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การศึกษาการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคจากผู้แทนจําหน่าย 

ในเขตอาํเภอศรีราชา 

(DECISION MAKING INFLUENCING FACTOR IN PURCHASING AUTO 

PARTS OF CONSUMER IN SRIRACHA DISTRICT) 

นฐัฐา ธิติโยธิน1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

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

บทคัดย่อ 

 กรณีศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์

ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา มีการตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ

ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระซ่ึงมี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม

การซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีการ

ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือก

ซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างในเขตอาํเภอศรีราชา 

จาํนวน 400 ชุด แลว้ทาํการวิเคราะห์โดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา  และสถิติเชิงอนุมาน  

ค่าสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) F-test และMultiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ียอยู่

ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใชย้ี่ห้อโตโยตา้ และ

เลือกซ้ืออะไหล่ชนิดระบบเคร่ืองรถยนต์ เช่น ไส้กรองต่างๆ นํ้ ามนัเคร่ือง เหตุผลจึง

ตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์เพราะชาํรุดเสียหาย ยงัสนใจประเภทอะไหล่แทจ้าก

ศูนย ์และใหค้วามสาํคญัของสถานท่ีซ้ือคือความน่าเช่ือ การรับประกนัของอะไหล่ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รถยนต์ คุณภาพสินคา้ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ี การ

ส่งเสริมการขาย  ในการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตใ์ห้ความสําคญักบั อะไหล่

เดิมไม่สามารถใชง้านได ้หาขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีเคยเลือกซ้ือ ประเมินทางเลือก

โดยคุณภาพสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ และตดัสินใจซ้ือเพราะราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพ ถา้พอใจกลบัมาซ้ือซํ้ าอีก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์  1ด้าน

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด1ทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนต์ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือยี่ห้อรถยนต์ท่ีใช้  ความสําคัญของ

สถานท่ีซ้ือ เพียง 2 ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์

คําสําคัญ: อะไหล่รถยนต ์

 

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 

 ปัจจุบนัรถยนตน์บัเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงในการดาํรงชีวิตของคนไทยทั้ง

การเดินทาง และ ขนส่งสินคา้ มีปริมาณการเพิ่มจาํนวนของรถยนตข้ึ์นอย่างรวดเร็ว 

อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล จากการจาํหน่ายรถ

อีโค่คาทาํให้สามารถซ้ือรถยนตใ์นราคาท่ีสามารถซ้ือได ้อีกทั้งยงัมีการซ้ือรถยนตมื์อ

สองท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึน   

 เม่ือใช้รถยนต์เป็นเวลาท่ียาวนาน อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของรถยนต์

ย่อมเก่าตามกาลเวลาและเกิดการเส่ือมสภาพหมดอายุไป  หรือรถยนต์รุ่นใหม่ท่ี

ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ความเสียหายอย่าง

ผิดปกติจากการผลิตหรือการประกอบซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการซ่อมได ้

สําหรับผูใ้ช้รถยนต์ การตรวจสอบและซ่อมบาํรุงเป็นส่ิงท่ีสําคัญ และการไปใช้

สถานท่ีบริการก็เป็นส่ิงสําคญั ดงันั้นการเลือกสถานท่ีบริการระหว่างศูนยบ์ริการ อู่

ซ่อม หรือศูนยซ่์อมอิสระ เพื่อให้รถยนตน์าํมาใชป้กติพร้อมกบัไดรั้บความคุม้ค่า คุม้

ราคาท่ีสุด  

 ทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีต้องการท่ีจะประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการ

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถยนตน์ั้นคือการใชบ้ริการอู่ซ่อมอิสระ หรือหากมีความรู้ก็

อาจจะทาํการซ่อมแซมเอง ซ่ึงร้านขายอะไหล่รถยนต์นั้นเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคหรืออู่ซ่อมนั้ นสามารถหาช้ินส่วนต่างๆเพื่อทําการซ่อมบาํรุงและการ
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ตดัสินใจเพื่อเลือกซ้ืออะไหล่จากผูแ้ทนจาํหน่ายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในมุมมองของราคา 

คุณภาพ และระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ เพื่อให้ไดอ้ะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพใน

เชิงตน้ทุน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอ

ศรีราชา 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา 

 3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็น

แนวทางสําหรับผูแ้ทนจาํหน่ายและผูท่ี้สนใจ ในการวางแผนการดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2. ทราบความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงและวางแผนทางดา้นการจดัจาํหน่ายอะไหล่รถยนต ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค 

 3. ทราบการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพื่อใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน  

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ

รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาท่ีแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ยี่ห้อรถยนตท่ี์ใช ้ชนิดอะไหล่รถยนต์ท่ี

ลือกซ้ือมากท่ีสุด เหตุผลท่ีตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ ความสนใจประเภทของ

อะไหล่รถยนต ์ความสาํคญัของสถานท่ีซ้ือ การโปรโมชัน่ท่ีคิดวา่สาํคญัท่ีสุ ท่ีแตกต่าง
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กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายใน

เขตอาํเภอศรีราชาท่ีแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ปณิศา ลญัชานนท ์ (2548 : 113)  (อา้งถึงในเทิดศกัด์ิ ตราชูธนวฒัน์, 2553) 

ได้อธิบายถึง การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic 

Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกั ดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อ

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างอีกทั้ งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะ

เปล่ียนแปลงไปตามวยั  

2. เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีแนวโนม้ท่ีจะทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง

กนั  

3. วงจรชีวติของครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตใน

ลกัษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดน้ียึดหลกัวา่ครอบครัวส่วนใหญ่จะผา่น

ขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้นเจริญเติบโต และขั้นสุดทา้ย (วยัชรา) 

 4. รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง 

แต่อย่างไรก็ตามผูท่ี้มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

สินค้าและบริการท่ีนิยมใช้การแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต ์

โทรศพัทมื์อถือ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง และการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 เทิดศกัด์ิ ตราชูธนวฒัน์ (2552) แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก แต่

นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ตวั
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อ่ืนๆ เพื่อให้การกาํหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มผูบ้ริหารธุรกิจท่ีมัง่คัง่

รุ่นเยาว ์(Yuppies) เป็นการใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์าย ุเป็นตน้ 

5. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวา่และมีราคาสูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

6. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาํเป็นและความ

ตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีต่างกนั เช่น นกัธุรกิจ ตอ้งการรถยนตท่ี์ดูดีมีระดบั เช่น 

เบนซ์ (Benz) ผูใ้ช้แรงงานตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 

เช่น สบู่ ยาสีฟัน และ อาหาร เป็นตน้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) (อา้งถึงใน ธารา ธิยะภูมิ

และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2554) ให้แนวคิดไวว้่า โดยทัว่ไปกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.พฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือถูก

กระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากตวักระตุน้ภายในหรือภายนอก 

ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมีความตอ้งการและมองเห็นความจาํเป็นของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  

2.การแสวงหาทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ก็จะ

แสวงหาทางเลือกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดสําหรับ

ผูบ้ริโภค การหาข้อมูลจะทาํให้รู้ข้อมูลเก่ียวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์

วิธีการใช ้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น นอกจากน้ีความเช่ือถือท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอย่างดี ปริมาณ

ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัได้แก่ ปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการท่ี

ผูบ้ริโภคเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือน้อย เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหามี

อิทธิพลเก่ียวขอ้ง กบัพฤติกรรมการเลือกเช่นบุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด เพื่อน

บา้น ส่ือมวลชน พนกังานขาย ส่ือโฆษณา บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

เหล่าน้ี มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
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3.การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บและเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ก็จะ

ประเมินผลขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจขอ้มูลท่ีมีประโยชน์

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

4.การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือกแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจวา่ถา้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นจะสนองความตอ้งการ และเกิดความ

พึงพอใจไดห้รือไม่ก่อนการตดัสินใจ  

5.การประเมินผล หลงัจากการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้ ผูบ้ริโภคจะ

เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

พยายามศึกษาและติดตามผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือในคร้ังต่อไป และมีอิทธิพลต่อการแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ถา้

ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหลงัการซ้ือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนาํมา

ปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปได้แก่

ความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือขาดความมัน่ใจเพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

พบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ยงัคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ 

หรือขาดความมัน่ใจอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริโภคบางคนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะไดย้ิน

เก่ียวกับความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ หรือรู้ขอ้มูลภายหลังการซ้ือว่าผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัจากร้านคา้มีราคาถูกกวา่ ตลอดจนพบวา่ผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

ก็จะส่ือสารให้บุคคลท่ีคุ้นเคยได้รับรู้ซ่ึงข้อมูลจะส่งผลต่อการขาย  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งคน้หาสาเหตุแลว้รีบแกไ้ขปรับปรุง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผูบ้ริโภค โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา การบรรจุภณัฑ ์ และดา้น

การตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552 : 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การ

จดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and 

Kotler. 2009 : 616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี 
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ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ 

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มี

ตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ

ลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือ

เป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์/บริการคุม้

กบัเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์

ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) 

ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา 

(Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผู ้

กาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑ์นั้น (2) 

ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้าง

ความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิด

ความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมี

อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, walker and Stanton. 

2007 : 677) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal 

selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) 

เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลาย

เคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 

4. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้ เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ร

ไปยงัตลาด สถานบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วน
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กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และ

การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Channel Distribution) และ การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการ

กระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical distribution หรือ Market logistics)  

ชยานฐั บุญเพิ่มผล (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตจงัหวดัปทุมธานี” โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 

คน ผลการวจิยัพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 36-

45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,000-30,000 บาท (2) ส่วนใหญ่มีการใชเ้ป็นประจาํเพื่อเป็นพาหนะในการ

เดินทางของตนเอง ใชร้ถยนตใ์นการเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวนั (3)โดยส่วน

ใหญ่เป็นอะไหล่เก่ียวกบัระบบลูกปืนลอ้ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตซ้ื์อจากศูนย์

ของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังไม่แน่นอน (4) ส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (5) พฤติกรรมการใช้

รถยนต์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ มีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง(6) ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู ้ใช้รถยนต์ในจังหวดัปทุมธานี  มีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (7) ตวัแปรดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ์ สามารถทาํนาย

โอกาสในการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตแ์ท ้

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูข้บัข่ีรถยนต์ไม่จาํกดัยี่ห้อท่ี

อาศยัอยู่ในเขตอาํเภอศรีราชา โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมีบทบาทเป็นผูใ้ช้ ผู ้

ตัดสินใจและผูเ้ลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์พร้อมกันจํานวน 400 ตัวอย่างสถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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กรอบแนวคิด 

               ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  -   อายุ 

- สถานภาพ -   ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ            -    รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 
 

 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่

รถยนต์ของผู้บริโภคจาก

ผู้แทนจําหน่ายในเขตอาํเภอ

ศรีราชา 

- การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

-  การประเมินผลหลงัการ  

ซ้ือ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ยีห่อ้รถยนตท่ี์ใช ้

- ชนิดอะไหล่รถยนตท่ี์ลือกซ้ือมาก

ท่ีสุด 

- เหตุผลท่ีตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

- ความสนใจประเภทของอะไหล่

รถยนต ์

- ความสาํคญัของสถานท่ีซ้ือ 

- การโปรโมชัน่ท่ีคิดวา่สาํคญัท่ีสุด 
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สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน 

 ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

ยี่ห้อรถยนต์ คือ ยี่ห้อโตโยตา้ และเลือกซ้ืออะไหล่ชนิดระบบเคร่ืองรถยนต ์เช่น ไส้

กรองต่างๆ นํ้ามนัเคร่ือง เหตุผลจึงตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตเ์พราะชาํรุดเสียหาย 

ผูบ้ริโภคยงัสนใจประเภทอะไหล่แทจ้ากศูนย ์และให้ความสําคญัของสถานท่ีซ้ือ คือ 

ความน่าเช่ือถือและการรับประกนัของอะไหล่รถยนต ์

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า  ด้านราคาผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ในด้านสถานท่ี ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัความน่าเช่ือถือของสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั การส่งเสริมการขาย 

 ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตพ์บวา่ ในดา้นการรับรู้

ถึงความต้องการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั อะไหล่เดิมไม่

สามารถใช้งานได้ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับ 

ข้อมูลจากประสบการณ์ท่ี เคยเลือกซ้ือ ในด้านการประเมินทางเลือก ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบั คุณภาพสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ ในดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การตดัสินใจซ้ือเพราะ

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้นการประเมินหลงัการซ้ือผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบั ถา้พอใจ กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

การตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

0.958 0.147  6.499 0.000   

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์

0.162 0.036 

 

0.187 

 

4.408 0.000 

 

0.637 

 

1.571 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้น

ราคา  

0.225 0.032 0.289 6.912 0.000 0.660 1.516 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้น

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย  

0.176 0.033 0.222 5.355 0.000 0.667 1.499 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  

0.186 0.025 0.291 7.580 0.000 0.779 1.284 

       R= 0.739(a)      R2 = 0.546        F-Test = 118.796      Sig. =  0.000* 

 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา คิดเป็น 73.9% และปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดสามารถอธิบาย การตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาได ้54.6% นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์

ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

 เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 

 อาย ุ F-test 0.354 ปฏิเสธ 

 สถานภาพ F-test 0.000 ยอมรับ 

 ระดบัการศึกษา F-test 0.002 ยอมรับ 

 อาชีพ F-test 0.711 ปฏิเสธ 

 รายไดต้่อเดือน F-test 0.321 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2  ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ยีห่อ้รถยนตท่ี์ใชแ้ละความถ่ีของการเปล่ียนอะไหล่ F-test 0.241 ปฏิเสธ 

จาํพวกอะไหล่รถยนตท่ี์ลือกซ้ือมากท่ีสุด F-test 0.000 ยอมรับ 

เหตผุลท่ีตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ F-test 0.001 ยอมรับ 

ความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต ์ F-test 0.000 ยอมรับ 

ความสาํคญัของสถานท่ีซ้ือ F-test 0.909 ปฏิเสธ 

การโปรโมชัน่ท่ีสาํคญัท่ีสุด F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ผลิตภฑัณ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

การส่งเสริมทางการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์  เพศ บุคคลท่ีสมรสแลว้ และระดบัการศึกษาจะมี

หลกัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตม์ากกวา่ มีเหตุผล ทศันติและความตอ้งการท่ี

ต่างกนั (ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น ประชากรศาสตร์ของ ปณิศา ลญัชา

นนท ์ (2548 : 113) (อา้งถึงในเทิดศกัด์ิ ตราชูธนวฒัน์, 2552) ดงัปรากฏอยูใ่นบทท่ี 2 

ซ่ึงกล่าวว่า  เพศ (Sex) ผูห้ญิงกับผูช้ายมีแนวโน้มท่ีจะทศันคติและพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ผูห้ญิงมกัจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายมกัจะมี

ความเป็นผูน้าํสูงกวา่ผูห้ญิง เป็นตน้ นกัการตลาดจึงไดน้าํลกัษณะความแตกต่างทาง

เพศมาประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์บางประเภท ในอดีตผูห้ญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ผลิตภณัฑ์ประเภทครีมบาํรุงผิว นํ้ าหอม ครีมเปล่ียนสีผม ยาระงบักล่ินกาย แต่ใน

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่สินคา้เหล่าน้ีเจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ี

สามารถใช้ไดท้ั้งสองเพศ (Unisex)  วงจรชีวิตของครอบครัว (Family Life Cycle) 

เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตในลกัษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดน้ียึดหลกั

ว่าครอบครัวส่วนใหญ่จะผ่านขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้น

เจริญเติบโต และขั้นสุดทา้ย (วยัชรา) ตวัอย่างเช่น คู่รักท่ีเพิ่งแต่งงานมกัจะตอ้งการ

บา้นขนาดเล็ก อพาร์ทเมนต ์หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนตข์นาดเล็ก ครอบครัว

ท่ีมีบุตรหลายคน จะตอ้งการบา้นและรถยนตข์นาดใหญ่” และการศึกษา (Education) 

ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าและมีราคาสูง

กวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

 สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ดา้นจาํพวกอะไหล่ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นเหตุผลท่ี

ตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ดา้นความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต ์และดา้น

การโปรโมชัน่ท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ผูบ้ริโภคมี

เหตุผลและความจําเป็นท่ีเลือกซ้ืออะไหล่ สอดคล้องกับผลวิจัยแนวคิดด้าน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร (2554) (อา้งถึงในธารา ธิยะภูมิ,2554)  กล่าวว่าพฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็น

กระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือถูกกระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการซ่ึงอาจจะ
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เกิดข้ึนจากตวักระตุน้ภายในหรือภายนอก ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมี

ความตอ้งการและมองเห็นความจาํเป็นของผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนอง

ให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและ

การเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมตอบสนองโดยอาศยัการเรียนรู้การแสวงหาขอ้มูล และประสบการณ์ใน

อดีตดังนั้นผูป้ระกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลายวิธี เช่น การใช้

พนกังานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขายการบรรจุภณัฑ ์ เป็นตวักระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี) 

 สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา 

คิดเป็น 73.9% และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบาย การตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาได ้

54.6% นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอ

ศรีราชาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัอะไหล่รถยนตข์อง วรพงษ ์สิงห์

เขียวพงษ ์ (2544)  ดงัปรากฏอยู่ในบทท่ี 2 ซ่ึงกล่าวว่า การเลือกซ้ืออะไหล่ใหม่มี 2 

ทางเลือกหลกั คือ ซ้ืออะไหล่ใหม่ของแทจ้ากศูนยบ์ริการซ่ึงมัน่ใจไดใ้นคุณภาพแต่มกั

มีราคาแพงและซ้ืออะไหล่ใหม่ของแทน้อกศูนยบ์ริการหรือซ้ืออะไหล่ทดแทนซ่ึงมี

หลายระดบัทั้งคุณภาพและราคาส่วนอะไหล่ปลอมควรหลีกเล่ียงอนัเน่ืองมาจาก อาจ

ทาํใหผู้ซ้ื้อตอ้งซ้ือของในราคาแพงแต่คุณภาพตํ่า 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั 

 จากการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภคจาก

ผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา” ทาํให้ทราบพฤติกรรมและความตอ้งการของ

กลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนํามาในการปรับปรุงและวางแผน

ทางดา้นการจดัจาํหน่ายอะไหล่รถยนต ์เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
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นาํขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ คือ ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วน

จะใชร้ถยนตย์ีห่อ้ของญ่ีปุ่น คือโตโยตา้  รองลงมาคือฮอนดา้และนิสสัน ดงันั้นผูแ้ทน

จัดจาํหน่ายควรวางแผนทางด้านการจัดจาํหน่ายอะไหล่รถยนต์ให้เพียงพอและ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริบริโภค  เน่ืองจากปัจจุบนัมีนโยบายรถคนัแรกจึง

ทาํให้รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อของญ่ีปุ่น จึงทาํให้มีจาํนวนรถยนต์เพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็ว ความต้องการของอะไหล่รถยนต์จึงเพิ่มข้ึนตามมา อีกทั้ งจาํนวนผูแ้ทน

จาํหน่ายมีจาํหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนและเกิดการแข่นขนักนัในตลาด ดงันั้นผูแ้ทนจดัจาํหน่าย

ควรเน้นการวางแผนการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าและมีราคาประหยดั มีการ

ส่งเสริมการขายเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ มีการบริการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั

อะไหล่รถยนตแ์ก่ผูบ้ริโภคเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นพื้นท่ีและกลุ่มตวัอย่างการในเขตอาํเภอศรีราชา

อย่างเดียว ซ่ึงอาจเกิดการเอนเอียงของขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจยั

จากพื้นท่ีและกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัท่ีนอกเหนือจากในเขตอาํเภอศรีราชาดว้ย 

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในต่างพื้นท่ีเพื่อนาํมา

เปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี วา่จะไดผ้ลเหมือนกนัหรือไม่ เพื่อจะไดก้าํหนด

กลยทุธ์ดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อไป 

 3. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ให้

มากกวา่น้ีเพื่อเป็นขอ้มูล แนวทางในการบริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัท่ี

ทวคีวามรุนแรงข้ึนเป็นอยา่งมาก 
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