนต์ 

จากผู้นําเข้าอสิระ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงสินคา้ 

บริการ และสร้างความเช่ือมัน่เพื่อตอบรับความตอ้งการของลูกคา้  

2. สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตน์าํเขา้อิสระ

และผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองกระบวนการ

ตดัสินใจในการซ้ือรถยนต์จากผูน้าํเขา้อิสระของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

เสรี วงษ์มณฑา (2540 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC) หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการ

ส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใช้การส่ือสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมาย

อย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายคือ การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้

สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดโดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า 

(Brand Contacts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จกัสินค้าท่ีจะนําไปสู่ความรู้ 

ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

Samual L. Becker (1978) การเปิดรับข่าวสารโดยจาํแนกตามพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารดงัน้ี 

1. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) คือ บุคคลท่ีจะแสวงหาขอ้มูล

ข่าวสารเพื่อตอ้งการให้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึง 

2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร

เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ เพื่ออยากรู้ เช่น การเปิดดูรายการข่าวโทรทศัน์ 

หรือขณะอ่านหนงัสือพิมพ ์หากมีขอ้มูล ข่าวสารท่ีมีความสําคญัเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ก็

จะใหค้วามเอาใจใส่อ่านหรือดูเป็นพิเศษ 



361 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับ

ข่าวสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการกระทาํ หรือความตอ้งการเรียนรู้อย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

ระเบียบวธีิวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูซ้ื้อรถยนต์จากผูน้าํเขา้

อิสระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 120 ราย และใช้สถิติต่างๆ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test 

และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-45 ปี ส่วนใหญ่  สมรสแลว้  

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเจา้ของกิจการ ส่วนใหญ่ มีรายได ้มากกวา่ 500,000 

บาทต่อเดือน   

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนต์นําเข้าอสิระของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ปัจจยัด้านโฆษณาท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระ 

มากท่ีสุด คือ การโฆษณาผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต 

ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตน์าํเขา้อิสระมากท่ีสุด คือ แถมประกนัภยัอุบติัเหตุ   

ปัจจยัด้านพนักงานขายท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้า

อิสระมากท่ีสุด คือ สามารถใหข้อ้มูลสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่า ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเขา้

อิสระมากท่ีสุด คือ ความทนัสมยัของสถานท่ีจาํหน่าย   
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ปัจจยัด้านบริการหลังการขายท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

นาํเขา้อิสระมากท่ีสุด คือ เง่ือนไขการรับประกนัท่ีดี   

ปัจจยัดา้นอะไหล่ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระมาก

ท่ีสุด คือ  มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์นาํเขา้อิสระมากท่ีสุด

จากเคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน (Above the Line) จากช่องทางส่ือนิตยสาร และ

ได้รับข้อมูลเก่ียวกับรถยนต์นาํเข้าอิสระจากเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีไม่ผ่านส่ือมวลชน 

(Below the Line) จากช่องทางการขายโดยพนกังาน มากท่ีสุด ส่วนเคร่ืองมือการส่ือสารท่ี

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระมากท่ีสุด คือ การขายโดย

พนกังาน และมกัจะนาํรถยนตเ์ขา้ศูนยบ์ริการเพื่อเช็คระยะทางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร 

เพราะ ใชบ้ริการเน่ืองจากสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ใกลท่ี้พกัอาศยั  ใกลท่ี้ทาํงาน  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าอยากกลบัมาใช้รถยนต์นาํเขา้อีกในคนัต่อไป หลงัจากซ้ือ

รถยนตน์าํเขา้อิสระ   

4. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินค้า ความภักดี

ต่อสินค้า ความไว้วางใจ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้

อิสระมากท่ีสุด คือ  ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ   

ปัจจยัด้านความภกัดีต่อสินค้าท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

นาํเขา้อิสระมากท่ีสุด คือ หลงัจากซ้ือรถยนตน์าํเขา้แลว้ท่านยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้

เพิ่มเติม   

ปัจจยัด้านความไวว้างใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเข้า

อิสระมากท่ีสุด คือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์  
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5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระ

ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

การรับรู้ปัญหา ท่ีลูกคา้มีมากท่ีสุด คือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั   

การคน้หาขอ้มูล ท่ีลูกคา้มีมากท่ีสุด คือ พนกังานขาย/สถานท่ีจาํหน่าย 

การประเมินทางเลือก ท่ีลูกค้ามีมากท่ีสุด คือ ประเมินจากคุณสมบติัของ

รถยนตท่ี์สามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการ 

การตดัสินใจซ้ือ ท่ีลูกค้ามีมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจซ้ือเพราะชอบรูปลักษณ์  

การออกแบบของรถยนต ์

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ท่ีลูกค้ามีมากท่ีสุด คือ การรับประกันและ

ระยะเวลาในการรับประกนั 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

นาํเขา้อิสระแตกต่างกนั  

ปัจจยัทางการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ โฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

บริการหลงัการขาย และอะไหล่ ยกเวน้ พนกังานขายและสถานท่ีจาํหน่าย ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม ทั้ งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน  ชนิดของการ

ส่ือสาร เหตุผลในการเลือกศูนยบ์ริการ และทศันคติท่ีมีต่อรถยนตน์าํเขา้อิสระ ยกเวน้ 

เคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นส่ือมวลชนและเคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นส่ือมวลชน ท่ี

แตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระแตกต่างกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

ยกเวน้  ความไวว้างใจ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 3.991 0.797 
 

5.006 .000* 

TAD -0.019 0.077 -0.022 -0.250 0.803 

TPRO -0.135 0.086 -0.170 -1.561 0.122 

TSALE 0.373 0.083 0.506 4.489 .000* 

TPLACE 0.198 0.087 0.232 2.285 .024* 

TAFTER 0.126 0.107 0.163 1.178 0.242 

TSPARE 0.013 0.116 0.016 0.113 0.910 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 3.792 0.590   6.427 .000* 

TIMAGE -0.010 0.081 -0.013 -0.128 0.898 

TLOYAL 0.092 0.081 0.104 1.134 0.259 

TTRUST 0.491 0.093 0.588 5.274 .000* 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี

ใช ้

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์   

 

  

เพศ  t-Test 0.002 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.001 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.165 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.002 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.010 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาด       

1. โฆษณา MRA 0.803 ปฏิเสธ 

2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด MRA 0.122 ปฏิเสธ 

3. พนกังานขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

4. สถานท่ีจาํหน่าย MRA 0.024 ยอมรับ 

5. บริการหลงัการขาย MRA 0.242 ปฏิเสธ 

6. อะไหล่ MRA 0.910 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร       

1. เคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน  F-Test 0.000 ยอมรับ 

2. เคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นส่ือมวลชน F-Test 0.509 ปฏิเสธ 

3. ชนิดของการส่ือสาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

4. ระยะทางท่ีเขา้ศูนยบ์ริการเช็คสภาพ F-Test 0.504 ปฏิเสธ 

5. เหตุผลในการเลือกศูนยบ์ริการ F-Test 0.021 ยอมรับ 

6. ทศันคติท่ีมีต่อรถยนตน์าํเขา้อิสระ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้
ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ    

 

  

1. ภาพลกัษณ์ของสินคา้ MRA 0.898 ปฏิเสธ 

2. ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.259 ปฏิเสธ 

3. ความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 
 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุลท่ีกล่าววา่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเกิดจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่าง ๆ ได้แก่ วฒันธรรม ชั้นสังคม 

กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และปัจจยัส่วนตัวบุคคล ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นทาํให้

ผูบ้ริโภคสินคา้แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั และของ Phillip Kotler ท่ีได้อธิบาย

เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยว์่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิดซ่ึง

ประกอบดว้ยส่ิงเร้า รวมถึงแนวคิดของพรทิพย ์พิมลสินธ์ุท่ีกล่าววา่โดยส่วนมากแลว้

ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฎบิัติการจริง 

1. เน่ืองจากส่ือท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้

รถยนตน์าํเขา้อิสระ คือ ส่ืออินเตอร์เนต ดงันั้นจึงควรให้ความสําคญักบัขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้อยา่งถูกตอ้งผา่นรูปแบบท่ีทนัสมยั เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา้

และใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี ส่ือนิตยสาร ยงัเป็นอีกส่ือท่ีผูใ้ชร้ถยนตน์าํเขา้ให้

ความสนใจและมีเวลาศึกษาข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด นอกจากน้ีควรเพิ่มส่ือ

ภายนอก เช่นป้ายโฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพบั ใบปลิว ดงันั้นควรให้ความสําคญักบั

การโฆษณาโดยผา่นส่ือภายนอกใหค้รอบคลุมมากข้ึนโดยการเพิ่มจาํนวนป้ายโฆษณา

ตามจุดต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อสร้างความคุน้เคยและการจดจาํตราสินคา้ รวมทั้งมีการ

แจกแผ่นพบัและใบปลิวให้ทัว่ถึง นอกจากน้ีควรเพิ่มการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์
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เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มลูกคา้ เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์จากผู ้

นาํเขา้อิสระโดยเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือบุคคลมากไม่ว่าจะเป็นการแนะนาํของเพื่อน 

ครอบครัว ญาติ หรือพนักงานขาย ดงันั้นการทาํการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารสู่ผูบ้ริโภค ควรมีการใชส่ื้อกิจกรรมเป็นช่องทางในการเผยแพร่เพื่อให้เขา้ถึง

ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคู่แข่งท่ีมีตาํแหน่งทางการตลาดใกลเ้คียงกบั

รถยนตน์าํเขา้อิสระเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนของผลิตภณัฑ ์

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อการหาขอ้มูลและความสัมพนัธ์

เบ้ืองตน้ในช่วงเวลาท่ีจาํกดั และยงัมีพื้นท่ีในการศึกษาไม่กระจายและครอบคลุมมาก

นกั ดงันั้นเพื่อใหก้ารศึกษาในคร้ังต่อไปมีความครอบคลุมและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน

ควรขยายพื้นท่ีในการศึกษาใหม้ากข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือรถยนต์

จากผูน้าํเขา้อิสระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้ารศึกษาในรูปแบบ

ของการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)ในรูปแบบของการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ทาํให้มี

ขอ้จาํกดัคือ ขาดขอ้มูลเชิงลึก  ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มาเสริม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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