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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ             

การตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยใชแบบสอบถาม

ปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่เปนผูบริโภคใน             

จังหวัดนนทบุรีและเปนกลุมตัวอยางที่เคยซื้ออะไหลเซียงกง จํานวน 400 คน และ              

ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอย 

และผลการ ศึกษาวิ จั ย  พบว า  ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป น เพศชาย              

มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี มีรายได              

เฉล่ียตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป  และสวนใหญมีรถยนตใชในครัวเรือน ๆ ละ 2 คัน 

ทั้ งนี้  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ปจ จัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ              

ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยปจจัยดานการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภค              

ในจังหวัดนนทบุรีมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.334)               

รองลงมา คือ ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย (β = 0.322) ปจจัยดานราคา (β = 0.285)

และปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.122) ตามลําดับ ทั้งนี้ ปจจัยทางการตลาด              

ทั้งส่ีดานรวมกันสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อได รอยละ 80 (R2 = 0.80)  นอกจากนี้  
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ผูประกอบการคาอะไหลเซียงกงควรมีการใหบริการแกลูกคาในดานตางๆ ใหมากย่ิงขึ้น 

ทั้งในดานคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด เพื่อเปนกลยุทธในการชิงสวนแบงทางการตลาดและสนองความตองการของ

ลูกคาใหมากที่สุด 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ อะไหลเซียงกง ผูบริโภค จังหวัดนนทบุรี 

 
ABSTRCT 

This study aimed to analyze the marketing factors affecting the 

customer buying decision of used auto parts in Nonthaburi Province.                       

A close-ended questionnaire was utilized as a research tool for collecting             

data from customers in Nonthaburi Province. The samples of the study were 

400 customers who bought used auto parts in Nonthaburi Province.                         

The multi-stage sampling technique was implemented and the data analysis 

was conducted through the use of multiple regressions. The findings showed 

that most of the respondents were males with age between 31-40 years old.  

Their educational backgrounds were lower than a bachelor's degree.                  

They had average monthly earnings over 30,000 baths and most of them own 

two cars. The results of hypothesis testing showed that marketing factors                

of product, price, distribution channels, and promotion had impacted                    

on decisions to buy used auto parts of customers in Nonthaburi province with 

the statistical significant level of 0.05. In addition, the promotion factor                    

(β = 0.334) constituted the strongest weights of impacts on the decisions               

to buy used auto parts of consumers in Nonthaburi province followed                    

by distribution channels (β = 0.322), price (β = 0.285), and product                    

(β = 0.122) respectively. A total of four aspects of marketing factors explain 
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the customer buying decision at 80 percent (R2 = 0.80).  Moreover, used auto 

parts entrepreneurs should place the emphasis on the quality of products, 

pricing, distribution channels, and promotion as a strategy to gain more 

market shares and satisfy customer’s need. 

 

Keywords : purchase decision, used auto parts, customer, nonthaburi  

                   province 

 
บทนํา 

ปจจุบันผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบ

อยางรุนแรงตอเนื่องและสรางความผันผวนตอสภาวะเศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก              

ทิศทางการฟนตัวอยางม่ันคงยังคงอยูภายใตปจจัยเส่ียงหลายดาน ประกอบกับ              

ราคานํ้ามันในตลาดโลกซ่ึงเปนตนทุนสําคัญของผูซื้อรถยนตก็มีความผันผวน

คอนขางมาก สงผลกระทบทําใหกําลังซื้อและความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอซ้ือสินคา

ตางๆ ลดลง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของอตุสาหกรรมรถยนต ซึ่งไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรง ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต และอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต              

จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเชนน้ี ผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายสูงขึ้น 

จึงมีแนวโนมไมนิยมซื้อรถใหมแตจะใชรถคันเดิมไปกอน หรือซื้อรถยนตมือสอง              

ซึ่ ง มี ราคา ตํ่ากว าแมจะ มีปญหาจุกจิ กจากการซอมบํา รุ งที่ มากกว า  ดั งนั้ น              

ความตองการอะไหลรถยนตจึงมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจ

ขายอะไหล (สหการประมูล, 2553) 

สําหรับประเทศไทยธุรกิจขายอะไหลนั้น มีการดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนาน 

ซึ่งเปนที่รูจักในนามของเซียงกง โดยเปนแหลงรวมธุรกิจอะไหลที่สําคัญมีรานคาอะไหล

เกาท่ีผูใชรถและอูซอมรถสามารถหาสินคาท่ีตองการได ทั้งอะไหลเกาจากยุโรปและ

ญี่ปุ น  ซึ่ ง ผูบ ริ โภคสวนใหญตองการจะลดภาระคาใชจ ายจากการซอมหาง              

โดยเลือกใชแทนการซื้ออะไหลใหม ที่มีราคาสูงเกินไป และไมม่ันใจกับอะไหลเทียม  

การหา ซ้ืออะ ไหล เ ก า ของ ผู บ ริ โภคจึ ง เป นที่ นิ ยม ต้ั งแต อ ดีตจน ถึ งป จ จุบั น              
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ทั้ งนี้  ทีมผู วิ จัย เปนผูประกอบธุ ร กิจขายอะไหลและมีประสบการณ                  

ทางดานธุรกิจเซียงกง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกง                  

ของผูบริโภค โดยเลือกที่จะศึกษากับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ในเขตอําเภอเมือง             

อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ และอําเภอบางบัวทอง เนื่องจากเปนกลุมเปาหมาย

ทางการตลาดและเปนแหลงรวมตัวของกลุมรานคาเซียงกงจํานวนมาก ซึ่งขอมูลที่ได 

จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการขายอะไหลในเซียงกง                   

ในการนําไปประยุกตใช เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธและวางแผนการดําเนินธุรกิจ                       

ใหประสบความสําเร็จตอไปได 
  
วัตถุประสงค 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ            

การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
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นิยามคําศัพทปฏิบัติการ 
1. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ชวงที่ผูบริโภคพรอมที่จะเลือกทางเลือกใดก็

ตามที่ ดีที่ สุดที่จะสอดคลองกับการแกไขปญหาของเขา  โดยการวิจัยในคร้ังนี้              

การตัดสินใจ ซ้ือที่ เ กิดขึ้นจะเปนการวัดผลจากที่ ผูบ ริ โภคไดทําการประเมิน              

ในเร่ืองตางกอนที่จะซ้ืออะไหลรถยนตจากเซียงกง เชน การประเมินปจจัยตางๆ              

ของอะไหลรถยนตจากเซียงกง อยางรอบคอบและมีเหตุผล ความคุมคาที่จะไดรับ 

ชองทางในการไดมาของอะไหลรถยนตจากเซียงกง คําแนะนําของผู เชี่ยวชาญ              

เพื่อนและ/หรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับอะไหลรถยนต

จากเซียงกงในอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตตางๆ 

2. อะไหลเซียงกง  หมายถึง  อะไหลของรถยนตหรือช้ินสวนของรถยนต              

ทุกชนิดท่ีเคยผานการใชงานมากอน เชน เกียร เฟองทาย เพลา เคร่ืองยนต เปนตน            

ซึ่งผูใชรถและอูซอมรถสามารถมาหาซื้ออะไหลดังกลาวไดจากแหลงรวมธุรกิจอะไหล             

ที่มีรานคาอะไหลรถยนตใชแลวท่ีนําเขาจากตางประเทศและนํามาจากรถยนต              

ที่ใชแลวภายประเทศ หรือที่เรียกวา เซียงกง 

3. ปจจัยทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดและ

ผูประกอบการคาอะไหลเซียงกงนําปจจัยทางการตลาดมาใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคา

เปาหมาย ซึ่งประกอบดวย  

4. ผลิตภัณฑ หมายถึง อะไหลเซียงกงที่มีความหลากหลายของสินคา 

สามารถรองรับความตองการของผูบริโภค และเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

สําหรับการใชงาน ตลอดจนมีการรับประกันสินคา  

5. ราคา หมายถึง ระดับราคาของอะไหลที่จัดจําหนายในเซียงกงที่มีราคาถูก

กวาอะไหลรถยนตใหม และอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ รวมทั้งมีระดับราคาท่ี

ไมสูงเกินราคาขายในทองตลาด 

6. สถานที่จัดจําหนาย หมายถึง รานคาอะไหลในเซียงกงท่ีใหบริการ              

จัดจําหนายอะไหล เซียงกงมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการของลูกคา              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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7. การสงเสริมการตลาด  หมายถึง  การจัดการสงเสริมการตลาด                    

ของผูประกอบการคาอะไหลเซียงกง ไดแก การใหสวนลดในการซื้อสินคาใหกับลูกคา 

การบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจในสินคาซึ่งอาจจะทําใหลูกคา

กลับมาใชบริการซ้ํา การบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา การบันทึกประวัติขอมูลลูกคา 

และมอบของสมนาคุณใหแกลูกคาตามโอกาสสําคัญหรือเทศกาลตางๆ 

8. ผูบริโภค หมายถึง ผูใดก็ตามที่มีความตองการที่จะใชสินคาหรือบริการ

เพื่อตอบสนองความตองการ ไมวาจะเปนความตองการทางดานรางกาย และ/หรือ

ความตองการทางดานจิตใจ ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ ผูบริโภคจะหมายถึง ผูที่เคยซื้อสินคา

อะไหลรถยนตจากเซียงกงเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี

ในครั้งน้ี เปนการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูล (Close-ended Questionnaire)               

เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา และมีรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัย

ดังนี้  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเป าหมายที่ ใช ในการวิ จั ยค ร้ั งนี้  คือ  ประชาชนที่ อาศัยอยู                      

จังหวัดนนทบุรี จํานวน 496,958 คน (กรมการปกครอง, 2552)  และกลุมตัวอยางที่ใช 

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีอาศัยอยูจังหวัดนนทบุรีและ    

เคยซ้ือสินคาอะไหลรถยนตจากเซียงกงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาจาก

การคํานวณหาขนาดของกลุม ตัวอย างตามสูตรของทาโร  ยามาเน  (1973)                         

โดยกําหนดใหมีคาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางที่ .05 หรือรอยละ 5 
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วิธีการสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยางตามที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนดังนี้   

ขั้นที่ 1 ทําการเลือกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  โดยเลือกเฉพาะ 4 เขตอําเภอในจังหวัดนนทบุรี ไดแก              

อําเภอเมือง อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ และอําเภอบางบัวทอง เน่ืองจาก              

เปนกลุมเปาหมายทางการตลาดและเปนแหลงรวมตัวของกลุมรานคาเซียงกง              

จํานวนมาก และมีประชาชนมาใชบริการซ้ือสินคาอะไหลเซียงกงเปนจํานวนมาก  

ขั้นที่ 2 ทําการกําหนดจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลในแตละเขต              

โดยใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เน่ืองจากแตละ              

อําเภอมีประชากรจํานวนเฉล่ียใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 400,000 คนตออําเภอ 

(กรมการปกครอง, 2552) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเปนเขต              

เขตละ100 ตัวอยางเทาๆ กัน รวมเปน 400 ตัวอยาง ตามที่ไดกําหนดไวขางตน 

ขั้นที่ 3 ทําการเลือกผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล              

จากผูบริโภคที่มาซื้ออะไหลรถยนตจากเซียงกงที่ต้ังอยูในเขตอําเภอตามที่กําหนดไว  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามปลายปดโดยใหผูบริโภค

ตอบคําถามในแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administrated Questionnaire)              

ซึ่งโครงสรางคําถามในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายไดตอเดือน จํานวนรถยนตใชในครัวเรือน และ 

ย่ีหอรถยนตที่ ใช ในครัว เ รือน  โดยใชวิ ธี แบบตรวจสอบรายการ  (Check-list)              

ในการตั้งขอคําถาม  

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งคําถามในสวนนี้ ใชวิธีแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ในการตั้งขอคําถาม 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกงของ

ผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)             

ในการตั้งขอคําถาม  
 

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 เน่ืองจากการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัย                

ไดทําการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และหาความนาเช่ือถือ (Reliability)          

ของแบบสอบถามดังนี้ 

 1.การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)                  

ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่ สร างขึ้ นนํา เสนอตอ ผูทรง คุณวุฒิ                    

จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความถูกตอง              

ความครอบคลุมในเนื้อหาของขอคําถามและภาษาท่ีใช หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถาม

ไปทําการคํานวณหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Congruency: IOC) จากขอคําถามจํานวนทั้งส้ิน 26 ขอ โดยในแตละขอ             

จะมีคะแนนคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อยูระหวาง 1 ถึง -1 หาก IOC มีคาสูงสุด              

คือ 1 หมายความวา มีคาความเที่ยงตรงสูงสุด ซึ่งขอคําถามที่เลือกไวใชในการวิจัย          

คร้ังนี้มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษวิชัย, 2553: 138) 

จากนั้น จึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคาดัชนีความสอดคลองและ

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอนที่จะนําไปทดสอบความมั่นและเก็บขอมูลภาคสนาม

  

 2.การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม

ไปทดสอบ (Try Out) กับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะ

ทําการศึกษาจริงจํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบา จากนั้นจึงนําแบบสอบถาม
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 ตาราง 1  คาสัมประสิทธิ์ของอัลฟาของตัวแปรแตละกลุม  

คาความเช่ือม่ัน 
จํานวนคําถาม 

(ขอ) 
ปจจัย (Cronbach's 

Alpha) 

1. ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 4 .749 

2. ปจจัยทางการตลาดดานราคา 4 .813 

3. ปจจัยทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 

4 .756 

4. ปจจัยทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด 

4 .895 

5. การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง 8 .918 

     รวมทั้งหมด 24 .926 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนที่ กําหนดไว              

ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for Windows และใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยหาคารอยละ 

(Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อการวิเคราะหอิทธิพลหรือผลกระทบของตัวแปร

อิสระ ซึ่งไดแก ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ

ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งไดแก การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง 

โดยขอมูลของทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชมาตรา

อันตรภาค (Interval Scale)  

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดังตาราง 2 พบวา ผูบริโภคสวนใหญ              

เปนเพศชาย จํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 87.00 และเพศหญิง 52 คน คิดเปน             

รอยละ 13.00  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป  จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00                   

มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน  258 คน คิดเปนรอยละ 64.50 มีรายได

เฉล่ียตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป  จํานวน  266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 ซึ่งสวนใหญ

มีรถยนตใชในครัวเรือน 2 คัน จํานวน  175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 สําหรับย่ีหอ

รถยนตที่ผูบริโภคใชในครัวเรือนมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก รถยนตย่ีหอ Toyota 

จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ ย่ีหอ Honda จํานวน 116 คน              

คิดเปนรอยละ 29.00  ย่ีหอ Isuzu จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 ย่ีหอ Nissan 

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และย่ีหอ Mazda และ B.M.W จํานวน 11 คน              

คิดเปนรอยละ 2.75 ตามลําดับ 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 

348 

 52 

400 

 

  87.00 

  13.00 

100.00 

เพศ 
     ชาย 

     หญิง 

รวม 

 

    8 

 26 

220 

141 

    5 

400 

 

   2.00 

   6.50 

 55.00 

 35.25 

   1.25 

100.00 

อายุ 
     ตํ่ากวา 21 ป 

     21-30 ป 

     31-40 ป 

     41-50 ป 

     51 ปขึ้นไป 

รวม 

 

258 

139 

    3 

400 

 

 64.50 

34.75 

   0.75 

100.00 

การศึกษา 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 

 

  60 

  74 

266 

400 

 

  15.00 

  18.00 

  65.50 

100.00 

รายไดตอเดือน 
     ตํ่ากวา 15,000 บาท 

    15,000 – 30, 000 บาท 

    มากกวา 30,000 บาท 

รวม 
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ตาราง 2 (ตอ) ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 

 

   23 

159 

175 

   43 

400 

 

   5.75 

39.75 

  43.75 

  10.75 

100.00 

จํานวนรถยนตในครัวเรือน 
     ไมมี 

     1 คัน 

     2 คัน 

     2 คันขึ้นไป 

รวม 

 

130 

116 

  20 

  10 

  11 

  91 

   4 

  11 

   7 

400 

 

 32.50 

 29.00 

   5.00 

   2.50 

   2.75 

22.75 

   1.00 

   2.75 

   1.75 

100.00 

ย่ีหอรถยนตที่ใช 
     Toyota 

     Honda 

     Nissan 

     Mitsubishi 

     Mazda 

     Isuzu 

     Suzuki 

     B.M.W. 

     Mercedes Benz 

รวม 

 
ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาด

ในแตละดาน  ดังตาราง  3 พบวา  ผูบ ริ โภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัย                    

ทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                   

(  = 3.99) เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็น                        

ตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริม

การตลาด (  = 3.97) ดานราคา (  = 3.83) และดานสถานท่ีจัดจําหนาย (  = 3.72) 

x

x x x

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 

ดานผลิตภัณฑ ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากโดยขอท่ี

ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ อะไหลเซียงกงสามารถเปนอะไหล

ทดแทนในสินคาที่ขาดตลาดได (  = 4.08) รองลงมา ไดแก อะไหลเซียงกง              

มีความหลากหลายของสินคาและสามารถรองรับความตองการของผูบริโภค              

(  = 3.97) อะไหลเซียงกงมีการรับ ประกันสินคาเปนที่พึงพอใจ (  = 3.95) และ

อะไหลเซียงกงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสําหรับการใชงาน (  = 3.94) ตามลําดับ 

x

x x

x

ดานราคา ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก โดยขอท่ีผูบริโภค 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ราคาของอะไหลเซียงกงถูกกวาอะไหลใหม              

(  = 4.20) รองลงมา ไดแก ราคาของอะไหลเซียงกงเหมาะสมกับคุณภาพ (  = 3.98) 

ราคาของอะไหลเซียงกงอยูในระดับที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจ (  = 3.75) และราคา

ของอะไหลเซียงกงมีความเหมาะสมไมแพงเกินราคาทองตลาด (  = 3.41) ตามลําดับ 

x x

x

x

ดานสถานที่จัดจําหนาย ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 

โดยขอที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ รานอะไหลเซียงกง              

มีพื้นที่จอดรถเพียงพอตอการใหบริการแกลูกคา (  = 3.94) รองลงมา ไดแก              

รานอะไหลเซียงกงต้ังอยูระหวางทางท่ีทานใชเดินทางเปนประจํา ( x  = 3.85)              

การเดินทางไปยังรานอะไหลเซียง กงมีความสะดวกและรวดเร็ว ( x  = 3.59) และ             

รานอะไหลเซียงกงท่ีใหบริการมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการ (  = 3.52) 

ตามลําดับ 

x

x

ดานการสงเสริมการตลาด ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก 

โดยขอที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ รานอะไหลเซียงกง              

มีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา (  = 4.14) รองลงมา ไดแก รานอะไหลเซียงกง           

มีการใหสวนลดในการซ้ือสินคาใหกับลูกคาราน (  = 4.02) อะไหลเซียงกง              

มีการบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจในสินคาท่ีทําใหลูกคา             

x

x
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x

x

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
ปจจัยทางการตลาด 

x  S.D. ความหมาย 

ดานผลิตภัณฑ    

1. อะไหลเซียงกงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสาหรับ

การใชงาน 
3.94 0.94 มาก 

2. อะไหลเซียงกงมีการรับประกันสินคาเปนที่พึงพอใจ 3.95 0.93 มาก 

3. อะไหลเซียงกงมีความหลากหลายของสินคาและ

สามารถรองรับความตองการของผูบริโภค 
3.97 0.92 มาก 

4. อะไหลเซียงกงสามารถเปนอะไหลทดแทนในสินคาที่

ขาดตลาดได 
4.08 0.78 มาก 

รวม  3.99  0.77 มาก 

ดานราคา    

1. ราคาของอะไหลเซียงกงถูกกวาอะไหลใหม  4.20  0.85  มาก  

2. ราคาของอะไหลเซียงกงอยูในระดับที่ ผูบริโภคมีความ

พึงพอใจ  
3.75  0.86  มาก  

3. ราคาของอะไหลเซียงกงเหมาะสมกับ คุณภาพ  3.98  0.71  มาก  

4. ราคาของอะไหลเซียงกงมีความเหมาะสม ไมแพงเกิน

ราคาทองตลาด  
3.41  0.90  มาก  

รวม 3.83  0.65 มาก  
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ตาราง 3 (ตอ) ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัย 

                      ทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
ปจจัยทางการตลาด 

x  S.D. ความหมาย 

ดานสถานที่จัดจําหนาย    

1. รานอะไหลเซียงกงที่ใหบริการมีจํานวน มากเพียงพอตอ

ความตองการ  
3.52  0.92  มาก  

2. การเดินทางไปยังรานอะไหลเซียงกงมี ความสะดวกและ

รวดเร็ว  
3.59  0.91  มาก  

3. รานอะไหลเซียงกงต้ังอยูระหวางทางที่ลูกคาใชเดินทาง

เปนประจํา 
3.85  0.94  มาก  

4. รานอะไหลเซียงกงมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ ใจการ

ใหบริการแกลูกคา  
3.94  0.85  มาก  

รวม 3.72  0.73  มาก  

ดานการสงเสรมิการตลาด    

1. รานอะไหลเซียงกงมีการใหสวนลดในการซ้ือสินคาใหกับ

ลูกคา  
4.02  0.85  มาก  

2. รานอะไหลเซียงกงมีการบริการใหคําแนะนําเพื่อ

ประโยชนและความเขาใจในสินคาที่ทําใหลูกคากลับมาใช

บริการอีก  

4.02  0.76  มาก  

3. รานอะไหลเซียงกงมีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา  4.14  1.02  มาก  

4. รานอะไหลเซียงกงมีบันทึกประวัติขอมูลลูกคาและมอบ

ของสมนาคุณใหลูกคา  ตามเทศกาลตางๆ  
3.71  1.14  มาก  

รวม 3.97 0.78 มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ  

พบวา ปจจัยทางการตลาดหรือตัวแปรอิสระสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกง 

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีไดถึง 80% แสดงวา โมเดลในการวิจัยคร้ังนี้สามารถ

พยากรณตัวแปรตามไดดี สวนที่เหลืออีก 20% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ และ

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการตลาดดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานสถานท่ี                        

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกง               

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังที่แสดงใน

ตารางที่ 2 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ       

อะไหลเซียงกงในรูปของคะแนนมาตรฐาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อะไหลเซียงกงมากที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.334) รองลงมา คือ 

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย (β = 0.322) ปจจัยดานราคา (β = 0.285) และปจจัย 

ดานผลิตภัณฑ (β = 0.122) ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ 

              การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

การตัดสินใจซือ้อะไหลเซียงกง 
ปจจัยทางการตลาด 

Beta t Sig. 

1. ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ .122 4.123 0.000 

2. ปจจัยทางดานราคา .285 9.074 0.000 

3. ปจจัยทางดานสถานที่จัดจําหนาย .322 9.504 0.000 

4. ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด .334 10.552 0.000 

Note: R2 = 0.80, AR2 = 0.73, p < 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้  

จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด            

มีผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี มากท่ีสุด              

โดยผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา รานอะไหลเซียงกงในจังหวัดนนทบุรีมี              

การจัดการสงเสริมการตลาดโดยการใหสวนลดในการซ้ือสินคาให กับลูกคา              

มีการบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจในสินคาท่ีทําใหลูกคา              

กลับมาใชบริการซํ้า มีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา รวมทั้ง มีการบันทึกประวัติ

ขอมูลลูกคาและมอบของสมนาคุณใหลูกคาตามเทศกาลตางๆ ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่การมีความถดถอยในดานขยายตัวทางเศรษฐกิจ               

ส งผลให ผู บ ริ โภคจํา เปนอย าง ย่ิ งที่ จะต องใช จ ายอย างประหยัดและคุ มค า               

ดังนั้น ผูบริโภคจึงจําเปนตองใหความสําคัญในเร่ืองของการจัดรายการสงเสริม               

การตลาด เชน การลด แลก แจก แถม ในการท่ีจะซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย             

ของกุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด              

ที่ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนต              

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูประกอบการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  

ปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัด จําหนายสงผลตอการตัดสินใจ              

ซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี มากเปนอันดับสอง โดยผูบริโภค              

มีความคิดเห็นวา รานคาอะไหลในเซียงกงที่เปดใหบริการมีจํานวนมากเพียงพอตอ

ความตองการของลูกคา การเดินทางไปซ้ือสินคามีความสะดวกและรวดเร็ว เพราะ

รานคาอะไหลต้ังอยูระหวางทางที่ใชเดินทางเปนประจํา และมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ             

ในการใหบริการแกลูกคา ที่เปนเชนน้ีเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะเปนผูคนในพื้นท่ี

ที่มาเลือกซ้ืออะไหลรถยนตที่เซียงกงท่ีต้ังอยูใกลบานหรือที่พักมากที่สุด  และเซียงกง

สวนใหญจะเปนแหลงรวมของรานคาอะไหลโดยเฉพาะ ซึ่งในแตละแหงจะมีรานคา             

โดยเฉล่ียแลวไมตํ่ากวา 100 รานคา อาทิ เซียงกงจุฬามีรานคาไมตํ่ากวา 200              
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ปจจัยทางการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง                 

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี มากเปนอันดับสาม โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นวา                

ราคาของอะไหลในเซียงกงมีราคาจัดจําหนายที่ตํ่ากวาอะไหลใหม เปนราคาท่ีอยูใน

ระดับที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจและเหมาะสมกับคุณภาพ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากปจจุบัน

ธุรกิจเซียงกงจัดเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง เพราะมีผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น                

เปนลําดับ  ดังนั้น  เม่ือธุรกิจมีการแขงขันกันสูงขึ้น  การกําหนดราคาสินคาของ

ผูประกอบการจึงไมแตกตางกันเทาใดนัก และสินคาอะไหลเซียงกงยังนับไดวา                    

เปนสินคาท่ีมีราคาไมสูงมากเมื่อเทียบกับอะไหลใหม  ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่ผูบริโภค

สามารถรับรูขอมูลได จึงทําใหผูบริโภคไมไดใหสําคัญกับปจจัยดานราคาเทาที่ควร  

 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี นอยที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยทางการตลาด              

ดานอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากอะไหลเซียงกงเปนอะไหลของรถยนตมือสองจากตาง                  

ประเทศท่ีผานการใชงานมาแลวซ่ึง ส่ิงนี้ เปนส่ิงท่ีผูบริโภคตระหนักเปนอยางดี                 

ดังนั้น สินคาอะไหลรถยนตที่นํามาจัดจําหนายจึงเปนสินคาตามสภาพ โดยผูบริโภค              

ที่จะเลือกซื้อจะตองมีความรูเปนอยางดีในการท่ีจะเลือกซื้ออะไหลรถยนตที่ตองการ 

นอกจากนี้ ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวา อะไหลเซียงกงมีคุณภาพ มีการรับประกัน

สินคากอใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภค มีความหลากหลายของสินคา และสามารถ

รองรับความตองการของผูบริโภค รวมท้ังสามารถเปนอะไหลทดแทนในสินคาที่ขาด

ตลาดได  ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากเซียงกงเปนแหลงรวมอะไหลรถเกา โดยอะไหลที่นํามา

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขอเสนอแนะ 

ปจจุบัน ธุรกิจเซียงกงเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง เน่ืองจากมีรานคาเกิดขึ้น

ใหมเปนจํานวนมาก ทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลง ดังน้ัน ผูประกอบการควรมี            

การใหบริการแกลูกคาในดานตางๆ ใหมากย่ิงขึ้น ทั้งในดานคุณภาพของสินคา              

ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เพื่อเปนกลยุทธใน

การชวงชิงสวนแบงทางการตลาดกลับมาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยแบง

ขอเสนอแนะเปนรายดานไดดังนี้  

1. ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ 

ในเร่ืองของการสงเสริมการตลาดมากที่ สุด ดังน้ัน ในการประกอบธุรกิจเซียงกง 

ผูประกอบการควรมีการกําหนดแผนกลยุทธในการสงเสริมการตลาด เพ่ือดึงฐานลูกคา

ใหหันมาสนใจซื้อสินคาของราน โดยอาจจะจัดการสงเสริมการตลาดในลักษณะของ

การใหสวนลดในการซื้อสินคา มีการบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจ

ในสินคา มีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา การมอบของสมนาคุณใหลูกคา              

ตามเทศกาลตางๆ เปนตน 

2. ดานสถานท่ีจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา สถานท่ีในการจัดจําหนาย

อะไหลของเซียงกง สวนใหญจะรวมตัวอยูในสถานท่ีเดียวกัน ดังนั้น จึงทําใหเกิด              

การคับแคบอันอาจสงผลตอการมาใชบริการของผูบริโภคได ดังนั้น ผูประกอบการจึง

ควรมีการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่จะมาใชบริการรานของตนเอง โดยคํานึง              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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3. ดานราคา ผลจากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา 

ทั้งนี้ เนื่องจากสินคาที่มีขายใน เซียงกงสวนใหญเปนส้ินเกาที่นําเขาจากตางประเทศ 

ดังนั้น ตนทุนในการนําเขาจึงมีราคาที่ตํ่ากวาการผลิตสินคาใหม ผูประกอบการสามารถ

ขายสินคาไดในราคาที่ไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับอะไหลใหม แตผูบริโภคก็นิยมที่จะใช

อะไหลเซียง กงเนื่องจากเปนส้ินคาท่ีมีคุณภาพสามารถนํามาใชงานไดและท่ีสําคัญ              

คือ มีราคาท่ีไมสูงมากนั้นดวย ดังน้ัน การท่ีจะรักษาไวซึ่งฐานทางการตลาดของ

ผูบริโภคไดนั้น ผูประกอบการจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองรักษาเกณฑใน                  

การกําหนดราคาสินคาใหมีมาตรฐานและคงไวซึ่งความซ่ือสัตยในการประกอบธุรกิจ 

เพื่อใหเกิดความเช่ือใจของผูบริโภคมากย่ิงขึ้นตอไปได 

4. ดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  จุดแข็งของธุรกิจเซียงกง  คือ                  

เปนแหลงจําหนายอะไหลรถที่หายากหลายประเภท ซึ่งผูประกอบการมีศักยภาพท่ีจะ

จัดหาอะไหลรถไดตามที่ลูกคาตองการ ดังน้ัน การที่ผูประกอบการการจะดําเนินธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูประกอบการจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการคัดสรรและ                 

นําสินคาที่มีคุณภาพ ตามที่ตลาดตองการมาจัดจําหนายเพื่อสนองความตองการของ

ลูกคาใหมากที่สุด 
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