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ความไว้วางใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มืองสองของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

TRUST EFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE 
AUTO PARTS SECONDHAND WHO LIVE IN BANGKOK AND VICINITIES 

  มนตธิ์ชา ทองคง 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                             ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดไว ้3 ขอ้ คือ 1.) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง 2.) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 3.) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ
สองโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูซ้ื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 400 ชุด แลว้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ค่าสถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple 
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 
ปี มีอาชีพประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 - 30,000 บาท 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญักบัสินคา้มีคุณภาพดี ทนทาน ดา้นราคาให้ความส าคญักบัสินคา้มี
ราคาถูก ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบัความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดใหค้วามส าคญักบัความสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
และ ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ : อะไหล่รถยนตมื์อสอง 

ABSTRACT 
The objective of this study is to study trust effecting the consumer’s decision to 

purchase auto parts secondhand who live in Bangkok and vicinities. To study the 
difference of personal factors  marketing mix and other factor composed of trust and 
brand loyalty that effect to purchase imitative auto parts secondhand of consumers who 
living in Bangkok and vicinities. 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 20,001-30,000 baht. Which marketing mix, products to focus on good quality 
product, price to focus on bargains, place to focus on the reliability of place, promotion 
to focus on can change or returnable. Which other factor composed of trust to focus on 
brand trust, brand loyalty to focus on the demand for brand. 

The researchers found the first independent personal factors (income) have 
relation with the dependent. The second independent marketing mix (products and place) 
also has relation with the dependent. The last independent other factor composed of trust 
and brand loyalty (trust and brand loyalty) has relation with the dependent. 
KEYWORD : Auto parts secondhand 
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บทน า 
ทุกวนัน้ีรถยนต์บนท้องถนนก็มีจ  านวนมากข้ึนเร่ือยๆอันเน่ืองมาจากสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึนท าให้ประชาชนมีก าลงัซ้ือมากข้ึน นโยบายลดหย่อน
ภาษีจากรัฐบาล เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากข้ึน เป็นตน้ รถยนต์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพตามกาลเวลาและการใชง้าน จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการซ่อมบ ารุงได ้ซ่ึงการ
ซ่อมนั้นอาจตอ้งเปล่ียนช้ินส่วน ดงันั้นอะไหล่รถยนต์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการ
ซ่อมแซม โดยทัว่ไปผูใ้ชร้ถยนตจ์ะมีทางเลือกหลายดา้นในการใชอ้ะไหล่ วา่จะใชอ้ะไหล่
แท ้อะไหล่เทียม หรืออะไหล่มือสอง ซ่ึงราคาและคุณภาพก็จะแต่งต่างกนัออกไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูใ้ชร้ถยนต ์ 

ขอ้แตกต่างระหวา่งอะไหล่แทก้บัอะไหล่เทียม อะไหล่รถนั้นยอ่มมีทั้งของแทแ้ละ
ของเทียม ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าให้มีของเทียมก็คือ อะไหล่แทม้กัมีราคาแพง แต่ก็แน่นอน
ความสวยงามและความคงทนถาวร ย่อมมีมากกว่าดว้ย ตามราคาท่ีตอ้งเสียไป แต่ใน
บางคร้ังทั้งของแทแ้ละของเทียมเม่ือดูดว้ยตา ก็มีความใกลเ้คียงกนัมาก แต่เม่ือเวลาผา่นไป 
ส่ิงท่ีเห็นจะเป็นตวับอกเองวา่เป็นของแทห้รือของเทียมโดยขอ้แตกต่างระหวา่งอะไหล่แท้
กบัอะไหล่เทียม คือ 1. อะไหล่แทมี้ความสวยงามมากกวา่ 2. อะไหล่แทคุ้ณภาพ และความ
คงทนยอ่มมีมากกวา่ 3. อะไหล่สามารถนามาเขา้รูปไดโ้ดยทนัที คือไม่ตอ้งปรับแต่งอะไร
มากสามารถทาสีและประกอบไดเ้ลย ในขณะท่ีอะไหล่เทียมนั้นจะไม่เขา้รูป เม่ือน ามา
จะตอ้งมีการปรับแต่ง เช่น อาจจะตอ้งตดั หรือปรับรูปทรง ซ่ึงท าให้การเขา้รูปกบัตวัถงัไม่
สมบูรณ์ 100% 4. อะไหล่ประหยดัเวลาและขั้นตอนในการท างาน เน่ืองจากไม่ตอ้ง
ปรับแต่งอะไรมากมาย ช้ินงานก็จะไม่ชา้ (นฐัฐา ธิติโยธิน, 2556) 

อะไหล่มือสองเป็นอะไหล่แทท่ี้มีมากบัรถยนตแ์ละเคยผ่านการใช้งานมาแลว้ ถูก
ถอดออกมาจ าหน่ายแยกช้ินส่วนเพราะรถยนต์นั้นไม่สามารถใช้การไดแ้ล้ว หรือเจา้ของ
ตอ้งการเปล่ียนระบบเคร่ืองยนตใ์หม่แต่ยงัมีอะไหล่บางอยา่งภายในท่ียงัมีสภาพดีและยงัใช้
งานไดอ้ยู ่ซ่ึงราคาข้ึนอยู่กบัสภาพของช้ินส่วนนั้นๆ และเน่ืองจากอะไหล่รถยนต์มือสอง
เป็นอะไหล่ท่ีเคยผ่านการใช้งานมาแลว้ จึงจ าเป็นท่ีผูจ้  าหน่ายจะตอ้งท าให้ลูกคา้เกิดความ
ไวว้างใจกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

ความไวว้างใจ คือ ส่ิงท่ีบอกถึงความสัมพนัธ์ในความมัน่ใจ เช่ือใจและไวใ้จท่ีมี
ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคล เม่ือมีความไวว้างใจเกิดข้ึนก็จะท าให้
เกิดความซ่ือตรงและมีการเปิดเผยซ่ึงกันและกัน และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการพนันา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลให้เพิ่มมากข้ึนอีกด้วย (สุชาญ คูประสิทธ์ิ, 2553) ความ
ไวว้างใจเป็นตวัแปรส าคญัต่อธุรกิจ ทั้งในดา้นการติดต่อส่ือสาร การด าเนินธุรกิจ การคา้
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ขาย การตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ ความ
เช่ือใจก็จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจ (Decision marking) เป็น
กระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือก หรือตวัเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมี
อยู่  โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้มากท่ีสุด และ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากท่ีสุด (โอฬาร ธูปะเตมีย,์ 2550) 
 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความไวว้างใจท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ โดย
ผูว้ิจยัได้น าองค์ความรู้ กรอบแนวความคิด และทฤษฎีต่างๆท่ีได้ศึกษามาใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบท่ีส าคญั และน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
คร้ังน้ีมาเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเก่ียวกับอะไหล่
รถยนตมื์อสองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 2. ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอะไหล่รถยนตมื์อสองสามารถน าขอ้เท็จจริงไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการมุ่งเนน้การสร้าง ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพื่อการพนันากลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูโ้ภค 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการเลือกซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง 
 3. ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 
 
 
 

     ปัจจยัส่วนบุคคล  
 -   เพศ 

 -  อายุ 
 -  อาชีพ 
 -  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 -  ระดบัการศึกษา  
 -  สถานภาพ 

 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
 -   ผลิตภณัฑ ์ 

-  ราคา  
-  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
-  การส่งเสริมการตลาด 

    
   

 

การตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
-  ความไวว้างใจ  
-  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือ

อะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่
สามารถก าหนดจ านวนท่ีแน่นอนได้ ซ่ึงจะท าการศึกษาอะไหล่รถยนต์มือสองของค่าย
ญ่ีปุ่นเท่านั้น 

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือไม่ 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปร
อิสระ ประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบั
การศึกษา สถานภาพ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นิยามศัพท์ 

1. เพศ คือ เพศชายและเพศหญิงของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

2. อาย ุคือ อายขุองผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
3. อาชีพ คือ อาชีพของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
4. รายได ้คือ รายไดข้องผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
5. ระดบัการศึกษา คือ ระดบัคุณวุนิทางการศึกษาของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสอง

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
6. สถานภาพ คือ สถานภาพการสมรสของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 
7. ผลิตภณัฑ ์คือ อะไหล่รถยนตมื์อสอง 
8. ราคา คือ ราคาจดัจ าหน่ายของอะไหล่รถยนตมื์อสอง 
9. ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สถานท่ีการจดัจ าหน่ายของร้านจ าหน่ายอะไหล่

รถยนตมื์อสอง 
10. การส่งเสริมการตลาด คือ การส่งเสริมการจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสอง 
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11. ความไวว้างใจ คือ ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกมัน่ใจ หรือเช่ือมัน่
ในอะไหล่รถยนตมื์อสอง ซ่ึงไดแ้ก่ การมัน่ใจในคุณภาพ และความปลอดภยัในการใช ้

12. ความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคเคยซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้และเกิดการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง 

13. อะไหล่รถยนต์มือสอง คือ อะไหล่แทท่ี้ติดมากับรถยนต์และเป็นอะไหล่
รถยนตท่ี์เคยใชง้านแลว้ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงใช้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่อไปน้ี(จรรยา ศฤงคารวนันา,2554) 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 
หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกคา้ จึงจะมีผล
ใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้2. ราคา (Price) คือ ทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียน
กบัสินคา้หรือบริการ รวมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึง
จะตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน (Kotler,2002 : 470-471 อา้งถึงใน ไชยพงศ์  
เอกจิตรพนัธ์,2552) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัการตลาด และกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการ จาก
สถานท่ีผลิตไปยงัตลาด ท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการสามารถหาไดง่้ายส าหรับการบริโภค 
(ธีรศกัด์ิ ดวงสวสัด์ิ,2551) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารทาง
การตลาดท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย โดยส่วน
ประสมของการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการ
ขาย (Sale Promotion) การประชาสัมพนัธ์และการพิมพเ์ผยแพร่ (Public Relation) การขาย
โดยพนกังานขาย (Personal Selling)  
ทฤษฎคีวามไว้วางใจ 

ความไวว้างใจไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความไวว้างใจเป็นปัจจยัส าคญัใน
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน ซ่ึงความไวว้างใจเป็นปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหแ้ต่ละคนปรับตวัเขา้สู่สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นคนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกบั
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เรารวมถึงคนท่ีเราเช่ือวา่มีบางส่ิงท่ีเหมือนกบัเรา เช่น สมาชิกในกลุ่มศีลธรรม กลุ่มศาสนา 
เช้ือชาติ เพศ อายุ มีความถนัดในดา้นเดียวกบัเรา ความไวว้างใจเป็นเหมือนบทบาททาง
สังคมของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นขอ้สังเกตไดว้า่มีความไวว้างใจอยูก่็คือ มีผูรั้บผิดชอบซ่ึง
สามารถบงัคบัและควบคุมได ้(อุดมศกัด์ิ พิมพพ์าศรี, 2552)  

การสร้างความไวว้างใจวา่ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และปัจจยัท่ี
ท าใหน้กัการตลาดหรือผูข้ายประสบความส าเร็จก็คือ การสร้างความไวว้างใจ ซ่ึงการสร้าง
ความไวว้างใจ หรือ Trust ประกอบดว้ยตวัอกัษร 5 ตวั นัน่คือ T R U S T ซ่ึง หมายถึง 5 
ปัจจยัท่ีช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยืนกบัลูกคา้ (หฤทยั พละหงส์, 
2551) T = Truth ความจริง : หนทางท่ีจะท าใหเ้ราเสียลูกคา้นั้นมีมากมาย แค่เพียงไม่ส่งของ
ตามเวลา มีปัญหาการส่ือสาร หรือไม่มีการติดตามผล แต่ในมุมมองของลุกคา้ การโกหก
เป็นส่ิงทีลูกคา้ยอมรับไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีท าลายความไวว้างใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ความ
ซ่ือสัตยต่์างหากเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงท าให้เกิดความสัมพนัธ์ในระยะยาวอีกดว้ย R = 
Reliability ความน่าเช่ือถือ : ทุกคร้ังท่ีเราตอบสนองความตอ้งการของลุกคา้ได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
คือ ความไวว้างใจ และทุกคร้ังท่ีเราช่วยลูกคา้แกปั้ญหาอยา่งกระตือรือร้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ
ความไวว้างใจ U = Understanding ความเขา้ใจ : เม่ือเราท าความเขา้ใจความตอ้งการของลุก
คา้ ถามค าถามท่ีแสดงถึงความสนใจในความเป็นไปทางธุรกิจของลุกคา้ เม่ือนั้นเราไดส้ร้าง
ความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการบริการลูกคา้จะตอ้งพูดคุยเก็บขอ้มูล
จากลูกคา้ การเก็บขอ้มูลดงักล่าวช่วยให้เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดร้าวกบัว่า เราเขา้
ไปนัง่อยู่ในใจของพวกเขา ความเขา้ใจไม่เพียงแต่สร้างความไวว้างใจ แต่ยงัท าให้เราเกิด
ความมัน่ใจและมีเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดแ้ม่นย  า ตรงจุด S = Service การบริการ : ไม่
มีวธีิใดจะสร้างและรักษาความไวว้างใจของลุกคา้ไดดี้เท่าการบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล T 
= Take your time การให้เวลา : ความไวว้างใจไม่ไดส้ร้างกนัเพียงขา้มคืน ตอ้งให้เวลากบั
มนั หมัน่โทรศพัท์ติดตามผล หมัน่เขา้ไปพบลูกคา้ ช่วยแก้ไขปัญหา และขอบคุณลูกคา้
เสมอ 
ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียวอย่างรวดเร็วถูกตอ้ง โดยอาศยัขอ้มูลและ
การปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้น (จนัทร์เท่ียง จนัปาลี, 2550) ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งไดเ้ป็นล าดบัขั้นต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (อดุลย ์
จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล , 2550 : 25 อา้งถึงใน นพปฎล เอกผกันาก, 2552) 
ขั้นตอนท่ี 1 การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need recognition) เป็น
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ขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของ
ส่ิงท่ีปรารถนาจะมีหรือให้เกิดข้ึนกบัสภาพท่ีตนเองเป็นอยู ่ณ เวลาหน่ึง แลว้เห็นวา่ความ
แตกต่างดงักล่าวมีความส าคญัมากซ่ึงตนจะตอ้งแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการเสาะแสวงหาข่าวสารของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าการหา
ข่าวสารจากภายในก่อน โดยท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาวา่ตนมีความรู้หรือความทรงจ าเก่ียวกบั
ทางเลือกต่างๆ ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ ผูท่ี้จะซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ์
ใด ผลิตภัณฑ์หน่ึงจะต้องท าการตรวจในแง่ของลักษณะของผลิตภัณฑ์และท าการ
เปรียบเทียบมาตรฐานหรือคุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) และมีการใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินทางเลือก (Evaluative criteria) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และ
ตราดงักล่าว ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ มกัเกิดในร้านคา้ปลีก หรือช่องทางจ าหน่ายอ่ืนๆ ข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ ส าหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท การจ าหน่ายตอ้งอาศยั
พนกังานขายท่ีมีความรู้ความช านาญ ขั้นตอนท่ี 5 การอุปโภคและประเมินทางเลือกหลงัซ้ือ 
ความพอใจในการบริโภคสินคา้ และประเมินผลการใชสิ้นคา้เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ด ถา้การบริโภคสินคา้ให้ผลตามท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อก็มีความพึงพอใจในการซ้ือ
สินคา้และบริการนั้นๆ แต่ถา้มีความไม่พอใจเกิดข้ึน หรือพิจารณาวา่มีตรายี่ห้ออ่ืนสามารถ
ใหค้วามพึงพอใจท่ีดีกวา่ การซ้ือซ ้ าจะไม่เกิดข้ึน 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พีรวรรณ พฤกษว์นันาชยั (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ รายไดมี้ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตใ์นดา้นต่างๆไดแ้ก่ สินคา้จากร้านจ าหน่าย
อะไหล่ท่ีซ้ือ ประเภทอะไหล่ท่ีซ้ือ เวลาท่ีมาซ้ืออะไหล่ การรู้จกัร้านจ าหน่ายอะไหล่ วธีิการ
เลือกซ้ืออะไหล่ และสถานท่ีเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่ 

ยวุดี จารุนุช (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตข์องผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์อง
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยต่างๆไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่ออะไหล่ท่ีมีปัญหา คุณภาพของอะไหล่ มีอะไหล่ท่ี
หลากหลาย ดงันั้น ผูจ้  าหน่ายอะไหล่รถยนตค์วรค านึงถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
กระบวนการในการผลิต ความทนทานของวตัถุดิบ 
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ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์ (2553) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสอง
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อกลยทุธ์
การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดา้นผลิตภณัฑ ์โดย
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้มีการรับประกนัคุณภาพ สินคา้มีคุณภาพมาตรฐานเช่ือถือ
ได ้สินคา้มีหลายรุ่นหลายชนิดใหเ้ลือกซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากอะไหล่รถยนต์
มือสองนั้น เป็นสินคา้ท่ีเคยผา่นการใชง้านมาแลว้ประสิทธิภาพในการท างานยอ่มลด
นอ้ยลงไปตามระยะเวลาและวธีิการใชง้านของเจา้ของสินคา้คนเดิม รวมถึงรอยต าหนิของ
สินคา้จะท าใหม้าตรฐานของสินคา้ลดลงตามไปดว้ยดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งการใหสิ้นคา้มี
การรับประกนัคุณภาพเพื่อความมัน่ใจในการน าไปใชง้าน 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ซ้ืออะไหล่รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยก าหนดสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถาม 1 ชุดมี 

4 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ

ค าถามเป็นแบบปลายปิด และใหเ้ลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด รวม 6 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั รวม 20 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั รวม 15 ขอ้ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 10 ระดบั รวม 5 ขอ้ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 86.8 ส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 31 - 40 
ปี จ  านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จากผูต้อบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ ์(product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุด
เท่ากบั 0  โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีคุณภาพดี ทนทานโดยมีค่าเฉล่ีย 
6.98  ราคา (price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ สินคา้มีราคาถูก มีค่าเฉล่ีย 6.44 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ี
จดัจ าหน่าย โดยมีค่าเฉล่ีย 6.11 การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่า
ต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้
ได ้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ 

ดา้นความไวว้างใจ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ ความไวว้างใจในตราสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 6.72 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั ความตอ้งการใชใ้น
ตราสินคา้ต่อไป โดยมีค่าเฉล่ีย 6.26 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ใหค้วามคิดเห็น
เก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 
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โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ อะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีใชอ้ยูมี่คุณสมบติัตามท่ี
ตอ้งการทุกประการ โดยมีค่าเฉล่ีย 6.61 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบั
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า t-test 
(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
อะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสมมติฐาน
ท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ดงัน้ี 
 
Indepependent 

Factors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t sig Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 1.820 0.325  5.598 0.000   
ดา้นผลิตภณัฑ ์
(X1) 

0.126 0.062 0.124 2.035 0.042 0.434 2.305 

ดา้นราคา (X2) -0.076 0.057 -0.089 -1.349 0.178 0.370 2.704 
ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่าย (X3) 

0.118 0.059 0.124 1.990 0.047 0.416 2.404 

ดา้นการ
ส่งเสริมทาง

-0.044 0.035 -0.058 -1.261 0.208 0.759 1.317 
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การตลาด (X4) 
ดา้นความ
ไวว้างใจ (X5) 

0.300 0.061 0.282 4.932 0.000 0.495 2.019 

ดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 
(X6) 

0.290 0.056 0.289 5.168 0.000 0.517 1.933 

R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 

0.602a 0.362 0.353 0.96706 
 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อ
สอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ความไวว้างใจ และความภักดีต่อตราสินค้ามี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งหมด 6 ตวัแปร จึงสามารถไดส้มการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานใหม่ดงัน้ี 

Y= 1.820+0.126X1 +0.118 X2 +0.300 X3 +0.290 X4 
อภิปรายผล 

จากการวจิยั เร่ือง ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นส าคญัมา
อภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศ  อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ 
ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้
คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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อะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
ผูว้จิยัขออภิปรายผลปัจจยัส่วนบุคคล เฉพาะปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนดงัน้ี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ แต่ละช่วงรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนเป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจการซ้ือ จึงตอ้งตดัสินใจผา่นการคิด วเิคราะห์ สืบคน้ขอ้มูล 
และมีการเปรียบเทียบขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูล เพื่อประกอบการตดัสินใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศศกร อตัตาธรรมกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลมือสองของผูบ้ริโภคในอ าเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี พบวา่ รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกมือ 2 ของผูบ้ริโภคท่ีให้
ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปัจจุบนั รถยนตบ์รรทุกใหม่ๆท่ีมี
การพนันาเทคโนโลยใีหป้ระหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน ค่าภาษีรถยนตบ์รรทุก และ พรบ. 
รถยนตเ์ก่าถูกกวา่รถยนตใ์หม่ การมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพรถยนต ์และมีระบบเงิน
ดาวน์ต ่า 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย 

ดา้นราคา (Price) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้จิยัขออภิปรายผลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
เฉพาะปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดงัน้ี ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ จากการท่ีผูบ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีแตกต่างกนันั้นเกิดจาก ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการค านึงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละการใชง้านให้ตรงกบัความตอ้งการ และอีกทั้งยงัค านึงถึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี
คงทนทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์ (2553) พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
ต่อกลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้มีการรับประกนัคุณภาพ สินคา้มีคุณภาพ
มาตรฐานเช่ือถือได ้สินคา้มีหลายรุ่นหลายชนิดใหเ้ลือก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=98596&query=การตัดสินใจซื้อรถยนต์&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-03-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=36&maxid=51
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=98596&query=การตัดสินใจซื้อรถยนต์&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-03-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=36&maxid=51
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=98596&query=การตัดสินใจซื้อรถยนต์&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-03-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=36&maxid=51
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การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองนั้น 
ผูบ้ริโภคบางรายอาจมีการซ้ือในจ านวนมาก หรืออะไหล่รถยน์บางชนิดมีขนาดใหญ่ 
ผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสนใจในเร่ืองของ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่าย และสถานท่ี
จดัจ าหน่ายนั้นๆตอ้งเดินทางไปมาสะดวกในการขนส่ง จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรรคเดช โลพ้ิรุณ (2550) 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอะไหล่รถยนต ์คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ  
ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ความไวว้างใจ (Brand Trust) และความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัขออภิปรายผลปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ความไวว้างใจ (Brand Trust) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
ดงัน้ี ความไวว้างใจ (Brand Trust) จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ความไวว้างใจเป็น
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เน่ืองจากอะไหล่มือ
สองเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการใชง้านมาแลว้ ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งมีความไวว้างใจในตวั
ผลิตภณัฑ ์ทั้งดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน ความ
ไวว้างใจจึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั น ้า
เพชร วภิูสิทธิกุล (2553) ท่ีพบวา่ ความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่
รถยนตเ์ทียมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) จากผลการวจิยั 
ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ จากการเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑน์ั้นๆ ท าใหเ้กิดความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ
และพบวา่ ความภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค
วยัเกษียณ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ
สองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท าให้ทราบความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง 
และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดและ
การจดัจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าให้สร้างความไดเ้ปรียบทางการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พิมลทิพย์%20เปรมศิริศักดิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แข่งขนั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ คือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
การตลาด ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีนโยบายรถคนัแรก จึงท าให้มีจ  านวนรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีอตัราการ
ใช้รถยนต์เพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการของอะไหล่รถยนต์จึงเพิ่มข้ึนตามมา และมีผูจ้ดั
จ  าหน่ายเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการแข่นขนักนัสูง ดงันั้นผูแ้ทนจดัจ าหน่ายควรมีการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความไวว้างใจต่อผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบัผูจ้ดั
จ  าหน่าย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้พื้นท่ีและกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยศึกษาวจิยัเนน้กลุ่ม
ตวัอยา่งนอกเหนือเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลดว้ย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต 

2. จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะใหท้ าการวิเคราะห์แยกอะไหล่รถยนตมื์อ
สองในแต่ละค่ายซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเพียงแต่ในส่วนของค่ายญ่ีปุ่น จึงควรมีการศึกษา
อะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีมาจากค่ายยโุรปกบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กบัตวั
แปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ
ไวว้างใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

3. เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้ จึงขอเสนอแนะให้
ศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง 
บรรณานุกรม 
กนกพร กาญจน์วนักุล. “การศึกษาดา้นประชากรศาสตร์และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผล
 ต่อส่วนประสมการตลาดของอุปกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนตก์รณีศึกษาจงัหวดั
 ขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551. 
กุลกญัญา บุษปะบุตร. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
 ของผูบ้ริโภคใน  เขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
 จดัการ). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรน, 2550. 
โกสีย ์รุ่งจ ากดั. “พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริสของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2550. 



150 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

แครียา ภู่พนัน์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิววิออส ของ
 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรน, 2551. 
คณิน ธรรมอิทธิศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคใน
 จงัหวดัสมุทรปราการ.”  ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม, 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2552. 
จรรยา ศฤงคารวนันา. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
 เชียงใหม่ในการซ้ือกาแฟส าเร็จรูปทรีอินวนั.” รายงานคน้ควา้อิสระ , บริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2554. 
จนัทร์เท่ียง จ าปาลี. “ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา.”  
 วทิยานิพนธ์, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550. 
จิราภรณ์ เพียรทอง. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
 รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่าในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ.” วทิยานิพนธ์, 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี, 2551. 
จุฑามาศ พงษสุ์วนิยั. “การรับรู้ความเส่ียง ความไวว้างใจ และแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือ
 กรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นช่องทางการตลาดทางโทรศพัทข์องผูบ้ริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2554. 
เจริญ เตชะเรืองอมัพร. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL ของบริษทั ทีทีแอนดที์ จ  ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัขอนแก่น.”  วทิยานิพนธ์, สาขาการตลาด, บณัฑิตวิทยาลยั, 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

ชยัณรงค ์ทรายค า. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลของผูบ้ริโภค
 ในจงัหวดัล าพนู” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม). เชียงใหม่ : 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
ชาตรี อินชยั. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
 เมืองเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาอาชีวศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
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ชาลิสา ทวอีภิรดีมณี. “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการหา้ง
 หุน้ส่วนจ ากดักะเหร่ียงซิลเวอร์.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
ไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นท่ีอยู่
 อาศยัของผูมี้รายไดสู้งในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร.”รายงานคน้ควา้อิสระ,  
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
โซเฟีย แวหะมะ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค
 ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
 จดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2553. 
ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์. “กลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). อุบลราชธานี : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2553. 

ดวงใจ หทยัววินัน์กุล. “พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์
 ธานี”วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). สุราษฎร์ฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัสุราษฎร์ธานี, 2554. 
ทิพวลั กิมโสม. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือ
 ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัรถยนตไ์ม่เกิน 7 คนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” 
 วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554. 
ธีรศกัด์ิ ดวงสวสัด์ิ. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ระบบ 

กลอ้งโทรทศัน์ วงจรปิดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร.”รายงานคน้ควา้
อิสระ,  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 

นฐัฐา ธิติโยธิน.วลิาศ. “การตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทน
 จ าหน่าย ในเขตอ าเภอศรีราชา.” รายงานคน้ควา้อิสระ,  สาขาวชิาการตลาด, 
 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556. 
นพดล ภูเกา้ลว้น. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
 จงัหวดักระบ่ี” วทิยานิพนธ์ บธ.ม., สาขาบริหารธุรกิจ. บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2551. 
นพปฎล เอกผกันาก. “ปัจจยัและการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริหารจดัการมีด
 อรัญญิกโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.” 
 วทิยานิพนธ์, สาขาการจดัการทัว่ไป, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราช
 ภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552. 
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น ้าเพชร วิภูสิทธิกุล, “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตเ์ทียมของ
 ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอพระประแดงและอ าเภอพระสมุทรเจดีย.์” วทิยานิพนธ์ บธ.
 ม., (การจดัการ). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต,2553. 
นิตา ดิษฐบุญเชิญ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค คาร์ของ
 ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2553. 
บุษยา จินนัทุยา. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวใ้จของนกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้และบริการ
 ผา่นบริษทัน าเท่ียว.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว, 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554. 
เบญจมาศ ฟูทรัพยนิ์รันดร์. “การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแก๊สโซฮอลด์ว้ยปัจจยัดา้น 

ประชากรศาสตร์กรณีศึกษาจงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551. 

เบญจมาภรณ์ แกว้เล่ือนมา. “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
 ผลิตภณัฑ์GEของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บธ.ม., 
 (การตลาด). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน,2551. 
ปทิตตา สีเขียว. “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้าง
 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม.” สารนิพนธ์, สาขาการตลาด, บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2552. 
ประสิทธ์ิ วทิูรเศรษฐ.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม
 เคร่ืองปรับอากาศรถยนตใ์นเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจงัหวดัมุกดาหาร.”  
 วทิยานิพนธ์, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพนันา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราช
 ภฏัอุบลราชธานี, 2551. 
ปรียาวร์ี เช้ือค าฮด. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
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