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 การศึกษาคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคใน    
การซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมืองเชียงใหม ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูบริโภคที่เปนเจาของ
รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) และ/หรือรถบรรทุกสวนบุคคล (รถกระบะ) และเปนผูซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตจากรานจําหนายอุปกรณประดับยนต จํานวน 5 ราน ไดแก รานแม็กซออโตพลัส     
รานมิสเตอรคาร รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวีล รานชุนศิลป และรานอํานวยมอเตอรแอร กําหนด
ตัวอยางจํานวน 202 ราย โดยสุมตัวอยางแบบโควตา ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต  พบวาอุปกรณ    
ประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือ คือ ลําโพง โดยเลือก
ซ้ือวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD ยี่หอไพโอเนียร ซ้ือโทรทัศนติดรถยนตยี่หอไพโอเนียร ซ้ือลําโพง
ยี่หอไพโอเนียร และซ้ือจานดาวเทียมยี่หอยูบีซี อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ
ความสวยงามท่ีซ้ือ คือ ชุดไฟหรือไฟสี โดยผูตอบแบบสอบถามทราบยี่หอของฟลมกรองแสงที่ซ้ือ
เทานั้น โดยซ้ือฟลมกรองแสงยี่หอสามเอ็ม วัตถุประสงคในการซื้ออุปกรณประดับยนต คือ เพื่อ
ความสวยงามของรถ บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือบุคคลท่ีมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลใน      
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ ตัวเอง มีลักษณะการตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง ซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตในโอกาสที่ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 
12.00 น. เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตในวันเสาร-วันอาทิตย นิยมเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตและ
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ติดต้ังอุปกรณประดับยนตในวันเดียวกัน ถาหากไมใชวันเดียวกันจะติดต้ังอุปกรณประดับยนตใน
เวลา 8.00 – 12.00 น. ติดต้ังอุปกรณ ประดับยนตในวันเสาร – วันอาทิตย นิยมซ้ืออุปกรณ      
ประดับยนตจากรานอํานวยมอเตอรแอร ใชบริการรานอุปกรณประดับยนตจากรานอํานวยมอเตอร
แอรบอยท่ีสุด เหตุผลในการเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดเนื่องจาก
ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป มีคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 10,000 
บาท มีวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิต ผูตอบแบบสอบถามได
ทดลองใชอุปกรณประดับยนตในประเภทเดียวกันกอนท่ีจะมีการซ้ือ มีการซ้ือซํ้าในอุปกรณ  
ประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ  มีการซื้ออุปกรณประดับยนตจากรานเดิม  ผูตอบ
แบบสอบถามมีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี ทราบขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ
ประดับยนตจนทําใหเกิดความสนใจและตัดสินใจซ้ือจากแผนพับหรือใบปลิว มีการประเมิน
ทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจ
ภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต และความตองการภายหลัง  การซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ    
มีการรับประกันสินคา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตเรียง
ตามลําดับคาเฉล่ียโดยรวม ไดแก ดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก
ท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ  ดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด 
คือ มีสวนลดให  ดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก
ท่ีสุด คือ มีความรวดเร็วในการทํางาน  ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ มีเง่ือนไขการบริการหลังการขาย  ดานบุคคลผูใหบริการ ปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ พนักงานมีความชํานาญในงาน  ดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ การสงเสริมการขาย  และดาน
ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก คือ มีอากาศถายเท และ     
มีแสงสวางเพียงพอ 
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ABSTRACT 

 
 This independent study aimed to study consumer buying behavior towards car 

accessories in Mueang Chiang Mai district. The study samples were consumers who owned 
private automobiles (sedans) and/or private trucks (pickup trucks) and were the automobile 
accessories buyers of 5 automobile accessories shops. The shops were Max Auto Plus, Mister 
Car, Ying Charoen Yont Air Four Wheel, Choonsinlp, and Amnuay Motor Air. The amounts of 
samples were 202 consumers specified by using quota sampling. Questionnaires were the 
instrument used. The data were analyzed using descriptive statistics which were frequency, 
percentage, and mean. 
 The study results for the behavior of the consumers in buying car accessories found 
that, according to the questionnaires, the type of car accessories for entertainment which the 
consumers bought were speakers, the products made by Pioneer which were car radios or CD, 
DVD players, car televisions, and speakers and dish aerials by UBC. The types of car accessories 
used for decoration were headlights or color headlights. The samples who answered the 
questionnaires, only the brand name of window films was recognized which was 3M. The 
purpose of buying car accessories was to decorate the car. The people affecting the decision 
making or participation in making a decision to buy car accessories was themselves. The decision 
making model was individual. The car accessories were purchased on occasions when there were 
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needs for additional decoration. The time for buying car accessories was between 8:00 a.m. – 
12:00 p.m. on Saturday and Sunday. It was likely that the car accessories were bought and set up 
at the same day. If not, it would be set up between 8:00 a.m. – 12:00 p.m. on Saturday and 
Sunday. The consumers most frequently bought the car accessories from the shop Amnuay Motor 
Air. The reason in choosing this shop to buy the car accessories was because of the well-known 
popularity of the shop. The cost of buying car accessories per time was below 10,000 baht. The 
payment method for purchasing the car accessories was credit card. The consumers who answered 
the questionnaire revealed that the car equipments in the same types were tested before 
purchasing. There was a repeat in buying the same type of product as well as bought the products 
from the same shop. The questionnaires showing the characteristics of the consumers showed that 
there was a preference for modernity and technology, and that the customers received information 
concerning the car accessories from brochures or leaflets and this led to the interest and decision 
making in buying. The criteria used in making a decision for the purchase alternatives were the 
product qualification, the preference after buying the car accessories and the needs after buying 
the car accessories such as product guarantee. 
 The services marketing mix factors affecting the decision making in buying the car 
accessories sequenced by mean total scores were the products. The sub-factor with the highest 
mean and the most effect was the product quality. Regarding the price, the sub-factor with the 
highest mean and the most effect was a discount. Regarding the services processes, the sub-factor 
with the highest mean and the most effect was the speed in giving services. Regarding the 
distribution channels, the sub-factor with the highest mean and the most effect was the after-sales 
service terms and conditions. Regarding the service staff, the sub-factor with the highest mean 
and the most effect was the fact that the staff had skills in operating. Regarding the marketing 
promotion, the sub-factor with the highest mean and the most effect was the distribution 
promotion. Regarding the physical features, the sub-factor with the highest mean and the most 
effect was the air circulation and sufficient lighting. 


