
 
 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง เชียงใหม่ 
ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ มีวตัถุประสงค ์ เพื่อการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผู ้
ท่ีใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนกบั
สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากประชากรท่ีทาํการศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ จึงไดท้าํการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
แบตเตอร่ีรถยนต ์ไดแ้ก่ การทดสอบสถิติแบบ t-Test และการทดสอบสถิติแบบ One-way ANOVA 
และในบทน้ีจะกล่าวถึงบทสรุปการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษาวจัิย 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษาในส่วนของข้อมูลทัว่ไป 
  1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.75  
  2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.50 
รองลงมา คือ อาย ุ30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.25 
  3. ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
33.00 รองลงมา คือ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.75 
  4. ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
40.50 รองลงมา คือ มธัยมศึกษา/ปวช หรือตํ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 29.75 
  5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมา คือ รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50 บาท 
  6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขบัรถยนต ์มากกวา่ 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการขบัรถยนต ์5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.25 
  7. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถยนตทุ์กวนั คิดเป็นร้อยละ 64.25 
รองลงมา คือ ใชร้ถยนตส์ปัดาห์ละ 3-6 วนั คิดเป็นร้อยละ 23.75
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  8. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรถยนตท่ี์ใชป้ระจาํอาย ุ5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.00 รองลงมาคือ รถยนตอ์ายมุากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.75 
  9. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถยนตป์ระเภท รถปิกอพั คิดเป็นร้อยละ 
44.75 รองลงมาคือ รถเก๋งเอเชีย (เคร่ืองยนตข์นาด 1,300 ซีซี – 1,500 ซีซี) คิดเป็นร้อยละ 22.00 
  10. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชแ้บตเตอร่ียีห่อ้ 3K คิดเป็นร้อยละ 24.75 
รองลงมา คือ ยีห่อ้ GS คิดเป็นร้อยละ 29.00 และไม่ทราบยีห่อ้ท่ีใช ้คิดเป็น 23.00 
  11. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชแ้บตเตอร่ีแบบเติมนํ้ากลัน่ คิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมา คือ แบบไม่เติมนํ้ากลัน่ คิดเป็นร้อยละ 29.25 และไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 9.75 
  12. ผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่ดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี 1-2 คร้ังต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 38.75 รองลงมา คือ มากกวา่ 4 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38 
  13. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปล่ียนแบตเตอร่ี 2-4 ปีต่อคร้ัง คิดเป็น 41.25 
รองลงมา คือ เปล่ียนเม่ือแบตเตอร่ีชาํรุด คิดเป็นร้อยละ 27.50 
 

 5.1.2 สรุปผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีมี่ผลต่อผู้บริโภค ในอาํเภอ
เมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 
  ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ใน 

อาํเภอเมือง เชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 10 อนัดบัแรก แสดงดงัตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ีย 10 อนัดบัแรกของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ลาํดับที ่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดย่อย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 

1 คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์ 4.65 

2 อายขุองผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์ 4.49 

3 การรับประกนัสินคา้เม่ือมีปัญหา การส่งเสริมการตลาด 4.46 

4 ความสะดวกในการบาํรุงรักษา ผลิตภณัฑ ์ 4.38 

5 ความสุภาพและมนุษยส์มัพนัธ์ของ

พนกังานขาย 

การส่งเสริมการตลาด 4.34 

6 ขั้นตอนการเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีถูกตอ้ง

ของร้านจาํหน่ายแบตเตอร่ี 

ผลิตภณัฑ ์ 4.34 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ีย 10 อนัดบัแรกของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ลาํดับที ่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดย่อย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 

7 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ผลิตภณัฑ ์ 4.27 

8 มีท่ีจอดรถสาํหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี ช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.20 

9 สามารถนาํแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้ การส่งเสริมการตลาด 4.17 

10 การใหค้าํแนะนาํลูกคา้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัรถ 

การส่งเสริมการตลาด 4.06 

 

 จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่น 10 อนัดบัแรกมากถึง 5 อนัดบั รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมี 4 อนัดบั และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมี 1 อนัดบั และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นต่างๆ มีปัจจยัยอ่ย ท่ีใหค้วามสาํคญัใน 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 
มาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์อายขุองผลิตภณัฑ ์และความสะดวกในการบาํรุงรักษา 
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การใหส่้วนลด การชาํระเงินดว้ยเงินสดหรือบตัรเครดิต และเป็นร้านท่ีจาํหน่ายยีห่อ้ท่ีตอ้งการ
และราคาถูกท่ีสุด กวา่ร้านอ่ืนๆ 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถสาํหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี สถานท่ีรับรองลูกคา้ และ
บริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การรับประกนัสินคา้เม่ือมีปัญหา ความสุภาพและมนุษยส์มัพนัธ์ของ
พนกังานขาย และสามารถนาํแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้  
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 5.1.3 สรุปผลการศึกษา ทดสอบและเปรียบเทยีบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อ
ผู้บริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์  
 เม่ือทาํการทดสอบ และเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยจาํแนกตามขอ้มูล

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดต้ามสมมุติฐาน แสดงตามตารางท่ี 5.2 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดสอบ และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้
สมมุตฐิานการวจิัย ภาพรวม ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ

จัดจําหน่าย 
ส่งเสริม
การตลาด 

สมมุตฐิานที ่1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการ

ตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่2 ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการ

ตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่3 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการ

ตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่4 ผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัใน

การตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่5 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดร้วมเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญั

ของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่6 ผูบ้ริโภคที่มีประสบการณ์ในการขบัรถยนตแ์ตกต่างกนั มีระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดสอบ และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้(ต่อ) 

สมมุตฐิานการวจิัย ภาพรวม ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจําหน่าย 

ส่งเสริม
การตลาด 

สมมุตฐิานที ่7 ผูบ้ริโภคที่มีการใชร้ถยนตแ์ตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่8 ผูบ้ริโภคที่มีรถยนตท์ี่ใชป้ระจาํอายแุตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญั

ของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่9 ผูบ้ริโภคที่มีรถยนตป์ระเภทแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่10 ผูบ้ริโภคที่ใชแ้บตเตอรี่รถยนตย์ีห่อ้แตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญั

ของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่11 ผูบ้ริโภคที่ใชแ้บตเตอรี่รถยนตป์ระเภทแตกต่างกนั มีระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่12 ผูบ้ริโภคที่มีการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอรี่แตกต่างกนั มี

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

สมมุตฐิานที ่13 ผูบ้ริโภคที่มีความถี่ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แตกต่างกนั มีระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนตแ์ตกต่างกนั 

แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
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 จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ โดยภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ แตกต่างกนั ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู ้
ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน ประเภทของรถยนต ์ ยีห่อ้
แบตเตอร่ีรถยนต ์ ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์ การดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ี
ในการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นต่างๆ มีระดบัความสาํคญัของ
ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา การใชร้ถยนต ์ยีห่อ้แบตเตอร่ี 
ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์ การดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียน
แบตเตอร่ีรถยนต ์
 ด้านราคา ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ประเภทของรถยนต ์ ประเภทของแบตเตอร่ี
รถยนต ์และการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบดว้ย เพศ อายขุองรถยนต ์ ประเภทของรถยนต ์
ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์ การดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียน
แบตเตอร่ีรถยนต ์
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 
ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์ การดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียน
แบตเตอร่ีรถยนต ์
 
5.2 อภิปรายผล 
 การวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาถึง ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชร้ถยนต ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใชใ้น
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์โดยพิจารณาดา้นปัจจยัท่ีเป็นส่วนประสมทางการตลาด โดยมุ่งหวงัให้
การวิจยัน้ีสร้างประโยชน์ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง และนาํผลมาปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการจาํหน่ายใหม้ากยิง่ข้ึน โดยผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงการอภิปรายผล ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร 
(พรชัย เติมศิริธรรมกร, 2550) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ เพศ ชาย  
อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั ปริญญาตรี 
รายได ้10,001-20,000 บาท 
มีประสบการณ์ขบัรถยนต์
มากกวา่ 10 ปี 
ใชร้ถยนตทุ์กวนั 
ดูแลรักษาและตรวจเช็ค 1-2 
คร้ังต่อปี 

ส่วนใหญ่ เพศ ชาย ปริญญาตรี 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
รายได ้10,000 – 20,000 บาท 
มีประสบการณ์ขบัรถยนต ์5-10 
ปี 
ใชร้ถยนต ์6-7 คร้ังต่อสปัดาห์ 
นาํแบตเตอร่ีเขา้รับบริการ 0-5 
คร้ังต่อปี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ความสาํคญั ระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

ความสาํคญั ระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ความสาํคญั ระดบัปานกลาง 
อนัดบัแรก คือ การใหส่้วนลด 

ความสาํคญั ระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ ราคาผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

ความสาํคญั ระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ มีท่ีจอดรถ
สาํหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี 

ความสาํคญั ระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ ความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ความสาํคญั ระดบั มาก 
อนัดบัแรก คือ การรับประกนั
สินคา้เม่ือมีปัญหา 

ความสาํคญั ระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ การรับประกนั
คุณภาพของแบตเตอร่ี 

 
 จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายท่ีเกบ็ขอ้มูลทั้งจาก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายมีลกัษณะคลา้ยกนั มีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ เพศชาย ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี รายได ้ 10,000-20,000 บาท มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ใชร้ถยนตเ์กือบทุกวนั และ
การดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี 0-2 คร้ังต่อปี  
 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัมากในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้น ท่ีให้
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ความสาํคญัเหมือนกนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพของแบตเตอร่ี 
เน่ืองจากแบตเตอร่ีรถยนตท์าํหนา้ท่ีเหมือนหวัใจของระบบไฟฟ้ารถยนต ์ เพราะแบตเตอร่ีตอ้งทาํ
หนา้ จ่ายกระแสไฟฟ้าใหม้อเตอร์สตาร์ท และระบบจุดระเบิด เม่ือเร่ิมสตาร์ทเคร่ืองยนต ์นอกจากน้ี
ยงัทาํหนา้ท่ี ป้อนพลงังานใหแ้ก่อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกหลายๆ อยา่งดว้ย (คลงัแบตเตอร่ี, 2537 
: ออนไลน์) ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ี เพื่อป้องกนัไม่ใหร้ถยนตเ์กิดขดัขอ้งจนใช้
งานไม่ได ้ ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง เสียเวลา และค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมบาํรุงรถยนต ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 
การรับประกนัคุณภาพสินคา้ เม่ือเกิดปัญหา  
 ในดา้นราคา ผูบ้ริโภค ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองใกลเ้คียงกนั โดยผูโ้ภคจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
ความสาํคญัเร่ืองของการใหส่้วนลดราคา ส่วนผูโ้ภค กรุงเทพมหานคร ใหค้วาม สาํคญัเร่ืองของ
ราคาแบตเตอร่ี 
 ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง มีสถานท่ี
จอดรถสาํหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี ผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ เป็นลาํดบัแรก เน่ืองจากในสภาพทางสงัคมเมืองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความ
ตอ้งการความรวดเร็วในการทาํงาน และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน อีกทั้งมี
ความมัน่ใจในร้านตวัแทนจาํหน่ายอยูแ่ลว้ ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงตอ้งการความสะดวกสบายในการจอดรถมากกวา่ความรวดเร็ว 
 การทดสอบและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ไม่วา่จะเป็น เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการขบัรถยนต ์ การใชร้ถยนต ์ อายรุถยนต ์
ประเภทของรถยนตท่ี์ใช ้ ยีห่อ้ของแบตเตอร่ีรถยนตท่ี์ใช ้ ประเภทของแบตเตอร่ี การดูแลรักษาและ
ตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ี ท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัแตกต่างกนั ส่วน
ใหญ่ลาํดบัของความสาํคญัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ใหค้วามสาํคญัปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ ์
เป็นลาํดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และราคา ตามลาํดบั 
ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ แบตเตอร่ีรถยนต ์ เป็นสินคา้ท่ีต่างจากสินคา้อุปโภค บริโภค ประเภทอ่ืน 
เน่ืองจากแบตเตอร่ีรถยนตมี์อายกุารใชง้านนานหลายปี ตอ้งติดตั้งในรถยนต ์ เพราะฉะนั้นเวลาเลือก
ซ้ือผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตอ้งการแบตเตอร่ีท่ีคุณภาพดี และอายกุารใชง้านนาน อีกทั้งตลาดแบตเตอร่ี
ประเภททดแทนกาํลงัเติบโต และมีการแข่งขนัสูง (สุธีร์ วิศิษฎว์รากร, 2551) ทาํใหผู้บ้ริโภคมี
ตวัเลือกในการตดัสินใจเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
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5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อผูบ้ริโภค ในอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ในระดบัมาก ตามลาํดบัดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา 
 ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีสาํคญัอนัดบัแรก ส่ิงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ คุณภาพ
ของแบตเตอร่ี อายขุองแบตเตอร่ี และความสะดวกในการบาํรุงรักษา การทดสอบและเปรียบเทียบ 
เพศ อาย ุ อาชีพ ระดบัการศึกษา การใชร้ถยนต ์ ยีห่อ้แบตเตอร่ี ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์ การ
ดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั เร่ือง การใหส่้วนลด และการชาํระเงินดว้ยเงินสด
หรือบตัรเครดิต การทดสอบและเปรียบเทียบ เพศ ระดบัการศึกษา ประเภทของรถยนต ์ ประเภท
ของแบตเตอร่ีรถยนต ์ และการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั ในเร่ืองมีสถานท่ีจอดรถสาํหรับ
เปล่ียนแบตเตอร่ี สถานท่ีรับรองลูกคา้ และบริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี การทดสอบและ
เปรียบเทียบ เพศ อายขุองรถยนต ์ประเภทของรถยนต ์ประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์การดูแลรักษา
และตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั เร่ือง การรับประกนัสินคา้ เม่ือมี
ปัญหา ความสุภาพและมนุษยส์มัพนัธ์ของพนกังานขาย สามารถนาํแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้การ
ทดสอบและเปรียบเทียบ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน ประเภทของแบตเตอร่ี
รถยนต ์การดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี และความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์ท่ีแตกต่าง
กนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จาการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการแบตเตอร่ีรถยนต ์ และผลท่ีไดจ้าการศึกษาวจิยัน้ี ควรนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยใชเ้ป็น
แนวทางใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถปรับปรุงตวั และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดมี้
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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 5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการผลติแบตเตอร่ีรถยนต์ 
  ด้านผลติภัณฑ์ 
  ผูป้ระกอบการผลิตแบตเตอร่ีรถยนต ์ ตอ้งเนน้มาตรฐานในการผลิตแบตเตอร่ี 
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ อีกทั้งผูป้ระกอบการผลิตแบตเตอร่ีรถยนต ์ ควร
ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหไ้ดรู้ปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและมีความ
สะดวกในการบาํรุงรักษา  
  ด้านส่งเสริมการตลาด 
  ฝ่ายการตลาด ควรเนน้กิจกรรมดา้นการส่งเสริมการตลาดใหม้ากข้ึน เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์ เช่น การรับประกนัคุณภาพของแบตเตอร่ีนานยิง่ข้ึน การ
แนะนาํผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดไปยงัร้านตวัแทน
จาํหน่าย ซ่ึงส่วนมากทางร้านจาํหน่ายแบตเตอร่ีจะมีแบตเตอร่ีใหเ้ลือกหลายยีห่อ้ หลายประเภท อีก
ทั้งผูบ้ริโภคยงัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานขาย การใหค้าํแนะนาํของร้านตวัแทนจาํหน่าย ดงันั้นฝ่าย
การตลาดควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของส่วนลดแก่ร้านตวัแทนจาํหน่ายการอบรมตวัแทนจาํหน่าย 
และการวางจาํหน่ายใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อร้านตัวแทนจําหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์ 
  ด้านผลติภัณฑ์ 
  ทางร้านตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี ตอ้งทาํการฝึกอบรมพนกังานใหป้ฏิบติัตาม
ขั้นตอนการเปล่ียนแบตเตอร่ีอยา่งถูกตอ้ง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหเ้กิดกบัลูกคา้ นอกจากเปล่ียน
อยา่งถูกตอ้งแลว้ ทางร้านตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีจะตอ้งใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ทาํใหลู้กคา้เกิด
ความประทบัใจในการบริการ และควรมีผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้เลือกหลากหลายทั้งยีห่อ้ของแบตเตอร่ี
และประเภทของแบตเตอร่ีทั้งแบบเติมนํ้ากลัน่และไม่เติมนํ้ากลัน่ 
  ด้านราคา  
  ร้านตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี ควรมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีต่อรองราคากบัทางร้าน 
โดยท่ีทางร้านคา้ยงัคงมีกาํไรจากการขาย เพราะลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัการต่อรองราคาแลว้ได้
ส่วนลด ทาํใหลู้กคา้เกิดความช่ืนชอบสามารถต่อรองราคาได ้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัลูกคา้อีกทางหน่ึง และทางร้านคา้ควรใหบ้ริการชาํระทั้งแบบเงินสด และชาํระผา่นบตัรเครดิต 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ทางร้านควรมีท่ีจอดรถสาํหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี และสถานท่ีรับรองลูกคา้ เม่ือรอ
การเปล่ียนแบตเตอร่ี และสถานท่ีควรจะสะอาดและเป็นระเบียบ อีกทั้งทางร้านควรมีบริการเปล่ียน
แบตเตอร่ีนอกสถานท่ี เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 
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  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ทางร้านตวัแทนจาํหน่ายตอ้งรับประกนั เม่ือลูกคา้ไดเ้ปล่ียนแบตเตอร่ี กบัทางร้าน 
เป็นระยะเวลาหน่ึง และทางร้านตวัแทนจาํหน่ายควรใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน ในเร่ืองของความ
สุภาพและมนุษยสมัพนัธ์กบัลูกคา้ อีกทั้งทางร้านควรมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การนาํ
แบตเตอร่ีเก่ามาแลก เพื่อลดราคาสาํหรับแบตเตอร่ีลูกใหม่ 
 5.4.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน เช่น กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชแ้บตเตอร่ีประเภทแหง้ เพราะกลุ่มประเภทน้ีกาํลงัมีความตอ้งการเพิ่มข้ึน ตลาดกาํลงั
เติบโต อีกทั้งผลการศึกษาวิจยัพบวา่ระดบัความสาํคญัแตกต่างกนั อีกทั้งควรทาํการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างดา้นพื้นท่ีของร้านตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี ในอาํเภอเมือง และอาํเภอรอบนอก 
เน่ืองจากปัจจยัทางพื้นท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตไ์ด ้ 
 


