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------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
กรณี ศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา มีการตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระซึ่ งมี 3 ตัวแปรได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรม
การซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภค และปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด มี ก าร
ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคจากผูแ้ ทนจํา หน่ า ยในเขตอํา เภอศรี ร าชา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอศรี ราชา
จํานวน 400 ชุ ด แล้วทําการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ค่า สถิ ติที่ ใ ช้คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน(ANOVA) F-test และMultiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่
ในช่ วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว
และมีรายได้อยูใ่ นช่ วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ส่ วนใหญ่ใช้ยี่ห้อโตโยต้า และ
เลือกซื้ ออะไหล่ชนิ ดระบบเครื่ องรถยนต์ เช่น ไส้กรองต่างๆ นํ้ามันเครื่ อง เหตุผลจึง
ต้องการเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์เพราะชํารุ ดเสี ยหาย ยังสนใจประเภทอะไหล่แท้จาก
ศูนย์ และให้ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อคือความน่าเชื่อ การรับประกันของอะไหล่
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รถยนต์ คุ ณภาพสิ นค้า ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ความน่ าเชื่ อถือของสถานที่ การ
ส่ งเสริ มการขาย ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ให้ความสําคัญกับ อะไหล่
เดิมไม่สามารถใช้งานได้ หาข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยเลือกซื้ อ ประเมินทางเลือก
โดยคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการ และตัดสิ นใจซื้ อเพราะราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ถ้าพอใจกลับมาซื้ อซํ้าอีก
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา และ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมี ค วามสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่ รถยนต์ ด้า น
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ทั้งหมดมี ความสัม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อะไหล่ รถยนต์ ซึ่ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคคื อ ยี่ห้อ รถยนต์ที่ ใ ช้ ความสํา คัญของ
สถานที่ซ้ือ เพียง 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์
คําสํ าคัญ: อะไหล่รถยนต์
1

1

ABSTRACT
The objective of this report were to study the difference of personal factors,
consumers’ behavior and marketing mix that effect to purchase imitative auto parts
influencing decision making of consumers who living in Sriracha district. The data
was collecting by using the questionnaire from 400 respondents. This study would
be used the research methods were Anova, descriptive and multiple regression
methods which described in quantitative terms. The used of descriptive statistics
was quite convenient in describing data gathering.
The result shown the most of respondents were male who age around 31-40
year old. Their status was married, graduated in bachelor degree, private business
and income around 10,000-20,000 baht. Toyota is the most car which respondent
using, oil filter is the most auto parts which respondents changed, The most of
respondents changed auto parts because it already out of use, most of them select
genuine auto parts.
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Result from the questionnaire was shown the most factors which
respondent select is trustfulness of each auto parts’ shop, warrantee and quality of
auto parts. The most of marketing mix affect were reasonable price of auto parts.
The researchers found the first independent (personal factors) have relation
with the dependent. The second independent (marketing mix) also has relation with
the dependent. The last independent(consumers’ behavior) has relation with the
dependent but there have 2 factors in the last independent which have no relation.
The 2 factors were brand of auto parts and the frequency of changing auto parts.
KEYWORDS: AUTO PARTS
บทนํา
ปั จจุบนั รถยนต์นบั เป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ งในการดํารงชีวิตของคนไทยทั้ง
การเดินทาง และ ขนส่ งสิ นค้า มีปริ มาณการเพิ่มจํานวนของรถยนต์ข้ ึนอย่างรวดเร็ ว
อันเนื่ องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล จากการจําหน่ ายรถ
อีโค่คาทําให้สามารถซื้ อรถยนต์ในราคาที่สามารถซื้ อได้ อีกทั้งยังมีการซื้ อรถยนต์มือ
สองที่มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
เมื่ อใช้รถยนต์เป็ นเวลาที่ ยาวนาน อุ ปกรณ์ ที่เป็ นส่ วนประกอบของรถยนต์
ย่อมเก่ า ตามกาลเวลาและเกิ ด การเสื่ อมสภาพหมดอายุไ ป หรื อ รถยนต์รุ่นใหม่ ที่
ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิ ดความบกพร่ อ งของอุ ป กรณ์ ความเสี ย หายอย่า ง
ผิดปกติจากการผลิ ตหรื อการประกอบซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ่ อมได้
สํา หรั บ ผูใ้ ช้ร ถยนต์ การตรวจสอบและซ่ อ มบํา รุ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ และการไปใช้
สถานที่บริ การก็เป็ นสิ่ งสําคัญ ดังนั้นการเลือกสถานที่บริ การระหว่างศูนย์บริ การ อู่
ซ่ อม หรื อศูนย์ซ่อมอิสระ เพื่อให้รถยนต์นาํ มาใช้ปกติพร้อมกับได้รับความคุม้ ค่า คุ ม้
ราคาที่สุด
ทางเลื อกหนึ่ ง ของผูบ้ ริ โภคที่ ต้อ งการที่ จ ะประหยัด ค่ า ใช้จ่า ยในด้า นการ
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถยนต์น้ นั คือการใช้บริ การอู่ซ่อมอิสระ หรื อหากมีความรู้ก็
อาจจะทํา การซ่ อมแซมเอง ซึ่ ง ร้ า นขายอะไหล่ รถยนต์น้ ันเป็ นปั จจัย สํา คัญที่ ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ อู่ ซ่ อ มนั้น สามารถหาชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆเพื่ อ ทํา การซ่ อ มบํา รุ ง และการ
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ตัดสิ นใจเพื่อเลือกซื้ ออะไหล่จากผูแ้ ทนจําหน่ายที่เหมาะสมที่สุดในมุมมองของราคา
คุณภาพ และระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า เพื่อให้ได้อะไหล่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพใน
เชิงต้นทุน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะและความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอ
ศรี ราชา
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
3. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบคุ ณลักษณะและความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เพื่อใช้เป็ น
แนวทางสํา หรั บ ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยและผูท้ ี่ ส นใจ ในการวางแผนการดํา เนิ นงานให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. ทราบความแตกต่ า งทางด้า นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค เพื่อ นํา ไปใช้ใ นการ
ปรับปรุ งและวางแผนทางด้านการจัดจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
3. ทราบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมากยิง่ ขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ยี่ห้อรถยนต์ที่ใช้ ชนิดอะไหล่รถยนต์ที่
ลือกซื้ อมากที่สุด เหตุผลที่ตอ้ งการเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ ความสนใจประเภทของ
อะไหล่รถยนต์ ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อ การโปรโมชัน่ ที่คิดว่าสําคัญที่สุ ที่แตกต่าง
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กัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายใน
เขตอําเภอศรี ราชาที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจํา หน่ ายและการส่ ง เสริ มทางการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาที่แตกต่างกัน
แนวคิด
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548 : 113) (อ้างถึงในเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์, 2553)
ได้อ ธิ บ ายถึ ง การแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ (Demographic
Segmentation) เป็ นการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้หลัก ด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อ
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ ม ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งอี ก ทั้ง ความชอบและรสนิ ย มของบุ ค คลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย
2. เพศ (Sex) ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีแนวโน้มที่จะทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน
3. วงจรชีวติ ของครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขั้นตอนการดํารงชีวิตใน
ลักษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดนี้ ยึดหลักว่าครอบครัวส่ วนใหญ่จะผ่าน
ขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้นเจริ ญเติบโต และขั้นสุ ดท้าย (วัยชรา)
4. รายได้ (Income) โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง
แต่อย่างไรก็ตามผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า
สิ น ค้า และบริ ก ารที่ นิ ย มใช้ ก ารแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามรายได้ ได้แ ก่ บ้า น รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง และการท่องเที่ยว เป็ นต้น
เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์ (2552) แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก แต่
นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ตวั
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

717
อื่นๆ เพื่อให้การกําหนดตลาดเป้ าหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มผูบ้ ริ หารธุ รกิจที่มง่ั คัง่
รุ่ นเยาว์ (Yuppies) เป็ นการใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็ นต้น
5. การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาสู งกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
6. อาชี พ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจําเป็ นและความ
ต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน เช่น นักธุ รกิจ ต้องการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ เช่น
เบนซ์ (Benz) ผูใ้ ช้แรงงานต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ นในชี วิตประจําวัน
เช่น สบู่ ยาสี ฟัน และ อาหาร เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) (อ้างถึงใน ธารา ธิ ยะภูมิ
และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ, 2554) ให้แนวคิดไว้ว่า โดยทัว่ ไปกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้
1.พฤติกรรมก่อนการซื้ อ เป็ นกระบวนการเริ่ มต้นโดยมีแรงจูงใจ หรื อถู ก
กระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้นจากตัวกระตุน้ ภายในหรื อภายนอก
ตัวกระตุน้ ภายในเกิ ดจากผูบ้ ริ โภคเองมีความต้องการและมองเห็ นความจําเป็ นของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหาหรื อตอบสนองให้กบั ตนเอง ส่ วนตัวกระตุน้ ภายนอก ได้แก่
ความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
2.การแสวงหาทางเลื อก เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ ก็จะ
แสวงหาทางเลื อกข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับ
ผูบ้ ริ โ ภค การหาข้อ มู ล จะทํา ให้ รู้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ชนิ ด ของผลิ ตภัณฑ์ รู ป ลัก ษณ์
วิธีการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั นอกจากนี้ ความเชื่อถือที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อผูข้ ายยังเป็ นส่ วนประกอบของการตัดสิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี ปริ มาณ
ข้อมูลที่ ผบู ้ ริ โภคค้นหาขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยได้แก่ ปั ญหาเกี่ ยวกับความต้องการที่
ผูบ้ ริ โภคเผชิ ญอยู่ในระดับมากหรื อน้อย เวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้า ผูป้ ระกอบการ
จะต้องจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ซึ่ งแหล่งข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคแสวงหามี
อิทธิพลเกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมการเลือกเช่นบุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด เพื่อน
บ้าน สื่ อมวลชน พนักงานขาย สื่ อโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เหล่านี้ มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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3.การประเมินผลทางเลื อก เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับและเข้าใจข้อมูลแล้ว ก็จะ
ประเมินผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตัดสิ นใจข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
4.การตัดสิ นใจซื้ อ หลังจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือกแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจว่าถ้าซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั จะสนองความต้องการ และเกิดความ
พึงพอใจได้หรื อไม่ก่อนการตัดสิ นใจ
5.การประเมินผล หลังจากการซื้ อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะ
เกิ ดความรู้สึกพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ผูป้ ระกอบการจะต้อง
พยายามศึกษาและติดตามผลภายหลังการซื้ อผลิตภัณฑ์ เพราะเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
การซื้ อในครั้งต่อไป และมีอิทธิ พลต่อการแนะนําบุคคลอื่นให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ แต่ถา้
ผูบ้ ริ โภคไม่พึงพอใจหลังการซื้ อ ผูป้ ระกอบการจะต้องค้นหาสาเหตุเพื่อจะนํามา
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ซึ่ งสาเหตุ ข องความไม่ พึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคโดยทัว่ ไปได้แ ก่
ความรู้สึกไม่แน่ ใจ หรื อขาดความมัน่ ใจเพราะในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
พบว่าผลิตภัณฑ์น้ นั มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย เมื่อซื้ อมาใช้แล้วยังคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ
หรื อขาดความมัน่ ใจอยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริ โภคบางคนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี เพราะได้ยิน
เกี่ ย วกับ ความบกพร่ องของผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อรู้ ขอ้ มูลภายหลังการซื้ อว่า ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันจากร้านค้ามีราคาถูกกว่า ตลอดจนพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ก็ จ ะสื่ อ สารให้ บุ ค คลที่ คุ้น เคยได้รั บ รู ้ ซ่ ึ งข้อ มู ล จะส่ ง ผลต่ อ การขาย ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการจึงต้องค้นหาสาเหตุแล้วรี บแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภค โดยการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านคุณภาพ ราคา การบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้าน
การตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552 : 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสม
การตลาด หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การ
จัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and
Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี
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ราคา คุ ณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า
บริ การ สถานที่ บุ คคล หรื อความคิด ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มี
ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อ
เป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้
กับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์
ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost)
ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา
(Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผู้
กําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึ งถึ ง (1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้อง
พิจารณาการยอมรั บของลูก ค้า ในคุ ณ ค่า ของผลิ ภณ
ั ฑ์ว่าสู งกว่า ผลิ ตภัณฑ์น้ นั (2)
ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอื่น ๆ
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้าง
ความพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิ ด
ความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี
อิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ (Etzel, walker and Stanton.
2007 : 677) หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้าง
ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พ นัก งานขาย (Personal
selling) ทําการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling)
เครื่ องมื อในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลื อกใช้หนึ่ งหรื อหลาย
เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ต้องใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
4. การจัดจําหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง
ซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กร
ไปยังตลาด สถานบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด ส่ วน
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กิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และ
การเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Channel Distribution) และ การกระจายตัวสิ นค้า หรื อการสนับสนุนการ
กระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical distribution หรื อ Market logistics)
ชยานัฐ บุญเพิ่มผล (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
อะไหล่รถยนต์ของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี ” โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
คน ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 3645 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000-30,000 บาท (2) ส่ วนใหญ่มีการใช้เป็ นประจําเพื่อเป็ นพาหนะในการ
เดินทางของตนเอง ใช้รถยนต์ในการเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวัน (3)โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นอะไหล่เกี่ยวกับระบบลูกปื นล้อ สถานที่ที่เลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ซ้ื อจากศูนย์
ของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้งไม่แน่นอน (4) ส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (5) พฤติกรรมการใช้
รถยนต์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง(6) ปั จจัยทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ ข องผู ้ใ ช้ ร ถยนต์ใ นจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง (7) ตัวแปรด้านปั จจัยผลิ ตภัณฑ์ สามารถทํานาย
โอกาสในการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์แท้
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูข้ บั ขี่รถยนต์ไม่จาํ กัดยี่ห้อที่
อาศัยอยู่ในเขตอําเภอศรี ราชา โดยมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีบทบาทเป็ นผูใ้ ช้ ผู้
ตัด สิ น ใจและผูเ้ ลื อ กซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์พ ร้ อ มกัน จํา นวน 400 ตัว อย่า งสถิ ติ ที่ ใ ช้
วิเคราะห์ ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ - ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ยีห่ อ้ รถยนต์ที่ใช้
- ชนิดอะไหล่รถยนต์ที่ลือกซื้ อมาก
ที่สุด
- เหตุผลที่ตอ้ งการเลือกซื้ ออะไหล่
รถยนต์
- ความสนใจประเภทของอะไหล่
รถยนต์
- ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อ
- การโปรโมชัน่ ที่คิดว่าสําคัญที่สุด

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ ของผู้บริโภคจาก
ผู้แทนจําหน่ ายในเขตอําเภอ
ศรีราชา
- การรับรู ้ถึงความต้องการ
- การแสวงหาข้อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสิ นใจซื้ อ
- การประเมินผลหลังการ
ซื้ อ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มทางการตลาด
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
ธุรกิจส่ วนตัว และมีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้
ยี่ห้อรถยนต์ คือ ยี่ห้อโตโยต้า และเลือกซื้ ออะไหล่ชนิ ดระบบเครื่ องรถยนต์ เช่ น ไส้
กรองต่างๆ นํ้ามันเครื่ อง เหตุผลจึงต้องการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์เพราะชํารุ ดเสี ยหาย
ผูบ้ ริ โภคยังสนใจประเภทอะไหล่แท้จากศูนย์ และให้ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อ คือ
ความน่าเชื่อถือและการรับประกันของอะไหล่รถยนต์
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพสิ นค้ า ด้ า นราคาผู ้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพ ในด้านสถานที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับความน่าเชื่ อถือของสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ การส่ งเสริ มการขาย
ผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์พบว่า ในด้านการรับรู ้
ถึ ง ความต้องการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใ ห้ความสําคัญกับ อะไหล่ เดิ ม ไม่
สามารถใช้ง านได้ ด้านการแสวงหาข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญกับ
ข้อ มู ล จากประสบการณ์ ที่ เ คยเลื อ กซื้ อ ในด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับ คุ ณภาพสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการ ในด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การตัดสิ นใจซื้ อเพราะ
ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ และด้านการประเมินหลังการซื้ อผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับ ถ้าพอใจ กลับมาซื้ อซํ้าอีก
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized
Coefficients

การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้าน
ราคา
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้าน
ช่องทางการจัด
จําหน่าย
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
R= 0.739(a)

B

Std.Error

0.958

0.147

0.162

0.036

0.225

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

6.499

0.000

0.187

4.408

0.000

0.637

1.571

0.032

0.289

6.912

0.000

0.660

1.516

0.176

0.033

0.222

5.355

0.000

0.667

1.499

0.186

0.025

0.291

7.580

0.000

0.779

1.284

R2 = 0.546

F-Test = 118.796

Sig. = 0.000*

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา คิดเป็ น 73.9% และปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดสามารถอธิ บ าย การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาได้ 54.6% นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัย
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ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

เพศ

t-Test

0.000

ยอมรับ

อายุ

F-test

0.354

ปฏิเสธ

สถานภาพ

F-test

0.000

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-test

0.002

ยอมรับ

อาชีพ

F-test

0.711

ปฏิเสธ

รายได้ต่อเดือน

F-test

0.321

ปฏิเสธ

ยีห่ อ้ รถยนต์ที่ใช้และความถี่ของการเปลี่ยนอะไหล่

F-test

0.241

ปฏิเสธ

จําพวกอะไหล่รถยนต์ที่ลือกซื้อมากที่สุด

F-test

0.000

ยอมรับ

เหตุผลที่ตอ้ งการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์

F-test

0.001

ยอมรับ

ความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต์

F-test

0.000

ยอมรับ

ความสําคัญของสถานที่ซ้ือ

F-test

0.909

ปฏิเสธ

การโปรโมชัน่ ที่สาํ คัญที่สุด
สมมติฐานที่ 3 ด้านส่วนประสมทางการตลาด

F-test

0.000

ยอมรับ

การตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์

MRA

0.000

ยอมรับ

ผลิตภัฑณ์

MRA

0.000

ยอมรับ

ราคา

MRA

0.000

ยอมรับ

ช่องทางการจัดจําหน่าย

MRA

0.000

ยอมรับ

การส่งเสริ มทางการตลาด

MRA

0.000

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2 ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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อภิปรายผลการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 พบว่า เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ เพศ บุคคลที่สมรสแล้ว และระดับการศึกษาจะมี
หลักการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์มากกว่า มีเหตุผล ทัศนติและความต้องการที่
ต่างกัน (ผลวิจยั ส่ วนนี้สอดคล้องกับแนวคิดด้าน ประชากรศาสตร์ ของ ปณิ ศา ลัญชา
นนท์ (2548 : 113) (อ้างถึงในเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์, 2552) ดังปรากฏอยูใ่ นบทที่ 2
ซึ่ ง กล่ าวว่า เพศ (Sex) ผูห้ ญิ ง กับ ผูช้ ายมี แนวโน้ม ที่ จะทัศ นคติ และพฤติก รรมที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น ผูห้ ญิงมักจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้ าย ส่ วนผูช้ ายมักจะมี
ความเป็ นผูน้ าํ สู งกว่าผูห้ ญิง เป็ นต้น นักการตลาดจึงได้นาํ ลักษณะความแตกต่างทาง
เพศมาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์บางประเภท ในอดีตผูห้ ญิงจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทครี มบํารุ งผิว นํ้าหอม ครี มเปลี่ยนสี ผม ยาระงับกลิ่ นกาย แต่ใน
ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ สิ นค้าเหล่านี้เจริ ญเติบโตสู งมากในส่ วนตลาดชาย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่
สามารถใช้ได้ท้ งั สองเพศ (Unisex) วงจรชี วิตของครอบครัว (Family Life Cycle)
เป็ นขั้นตอนการดํารงชี วิตในลักษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดนี้ ยึดหลัก
ว่า ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ จ ะผ่า นขั้น ตอน 3 ขั้น คื อ ขั้น การสร้ า งครอบครั ว ขั้น
เจริ ญเติบโต และขั้นสุ ดท้าย (วัยชรา) ตัวอย่างเช่ น คู่รักที่เพิ่งแต่งงานมักจะต้องการ
บ้านขนาดเล็ก อพาร์ ทเมนต์ หรื อคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนต์ขนาดเล็ก ครอบครัว
ที่มีบุตรหลายคน จะต้องการบ้านและรถยนต์ขนาดใหญ่” และการศึกษา (Education)
ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาสู ง
กว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
สมมติฐานที่ 2 พบว่า ด้านจําพวกอะไหล่ที่เลือกซื้ อมากที่สุด ด้านเหตุผลที่
ต้องการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ ด้านความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต์ และด้าน
การโปรโมชัน่ ที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ ผูบ้ ริ โภคมี
เหตุ ผ ลและความจํา เป็ นที่ เ ลื อ กซื้ ออะไหล่ สอดคล้ อ งกับ ผลวิ จ ัย แนวคิ ด ด้ า น
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (2554) (อ้างถึ งในธารา ธิ ยะภูมิ,2554) กล่าวว่าพฤติกรรมก่อนการซื้ อ เป็ น
กระบวนการเริ่ มต้นโดยมีแรงจูงใจ หรื อถูกกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซึ่ งอาจจะ
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เกิ ดขึ้นจากตัวกระตุน้ ภายในหรื อภายนอก ตัวกระตุน้ ภายในเกิดจากผูบ้ ริ โภคเองมี
ความต้องการและมองเห็ นความจําเป็ นของผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหาหรื อตอบสนอง
ให้กบั ตนเอง ส่ วนตัวกระตุน้ ภายนอก ได้แก่ ความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง สิ่ งเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะกลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคมี
พฤติกรรมตอบสนองโดยอาศัยการเรี ยนรู้การแสวงหาข้อมูล และประสบการณ์ใน
อดี ตดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์ท างการตลาดหลายวิธี เช่ น การใช้
พนักงานขาย การโฆษณา การส่ งเสริ มการขายการบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นตัวกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์เหล่านี้)
สมมติฐานที่ 3 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
คิดเป็ น 73.9% และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดสามารถอธิ บาย การตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ อะไหล่ รถยนต์ข องผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจํา หน่ า ยในเขตอํา เภอศรี ราชาได้
54.6% นอกจากนี้ ย งั พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ ง ประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอ
ศรี ราชาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลวิจยั ส่ วนนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ของ วรพงษ์ สิ งห์
เขียวพงษ์ (2544) ดังปรากฏอยู่ในบทที่ 2 ซึ่ งกล่าวว่า การเลือกซื้ ออะไหล่ใหม่มี 2
ทางเลือกหลัก คือ ซื้ออะไหล่ใหม่ของแท้จากศูนย์บริ การซึ่ งมัน่ ใจได้ในคุณภาพแต่มกั
มีราคาแพงและซื้ ออะไหล่ใหม่ของแท้นอกศูนย์บริ การหรื อซื้ ออะไหล่ทดแทนซึ่ งมี
หลายระดับทั้งคุณภาพและราคาส่ วนอะไหล่ปลอมควรหลีกเลี่ยงอันเนื่องมาจาก อาจ
ทําให้ผซู ้ ้ื อต้องซื้ อของในราคาแพงแต่คุณภาพตํ่า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั
จากการศึ กษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจาก
ผูแ้ ทนจําหน่ ายในเขตอําเภอศรี ราชา” ทําให้ทราบพฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่ ม ตัวอย่า ง จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ สามารถนํา มาในการปรั บ ปรุ ง และวางแผน
ทางด้านการจัดจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และ
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นําข้อมู ลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ท างการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้ า งความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ คือ ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ส่ วน
จะใช้รถยนต์ยหี่ อ้ ของญี่ปุ่น คือโตโยต้า รองลงมาคือฮอนด้าและนิสสัน ดังนั้นผูแ้ ทน
จัด จํา หน่ า ยควรวางแผนทางด้า นการจัด จํา หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ใ ห้เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ บริ โภค เนื่องจากปั จจุบนั มีนโยบายรถคันแรกจึง
ทํา ให้รถยนต์ส่ วนใหญ่ เป็ นยี่ห้อ ของญี่ ปุ่ น จึ ง ทํา ให้มี จ าํ นวนรถยนต์เพิ่ม ขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ ว ความต้องการของอะไหล่ ร ถยนต์จึง เพิ่ ม ขึ้ นตามมา อี ก ทั้ง จํา นวนผูแ้ ทน
จําหน่ายมีจาํ หน่ายที่เพิ่มขึ้นและเกิดการแข่นขันกันในตลาด ดังนั้นผูแ้ ทนจัดจําหน่าย
ควรเน้นการวางแผนการตลาด ด้า นคุ ณภาพของสิ นค้าและมี ราคาประหยัด มี ก าร
ส่ งเสริ มการขายเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ มีการบริ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับ
อะไหล่รถยนต์แก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างการในเขตอําเภอศรี ราชา
อย่างเดียว ซึ่ งอาจเกิ ดการเอนเอียงของข้อมูล ในการศึกษาครั้ งต่อไป ควรศึกษาวิจยั
จากพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ที่นอกเหนือจากในเขตอําเภอศรี ราชาด้วย
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในต่างพื้นที่เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ว่าจะได้ผลเหมือนกันหรื อไม่ เพื่อจะได้กาํ หนด
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายต่อไป
3. ควรทํา การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ให้
มากกว่านี้เพื่อเป็ นข้อมูล แนวทางในการบริ การและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่
ทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นอย่างมาก
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