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บทคดัย่อ 

 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 400 ชุดใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคล ภายในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบ t-Test การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

โดยทาํการทดสอบสมมุติฐานท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย อาย ุ 40-49 ปี อาชีพ ธุรกิจ

ส่วนตวั การศึกษาปริญญาตรี รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีประสบการณ์ในการ

ขบัรถยนตม์ากกวา่ 10 ปี ใชร้ถยนตทุ์กวนั รถยนตท่ี์ใชป้ระจาํมีอาย ุ 5-10 ปี ใชร้ถยนตป์ระเภทรถ

ปิกอพั ใชแ้บตเตอร่ียีห่อ้ GS ใชแ้บตเตอร่ีแบบเติมนํ้ากลัน่ มีการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี 

1-2 คร้ังต่อปี และมีการเปล่ียนแบตเตอร่ี 2-4 ปีต่อคร้ัง 
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 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัมาก 

โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบั ปานกลาง 

 ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ีย 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์อายขุองผลิตภณัฑ ์การรับประกนัสินคา้เม่ือมีปัญหา ความสะดวกในการบาํรุงรักษา 

ความสุภาพและมนุษยส์มัพนัธ์ของพนกังานขาย ขั้นตอนการเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีถูกตอ้งของร้าน

จาํหน่ายแบตเตอร่ี ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีท่ีจอดรถสาํหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี สามารถนาํ

แบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้และการใหค้าํแนะนาํลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ท่ีเหมาะสมกบัรถ 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน ประเภทของ

รถยนตท่ี์ใช ้ ยีห่อ้แบตเตอร่ีรถยนตท่ี์ใช ้ ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนตท่ี์ใช ้ แตกต่างกนั มีระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study marketing mix factors affecting 

consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing car batteries. The data were 

collected from 400 questionnaires distributed to personal car drivers in in Mueang Chiang Mai 

district by using convenience sampling technique The data was analyzed by descriptive statistics, 

frequency, percentage and means and analyzed by Inferential statistics: t-Test and One-way 

ANOVA. The hypothesis was tested at 0.05 level of significance. 

 The study found that the majority of respondents were male, aged 40-49 years old, 

owner of business, the highest level of education was bachelor’s degree, have fixed income 

10,001-20,000 bath per month, experience in driving more than 10 years, drive car every day, the 

car used regularly was a 5-10 year olds car, used pickup truck, used GS brand car battery, used 

low maintenance battery, Maintenance and check the battery 1-2 times per year and replaced the 

battery once every 2-4 years. 

 The marketing mix factors that the respondents considered at the high level of 

importance by the ranking order from the high mean level to low level on Product, Place and 

Promotion respectively. They had a moderate level of importance of the factors on Price 
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 Sub-factors of marketing mix factors with highest mean score were quality of product, 

the lifetime of product, product warranty when have problems, ease of maintenance, politeness 

and human relations of sales staff, the right process of replacing the battery of the battery shop, 

speed of the service, have car park for replacing the battery, can use the old battery to ask for 

discount and advising the battery that suitable for the car.   

 The respondents who had different in gender, level of education, fixed income, type of 

car used, brand of battery used, type of battery used considered differently in level of importance 

on marketing mix factors at 0.05 significantly statistic level. 

 

 


