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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์น่ังประเภทส่วนบุคคล 
ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจังหวดัภเูก็ต1 

Factors Affecting the Decision Making Process of the Consumers in Phuket   
about Purchasing Cars  for Personal Use of  Less  Than 1,500C.C. 1  

 
ณฐัวฒุิ ลอืวานิช2, วิญญ ูวีรยางกรู3,  

หิรัญ ประสารการ4 

Nattavut Luewanich2, Vinyu Veerayangkul3,  
Hirun Prasarnkarn4 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัสว่นประสมการตลาด และกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจังหวัด
ภเูก็ต  2) ปัจจยัสว่นบคุคลและสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 3) น าเสนอแนวทางปรับปรุง
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วน
บคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต กลุม่ตวัอย่าง คือ ประชาชนในจงัหวดัภเูก็ต 398 คน สุม่
กลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ   โดยก าหนดคณุสมบตัิของกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ที่มีอายตุัง้แต ่18 ปี
ขึน้ไป มีใบอนุญาตการขบัขี่รถยนต์จากทางกรมขนส่งทางบก และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. คันใหม่มาไม่เกิน 3 ปี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ค าหลัก :  ส่วนประสมทางการตลาด  กระบวนการตัดสินใจซือ้ รถยนต์นั่งประเภท
ส่วนบุคคล 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ประกอบด้วย  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน และการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการศกึษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์นั่งประเภท
ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของจังหวดัภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดบัดี เพื่อพิจารณา
สว่นประสมทางการตลาดรายด้านพบว่าทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน
ที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขาย สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่
ต ่าสดุ คือ ด้านราคา กลุม่ตวัอย่างมีกระบวนการตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบัมาก โดยด้าน
การตระหนกัรับรู้ถึงปัญหามีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านการตดัสินใจซือ้ 
ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลของผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ช่องทาง           
การจ าหน่าย (X15) ปัจจัยด้านกายภาพของรถยนต์ (X19) ราคา (X14)  ผลิตภณัฑ์         
( X13) การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น  (X4 ) บคุลากร (X17) สามารถท านาย
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี.ได้ร้อยละ 44.20 ค่า
อ านาจในการพยากรณ์ R2 ที่ปรับแล้ว =  .443 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.215 + .226 X15 + .240 X19 + .171 X14 + .165 X13 - .098 X4  + 
.097 X17 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .284 X15 + .283 X19 + .201 X14 + .157 X13 - .089 X4 + .125 X17 

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลของผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ผลิตภัณฑ์สูงสุด คือ  พิจารณาความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กะทัดรัด คล่องตัว ความ
ปลอดภัย ความคงทน แข็งแรงของรถยนต์ ด้านราคา ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ราคา
สมเหตสุมผล ด้านช่องทางการจ าหน่าย ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาความสะดวกของสถาน
ที่ตัง้ สามารถเข้า-ออก ได้สะดวก  ใช้บริการได้สะดวก  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ พิจารณาโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม อัตราดอกเบีย้ ด้าน
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บุคลากร ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถใน  การน าเสนอสินค้า   
สาธิตการใช้งาน ความช านาญด้านภาษาองักฤษและภาษาอื่นๆ  สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ให้กับลูกค้า ด้านกระบวนการ ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ขัน้ตอนส่งมอบรถยนต์ชัดเจน     
ตรงเวลา ได้มาตรฐาน แนะน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้า และด้านกายภาพ 
ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาแบบ รุ่น สีรถยนต์ สามารถทดลองขบัได้และมีแคตตาล็อค
น าเสนอให้ลกูค้า 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study a level of marketing 
mix factors and the decision making process of consumers in Phuket 
regarding the purchase of cars for personal use of less than 1,500 C.C., 2) to 
investigate personal factors and marketing mix factors which affected the 
decision making process, and 3) to propose the guidelines to improve the 
private car business in Phuket. The sample for this study consisted of 398 
Phuket drivers whose aged more than 18 years old. The instruments used for 
this research were questionnaires. The statistics employed in analyzing the 
data were frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation and 
stepwise multiple regression. 
 The results showed that the marketing mix factors of the car 
companies affected highly on the consumers’ decision making. In considering 
each aspect of the marketing mix factors, it was found that the physical aspect 
was found to be most affective, and the price factor was found to be the least 
affective. In the decision making process, it was found that the consumers’ 
awareness of the problem was at the highest level and the decision making 
was found to be at the lowest level. 
 The result from the stepwise multiple regression analysis showed that 
the distribution channel, physical, price, product, level of education and 
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personnel factors could predict the consumers’ decision making at 44.3 
percent. The general equation and standard equation were: 

Y = 1.215 + .226 X15 + .240 X19 + .171 X14 + .165 X13 - .098 X4 + 
.097 X17 

Z = .284 X15 + .283 X19 + .201 X14 + .157 X13 - .089 X4 + .125 X17 
 Suggestions to improve the marketing mix factors were: product 
factor:  unique, safe, durable, convenient cars; price:  reasonable price based 
on the quality of cars; distribution channel:  good location of the car company; 
promotion:  a discount, gifts, and low interest rates; personnel:  knowledgable, 
experienced, and proficient in foreign languages; process: standardized, fast, 
and punctual; physical:  colours, models, car catalogs, and try before buying.    
 
Key  words : marketing mix  strategy, decision making process, personal cars 
 
บทน า 

ปัจจุบนัยานพาหนะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับมนุษย์ โดยเฉพาะ
ยานพาหนะทางบก เป็นเส้นทางหลกัที่ใช้ในการเดินทางของมนษุย์ ที่เรียกว่า รถยนต์นัง่ประเภท
สว่นบคุคล  ซึ่งเป็นยานพาหนะส าคญัที่สดุในระบบคมนาคม  ประเทศไทย รถยนต์สว่นบคุคล
เป็นรถยนต์ประเภทหลกัที่มีจ าหนา่ยสงูในปัจจบุนั พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์
เปลี่ยนไปจากในอดีต เดิมผู้ บริโภคนิยมซือ้รถยนต์นัง่เคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่ (เกิน1,600      
ซีซี.) เป็นความนิยมตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (ไม่เกิน1,500ซีซี.) โดยมี
จดุมุง่หมายหลกัเน้นการประหยดัพลงังาน จากข้อมลูในปี พ.ศ. 2553  ยอดจ าหน่ายรถยนต์นัง่
รวม 346,644คนั (เพิ่มขึน้จากปีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ ร้อยละ +50.7) ในปี พ.ศ.2554 ยอด
จ าหน่ายรถยนต์นัง่รวม 360,408คนั (เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2553 เพียงเล็กน้อย) (ศนูย์
สารสนเทศยานยนต์ สถาบนัยานยนต์, 2555 ก)  
 เมื่อพิจารณารถยนต์นัง่ โดยเฉพาะรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลนัง่ไม่เกิน 7 คน ซึ่ง
เป็นประเภทรถยนต์ที่มีการยอดขายคอ่นข้างสงูพบว่าในปี พ.ศ. 2554 รถยนต์โตโยต้ามี
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ยอดขายสงูสดุ รองลงมา คือ ฮอนด้า (บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล, 2555) ประกอบกับ
รัฐบาลชุดปัจจุบนัประกาศนโยบายประชานิยม ช่วยลดภาระภาษีให้กับผู้ ต้องการซือ้
รถยนต์คนัแรก 50,000 - 100,000 บาทต่อคนั เพื่อกระตุ้นการบริโภคหรือผลกัดนัเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลยอมเสียภาษีสรรพสามิตแต่ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 มา
ชดเชยภาษีที่หายไป กลา่วคือ ใช้การบริโภค (Consumption)มาสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศ  ส่งผลให้ทุกค่ายรถยนต์มียอดขายรถยนต์ประเภท               
นัง่สว่นบคุคลในปี พ.ศ. 2555 สงูสดุในประวตัิศาสตร์ก็ว่าได้ และคาดการณ์ว่าช่วงคร่ึงปีหลงั
ของ พ.ศ. 2556 ยอดขายจะลดลง  (ชลติ  กิตติญาณทรัพย์, 2555)  
 ภเูก็ตเป็นจงัหวดัหนึง่ทีม่ียอดซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลสงู จากการสงัเกตพบวา่ 
บนท้องถนนมีรถยนต์นัง่สว่นบคุคลปา้ยแดงจ านวนมาก สว่นหนึง่นา่จะเป็นผลสบืเนื่อง
จากนโยบายรัฐบาล ดงัสถิตกิารจดทะเบยีนรถยนต์สว่นบคุคลนัง่ไมเ่กิน 7 คน ซึง่เป็น
รถยนต์ใหมป่า้ยแดงของจงัหวดัภเูก็ต ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 จ านวน 6,293 คนัเป็น 
14,544 คนัในปี พ.ศ. 2555 สว่นใหญ่เป็นรถรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. 
(ส านกังานขนสง่จงัหวดัภเูก็ต, 2555) 

ผู้ วิจัยในฐานะปฏิบัติงานด้านการตลาดรถยนต์ จึงมีความสนใจจะศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจการเลือกซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน          
1,500 ซี.ซี. ของผู้ ที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากลยุทธ์ทาง
การตลาดตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการศึกษาระดบัส่วนประสมการตลาด และกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้
รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจงัหวดั ภเูก็ต 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางปรับปรุงส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 
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วิธีการวจิัย 
 กลุม่ตวัอยา่ง คือ ประชาชนในจงัหวดัภเูก็ต 398 คน สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ   
โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป มีใบอนุญาต        
การขบัขี่รถยนต์จากทางกรมขนส่งทางบก และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 
1,500 ซี.ซี. คนัใหม่มาไม่เกิน 3 ปี ท าการเก็บข้อมลูระหว่าง สิงหาคม – กนัยายน พ.ศ. 
2556 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูล
ทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ที่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยี่ห้อรถยนต์นัง่สว่นบคุคล 2) แบบสอบถาม
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคล มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั .96 ประกอบด้วยค าถาม  52 ข้อ 3) กระบวนการ    
การตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคล มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค         
ทัง้ฉบบั .79 ประกอบด้วยค าถาม 14 ข้อ  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดบั  คือ มีค่าคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้     
มากที่สดุ 5  คะแนน มาก 4  คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนนและน้อยที่สดุ     
1 คะแนน การศึกษาครัง้แบ่งระดับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการ                   
การตดัสนิใจซือ้ตามเกณฑ์การแบง่ของเบส (Best, 1977 : 147) ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่   การแปลผล 
1.00 – 2.33   ระดบัน้อย 
2.34 – 3.67            ระดบัปานกลาง 
3.68 – 5.00     ระดบัมาก 

และ 4) ค าถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงส่วนประสมการตลาดให้
เหมาะสมกับผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน 
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ผลการศึกษา 
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.06 อายเุฉลีย่ 32.71 ปี
(S.D. = 10.10) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.31 ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัทร้อยละ 30.15 รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 25,725.53 บาท (S.D. = 2248.27) ยี่ห้อรถที่
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้ คือ โตโยต้า คิดเป็นร้อยละ 38.69 โดยรุ่นที่มีการใช้มากที่สดุใน
การศกึษาครัง้นี ้คือ วีออส คิดเป็นร้อยละ 22.66 
 สว่นประสมทางการตลาดของรถยนต์นัง่ประเภทส่วนบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. 
ของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด       
รายด้านพบว่าทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ 
ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขาย  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ   
ด้านราคา ดงัตาราง 1  กลุม่ตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสนิใจซือ้อยูใ่นระดบัดี (M = 3.89 
S.D. = 0.53) โดยด้านการตระหนกัรับรู้ถึงปัญหามีค่าเฉลี่ยสงูสดุ สว่นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุ คือ ด้านการตดัสนิใจซือ้ ดงัตาราง 2  
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ตาราง 1   คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัสว่นประสมการตลาดของรถยนต์
นัง่ประเภทสว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. 

สว่นประสมทางการตลาด   M  S.D.             ระดบั 

ด้านผลติภณัฑ์   3.90  0.51  มาก 
ด้านราคา   3.73  0.63  มาก 
ด้านช่องทางการจ าหนา่ย  3.83  0.68  มาก 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  3.83  0.72  มาก 
ด้านบคุลากร   3.99  0.70  มาก 
ด้านกระบวนการขาย  4.01  0.65  มาก 
ด้านกายภาพ   4.06  0.53  มาก 

ภาพรวม    3.91  0.53  มาก 
  

 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้

รถยนต์นัง่ประเภท สว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. 

การตดัสนิใจซือ้   M  S.D.             ระดบั 

ด้านการตระหนกัรับรู้ถงึปัญหา 4.14  .65  มาก 
ด้านการค้นหาข้อมลู  3.87  .71  มาก 
ด้านการประเมินทางเลอืก  3.99  .69  มาก 
ด้านการตดัสนิใจซือ้  3.59  .81  มาก 
ด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้  3.94  .68  มาก 

ภาพรวม    3.89  0.53  มาก 
  

 
ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต  พบว่า ช่องทาง           
การจ าหน่าย (X15) มีความสมัพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคล 
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ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .564 สามารถท านาย
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 31.90 
เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านกายภาพของรถยนต์ (X19) ราคา (X14) ผลติภณัฑ์ (X13) การศกึษา 
ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น (X4) บุคลากร (X17) เข้าไปในชุดพยากรณ์ พบว่า 
สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมขึน้เป็น .665 และสามารถท านายกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี.ได้ร้อยละ 44.20 ค่าอ านาจใน     
การพยากรณ์ R2 ที่ปรับแล้ว = .443 ดงัตาราง 3 – 5 

 
ตาราง 3    การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบอ านาจการท านายเชิงเส้นตรง

ของปัจจยัสว่นบคุคล สว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต  

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

Regression 50.838 6 8.473 51.608 .000** 
Residual 64.194 391 .164   
Total 115.031 397    

** p < .01 
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ตาราง 4     การวิเคราะห์ตวัแบบการพยากรณ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคล สว่นประสม
ทางการตลาดที ่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่
ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 

ตวัแบบพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

F p 

X15 .564 .319 .317 185.135 .000** 
X15  X19 .618 .382 .379 121.969 .000** 
X15  X19  X14 .647 .418 .414 94.467 .000** 
X15  X19  X14  X13 .655 .429 .423 73.825 .000** 
X15  X19  X14  X13 X4 .660 .436 .429 60.547 .000** 
X15 X19  X14  X13 X4  X17 .665 .442 .443 51.608 .000** 

 ** p < .01 
สมการถดถอยพหคุณูพยากรณ์ กระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่น

บคุคล ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี.ของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ตในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานในการศึกษาครัง้นีด้งัตาราง 5 
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ตาราง 5  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณท่ีอยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนน   
มาตรฐาน (Beta) และ ค่าสถิติที่ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธ์ิท่ีใช้
พยากรณ์ 

ปัจจยั b Beta t p 
คา่คงที ่ 1.215  7.289 .000** 
ช่องทางการจ าหนา่ย (X15) .226 .284 5.484 .000** 
กายภาพ  (X19) .240 .283 4.800 .000** 
ราคา (X14)  .171 .201 4.024 .000** 
ผลติภณัฑ์ ( X13) .165 .157 2.967 .003** 
ต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น  (X4 ) -.098 -.089 -.2335 .020* 
บคุลากร (X17) .097 .125 .2083 .038* 

*p < .05  **p < .01 
 R = .665   R2 = .442  R2 Adjusted = .405 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 1.215 + .226 X15 + .240 X19 + .171 X14 + .165 X13 - .098 X4 + 

.097 X17 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .284 X15 + .283 X19 + .201 X14 + .157 X13 - .089 X4 + .125 X17 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภค
ในจงัหวดัภเูก็ต ด้านผลติภณัฑ์สงูสดุ คือ  พิจารณาความเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น กะทดัรัด 
คลอ่งตวั ความปลอดภยั ความคงทน แข็งแรงของรถยนต์ ด้านราคา ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ 
ราคาสมเหตสุมผล ด้านช่องทางการจ าหน่าย ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาความสะดวก
ของสถานที่ตัง้ สามารถเข้า-ออก ได้สะดวก  ใช้บริการได้สะดวก  ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ พิจารณาโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม อัตราดอกเบีย้ ด้าน
บุคลากร ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถใน  การน าเสนอสินค้า   
สาธิตการใช้งาน ความช านาญด้านภาษาองักฤษและภาษาอื่นๆ  สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ให้กับลกูค้า ด้านกระบวนการ ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ ขัน้ตอนส่งมอบรถยนต์ชัดเจน 
ตรงเวลา ได้มาตรฐาน แนะน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้า และด้านกายภาพ 
ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ พิจารณาแบบ รุ่น สีรถยนต์ สามารถทดลองขับได้และมี        
แคตตาลอ็คน าเสนอให้ลกูค้า 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1. ระดบักลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด และกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่
ประเภทสว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต   
     จากการศึกษาพบว่า ระดบักลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดของรถยนต์นัง่
ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากในการประกอบธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาดถือเป็นงานขัน้ตอนส าคัญใน
กระบวนการวางแผนการตลาด (การตลาด, 2555) โดยเฉพาะสว่นประสมทางการตลาด     
7 P’s เนื่องจากช่วยในการวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็งของสนิค้าและบริการ  ดงันัน้      ผู้ประกอบ
ธุรกิจยานยนต์จึงให้ความส าคญักบักลยทุธ์สว่นประสมการตลาด เพื่อกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ 
เร้าการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค (เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2553 : 102 – 103) เมื่อพิจารณาสว่น
ประสมทางการตลาดรายด้านพบว่าทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกายภาพ  เนื่องจากการตลาดปัจจุบันนิยม ยานยนต์เน้น              
การออกแบบสินค้าที่ดึงดูดให้ลูกค้าจงรักภกัดี โดยอาศัยด้านกายภาพของสินค้าใน    
การเพิ่มภาพลกัษณ์ของสนิค้า เช่นรถยนต์แสดงให้เห็นจริง ณ จดุขายในรุ่นท่ีต้องการซือ้ 
เพื่อผู้บริโภคสมัผสัได้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองขบัขี่ เพื่อให้ผู้บริโภคง่ายใน
การตดัสินใจซือ้ (Blythe, 2008 : 438)  รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ โดยกระบวนการมี
ความส าคญัต่อธุรกิจยานยนต์ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้าที่มีต่อสินค้า 
การสร้างระดับการบริการที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อการแข่งขันด้านการขายสินค้า 
(Blythe, 2008 : 437) สอดคล้องกบัการศึกษาของของคณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 49, 53) 
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พบวา่ กระบวนการมีความส าคญัตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์  สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 
คือ ด้านราคา เนื่องจากราคารถยนต์ถกูก าหนดจากบริษัท  
      กระบวนการตัดสินใจซือ้อยู่ในระดับมาก โดยด้านการตระหนักรับรู้ถึง
ปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยกลุ่มตัวอย่างพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์ส่วน
บคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. จากความจ าเป็นในการใช้งานเป็นล าดบัแรกและเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากกลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีม้ีอายเุฉลี่ย 32.71 ซึ่งอยู่ในวยัท างาน 
สว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทร้อยละ 30.15 รองลงมา คือ รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
รายได้เฉลี่ย 25,725.53 บาทต่อเดือน จากระดับรายได้ที่มีอยู่ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่าง
สามารถตดัสินใจซือ้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้แรก คือ บคุคลจะพิจารณาในการตดัสนิใจซือ้สนิค้า คือ สภาวะ
ที่เกิดขึน้และด ารงอยู่ในปัจจุบนั  (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553 : 69; Kotler, 2008 cited in 
Buyer behaviour, 2012)  
 2.  ปัจจยัสว่นบคุคลและกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 
       จากการศึกษาพบว่า ช่องทางการจ าหน่าย (X15) มีความสมัพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เท่ากบั .564 สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคล
ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 31.90 (R2 = .319 Beta = .284) ในการศึกษาครัง้นีก้ลุม่
ตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการท าเลที่ตัง้ของโชว์รูมง่ายในการเดินทาง มีโชว์รูมหลายสาขา 
สถานบริการมีบริการที่หลากหลาย ครอบคลมุ การให้ข้อมูลทางเว็บไซด์  ดงัข้อเสนอแนะใน
ค าถามปลายเปิดในการปรับปรุงกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดที่กลุม่ตวัอย่างได้ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกับความสะดวกของสถานที่ตัง้ของโชว์รูมและเข้า-ออกได้สะดวก อยู่ในที่สงัเกตได้
ชดัเจน จ านวนสาขามีเพียงพอ ช่องทางติดต่อสะดวก  สอดคล้องกบัการศึกษาของแครียา 
ภู่พฒัน์ (2551 : 90) พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซือ้รถยนต์นิวโตโยต้าวีออส 
เนื่องจากช่องทางการจ าหน่ายเป็นล าดบัต้นๆ  โดยรถยนต์ โตโยต้ามีโชว์รูมและศูนย์บริการ
หลายสาขาเป็นล าดบัสงูสดุ รองลงมา คือ โชว์รูมและศนูย์บริการอยู่ในท าเลที่สะดวก เดินทาง
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ได้ง่าย และการศึกษาของและการศึกษาของสรุพงษ์ บณัฑิต (2552 : 153) พบว่า ใน
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์สีล้่อผู้ซือ้จะพิจารณาจากช่องทางการจ าหนา่ย 

    เมื่อเพิ่มปัจจัยด้านกายภาพ (X19) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เท่ากับ .618 สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล    
ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 38.20  (R2 = .382 Beta = .283) โดยอ านาจท านาย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.30 เนื่องจากบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่มีรถยนต์แสดงให้เห็น ณ จุดขาย 
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทดลองขบัขี่ได้ ช่วยให้ผู้บริโภคพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าก่อนที่จะ
ตัดสินใจซือ้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้านนี ้ซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางการตลาดและมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค         
(เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2553 : 102 – 103) อีกทัง้โชว์รูมมีความสะดวกสบาย ครบวงจร อยู่ใน
พืน้ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของแครียา ภู่พฒัน์ (2551 : 90) 
พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซือ้รถยนต์นิวโตโยต้า วีออส เนื่องจากโชว์รูมและ
ศนูย์บริการอยูใ่นท าเลที่สะดวก เดินทางได้ง่าย  

    เมื่อเพิ่มปัจจัยด้านราคา (X14) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เทา่กบั .647 สามารถท านายกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. 
ได้ร้อยละ 41.18  (R2 = .418 Beta = .201) โดยอ านาจท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.98 
เนื่องจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ราคาสอดคล้องกับรายได้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งและวิถีชีวิตของผู้บริโภค  สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะในค าถามปลายเปิดในการปรับปรุง
กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด คือ การก าหนดราคาต้องเหมาะสม ดงันัน้ ราคารถยนต์จึง
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ สอดคล้องกับการศึกษาของของแครียา ภู่พัฒน์ 
(2551 : 85, 89) ศึกษาผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์นิวโตโยต้าวีออส พบว่า มีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกบัคา่ใช้จ่าย โดยมีความเห็นวา่ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ ราคามาตรฐาน มีราคาที่ถกู
เมื่อเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในกรณีเคร่ืองยนต์ที่ใกล้เคียงกัน การศึกษาของคณิน        
ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 51) พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้
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รถยนต์ใช้แล้ว 4 ประการแรก คือ ราคาคุ้มกับสภาพตัวรถยนต์  ราคาขายต่ออยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ราคาของอะไหล่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ การศึกษาของนภดล ภูเก้าล้วน (2551 : 67) และการศึกษาของสุรพงษ์ 
บณัฑิต (2552 : 153) พบว่า ในการตดัสินใจซือ้รถยนต์สี่ล้อ ผู้ซือ้จะพิจารณาจากราคา
รถยนต์ที่ถกู ช าระเงินดาวน์ต ่าและระยะเวลาในการผ่อนช าระนาน  จึงสรุปได้ว่าราคาเป็น
เกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาซือ้สนิค้า ลกูค้ายินดีจ่ายในราคาสงูหากสนิค้านัน้มีช่ือเสียงและ
มีคณุภาพสงู (Aghdaie, Dolatabadi, & Aliabadi, 2012 : 99; Quality greatest factors 
in Americans’ car buying decision, 2010) 

    เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (X13) เข้าสูส่มการ สง่ผลให้มีความสมัพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เทา่กบั สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้
ร้อยละ 42.90  (R2 = .429 Beta = .157) โดยอ านาจท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.72 
เนื่องจากผลติภณัฑ์ ประกอบด้วยการออกแบบ คณุภาพ/ตราสินค้าบริการหลงัการขาย
เป็นสิง่เร้าทางการตลาด โดยผู้บริโภคจะพิจารณาถึงรูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  ยี่ห้อ
รถยนต์มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับต้น ๆ ตลอดจนความโดดเด่นของ
เคร่ืองยนต์ การประหยดัน า้มนั เป็นต้น ดงัข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านนีใ้นค าถามปลายเปิดที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากที่สดุในการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ คือ ความเป็นเอกลกัษณ์ ท่ีโดเดน่ของรถยนต์ขนาดไมเ่กิน 1,500 ซี.
ซี. กะทดัรัด คล่องตวั มีความปลอดภยั แข็งแรง คงทนสอดคล้องกับการศึกษาของชุง 
(Zhuang, 2007) พบวา่  คณุภาพของรถและการใช้งานของรถมีผลต่อการตดัสินใจซือ้
รถยนต์ในล าดบัต้นๆ  และการศึกษาการศึกษาที่ผ่านมายงัพบว่าผลิตภณัฑ์สินค้ามีผลต่อ 
การตดัสนิใจซือ้และมีความจงรักภกัดีตอ่สนิค้า ประกอบด้วยลกัษณะรูปร่างของสนิค้า การท า
หน้าที่ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซือ้สินค้านัน้ (Benedetto, 2000 cited in Gul, Jan, 
Baloch, Jan & Jan, 2010 : 63) ความจุ การประหยดัพลงังาน การดแูลหลงัขาย 
ช่ือเสียงของยี่ห้อ ความเช่ือมัน่และคณุค่าของรถยนต์ (Gul, Jan, Baloch, Jan & Jan, 
2010 : 66 - 67) คณุภาพของรถยนต์และความปลอดภยัของรถยนต์ (Quality greatest 
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factors in Americans’ car buying decision, 2010) การประหยดัน า้มนัและสมรรถนะของ
เคร่ืองยนต์ มีความทนทาน อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั  (คณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์, 2551 : 61; นภดล 
ภเูก้าล้วน, 2551 : 66;  สรุพงษ์ บณัฑิต, 2552 : 153)  

   เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านการศกึษาต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น (X4 ) เข้าสูส่มการ  สง่ผล 
ให้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดย 
สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 
43.60  (R2 = .436 Beta = -.089) โดยอ านาจท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.70 แสดงว่า กลุม่
ผู้ บริโภคที่มีการศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ต ่า ใน
กระบวนการตัดสินใจซือ้จึงมีความตระหนัก ค้นหาข้อมูลน้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
ประเมินทางเลอืก ตลอดจนพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้น้อย สอดคล้องกบัการศึกษาของ
ณรงค์ แซต่ัง้ (2550 : 98) และนภดล ภเูก้าล้วน (2551 : 66) พบวา่ การศกึษาแตกต่างกนั    
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

   เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านบคุลากร (X17) เข้าไปในชุดพยากรณ์ พบว่า สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณเพิ่มขึน้เป็น .665 และสามารถท านายกระบวนการตัดสินใจซือ้
รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี.ได้ร้อยละ 44.20 ค่าอ านาจในการพยากรณ์ R2 
ที่ปรับแล้ว =  .443 เนื่องจากพนกังาน ถือเป็นบุคคลที่มีความส าคญัต่อการเผยแพร่
ข้อมลู คณุสมบตัิของสินค้า โดยเวบสเตอร์ (Webster, 1695 cited in Nasri, 2012 : 168 - 
169) มีความเห็นว่าพนกังานขายมีความส าคญัต่อการจ าหน่ายสินค้า เนื่องจากพนกังาน
ขายใกล้ชิดกับลกูค้า ทราบถึงความต้องการและความจ าเป็นของลกูค้า ลกูค้าสามารถให้
พนกังานขายช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกบัสนิค้า ราคาในการให้ข้อมลูขา่วสาร และการจดัหาข้อมลู
ที่ผู้บริโภคต้องการ สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะใน   การปรับปรุง คือ ผู้บริโภคให้ความส าคญั
กบัด้านความรู้ ความสามารถในการน าเสนอสินค้า การสาธิต     การใช้งาน ความสามารถ
เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ผู้ซือ้ สอดคล้องกบัการศึกษาของชาญวฒุิ ตัง้จิระศิลป์ (2551 : 139) 
พบวา่ การพดูจา กิริยามารยาท มีความซื่อสตัย์และจริงใจ แต่งกายสภุาพ มีความรู้เก่ียวกบัสินค้า 
มีความรวดเร็วในการให้บริการ บริการด้วยความเป็นมิตร รถยนต์เรียบร้อยตามที่สญัญาไว้ 
มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์กระบะ การศึกษาของคณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 
 

89 

(2551 : 49, 52) พบว่า พนกังานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์เป็นล าดบั 3  โดย
ลกัษณะของพ านกังานบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ 3 อนัดบัแรก คือ พนกังาน
บริการเอาใจใสแ่ละบริการอย่างต่อเนื่อง พนกังานบริการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างตรงไปตรงมา 
และพนกังานมีกิริยามารยาทและมนษุยสมัพนัธ์ดี และสอดคล้องกบัการศึกษาของณรงค์ 
แซ่ตัง้ (2550 : 99) พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดด้วยพนักงานขายมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบุคคลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 เนื่องจากผู้ซือ้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ 

ส าหรับตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่ง
ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดั ภเูก็ต คือ เพศ  อาย ุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านกระบวนการ เนื่องจากปัจจุบนัเพศชายและ
เพศหญิงตา่งประกอบอาชีพนอกบ้านและมีความจ าเป็นในการใช้รถยนต์เช่นเดียวกนั จึง
สง่ผลให้เพศไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์สอดคล้องกับการศึกษา
ของคณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 62) ที่พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตดัสินใจซือ้
รถยนต์ไม่แตกต่างกนั  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีม้ีอายเุฉลี่ย 32.71 ปี (S.D. = 
10.10) ซึง่เป็นวยัท างาน จึงท าให้อายไุมม่ีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์
สอดคล้องกบัการศึกษาของแครียา ภู่พฒัน์ (2551 : 94) คณิน   ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 
55) และ กูล เจน บาลอส เจน และเจน (Gul, Jan, Baloch, Jan & Jan, 2012 :  64) 
พบวา่ อายตุา่งกนั การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไมแ่ตกตา่งกนั สว่นอาชีพ พบวา่ กลุม่ตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดัง  
ตาราง 7 ทัง้ 2 อาชีพนีล้ักษณะการใช้รถยนต์ไม่แตกต่างกัน จึงท าให้การศึกษาครัง้นี ้
อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์สอดคล้องกบัการศึกษาของ
แครียา ภู่พัฒน์ (2551 : 105) พบว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซือ้รถยนต์           
นิวโตโยต้าวีออสที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไม่แตกต่างกนั รายได้
ต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ อาจเนื่องจากการศึกษา    
ครัง้นีก้ าหนดขนาดรถยนต์ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. กลุ่มผู้ ซือ้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน 
สอดคล้องกบัการศกึษาของแครียา ภูพ่ฒัน์ (2551 : 105) พบวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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เลือกซือ้รถยนต์นิวโตโยต้า  วีออสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมตดัสินใจซือ้
รถยนต์โตโยต้าไม่แตกต่างกนั สว่นการสง่เสริมการตลาดและด้านกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ อาจเนื่องจากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ขนาดไม่
เกิน 1,500 ซี.ซี.ในจงัหวดัภเูก็ตมีการสง่เสริมการตลาดที่ใกล้เคียงกนั เนื่องจากตา่งต้องการ
ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยทุกบริษัทมีโปรโมชั่นเป็นระยะๆ ทัง้ประกันรถยนต์ชัน้ 1          
การจดัแสดงรถยนต์ ณ สถานที่ตา่งๆ  การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีตามระยะที่ก าหนดและ
ด้านกระบวนการ เช่น  การช าระเงิน การสง่มอบรถยนต์ ในมาตรฐานเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์        

สว่นประสมทางการตลาด สามารถน าไปสูข้่อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี ้
1.ในอนาคตการผลติรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ต้องเน้นรูปลกัษณ์

ที่สวยงาม คลอ่งตวั และรองรับพลงังานทางเลือกให้มากขึน้ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ 

2.จากการศกึษาพบวา่ ช่องทางการจ าหน่ายเป็นตวัแปรตวัแรกที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้ และสามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์ได้ร้อยละ 31.90 ดงันัน้ 
บริษัทรถยนต์ต้องเพิ่มความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านนีใ้ ห้มากขึน้ 
โดยเฉพาะหากเปิดสาขาใหม่ ท าเลที่ตัง้จะต้องเขาออกสะดวก อยู่ในที่ๆ สงัเกตได้ง่าย 
โชว์รูมกว้างขวาง จ านวนพนกังานทุกแผนกต้องเพียงพอ ช่องทางการติดต่อนดัหมายต้อง
สะดวก 

3. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของ
พนักงานขายว่าจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ดังนัน้ 
พนกังานขายควรได้รับการอบรมด้านภาษา  เนื่องจากจงัหวดัภเูก็ตมีชาวตา่งชาติอาศยั
อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้เป็นการต้อนรับประชาคมอาเซียน 

       4. จากการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญักบัความสม ่าเสมอ
ในการติดตอ่ลกูค้าของพนกังานขายจนถึงบริการหลงัขาย ดงันัน้ ทางบริษัทต้องปรับระบบ
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การติดตามลกูค้าหลงัซือ้รถยนต์แล้ว เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึวา่ได้รับการดแูลตลอดระยะเวลาที่
ใช้รถยนต์ยี่ห้อนัน้ๆ  ตามหลกั CRM 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. จากผลการศกึษาพบวา่ตวัแปรในการศกึษาสามารถร่วมท านายอิทธิพล

ตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 44.30 แสดงว่ายงัมีปัจจยั
อื่นๆ ที่นา่สนใจที่ไมไ่ด้น ามาเป็นตวัแปรในการศกึษาครัง้นี ้ดงันัน้ ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ  

2. ควรศกึษากลยทุธ์ทางการตลาดรถยนต์ขนาดอื่นๆ 
3. ควรศึกษาเชิงคณุภาพกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทรถยนต์ที่มี

สว่นแบ่งทางการตลาดสงูสดุ เพื ่อศ ึกษากรณีศ ึกษาที ่เป็นเลิศด้านกลยทุธ์ทาง
การตลาดยานยนต์ 
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