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บทคดัย่อ 
  

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัอี๘๕ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมได้
จากการเก็บแบบสอบถามจากผูท่ี้เป็นเจา้ของรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัอี๘๕ หรือเป็นผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั 
อี๘๕ ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัอี๘๕ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน 
โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และ
ค่าสถิติ t-test 

 จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัอี๘๕ ส่วนใหญ่เป็น
ผูใ้ช้รถยนต์ เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 32 - 38 ปี มีสถานภาพโสด จบระดบัการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย/กิจการส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท ขนาด
ของครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัและใช้รถยนต์คนัน้ีร่วมกนั 4 คน นิยมใช้รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี ๘๕ 
ยีห่อ้ HONDA รุ่น CRV มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใช้น ้ ามนัอี๘๕  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ รองลงมาดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
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ส าหรับผลการศึกษาปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัอี๘๕  มีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุด และช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั  ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ  ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการจดัโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ ของแถม
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ เป็นตน้  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง   
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to study marketing mix affecting consumers in Mueang 
Chiang Mai district towards purchasing E85 compatible vehicles. Primary data were collected by 
the questionnaires distributed to 200 owners of E85 compatible vehicles or users of the E85 
compatible vehicles who engaged in the purchasing decision of E85 compatible vehicles. Statistics 
being applied to analyze data were frequency, percentage, means, standard deviation and t-test.  

The findings presented that most consumers who purchased the E85 compatible 
vehicles were also the users. The majority were female in the age of 32-38 years old and single. 
They graduated in the bachelor’s degree and were self-employed/business owner, whose average 
monthly income were 15,001-25,000 Baht. They stayed with 4 family members who also shared the 
use of the vehicle. The brand of E85 compatible vehicle that they mostly preferred was CRV model 
of HONDA.  

The results of the study on marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai 
district towards purchasing E85 compatible vehicles suggested that in the overall view, the 
respondents ranked marketing mix of the studied product at high level as follows: product, price, 
promotion, and place, respectively. 

Hereafter were shown the highest sub-market mix factors affecting consumers in 
Mueang Chiang Mai district towards purchasing E85 compatible vehicles. In product factor, the top 
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sub-factor was to be the product that needed the cheapest gasoline and that saved the customers’ 
money. In price factor, the top sub-factor was the reasonable price comparing to its quality. In 
promotion factor, the top sub-factor was the offer of promotions such as 0% of interest and free car 
accessories, for example. In place factor, the top sub-factor was its reliability and fame.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัรถยนต์นับเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงในกำรด ำรงชีวิตของคนในเมือง
หลวง คงตอ้งยอมรับวำ่รถยนต์เป็นอุปกรณ์ในกำรด ำรงชีวิตของคนยุคใหม่ นอกจำกน้ีแลว้รถยนตย์งั
เป็นตวัแสดงฐำนะทำงสังคมและควำมส ำเร็จของผูเ้ป็นเจำ้ของอีกดว้ย 

รำยงำนสถิติกำรขำยรถยนตเ์ดือนพฤศจิกำยน 2555 มีปริมำณกำรขำยทั้งส้ิน 148,243 คนั 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 477.6 ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 77,743 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 509.9 รถเพื่อกำรพำณิชย ์
70,500 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 445.8 รวมทั้ งรถกระบะขนำด 1 ตนั ในเซกเมนท์น้ี จ  ำนวน 60,805 คัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 621.2 (หนงัสือพิมพบ์ำ้นเมือง, 2556 ออนไลน์) 

จำกรำยงำนดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำยอดกำรจ ำหน่ำยรถยนต์มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่ำง
รวดเร็วและต่อเน่ือง จำกควำมต้องกำรใช้รถยนต์ท่ีมีมำกข้ึนย่อมส่งผลโดยตรงต่อปริมำณกำรใช้
พลงังำนเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มมำกข้ึน และจำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัท่ีมีรำคำสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อผูใ้ช้รถยนต์ท่ีตอ้งแบกภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มมำกข้ึนตำมไปดว้ย เน่ืองจำกควำมผนั
ผวนของรำคำพลงังำนท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงพอสมควรส ำหรับอุตสำหกรรม
ยำนยนตท์ั้งดำ้นกำรผลิตและกำรบริโภค กล่ำวคือ ส่วนของผูป้ระกอบกำรนั้นไดมี้ควำมพยำยำมคิดคน้
และพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตรถยนต์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์พลงังำนของโลก และกำร
รักษำส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน และผูบ้ริโภคเองหันมำให้ควำมสนใจรถยนต์ท่ีใช้พลงังำนทำงเลือกใหม่
โดยเฉพำะน ้ ำมนัอี๘๕หรือท่ีเรียกว่ำ Flex Fuel Vehicle (FFV) ซ่ึงเป็นรถยนต์ท่ีถูกออกแบบมำให้
สำมำรถใช้ได้กับน ้ ำมนัอี๘๕ หรือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของเอทำนอลร้อยละ85กับน ้ ำมัน 
เบนซิน ไร้สำรตะกัว่ ร้อยละ 15 ท  ำให้เคร่ืองยนตท่ี์ใชมี้สมรรถนะสูงข้ึน เผำไหมไ้ดส้ะอำดกวำ่น ้ ำมนั 
เบนซิน ลดมลภำวะจำกไอเสียรถยนต ์และมีรำคำถูกกวำ่น ้ำมนัเช้ือเพลิงทัว่ไป  
 ปัจจุบนั ผูป้ระกอบกำรตลำดรถยนตใ์นประเทศไทย ท่ีสำมำรถผลิตรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ำมนัอี
๘๕ มีทั้งหมด 6ค่ำยรถยนตช์ั้นน ำไดแ้ก่ ค่ำยรถยนตฮ์อนดำ้รุ่น Accord ,CRV, Civic (Model Change-
2012-2013) Jazz Hybrid, City CNG ,Civic Hybrid ส่วนค่ำยรถยนต์โตโยตำ้มีรุ่น Altis1.8ค่ำยรถยนต์
มิตซูบิชิมีรุ่น  Lancer EX (2011)ส่วนในค่ำยรถยนต์เชพโรเลตมีรุ่น Cativa Minor Change (FFV-
2012), Cruze E85, Sonicค่ำย Mazda รุ่น New Mazda 3 และค่ำยรถยนตว์อลโว ่มีรุ่น Volvo S60 Drive 
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(FFV-2012), Volvo s80 Drive เป็นตน้ซ่ึงจำกกระแสกำรตอบรับของผูผ้ลิตจะท ำให้ปีน้ีจะมีรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ำมนัอี๘๕ มำกข้ึน 

 ปีน้ีคำดวำ่น่ำจะมีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ำมนัอี๘๕  เพิ่มข้ึนจำกเดิมอีกหลำยรุ่น จำกรำคำน ้ ำมนัท่ี
แพงข้ึนเร่ือยๆ และผูบ้ริโภคก็มองหำกำรประหยดัเงินมำกข้ึน รวมถึงแนวโน้มตำมกำรพฒันำให้
สอดคล้องอัตรำภำษีอีกด้วยจำกข้อมูลในเร่ืองสัดส่วนของรถยนต์ท่ีใช้น ้ ำมนัอี๘๕ สำมำรถแบ่ง
สัดส่วนในกำรจ ำหน่ำย  Honda Civicในช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ีคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 41 ของกลุ่ม 
รองลงมำคือ Toyota Altis คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ29 ของกลุ่ม ในส่วน Chevrolet Cruze คิดเป็นส่วน
แบ่งร้อยละ20 ของกลุ่มและอ่ืนๆ คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ12 ของกลุ่ม เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีผูผ้ลิตรถยนตแ์ต่ละค่ำยก็ตอบสนองนโยบำยพลงังำนทดแทนของรัฐบำล 
เป็นอยำ่งดี ไม่วำ่จะเป็นค่ำยรถยนตจ์ำกญ่ีปุ่น ยโุรป หรืออเมริกำ สถิติกำรจ ำหน่ำยรถยนต ์FFV  
ท่ีใช้น ้ ำมนัอี๘๕ มีกำรขยำยตวัมำกข้ึนกว่ำปีท่ีแล้ว จำกจ ำนวนประมำณ 1,000 คนัในปีท่ีแล้วเป็น 
3,000 คันในปีน้ี นับว่ำเพิ่มข้ึนมำถึงร้อยละ200 ในด้ำนกำรแข่งขนัรถยนต์ท่ีใช้น ้ ำมันอี๘๕ มีกำร
แข่งขนัในเร่ืองของรำคำท่ีมีกำรจูงใจในกำรตดัสินใจซ้ือรวมถึงตรำยีห่้อและกำรส่งเสริมกำรตลำด ไม่
วำ่จะเป็นแคมเปญไม่มีดอกเบ้ียนำนถึง 60 เดือน หรือดำวน์นอ้ยผ่อนช ำระระยะยำวเป็นตน้ ส่ิงเหล่ำน้ี
เป็นแหล่งจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในกำรเลือกซ้ือรถยนตท่ี์ใช้น ้ ำมนัอี๘๕ไดง่้ำยข้ึน (หนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2556 ออนไลน์) 
 จำกข้อมูลเบ้ืองต้นในเร่ืองรถยนต์ท่ีใช้น ้ ำมันอี๘๕ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงำน
ทำงเลือกใหม่อยูใ่นขณะน้ี ท ำให้ผูศึ้กษำมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำเร่ืองส่วนประสมกำรตลำดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ำมนัอี๘๕ เน่ืองจำกผลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลท่ี
ช่วยให้ผูป้ระกอบกำรกิจกำรร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำย รวมถึงภำครัฐบำลใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุงและ
พฒันำกำรวำงแผนกำรตลำดใหเ้หมำะสมกบัลูกคำ้เป้ำหมำยใหม้ำกข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษำส่วนประสมกำรตลำดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรซ้ือ

รถยนตท่ี์ใชน้ ้ำมนัอี๘๕ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. ท ำใหท้รำบส่วนประสมกำรตลำดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำร 

ซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ำมนัอี๘๕  
 2. สำมำรถใช้เป็นขอ้มูลส ำหรับผูป้ระกอบกำรในกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำดเพื่อให้

สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
 ส่วนประสมกำรตลำด หมำยถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจำรณำประกอบกำรตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์๘๕ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดำ้นรำคำ (Price) ปัจจยัดำ้นกำรจดั
จ ำหน่ำย (Place) ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  
 รถยนต์ที่ใช้น ้ำมันอี๘๕ หมำยถึง รถยนต์ท่ีถูกออกแบบมำให้สำมำรถใช้ไดก้บัน ้ ำมนัอี
๘๕ หรือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของเอทำนอลร้อยละ85 กบัน ้ ำมนัเบนซินไร้สำรตะกัว่ร้อยละ15
ท่ีเรียกว่ำ Flexible Fuel Vehicle หรือ รถ FFV ท ำให้เคร่ืองยนต์ท่ีใช้มีสมรรถนะสูงข้ึน เผำไหม้ได้
สะอำดกวำ่น ้ำมนัเบนซิน ลดมลภำวะจำกไอเสียรถยนต ์และมีรำคำถูกกวำ่น ้ำมนัเช้ือเพลิงทัว่ไป  
 ผู้บริโภค หมำยถึง เจำ้ของหรือผูใ้ชเ้ป็นประจ ำและผูซ้ื้อหรือผูมี้ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ
ซ้ือทั้งเพศชำยและเพศหญิง ในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีควำมสนใจและตอ้งกำรซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ำมนัอี
๘๕ ดว้ยตวัเอง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
 ในการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 

ต่อการซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันอี๘๕ ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
2.1. แนวคิด และทฤษฎ ี 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) หมายถึง
ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  
 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ เช่น บรรจุ
ภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้  ผลิตภณัฑ์
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) หรือคุณค่า (Value)ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนด
กลยุทธ์ ด้านผลิตภณัฑ์ ตอ้งพยามยามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product 
Differentiation) และความแตกต่างทางการแข่งขัน  (Competitive Differentiation) องค์ประกอบ 
(คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพการบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and 
Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน กลยทุธ์
เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product line)  
 ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product 
ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า(Value) ของผลิตภณัฑ์กบั
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ราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกล
ยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงต้องพิจารณาการ
ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นั้น ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งการแข่งขนัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ  
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ
ตราสินคา้ บริการ ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ า 
(Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็น
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ
ติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน 
(No personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ
หลายเคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated 
Marketing Communication IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัในเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
  1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอและส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 
  2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อ
พยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือสินคา้หรือบริการ ดว้ยการขายแบบเผชิญหนา้โดยตรง ใช้
โทรศพัท ์หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อใหเ้กิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ลูกคา้  
 3) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้ นท่ีกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ
หรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และ
การขายโดยใชพ้นกังานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ ทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย
หรือบุคคลอ่ืนในช่องการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขายมีทั้งส้ิน 3 รูปแบบ คือ 
    3.1) การกระตุ้นผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer 
Promotion)  
    3.2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) 
    3.3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย 
 (Sale Force Promotion) 
 4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ (Direct Response Marketing) 
การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง 
(Online Advertising) มีความหมายต่างกนั ดงัน้ี 
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 4.1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงกับผูซ้ื้อ และท าให้ตอบสนองทันที ทั้ งน้ีต้องอาศยัฐานข้อมูลลูกค้าและใช้ส่ือต่าง ๆ เพื่อ
ส่ือสารโดยตรงกบัลูกค่า เช่น ใชส่ื้อโฆษณา และแคตตาล็อก 
 4.2) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) 
เป็นข่าวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟังหรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผูส่้ง
ข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใชจ้ดหมายตรง หรือส่ืออ่ืน เช่น นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ หรือป้ายโฆษณา  

     4.3) การตลาดเช่ือมตรง ห รือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) หรือ
การตลาดผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือ E-Marketing) เป็นการโฆษณาผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดย
มุ่งหวงัผลก าไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัในขอ้น้ีประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์ 
การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทางโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ์ 
ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 

 
 การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึ ง

ประกอบดว้ย สถาบนั และกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด 
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย
ตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  
 1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภคหรือหมายถึง 
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดั
จ าหน่าย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมหรืออาจจะใชช่้องทางตรง
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางจากผูผ้ลิต ผ่านคนกลางไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

 2) การกระจายสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical 
Distribution) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการ
เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งหวงัก าไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 พงศ์พันธ์ จ านงจิตร (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมือง เชียงใหม่ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ใหม่  โดยเก็บตัวอย่างจ านวน 308 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลกาศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี รถยนต์ท่ีซ้ือเป็นรถญ่ีปุ่น ยี่ห้อโตโยตา้ วตัถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อใช้
ส่วนตวั ผอ่นช าระเป็นรายเดือน ระยะเวลาในการผอ่นช าระ 60 เดือน ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ใหม่มีดังน้ี ขั้นตอนการเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความ
ตอ้งการ ส่ือท่ีท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดความคิดท่ีจะซ้ือรถยนต์ใหม่ในคร้ังแรกคือ 
โทรทศัน์ รองลงมาคืองานเปิดตวัรถยนต์/งานแสดงมอเตอร์โชว ์และอินเตอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซด์ โดย
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเร่ืองการออกแบบรถยนต ์สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ และระบบความปลอดภยั
ของรถยนต ์
 ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร หลงัจากท่ีผูต้อบแบบสอบถามสนใจท่ีจะซ้ือรถยนต์
ใหม่แลว้ ส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานขาย อินเทอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซต ์และนิตยสาร/
วารสาร ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ราคารถยนต์ และโปรโมชัน่พิเศษ เช่น 
การลดราคา มีของแถม 
 ขั้นตอนการประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ และตดัสินใจซ้ือ เหตุผลหลกัท่ีผูต้อบแบบถาม
ซ้ือรถยนตใ์หม่คือ ขนาดและรูปแบบรถยนตเ์หมาะกบัจุดประสงคข์องตนเองเป็นรถท่ีมีประสิทธิภาพ
และรูปลกัษณ์ของรถท่ีสวยงาม 
 ขั้นตอนการบริโภคอุปโภคสินคา้และประเมินผลหลงัซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
หาขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบกบัรถยนตใ์หม่ยี่ห้ออ่ืน โดยหาขอ้มูลเปรียบเทียบจากอินเทอร์เน็ต เช่น เวบ็
ไซด ์นิตยสาร/วารสาร และพนกังานขาย 
 
 นิตา ดิษฐบุญเชิญ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บตวัอย่างจ านวน 400 ราย ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจา้งและมี
รายได้ระหว่าง 20,001-30,0000บาท เหตุผลท่ีซ้ือรถยนต์อีโคคาร์เพราะประหยดัน ้ ามัน ชนิดของ
เคร่ืองยนต์ท่ีต้องการคือซ้ือเบนซิน และราคาต ่ากว่า 400,000 บาท วิธีการช าระเงินโดยจ่ายเป็นเงิน
ผอ่น 
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 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์พบวา่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นพบว่าให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดล าดบั
แรกในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์ภายนอกความสวยงาม การตกแต่ง รองลงมา มี
สีภายนอก/ ภายในให้เลือกได้ ด้านราคา ได้แก่ ราคาค่าบ ารุงรักษา รองลงมาราคาค่ารถยนต์ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ได้แก่ มีศูนย์บริการมีจ านวนมากเพียงพอต่อความต้องการ รองลงมามี
ศนูยบ์ริการหลงัการขายท่ีดีและบริการไดร้วดเร็ว ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ให้ส่วนลดเงินสด
การซ้ือ รองลงมาแถมประกนัภยัชั้น 1 ฟรี ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ พนักงานมีการอธิบาย
ผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน และมีบริการรับ-ส่ง เม่ือลูกคา้ตอ้งการน ารถเขา้มารับบริการซ่อม ดา้นพนกังานผู ้
ให้บริการ ไดแ้ก่ การติดต่อพนกังานขายมีความสะดวกและไดรั้บการตอบรับอยา่งรวดเร็ว พนกังาน
ขายมีความเป็นมืออาชีพในการจดัการการซ้ือ-ขายและพนักงานศูนยบ์ริการมีการติดต่อกลบัอย่าง
รวดเร็วเม่ือน ารถเขา้ซ่อม รองลงมามีบริการรถทดสอบขบัให้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ โชวรู์ม
สะอาด กวา้งขวาง รองลงมาพนกังานขายใหค้วามเอาใจใส่ติดตามก่อน/หลงัการขาย 
 
 ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจ และ
ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเติมน ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ E85 
ของผูข้บัข่ีรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ผูข้บัข่ีรถยนตท่ี์เติมน ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 32-38 ปี สถานภาพโสด/หยา่ร้าง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท  
 ผูข้บัข่ีรถยนต์ท่ีเติมน ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ E85 มีพฤติกรรมการใช้น ้ ามนัโดยมีค่าน ้ ามนัต่อ
เดือนเฉล่ีย 4,437 บาท โดยมีค่าน ้ ามนัต่อเดือนต ่าสุด 500 บาท และค่าน ้ ามนัต่อเดือนสูงสุด 12,000 
บาท ส่วนใหญ่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนร่วมดว้ย คือ น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยปัจจุบนัปัญหาท่ีพบ
ระหว่างใช้น ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ E85 มีปัญหาคือหาเติมยาก ส่วนใหญ่ผูข้บัข่ีรถยนต์ท่ีเติมน ้ ามนัแก๊ส
โซฮอล์ E85 ตั้งใจขบัไปเติมน ้ ามนั ท่ีสถานีบริการน ้ ามนั และพบวา่ตวัผูข้บัข่ีรถยนต์เองมีอิทธิพลใน
การเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 
 นพดล ศึกษากิจ  (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า นิสสัน ลิฟ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การออกแบบการศึกษาให้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูท่ี้สนใจซ้ือ
และผูท่ี้ครอบครองรถยนตส่์วนบุคคล ยี่ห้อนิสสันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป 
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เน่ืองจากเป็นผู ้ท่ีส ามารถมีใบอนุญาตขับ ข่ีรถยนต์ จ  านวนตัวอย่างเท่ ากับ  400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โดยใชค้่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวใน
กรณีท่ีพบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 28-37 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือในเร่ืองของการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตอ้งการรถยนตท่ี์สามารถจะประหยดัค่าใชจ่้ายไดเ้พิ่มข้ึน และเลือกท่ีจะ
คน้หาขอ้มูลจากตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์ริการ รวมทั้งตดัสินใจจากประโยชน์ท่ีได้รับเป็นหลัก
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการหลงัการขายและศูนยบ์ริการ มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่าอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นภาพลกัษณ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕  ในคร้ังน้ีมีระเบียบวธีิการศึกษาประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษา วธีิการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี๘๕ ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ด้าน
ราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้ของหรือผูใ้ชเ้ป็นประจ าและตอ้งมี 
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์๘๕ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

การศึกษาในคร้ังน้ี ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนและเป็นการเก็บตวัอย่างในทอ้งถ่ินของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ อา้งถึงในปี
2552 หนา้ 182 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย ใชว้ิธีการกระจายการเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ี
ก าลงัมาซ้ือรถยนต์จากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่และสถานีบริการน ้ ามนัท่ีมี 
น ้ ามัน อี๘๕ จ าหน่ายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาเลือกท าการเก็บตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 
   
3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบ 
ถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 200 ราย 
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 3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค  าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัว และยี่ห้อ
รถยนตอี์๘๕ ท่ีเลือกซ้ือ  
 ส่วนที ่2 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ โดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบตามล าดบัการใหค้วามส าคญั (Rating Scale) 5, 
4, 3, 2, และ 1 โดยแบ่งการศึกษาปัจจยัออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยั
ดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย/สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย (Promotion) 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับวจิยัทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
                       ส่วนที่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งคือ เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัว และยีห่อ้รถยนตอี์๘๕ 
ท่ีเลือกซ้ือ  
                         ส่วนที ่2 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) ใชอ้ธิบายส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือก
ซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชม้าตรวดัของ
Rating Scale (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2549) ในการวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั โดยแต่ละระดบัมีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนดงัน้ี 
 ระดับทีม่ีผล            คะแนน 
 มากท่ีสุด   5    
 มาก   4 
 ปานกลาง   3    
 นอ้ย                                                     2 
 นอ้ยท่ีสุด                       1 
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                            คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาแปลความหมายระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ โดยยดึ
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (ประคอง  กรรณสูตร, 2542) 
 ระดับค่าเฉลีย่  ระดับทีม่ีผล 
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ย  
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีผลในระดบัปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีผลในระดบัมาก 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
                           ส่วนที ่3 หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทดสอบ
โดยใชค้่า t –test ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
3.4 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 สถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ โชว์รูมจ าหน่ายรถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่เช่น โชวรู์มฮอนดา้ โชวรู์มโตโยตา้ เป็นตน้ และสถานีบริการน ้ ามนัท่ีมีน ้ ามนัอี๘๕ จ าหน่าย
อาทิเช่น สถานีบริการน ้ามนัปตท.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สถานีบริการน ้ ามนัปตท. ถนนสาย เชียงใหม่ 
– แม่โจ ้สถานีบริการน ้ ามนับางจาก ใกลแ้ยกสนามบิน/นิยมพานิช สถานีบริการน ้ ามนับางจากถนน
ซุปเปอร์ไฮเวยเ์ชียงใหม่-ล าปาง (ใกลห้้างสรรพสินคา้แมคโคร) และสถานีบริการน ้ ามนับางจากแยก 
ถนนซุปเปอร์ไฮเวยเ์ชียงใหม่-ล าปาง/วงแหวนรอบกลาง ทั้งน้ียงัมีศูนยบ์ริการล้างอดัฉีดรถยนต์ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ โดยแบ่งการวเิคราะห์และแสดงผลการศึกษาคร้ังน้ีออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.1 - 4.9) 
 ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ

ซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ (ตารางท่ี 4.10 - 4.15) 
 ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ

รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ จ าแนกตามอาย ุเพศ ระดบัรายได ้และการศึกษา  (ตารางท่ี 4.16 - 4.35) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 97 48.5 

หญิง 103 51.5 

รวม 200 100.0 
   

 จากตารางท่ี 4.1แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 ชุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม      
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.5 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18 - 24 ปี 35 17.5 

25 - 31 ปี 81 40.5 

32 - 38 ปี 46 23.0 

39 - 45 ปี 25 12.5 

46 ปีข้ึนไป 13 6.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 ชุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม      

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ 25-31 ปี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือช่วงอาย ุ32-38ปี 
จ  านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ  23.0 ช่วงอาย ุ18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5 ช่วงอาย ุ39-45 ปี จ  านวน     
25 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.5 และช่วงอาย ุ46 ปีข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 97 48.5 

สมรส/อยูด่ว้ยกนั 87 43.5 

หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 16 8.0 

รวม 200 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.3 แบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 200 ชุด พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม     

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5และมีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 30 15.0 

ปริญญาตรี 119 59.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 51 25.5 

รวม 200 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.4 แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 ชุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมามีการศึกษาใน
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และมีการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คา้ขาย/กิจการส่วนตวั 75 37.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 50 25.0 

นิสิต/นกัศึกษา 38 19.0 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 36 18.0 

อ่ืนๆ  1 0.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 ชุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตวั จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 29 14.5 

15,001-25,000 บาท 75 37.5 

25,001-35,000 บาท 49 24.5 

35,001-45,000 บาท 28 14.0 

45,001-55,000 บาท 13 6.5 

55,001 บาทข้ึนไป 6 3.0 

รวม 200 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.6 แบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 200 ชุด พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม      
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 25,001-35,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 35,001-45,000 บาทจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ในช่วง 45,001-55,000 บาทจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 
55,001 บาทข้ึนไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 18 

ตารางที ่4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกขนาดของครอบครัว 
ท่ีใชร้ถยนตค์นัน้ีร่วมกนั 

ขนาดของครอบครัวทีใ่ช้รถยนต์คันนีร่้วมกัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

2 คน 55 27.5 

3 คน 54 27.0 

4 คน 62 31.0 
5 คนข้ึนไป 24 12.0 

อ่ืนๆ  5 2.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.7 แบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 200 ชุด พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่มีขนาดของครอบครัวท่ีใช้รถยนต์คนัน้ีร่วมกัน 4 คน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0
รองลงมามีขนาดของครอบครัวท่ีใช้รถยนต์คนัน้ีร่วมกนั 2 คน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5
ขนาดของครอบครัวท่ีใช้รถยนต์คนัน้ีร่วมกนั 3 คน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ขนาดของ
ครอบครัวท่ีใช้รถยนตค์นัน้ีร่วมกนั 5 คนข้ึนไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และอ่ืนๆ คือไม่มี
คนในครอบครัวใชร้ถคนัน้ีร่วมกนั จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 19 

ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกยีห่อ้รถยนตอี์๘๕ 
ยีห้่อรถยนต์อ๘ี๕ จ านวน (คน) ร้อยละ 

HONDA 124 62.0 

TOYOTA 28 14.0 

CHEVROLET  17 8.5 

MITSUBISHI 16 8.0 

MAZDA 14 7.0 

VOLVO 1 0.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 แบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 200 ชุด พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม     

ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ยี่ห้อ HONDA มากท่ีสุด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือยี่ห้อ 
TOYOTA จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ยี่ห้อ CHEVROLET จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5
ยีห่อ้ MITSUBISHI จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ยีห่้อ MAZDAจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0
และยีห่อ้ VOLVO จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกรุ่นรถยนตอี์๘๕ 
รุ่นรถยนต์อ๘ี๕ จ านวน (คน) ร้อยละ 

HONDA CRV  30 15.0 

HONDA NEW CIVIC (2012-2014) 29 14.5 

TOYOTA NEW ALTIS (2013-2014) 28 14.0 

MITSUBISHI LANCER EX 16 8.0 

HONDA JAZZ HYBRID   16 8.0 

HONDA ACCORD 14 7.0 

HONDA NEW CITY 2014   14 7.0 

MAZDA NEW MAZDA 3 (2014) 14 7.0 

HONDA CITY CNG   13 6.5 

CHEVROLET CRUZE 11 5.5 

HONDA CIVIC HYBRID   8 4.0 

CHEVROLET  CATIVA MINOR CHANGE             5 2.50 

CHEVROLET SONIC 1 0.50 

VOLVO S60 DRIVE (FFV-2012) 1 0.50 
 
 จากตารางท่ี 4.9 แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 ชุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใชร้ถยนตรุ่์น HONDA CRVมากท่ีสุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมาคือ HONDA 
NEW CIVIC (2012-2014) จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และรุ่นTOYOTA NEW ALTIS (2013-
2014) จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  
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ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ 
 ซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ ี๘๕ 
 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูบ้ริโภคจ านวน 200 ชุดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) 

ระดบัความส าคญัผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

ล าดบั
ที่ 
 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด 

1.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ า้มัน 
เช้ือเพลิงที่มีราคาถูกที่สุดเม่ือเทียบกบั
น ้ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้
ผูบ้ริโภคประหยดั 

จ านวน  3 31 129 37 4.00 1 
ร้อยละ 

 1.5 15.5 64.5 18.5 มาก  

2.รถยนตอี์ ๘๕สามารถรองรับน า้มัน
เบนซินอืน่ๆได้ตั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป 

จ านวน  1 62 101 36 3.86 2 
ร้อยละ  0.5 31.0 50.5 18.0 มาก  

3.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่า
ออกเทนสูงกวา่ท าให้เคร่ืองยนต์เดนิเรียบ
มากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป 

จ านวน  10 66 87 37 3.76 5 
ร้อยละ 

 5.0 33.0 43.5 18.5 มาก  

4.ระบบเคร่ืองยนตข์องรถยนตอี์๘๕ท าให้
การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกดิ
ควนัด าช่วยยดือายุการใช้งานของรถยนต์ 

จ านวน  5 68 97 30 3.76 5 
ร้อยละ 

 2.5 34.0 48.5 15.0 มาก  

5.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตรั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม 
Green Energy ช่วยลดมลพษิทางอากาศและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

จ านวน  4 64 89 43 3.86 2 
ร้อยละ 

 2.0 32.0 44.5 21.5 มาก  

6.รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์
ตั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี 

จ านวน  5 60 108 27 3.79 4 
ร้อยละ  2.5 30.0 54.0 13.5 มาก  

7.รถยนต์อี ๘๕มีการออกแบบรูปลักษณ์
ภายนอกและภายในของรถยนต์สวยงาม
และน่าดึงดูดใจ 

จ านวน 2 5 53 106 34 3.83 3 
ร้อยละ 

1.0 2.5 26.5 53.0 17.0 มาก  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83 
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี
๘๕ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย 3.83 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัคือ รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใช้
น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให ้ ผูบ้ริโภค ประหยดั  
(ค่าเฉล่ีย 4.00)  รถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับน ้ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป  (ค่าเฉล่ีย 3.86)  
รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.86)  รถยนต์อี ๘๕ มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในของรถยนต์
สวยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.83)  รถยนต์อี ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 1500 ถึง 2000    
ซีซี  (ค่าเฉล่ีย 3.79)  รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกวา่ท าให้เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบ
มากกว่ารถยนต์เบนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.76)  ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ และท าให้การเผา
ไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยดือายกุารใชง้านของรถยนต ์(ค่าเฉล่ีย 3.76)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใช้น ้ ามนัอี๘๕ 
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75 ในปัจจยัย่อยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัคือราคาของรถยนต์เหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์ อี ๘๕ มีความคุม้ค่าและประหยดั
ต่อการเข้ารับบริการท่ีศูนย์บริการแต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.79) และรัฐบาลส่งเสริมโดยลดภาษี
สรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ ท าใหร้าคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านราคา  
(Price) 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

ล าดบั
ที่ 
 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1.รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาเหมาะสม
เมื่อเทียบกบัคุณภาพ 

จ านวน 1 3 61 105 30 3.80 1 

ร้อยละ 0.5 1.5 30.5 52.5 15.0 มาก  
2.ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษี
สรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ ท าให้
ราคารถยนตอี์๘๕ มีราคาถูกลง 

จ านวน 2 4 78 89 27 3.68 3 
ร้อยละ 

1.0 2.0 39.0 44.5 13.5 
มาก  

3.ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของ
รถยนตอี์ ๘๕มีความคุม้ค่าและ
ประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ี
ศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง 

จ านวน 1 6 54 113 26 3.79 2 
ร้อยละ 

0.5 3.0 27.0 56.5 13.0 
มาก  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 
มาก 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  
(Place) 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

ล าดบัที่ 
 น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 

1.จ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ 
๘๕มีทางเลอืกที่หลากหลายต่อ
ความตอ้งการของประชาชน 

จ านวน 
3 10 91 79 17 3.49 2 

ร้อยละ 1.5 5.0 45.5 39.5 8.5 ปานกลาง  

2.ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มี
ความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง 

จ านวน  12 76 88 24 3.62 1 
ร้อยละ  6.0 38.0 44.0 12.0 มาก  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.56 
มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี๘๕โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56 ในปัจจยัย่อย ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีความน่าเช่ือ
และมีช่ือเสียง (มีค่าเฉล่ีย 3.62) และให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางคือ จ านวนศูนย์
จ  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความต้องการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  
(Promotion) 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

ล าดบัที่ 
 น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มากที่สุด 

1.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการจดั
โปรโมช่ัน เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์
ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็น
ตน้ 

จ านวน 
1 6 62 108 23 3.73 1 

ร้อยละ 

0.5 3.0 31.0 54.0 11.5 
มาก  

2.บริษทัผู้ผลติรถยนต์อ ี๘๕
ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์ ๘๕ในเร่ือง
ความประหยดั สมรรถนะของ
เคร่ืองยนตท่ี์มีความปลอดภยัสูงท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 

จ านวน 
1 6 114 63 16 3.44 5 

ร้อยละ 

0.5 3.0 57.0 31.5 8.0 

ปานกลาง  

3.ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีการ
รับประกนัรถยนต์อ ี๘๕ตาม
ระยะทางหรือตามจ านวนปี 

จ านวน 
 9 76 101 14 3.60 2 

ร้อยละ 
 4.5 38.0 50.5 7.0 มาก  

4.บริษทัผู้ผลติรถยนต์อ ี๘๕มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
หลากหลายช่องทางเพ่ือดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค 

จ านวน 1 6 94 77 22 3.57 3 

ร้อยละ 

0.5 3.0 47.0 38.5 11.0 
มาก  

5.ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษี
สรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ลงเพื่อ
กระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ 

จ านวน 3 11 87 83 16 3.49 4 

ร้อยละ 
1.5 5.5 43.5 41.5 8.0 

ปานกลาง  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.56 
มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัอี๘๕โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัคือ บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี ๘๕ มี
การจดัโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นต์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73)
ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕  มีการรับประกนัรถยนต์อี ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 
3.60)บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.57)  ส่วนปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
คือ ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนต์อี ๘๕ 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) บริษัทผูผ้ลิตรถยนต์อี ๘๕ประชาสัมพันธ์รถยนต์อี ๘๕ ในเร่ืองความประหยดั 
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สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความปลอดภยัสูงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ จ าแนกตามปัจจยัอ่ืนๆ 

ปัจจัยอืน่ๆ 
(Others) 

ระดบัความส าคญัผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

ล าดบัที่ 
 น้อยที่สุด น้อย ปาน

กลาง 
มาก มากที่สุด 

1.ดา้นภาษีสรรพสามิต
รถยนตอี์๘๕ มีราคาถูก 

จ านวน 1 12 74 95 18 3.59 3 

ร้อยละ 0.5 6.0 37.0 47.5 9.0 มาก  
2.มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆ 
แนะน าบอกต่อให้ใชร้ถยนตอี์
๘๕ 

จ านวน 1 15 93 70 21 3.48 5 

ร้อยละ 
0.5 7.5 46.5 35.0 10.5 ปานกลาง  

3.ใชร้ถยนตอี์๘๕ ซ่ึงเป็น
รถยนตท่ี์ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวน  9 65 96 30 3.74 1 

ร้อยละ  4.5 32.5 48.0 15.0 มาก  

4.ใชร้ถยนตอี์๘๕ อยูแ่ลว้แต่
ตอ้งการซ้ือเพ่ิมอีกคนั 

จ านวน 5 12 66 88 29 3.62 2 
ร้อยละ 2.5 6.0 33.0 44.0 14.5 มาก  

5. จ านวนสถานีบริการน ้ามนั
อี๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตอี์ 
๘๕ มากข้ึน 

จ านวน 1 9 98 72 20 3.51 4 
ร้อยละ 

0.5 4.5 49.0 36.0 10.0 
มาก  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.59 
มาก 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ  (Others) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนั 
อี๘๕โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.59 ในปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเรียงล าดับคือ  ใช้รถยนต์อี๘๕ ซ่ึงเป็นรถยนต์ท่ีค  านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.74) ใชร้ถยนตอี์๘๕ อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นภาษี
สรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ มีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.59) จ  านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี๘๕ มีเพิ่มข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคหันมาใช้รถยนต์อี ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.51)  ส่วนปัจจัยท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ มีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆ แนะน าบอกต่อให้ใช้รถยนต์อี๘๕ 

(ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 ตารางสรุประดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี๘๕ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.83 มาก 

ดา้นราคา 3.75 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.56 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.56 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี ๘๕ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.83 
ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 3.75  ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 
3.56 เท่ากนั 
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ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมือง
 เชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ ี๘๕  จ าแนกตามเพศ  และอายุ  
 3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ ี๘๕  จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันัยส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
 (Product) 

เพศ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ชาย 
(n=97) 

หญิง 
(n=103) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีมีราคาถูกท่ี สุดเม่ือเทียบกับน ้ ามันเบนซิน
ประเภทอ่ืนๆช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั 

4.11 3.89 
2.486 0.014* 

(มาก) (มาก) 

2.รถยนต์อี๘๕ สามารถรองรับน ้ ามันเบนซิน
อ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป 

3.91 3.82 
0.923 0.357 

(มาก) (มาก) 
3.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเท
นสูงกว่าท าให้ เค ร่ืองยนต์เดินเรียบมากกว่า
รถยนตเ์บนซินทัว่ไป 

3.79 3.72 
0.656 0.513 

(มาก) (มาก) 

4.ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ท าให้การ
เผาไหม้ของเคร่ืองยนต์สะอาด ไม่เกิดควนัด า
ช่วยยดือายกุารใชง้านของรถยนต ์

3.82 3.70 
1.216 0.225 

(มาก) (มาก) 

5.รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 

3.88 3.83 
0.377 0.706 

(มาก) (มาก) 

6.รถยนต์อี๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้ งแต่ 
1500 ถึง 2000 ซีซี 

3.85 3.73 
1.183 0.238 

(มาก) (มาก) 

7.รถยนต์ อี๘๕  มีการออกแบบ รูปลักษ ณ์
ภายนอกและภายในของรถยนต์สวยงามและน่า
ดึงดูดใจ 

3.76 3.88 
-1.104 0.271 

(มาก) (มาก) 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 
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 จากตารางท่ี  4.16 พบว่าปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้
ความส าคญัในระดบั มาก ทุกปัจจยั  โดยเรียงล าดบั ตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั 
(ค่าเฉล่ีย 4.11)รถยนต์อี๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.91)
รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.88)  รถยนต์อี๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 
3.85)ระบบเคร่ืองยนตข์องรถยนตอี์๘๕ท าให้การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืด
อายุการใช้งานของรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย 3.82) รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกวา่ท า
ให้เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบมากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.79) และรถยนตอี์๘๕ มีการออกแบบ
รูปลกัษณ์ภายนอกและภายในของรถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญั ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบั มาก ทุก
ปัจจยั  โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ีรถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูก 
ท่ีสุด เม่ือเทียบกบัน ้ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั (ค่าเฉล่ีย 3.89) รถยนตอี์๘๕ 
มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในของรถยนต์สวยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.83)รถยนต์อี๘๕ สามารถรองรับน ้ ามันเบนซินอ่ืนๆได้ตั้ งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) รถยนตอี์๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 3.73) รถยนต ์
อี ๘๕ เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบมากกว่ารถยนต์เบนซิน
ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.72) และระบบเคร่ืองยนตข์องรถยนตอี์๘๕ท าให้การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด 
ไม่เกิดควนัด าช่วยยดือายกุารใชง้านของรถยนต ์(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบเพศกับปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์ พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั  เวน้แต่ ปัจจยัย่อยดา้น.รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์ท่ี
ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั   
มีความแตกต่างกนั  โดยเพศชายใหค้วามส าคญัมากกวา่หญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

ปัจจัยด้านราคา  
(Price) 

เพศ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ชาย 
(n=97) 

หญิง 
(n=103) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.รถยนต์อี  ๘๕  มีราคาเหมาะสมเม่ือเที ยบกับ
คุณภาพ 

3.84 3.77 

0.664 0.507 (มาก) (มาก) 

2.ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี
๘๕ ท าใหร้าคารถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง 

3.72 3.63 

0.831 0.407 (มาก) (มาก) 

3.ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์อี ๘๕มีความ
คุ้ม ค่ าแ ล ะป ระห ยัด ต่ อ ก าร เข้ า รั บ บ ริก าร ท่ี
ศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง 

3.76 3.81 

-0.419 0.675 (มาก) (มาก) 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญั
ในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.84) ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์ ๘๕มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้
รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.76) และภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนต ์  
อี๘๕ ท าใหร้าคารถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นราคาในระดบัมาก ทุกปัจจยั  
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์ ๘๕มีความคุม้ค่าและประหยดั
ต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.81) รถยนต์อี ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ ท าให้ราคารถยนต์
อี ๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบเพศกบัปัจจยัย่อยดา้นราคา
พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั   
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคญัของปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  
(Place) 

เพศ 

t-test 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

ชาย 
(n=97) 

หญงิ 
(n=103) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.จ านวนศูน ย์จ  าห น่ ายรถยนต์ อี  ๘๕ มี
ทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 

3.48 3.49 

-0.008 0.994 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.ศู น ย์จ  าห น่ าย รถ ยน ต์ อี ๘ ๕  มี ค ว าม
น่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง 

3.49 3.74 
-2.242 0.03* (ปานกลาง) (มาก) 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.18  พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต ์     
อี๘๕ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.49) และจ านวนศูนย์จ  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕ มี
ทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ในระดบั
มาก ทุกปัจจยั  โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี๘๕ มีความน่าเช่ือถือและมี
ช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.74) และจ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความ
ตอ้งการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบเพศกบัปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั  เวน้แต่ ปัจจยัยอ่ยดา้นศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์
อี๘๕ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง  มีความแตกต่างกนั  โดยเพศหญิงให้ความส าคญัมากกว่าเพศ
ชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมตลาด  
(Promotion) 

เพศ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ชาย 
(n=97) 

หญิง 
(n=103) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

1.บริษัทผู ้ผลิตรถยนต์อี  ๘๕มีการจัดโปรโมชั่น  เช่น
ดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต ์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็น
ตน้ 

3.63 3.83 

-1.939 0.054 มาก มาก 

2.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์ ๘๕
ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนตท่ี์มีความ
ปลอดภยัสูงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 

3.40 3.47 

-0.639 0.523 ปานกลาง ปานกลาง 

3.ศูนยจ์ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีการรับประกนัรถยนตอี์ ๘๕ 
ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี 

3.68 3.52 

1.612 0.109 มาก มาก 
4.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพ่ือ 
ดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

3.56 3.57 

-0.152 0.879 มาก มาก 

5.ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ 
ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ 

3.48 3.50 -0.096 0.924 

ปานกลาง มาก  
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.19  พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้
ความส าคัญในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ศูนย์จ  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการ
รับประกนัรถยนตอี์ ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 3.68)บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕มี
การจดัโปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.63)
บริษัทผูผ้ลิตรถยนต์อี ๘๕มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.56) และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือ ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษี
สรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.48) และบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์
อี ๘๕ ประชาสัมพันธ์รถยนต์อี ๘๕ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความ
ปลอดภยัสูงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ี  บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี ๘๕ มีการจดัโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนตเ์ป็นตน้  (ค่าเฉล่ีย 3.83) บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
หลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.57) ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีการรับประกนั
รถยนต์อี ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี  (ค่าเฉล่ีย 3.52) ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษี
สรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.50) และให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์ ๘๕ในเร่ืองความประหยดั 
สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความปลอดภยัสูงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.47)  
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบเพศกบัปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมตลาด  พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั   

 
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ท่ีใช้
น ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

ปัจจัยอืน่ๆ 
(Other) 

เพศ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ชาย 
(n=97) 

หญิง 
(n=103) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕มีราคาถูก 3.52 3.65 

-1.260 0.209 มาก มาก 

2. มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆ แนะน าบอกต่อใหใ้ช ้
    รถยนตอี์ ๘๕ 

3.43 3.51 

-0.718 0.473 ปานกลาง มาก 

3.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 3.77 3.70 

0.683 0.495 มาก มาก 

4.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพ่ิมอีกคนั 3.62 3.62 

-0.022 0.982 มาก มาก 

5.จ านวนสถานีบริการน ้ ามันอี ๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน 

3.60 3.42 

1.693 0.092 มาก ปานกลาง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ปัจจยัอ่ืนๆผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัในระดบั
มาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี คือใช้รถยนต์อี ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.77)ใช้
รถยนต์อี ๘๕ อยู่แล้วแต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.62)จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มี
เพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้รถยนต์อี ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.60)ด้านภาษีสรรพสามิตรถยนต ์      
อี ๘๕ มีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ มีคนรู้จกั เช่น 
เพื่อนๆ แนะน าบอกต่อใหใ้ช ้รถยนตอี์ ๘๕  (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ี คือ ใช้รถยนต์อี ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.70)ด้านภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕มี
ราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.65)ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.62)มีคนรู้จกั เช่น 
เพื่อนๆ แนะน าบอกต่อให้ใช้รถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.51)จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพิ่มข้ึน 
ท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งเพศชายและหญิง 
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 3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ ี๘๕  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันัยส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกช่วงอาย ุ

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) 

อายุ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

18 - 30 ปี 
(n=116) 

มากกว่า 30 ปี 
(n=84) 

1.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัน ้ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั 

4.03 3.96 -0.589 0.557 

มาก มาก   
2.รถยนต์อี ๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆได้ตั้งแต่ อี ๑๐ 
ข้ึนไป 

3.84 3.89 -2.141 0.034** 
มาก มาก   

3.รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้
เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบมากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป 

3.84 3.63 -0.386 0.700 

มาก มาก   

4.ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ท าให้การเผาไหม้
ของเคร่ืองยนต์สะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายุการใช้
งานของรถยนต ์

3.71 3.83 -1.355 0.178 

มาก มาก 
 

 

5.รถยนต์อี  ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ ส่ิงแวดล้อม Green 
Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลก
ร้อน 

3.84 3.88 0.198 0.843 

มาก มาก 
 

 

6.รถยนต์อี ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 1500 ถึง 
2000 ซีซี 

3.80 3.76 -0.300 0.765 

มาก มาก 
 

 

7.รถยนต์อี ๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและ
ภายในของรถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ 

3.82 3.83 0.087 0.931 

มาก มาก 
 

 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 18 - 30 
ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกับน ้ ามันเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) รถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.84)
รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบมากกว่ารถยนต์
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เบนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.84) รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตรั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.84)รถยนตอี์ ๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอก
และภายในของรถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.82) รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์
ตั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 3.80) และระบบเคร่ืองยนตข์องรถยนตอี์๘๕ ท าใหก้ารเผาไหมข้อง
เคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยดือายกุารใชง้านของรถยนต ์ (ค่าเฉล่ีย 3.71)  ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 30 ปี  ให้ความส าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั  (ค่าเฉล่ีย 3.96) รถยนต์อี ๘๕ สามารถ
รองรับน ้ ามันเบนซินอ่ืนๆได้ตั้ งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.89) รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.88) ระบบ
เคร่ืองยนต์ของรถยนตอี์๘๕ท าให้การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายุการใช้
งานของรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย 3.83) รถยนต์อี ๘๕ มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในของ
รถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.83) รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 1500 ถึง 
2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 3.76) และรถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกวา่ท าให้เคร่ืองยนต์
เดินเรียบมากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบอายุกับปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์ พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั  เวน้แต่ ปัจจยัยอ่ยดา้นรถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับ
น ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป  มีความแตกต่างกนั  โดยอายุมากกวา่ 30 ปีให้ความส าคญั
มากกวา่อาย ุ18 - 30 ปี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกช่วงอาย ุ

ปัจจยัด้านราคา  
(Price) 

อายุ 
t-test 

Sig. 
(2-tailed) 

 
18 - 30 ปี 
(n=116) 

มากกว่า 30 ปี 
(n=84) 

1.รถยนตอี์ ๘๕มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 3.84 3.74 
-0.749 0.456 มาก มาก 

2.ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ 
ท าใหร้าคารถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง 

3.73 3.60 
0.633 0.528 มาก มาก 

3.ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์อี ๘๕มีความ
คุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการ
แต่ละคร้ัง 

3.82 3.74 

-0.791 0.431 มาก มาก 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่าปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 18 - 30 ปีให้
ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนตอี์ ๘๕มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.84)  ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์ ๘๕มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการ
เข้ารับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.82) และภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิต
รถยนตอี์๘๕ ท าใหร้าคารถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ มากกว่า 30 ปี ให้ความส าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ี ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพและ ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของ
รถยนต์อี ๘๕มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
และภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี๘๕ ท าให้ราคารถยนต์อี ๘๕ มีราคาถูกลง 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งอาย ุ 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคญัของปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกช่วงอาย ุ

ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) 
อายุ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

18 - 30 ปี 
(n=116) 

มากกว่า 30 ปี 
(n=84) 

1. จ านวนศูนยจ์ าหน่ายรถยนต์อี๘๕ มีทางเลือกท่ี
หลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน 

3.57 3.37 0.023 0.982 

มาก ปานกลาง 

2. ศูนยจ์ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมี
ช่ือเสียง 

3.72 3.49 0.568 0.571 

มาก ปานกลาง 
 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าปัจจยัย่อยดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วง
อายุ 18 - 30 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต ์    
อี ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.72) และจ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์๘๕ มีทางเลือก
ท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 30 ปี ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดย
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ี ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 
3.49) และจ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งอาย ุ 
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ตารางที ่4.24 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกช่วงอาย ุ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมตลาด  
(Promotion) 

อายุ 
t-test 

Sig. 
(2-tailed) 

 
18 - 30 ปี 
(n=116) 

มากกว่า 30 ปี 
(n=84) 

1.บริษัทผู ้ผลิตรถยนต์อี๘๕ มีการจัดโปรโมชั่น เช่น
ดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
เป็นตน้ 

3.73 3.73 -1.090 0.278 

มาก มาก  
2.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสมัพนัธ์รถยนตอี์๘๕ 
ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมี
ความปลอดภยัสูงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 

3.52 3.32 0.266 0.791 

มาก ปานกลาง  
3.ศูนยจ์ าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการรับประกันรถยนต์อี 
๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี 

3.60 3.60 -0.337 0.737 

มาก มาก  
4.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพ่ือดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

3.59 3.52 -1.020 0.310 

มาก มาก  
5.ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี 
๘๕ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ 

3.53 3.43 -0.181 0.856 

มาก ปานกลาง  
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอาย ุ
18 - 30 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ มี
การจดัโปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73)  
ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการรับประกนัรถยนต์อี ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 
3.60) บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.59)  ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ลงเพื่อกระตุ้น
ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.53)  และบริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์๘๕ ใน
เร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความปลอดภยัสูงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 3.52)  ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ มากกว่า 30 ปี ให้ความส าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี   บริษัทผู ้ผลิตรถยนต์อี๘๕ มีการจัดโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย  0 
เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73)ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการ
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รับประกนัรถยนตอี์ ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 3.60)บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ มี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.52) และให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ลงเพื่อ
กระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.43) และบริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์
๘๕ ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความปลอดภยัสูงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
มัน่ใจข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งอาย ุ 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคญัของปัจจยัอ่ืนๆ (Other)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกช่วงอาย ุ

ปัจจยัอืน่ๆ 
(Other) 

อายุ 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

18 - 30 ปี 
(n=116) 

มากกว่า 30 
ปี 

(n=84) 
1. ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูก 3.67 3.46 0.441 0.660 

มาก ปานกลาง   
2. มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆ แนะน าบอกต่อใหใ้ชร้ถยนต ์
อี ๘๕ 

3.50 3.44 0.360 0.719 

มาก ปานกลาง   
3.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 3.75 3.71 0.203 0.840 

มาก มาก   
4.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพ่ิมอีกคนั 3.54 3.73 

มาก 

-0.213 0.832 

มาก   
5.จ านวนสถานีบริการน ้ ามันอี ๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน 

3.60 3.42 -0.081 0.935 
มาก ปานกลาง   

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ปัจจยัยอ่ยอ่ืนๆ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอาย ุ18 - 30 ปี 
ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) ด้านภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ มีราคาถูก  (ค่าเฉล่ีย 3.67) จ านวนสถานีบริการ
น ้ ามนัอี ๘๕ มีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใชร้ถยนต์อี ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.60)ใช้รถยนตอี์ ๘๕ 
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อยู่แล้วแต่ต้องการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.54) และมีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆ แนะน าบอกต่อให้ใช้
รถยนต ์  อี ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ มากกว่า 30 ปี ให้ความส าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ี ใช้รถยนต์อี ๘๕ อยู่แล้วแต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.73)ใช้
รถยนตอี์ ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.71) และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้น
ภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.46) มีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆ แนะน าบอกต่อให้ใช้
รถยนต ์อี ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.44) และจ านวนสถานีบริการน ้ามนัอี ๘๕ มีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาใช้
รถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งอาย ุ 
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 3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ ี๘๕  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันัยส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกระดบัการศึกษา 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) 

ระดบัการศึกษา 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 
(n=30) 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 
(n=170) 

1.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุด
เม่ือเทียบกับน ้ ามันเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผู ้บริโภค
ประหยดั 

3.90 4.02 -0.94 0.350 

มาก มาก 
2.รถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ 
ข้ึนไป 

3.70 3.89 
-1.36 0.176 

มาก มาก 
3.รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้
เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบมากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป 

3.87 3.74 
0.82 0.415 

มาก มาก 
4.ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ท าให้การเผาไหม้ของ
เคร่ืองยนต์สะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายุการใช้งานของ
รถยนต ์

3.60 3.79 
-1.30 0.195 

มาก มาก 
5.รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตรั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม Green Energy ช่วย
ลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3.83 3.86 
-0.17 0.868 

มาก มาก 
6.รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี 

3.70 3.80 
-0.72 0.473 

มาก มาก 
7.รถยนตอี์ ๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและภายในของ
รถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ 

3.93 3.81 
0.83 0.406 

มาก มาก 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่   
ปริญญาตรี ให้ความส าคัญในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี รถยนต์อี ๘๕มีการ
ออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและภายในของรถยนต์สวยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.93) รถยนต์อี 
๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้
ผูบ้ริโภคประหยดั  (ค่าเฉล่ีย 3.90) รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้
เคร่ืองยนต์เดินเรียบมากกว่ารถยนต์เบนซินทั่วไป (ค่าเฉล่ีย 3.87) รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์
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ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.83) รถยนต์
อี ๘๕ สามารถรองรับน ้ ามันเบนซินอ่ืนๆได้ตั้ งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.70) รถยนต์อี ๘๕ มี
จ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 3.70) ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ท า
ให้การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายุการใชง้านของรถยนต ์(ค่าเฉล่ีย 3.60) 
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับน ้ ามันเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั  (ค่าเฉล่ีย 4.02)รถยนต์อี ๘๕ 
สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.89)รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตรั์กษ์
ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.86)รถยนตอี์ 
๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและภายในของรถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.81)
รถยนต์อี ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 3.80)ระบบเคร่ืองยนต์ของ
รถยนตอี์๘๕ท าให้การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยดือายกุารใชง้านของรถยนต ์
(ค่าเฉล่ีย 3.79)รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบ
มากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งระดบัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

ตารางที ่4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกระดบัการศึกษา 

ปัจจัยด้านราคา 
(Price) 

ระดบัการศึกษา 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 
(n=30) 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 
(n=170) 

1.รถยนตอี์ ๘๕มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 
3.73 3.81 

-0.55 0.585 

มาก มาก 

2.ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ 
ท าใหร้าคารถยนตอี์๘๕ มีราคาถูกลง 

3.83 3.65 
1.22 0.223 

มาก มาก 

3.ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์๘๕ มีความคุม้ค่า
และประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละ
คร้ัง 

3.70 3.80 
-0.70 0.486 

มาก มาก 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.27 พบว่าปัจจยัย่อยด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษี
สรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ ท าให้ราคารถยนตอี์๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.83)  รถยนต์อี ๘๕มีราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์อี๘๕ มีความ
คุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนตอี์ ๘๕มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.81)  
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์อี๘๕ มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการ
แต่ละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.80) และภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ ท าให้ราคารถยนต์
อี๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งระดบัการศึกษา 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคญัของปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกระดบัการศึกษา 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 

ระดบัการศึกษา 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 
(n=30) 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 
(n=170) 

1.จ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อ
ความตอ้งการของประชาชน 

3.50 3.48 
0.11 0.910 

มาก ปานกลาง 
2.ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง 

3.70 3.61 
0.61 0.540 

มาก มาก 
 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าปัจจัยย่อยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัในระดับมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ศูนย์
จ  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.70) และจ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์
อี๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 
3.61)  และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางได้แก่ จ  านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี๘๕ มีทางเลือกท่ี
หลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย  

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งระดบัการศึกษา 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกระดบัการศึกษา 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมตลาด  
(Promotion) 

ระดบัการศึกษา 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 
(n=30) 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 
(n=170) 

1.บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี๘๕ มีการจดัโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย  0 
เปอร์เซ็นต ์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็นตน้ 

3.77 3.72 
0.30 0.763 

มาก มาก  
2.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์๘๕ ในเร่ือง
ความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนตท่ี์มีความปลอดภยัสูงท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 

3.57 3.41 
1.11 0.269 

มาก ปานกลาง  
3.ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการรับประกันรถยนต์อี ๘๕ ตาม
ระยะทางหรือตามจ านวนปี 

3.47 3.62 
-1.15 0.250 

มาก มาก  
4.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
หลากหลายช่องทางเพ่ือดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

3.43 3.59 
-1.05 0.296 

มาก มาก  
5.ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ลงเพื่อ
กระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ 

3.77 3.44 
2.12 0.035** 

มาก ปานกลาง  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมตลาดผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคัญในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี   
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี๘๕ มีการจดัโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนตเ์ป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ ลงเพื่อกระตุน้
ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.77) บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์๘๕ ในเร่ือง
ความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความปลอดภัยสูงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) และให้ความส าคัญในระดับปานกลางได้แก่ ศูนย์จ  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการ
รับประกนัรถยนตอี์ ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 3.47) บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี๘๕ มี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี   บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี๘๕ มีการจดัโปรโมชั่น เช่นดอกเบ้ีย  0 
เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีการ
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รับประกนัรถยนตอี์ ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 3.62) บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี๘๕ มี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.59) และให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ลงเพื่อ
กระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.44) บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์๘๕ 
ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความปลอดภยัสูงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย  

ผลจากการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมตลาด พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั  เวน้แต่ ปัจจยัย่อยดา้นภาครัฐส่งเสริม
โดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนต์อี ๘๕  มีความแตกต่างกนั  
โดยระดับการศึกษาต ่ากว่า ปริญญาตรี ให้ความส าคัญมากกว่าตั้ งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป   อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคญัของปัจจยัอ่ืนๆ (Other)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกระดบัการศึกษา 

ปัจจัยอืน่ๆ 
(Other) 

ระดบัการศึกษา 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 
(n=30) 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 
(n=170) 

1. ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕มีราคาถูก 
3.77 3.55 

1.43 0.155 

มาก ปานกลาง   
2. มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆ แนะน าบอกต่อให้ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ 

3.40 3.49 
-0.55 0.580 

ปานกลาง ปานกลาง   
3.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.77 3.73 
0.24 0.807 

มาก มาก   
4.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพ่ิมอีกคนั 

3.60 3.62 
มาก 

-0.13 0.895 

มาก   
5.จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหัน
มาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน 

3.50 3.51 -0.04 0.969 
มาก ปานกลาง   

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.30 พบว่าปัจจยัย่อยด้านอ่ืนๆผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ี  ด้านภาษีสรรพสามิต
รถยนต์อี ๘๕มีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ใช้รถยนต์อี ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.77) ใช้
รถยนต์อี ๘๕อยู่แล้วแต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.60) จ  านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มี
เพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้รถยนต์อี ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.50) มีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆ แนะน า
บอกต่อใหใ้ชร้ถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี   ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.73)ใชร้ถยนตอี์ 
๘๕อยู่แล้วแต่ต้องการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.62)ด้านภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕มีราคาถูก 
(ค่าเฉล่ีย 3.55)จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้รถยนต์อี ๘๕ มาก
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.51)มีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆ แนะน าบอกต่อให้ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย 

ผลจากการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัปัจจยัยอ่ย
ดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งการศึกษา 
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 3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ ี๘๕  จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันัยส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

น้อยกว่า/
เท่ากบั 25,000 

บาท 
(n=104) 

มากกว่า 
25,000 บาท 

(n=96) 

1.รถยนตอี์๘๕เป็นรถยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคา
ถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท า
ใหผู้บ้ริโภคประหยดั 

4.06 3.94 0.434 0.665 

มาก มาก   

2.รถยนต์อี ๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆได้
ตั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป 

3.88 3.83 -0.203 0.840 

มาก มาก   

3.รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเทนสูง 
กว่าท าให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบมากกว่ารถยนต์เบนซิน
ทัว่ไป 

3.86 3.65 -0.215 0.831 

มาก มาก   

4.ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ท าให้การเผาไหม้
ของเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายกุารใช้
งานของรถยนต ์

3.72 3.80 -0.561 0.576 

มาก มาก   

5.รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ส่ิงแวดล้อม Green 
Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลก
ร้อน 

3.88 3.83 0.754 0.452 

มาก มาก   

6.รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 1500 ถึง 
2000 ซีซี 

3.86 3.71 0.056 0.956 

มาก มาก   

7.รถยนต์อี ๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและ
ภายในของรถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ 

3.85 3.80 1.013 0.314 

มาก มาก   

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่าปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายได้

นอ้ยกวา่/เท่ากบั 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  รถยนต์
อี๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท า
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ให้ผูบ้ริโภคประหยดั (ค่าเฉล่ีย 4.06) รถยนต์อี ๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ 
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.88) รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์ส่ิงแวดล้อม Green Energy ช่วยลดมลพิษทาง
อากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.88) รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูง
กวา่ท าใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเรียบมากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย  3.86)รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายใน
เคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซีซี (ค่าเฉล่ีย 3.86)รถยนตอี์ ๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและ
ภายในของรถยนต์สวยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ระบบเคร่ืองยนต์ของรถยนต์อี๘๕ท าให้
การเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์สะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดม้ากกว่า 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนต์อี๘๕เป็นรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัน ้ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั (ค่าเฉล่ีย 3.94)รถยนตอี์ ๘๕ สามารถ
รองรับน ้ ามันเบนซินอ่ืนๆได้ตั้ งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.83) รถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ระบบ
เคร่ืองยนต์ของรถยนตอี์๘๕ท าให้การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด าช่วยยืดอายุการใช้
งานของรถยนต ์(ค่าเฉล่ีย 3.80) รถยนตอี์ ๘๕มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและภายในของรถยนต์
สวยงามและน่าดึงดูดใจ (ค่าเฉล่ีย 3.80) รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 1500 ถึง 2000 ซี
ซี (ค่าเฉล่ีย 3.71)รถยนต์อี ๘๕เป็นรถยนต์เบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูงกว่าท าให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบ
มากกวา่รถยนตเ์บนซินทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์
ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านราคา 
(Price) 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

น้อยกว่า/
เท่ากบั 25,000 

บาท 
(n=104) 

มากกว่า 
25,000 บาท 

(n=96) 

1.รถยนต์อี  ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือ เที ยบกับ
คุณภาพ 

3.87 3.73 -0.357 0.722 

มาก มาก   

2.ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี
๘๕ ท าใหร้าคารถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง 

3.74 3.60 0.748 0.456 

มาก มาก   

3.ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์อี ๘๕มีความ
คุ้ม ค่ าแล ะป ระห ยัด ต่ อก าร เข้ า รับ บ ริ ก าร ท่ี
ศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง 

3.91 3.65 -2.567 0.012** 

มาก มาก   

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดน้อ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 25,000 บาท ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ค่าบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ของรถยนต์อี ๘๕ มีความคุ้มค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.87)  ภาครัฐส่งเสริมโดย
ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี๘๕ ท าให้ราคารถยนต์อี ๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดับ
ค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท  ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รถยนตอี์ ๘๕มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์อี ๘๕มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการ
แต่ละคร้ัง   (ค่าเฉล่ีย 3.65) และภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ ท าใหร้าคารถยนต์
อี ๘๕ มีราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.60) 

ผลจากการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั
ปัจจยัย่อยด้านราคา พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกัน  เวน้แต่ ปัจจยัย่อยด้านค่าบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ของรถยนต์อี ๘๕มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง  มี
ค วามแตก ต่ างกัน   โดยน้ อยกว่ า /เท่ ากับ  25,000 บ าท  ให้ ค วามส าคัญ ม ากกว่าม ากกว่ า 
25,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับนัยส าคญัของปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
(Place) 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

น้อยกว่า/
เท่ากบั 25,000 

บาท 
(n=104) 

มากกว่า 
25,000 บาท 

(n=96) 

1.จ านวนศูนยจ์ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีทางเลือกท่ี
หลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน 

3.59 3.38 

-0.300 0.765 มาก ปานกลาง 

2.ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีความน่าเช่ือถือ
และมีช่ือเสียง 

3.73 3.50 

0.229 0.819 มาก มาก 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ี คือศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.73) และจ านวนศูนย์
จ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดม้ากกว่า 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
คือ ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.50) และให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลางคือ จ านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของ
ประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.38)   
 ผลจากการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัจจยั
ยอ่ยดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั   
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ตารางที ่4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมตลาด 
(Promotion) 

ระดบัรายได้ต่อเดอืน 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
 

น้อยกว่า/
เท่ากบั 25,000 

บาท 
(n=104) 

มากกว่า 
25,000 บาท 

(n=96) 

1.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการจดัโปรโมชัน่เช่น
ดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนตเ์ป็นตน้ 

3.77 3.69 -0.444 0.658 

มาก มาก   

2.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ ประชาสมัพนัธ์รถยนตอี์ 
๘๕  ใน เร่ือ งความป ระห ยัดสมรรถน ะของ
เคร่ืองยนตท่ี์มีความปลอดภยัสูง ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความมัน่ใจข้ึน 

3.55 3.31 1.270 0.207 

มาก ปานกลาง 
 

 

3.ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์อี  ๘๕ มีการรับประกัน
รถยนตอี์๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี 

3.64 3.55 0.114 0.910 

มาก มาก   

4.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพ่ือ
ดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

3.57 
มาก 

3.56 
มาก 0.451 0.653 

    

5.ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์
อี ๘๕ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ 

3.62 3.35 -1.157 0.250 

มาก ปานกลาง   

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

  
 จากตารางท่ี 4.34 พบว่าปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ี คือบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี ๘๕ มีการจดัโปรโมชั่นเช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ของแถมอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อี ๘๕ มีการรับประกนัรถยนต์อี๘๕ ตาม
ระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 3.64)ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ 
ลงเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์อี ๘๕  (ค่าเฉล่ีย 3.62) บริษัทผู ้ผลิตรถยนต์อี๘๕ มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.57) บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์  
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อี๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์ ๘๕ ในเร่ืองความประหยดัสมรรถนะของเคร่ืองยนตท่ี์มีความปลอดภยั
สูง ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดม้ากกว่า 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี  บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี ๘๕ มีการจดัโปรโมชั่นเช่นดอกเบ้ีย  0 
เปอร์เซ็นต์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อี๘๕ มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.56)  ศูนยจ์  าหน่าย
รถยนตอี์ ๘๕ มีการรับประกนัรถยนตอี์๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี (ค่าเฉล่ีย 3.55)  และให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ลงเพื่อ
กระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.35)  บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์๘๕ ประชาสัมพนัธ์รถยนตอี์ ๘๕ 
ในเร่ืองความประหยดัสมรรถนะของเคร่ืองยนตท่ี์มีความปลอดภยัสูง ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมตลาด พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั   
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบันยัส าคญัของปัจจยัยอ่ยอ่ืนๆ (Other)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัอืน่ๆ 
(Other) 

ระดบัรายได้ต่อเดอืน 

t-test 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

น้อยกว่า/
เท่ากบั 

25,000 บาท 
(n=104) 

มากกว่า 
25,000 บาท 

(n=96) 

1. ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูก 
3.72 3.44 -0.943 0.348 

มาก ปานกลาง   

2. มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆแนะน าบอกต่อให้ใชร้ถยนตอี์ 
๘๕ 

3.54 3.41 -0.921 0.359 

มาก ปานกลาง   

3.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3.83 3.64 -0.876 0.383 

มาก มาก   

4.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพ่ิมอีกคนั 
3.55 3.70 -2.143 0.034 

มาก มาก   

5.จ านวนสถานีบริการน ้ ามันอี ๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน 

3.60 3.42 0.506 0.614 

มาก ปานกลาง   

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืนๆ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดน้อ้ย

กวา่/เท่ากบั 25,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ใช้รถยนต์อี 
๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.83) ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.72)
จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้รถยนต์อี ๘๕ มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
3.60) ใช้รถยนตอี์ ๘๕อยู่แลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.55) มีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆแนะน า
บอกต่อใหใ้ชร้ถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี   ใช้รถยนต์อี ๘๕อยู่แลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ใช้รถยนต์อี ๘๕ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์อี ๘๕ มีราคาถูก 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) จ  านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาใช้รถยนตอี์ ๘๕ มาก
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ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.42) มีคนรู้จกั เช่น เพื่อนๆแนะน าบอกต่อให้ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืนๆ พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั   
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี๘๕ ซ่ึงส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยใชท้ฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) โดยรวบรวมขอ้มูลการออกแบบสอบถามผูบ้ริโภคท่ีตดัสินเลือกซ้ือ
รถยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัอี๘๕ จ านวน 200 ชุด น ามาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ
และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 32 - 
38 ปี มีสถานภาพโสด จบระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย/กิจการส่วนตวั มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท ขนาดของครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ร่วมกันและใช้
รถยนตค์นัน้ีร่วมกนั4 คน ยีห่อ้รถยนตน์ ้ามนัอี๘๕ ส่วนใหญ่ใชย้ีห่อ้HONDAรุ่น CRVมากท่ีสุด 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอ๘ี๕ 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ

รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันอี๘๕ ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไดผ้ล
การวเิคราะห์ดงัน้ี 

พิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ในภาพรวมพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ทุกปัจจยัมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก รวมถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ใช่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด แต่มีผลต่อการซ้ือได้แก่ ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการซ้ือรถเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตรถยนต ์
จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี๘๕ มีเพิ่มข้ึน และการมีคนรู้จกัแนะน าให้ใช ้ก็มีผลต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใช้
น ้ามนัอี๘๕ ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัมากเช่นกนั 
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เม่ือเรียงตามค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจัย ดังแสดงในตารางท่ี  5.1  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี๘๕ ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามล าดบัค่าเฉล่ียไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัอ่ืนๆ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
ตาราง 5.1 แสดงค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละปัจจัย ที่มีผลต่อการซ้ือรถยนต์ที่ใช้น ้ามันอี๘๕ ของผู้บริโภค
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ตามล าดับค่าเฉลีย่ 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.83 

มาก 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัดา้นราคา 3.75 

มาก 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัอ่ืนๆ  3.59 

มาก 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.59 

มาก 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 3.59 

มาก 

 
1) ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันอี๘๕ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉ ล่ียอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉ ล่ีย 3.83 ในปัจจัยย่อยต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรกคือ รถยนต์อี๘๕ เป็นรถยนต์ท่ี
ใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกับน ้ ามันเบนซินประเภทอ่ืนๆ ช่วยท าให้ผูบ้ริโภค
ประหยดั รองลงมาคือรถยนต์อี๘๕ สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆ ได้ตั้งแต่ อี ๑o ข้ึนไป และ
รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน ให้ความส าคญัในระดบัท่ีเท่ากนั และอนัดบัท่ี 3 คือ รถยนต์อี ๘๕ มีการออกแบบรูปลกัษณ์
ภายนอกและภายในสวยงามและน่าดึงดูดใจ 

2) ปัจจัยด้านราคา 
 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากคือราคาของรถยนต์เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ รองลงมาคือค่า
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บ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์๘๕ มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่
ละคร้ัง ล าดบัท่ี 3 คือรัฐบาลส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ ท าใหร้าคาถูกลง 

3) ปัจจัยอืน่ๆ  
 ปัจจยัอ่ืนๆ (Others) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.69 ในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจซ้ือเพราะค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  รองลงมาคือ
ตอ้งการซ้ือเพิ่มอีกคนั อนัดบัท่ี 3 คือ ภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ มีราคาถูก 

 4) ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันอี๘๕ 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56 ในปัจจัยย่อย ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากคือศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลายต่อความ
ตอ้งการของประชาชน 

5) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั

อี๘๕ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56 ในปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ การจดัโปรโมชัน่ เช่น ดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นต ์
ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เป็นตน้ รองลงมาคือการรับประกนัรถยนต์ตามระยะทางหรือตาม
จ านวนปี อนัดบัท่ี 3 คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

สามารถสรุปไดเ้ป็นตาราง ดงัตารางท่ี 5.2 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 5.2 สรุปปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ 
อนัดับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ปัจจัยย่อยสูงสุดอนัดับแรก 

1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.83 
(มาก) 

ผลิตภณัฑใ์ชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุด 
และช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั 

2 ปัจจยัดา้นราคา 3.75 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

3 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 3.56 
(มาก) 

มีการจดัโปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย  0 
เปอร์เซ็นต ์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ 
เป็นตน้ 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) สรุปปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕   
อนัดับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ปัจจัยย่อยสูงสุดอนัดับแรก 

4 ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 3.56 
(มาก) 

มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง 

5 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 3.59 
(มาก) 

ผลิตภณัฑเ์ป็นรถยนตท่ี์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ลดมลภาวะทางอากาศ 

 ส่วนที่ 3 ตารางสรุปความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ที่ใช้น ้ามันอี๘๕ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและระดับรายได้ 
 
ตารางที่ 5.3 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์อี ๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นการตลาดและปัจจยั
อ่ืนๆ  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ล าดบั เพศ อาย ุ การศึกษา รายได ้
1. รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลง
ท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ามนัเบนซิน
ประเภทอ่ืนๆช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดั 

1 ชายให้ความ
สนใจมากกวา่

หญิง 

   

2. รถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับน ้ามนัเบนซิน
อ่ืนๆไดต้ั้งแต่อี ๑๐ ข้ึนไป 

2  อายมุากกวา่ 30 
ให้ความส าคญั
มากกวา่อายนุอ้ย 

  

3. รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเท
นสูงกวา่ท าให้เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบมากกวา่
รถยนตเ์บนซินทัว่ไป 

5     

4. ระบบเคร่ืองยนตข์องรถยนตอี์ ๘๕ ท าให้การ
เผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด า 
ช่วยยดือายกุารใชง้านของรถยนต ์

5     

5. รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตรั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม 
Green Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 

2     

6.รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 
1500 ถึง 2000 ซีซี 

4     

7.รถยนตอี์ ๘๕  มีการออกแบบรูปลกัษณ์
ภายนอกและภายในของรถยนตส์วยงามและน่า
ดึงดูดใจ 

3     
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้ของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์อี ๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นการตลาดและปัจจยั
อ่ืนๆ  
 
ปัจจยัดา้นราคา ล าดบั เพศ อายุ การศึกษา รายได ้
1.รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 1     
2. ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ 
๘๕ ท าใหร้าคา 
รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง 

3     

3. ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์ ๘๕ มี
ความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ี
ศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง 

2    รายไดต้  ่า
กวา่ 25,000 

ให้
ความส าคญั
มากกวา่
รายไดสู้ง 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ล าดบั เพศ อาย ุ การศึกษา รายได ้
1. จ  านวนศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีทางเลือก
ท่ีหลากหลายต่อความตอ้งการของประชาชน 

2     

2. ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีความน่าเช่ือถือ
และ 
มีช่ือเสียง 

1 หญิงให้
ความส าคญั
มากกวา่ชาย 

   

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ล าดบั เพศ อาย ุ การศึกษา รายได ้
1. บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการจดัโปรโมชัน่ 
เช่น  ดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นต ์ของแถมอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต ์ 
เป็นตน้ 

1     

2. บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสมัพนัธ์
รถยนตอี์ ๘๕ ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะ
ของเคร่ืองยนตท่ี์มีความปลอดภยัสูง ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน 

5     

3. ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีการรับประกนั
รถยนตอี์ ๘๕ ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี 

2     

4. บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือหลากหลายช่องทางเพ่ือ
ดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

3     

5. ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิต
รถยนตอี์ ๘๕ เพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕ 

4   ต ่ากวา่ ป.
ตรีให้

ความส าคญั
มากกวา่ 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้ของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์อี ๘๕ จ าแนกตามปัจจยัดา้นการตลาดและปัจจยั
อ่ืนๆ  
 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ล าดบั เพศ อายุ การศึกษา รายได ้

1.ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูก 3     

2.มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆแนะน าบอกต่อให้ใช้
รถยนตอี์ ๘๕ 

5     

3.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 1     

4.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ อยูแ่ลว้แต่ตอ้งการซ้ือเพ่ิมอีก
คนั 

2     

5.จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท า
ข้ึนให้ผูบ้ริโภคหนัมาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มาก 

4     

 
 

 จากตารางท่ี 5.3 สรุปความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕  
 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยส่วนมากไม่แตกต่างกนัตาม เพศ อาย ุการศึกษา และรายไดข้องผูต้อบ
แบบสอบถาม เวน้แต่ปัจจยัยอ่ย บางปัจจยั ดงัน้ี 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกเพศ ไดแ้ก่ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ “รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ามนัเบนซิน
ประเภทอ่ืนๆ ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั” พบวา่เพศชายใหค้วามส าคญัมากกวา่เพศหญิงและปัจจยั
ยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย “ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง” พบวา่
เพศหญิงใหค้วามส าคญัมากกวา่เพศชาย 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามอาย ุไดแ้ก่ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์“รถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับน ้ามนัเบนซินอ่ืนๆ ไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป” พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มอาย ุ30 ปี และมากกวา่ 30 ใหค้วามส าคญัมากกวา่ กลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามการศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด “ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ เพื่อกระตุน้ยอดขาย
รถยนตอี์ ๘๕” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีใหค้วามส าคญัมากกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามรายได ้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ราคา “ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์ ๘๕ มีความคุม้ค่าและประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ี
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ศูนยบ์ริการแต่ละคร้ัง” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่/เท่ากบั 25,000 บาท ให้
ความส าคญัมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้มากกวา่ 25,000 บาท 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ย ของปัจจยัอ่ืนๆ นั้น ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
กบัปัจจยั ดา้นเพศ อาย ุการศึกษา และรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕  ไดอ้ภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจ าหน่าย (Place) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และงานทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใช้
น ้ามนัอี๘๕ ในระดบัมากล าดบัแรกคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตา         
ดิษฐบุญเชิญ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมาก
ล าดบัแรกคือดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ ์
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ในระดบัมากล าดบัแรกคือ รถยนตอี์ ๘๕เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนั เช้ือเพลิงท่ีมี
ราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั  ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของนิตา  ดิษฐบุญเชิญ (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผล
ในระดบัมากล าดบัแรกคือรูปลกัษณ์ภายนอกความสวยงาม การตกแต่ง 
 ปัจจัยด้านราคา   จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ในระดบัมากล าดบัแรกคือ  รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
คุณภาพ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตา  ดิษฐบุญเชิญ (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือราคาค่าบ ารุงรักษา 
 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ในระดบัมากล าดบัแรกคือ  ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีความ
น่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตา  ดิษฐบุญเชิญ (2553) ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือ  มีศูนยบ์ริการมีจ านวน
มากเพียงพอต่อความตอ้งการ 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมี
ผลต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ ในระดบัมากล าดบัแรกคือ   บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการจดั
โปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นตข์องแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็นตน้  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของนิตา  ดิษฐบุญเชิญ (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือใหส่้วนลดเงินสดการซ้ือ 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ จากการศึกษาพบวา่ ในการเลือกซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ กลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามค านึงถึงค่าใชจ่้ายพลงังานเช้ือเพลิงมากกวา่ราคาของรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั 
อี๘๕ ราคาถูกท่ีสุดและช่วยท าใหป้ระหยดัมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องชายมากกวา่
หญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จุดเด่นของรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน เน่ืองจากระบบการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตท่ี์สะอาด ความสามารถในการรองรับน ้ามนั
ท่ีหลากหลายของรถยนตร์ถยนตอี์๘๕ คือสามารถรองรับน ้ามนัไดต้ั้งแต่ อี ๑o ข้ึนไป 
 ความสามารถในการรองรับน ้ามนัท่ีหลากหลายของรถยนตอี์๘๕ ท่ีสามารถรองรับ
น ้ามนัไดต้ั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอาย ุ18-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบวา่ เหตุผลในการซ้ือดา้นราคา ไม่ใช่การเป็นรถราคาถูก 
แต่เป็นการตดัสินใจจาก ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต ์แต่ท่ีส าคญัคือค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเขา้รับบริการแต่ละคร้ังจะตอ้งไม่สูงจนเกินไป 
 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์รถยนตใ์นการเขา้รับบริการท่ีศูนยแ์ต่ละคร้ังมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์นกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย (นอ้ยกวา่/เท่ากบั 25,000 บาท) มากกวา่กลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้ง 
(มากกวา่ 25,000 บาท) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์๘๕ จะตอ้งมี
ความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง พบวา่ ศูนยจ์  าหน่ายรถยนตท่ี์มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ
โปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นตข์องแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตม์ากท่ีสุด ส่วนการลดภาษี
สรรพสามิตรถยนตอี์๘๕ ลงเพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์๘๕ พบวา่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มากกวา่กลุ่มการศึกษาระดบั
ปริญญาและสูงกวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 5.4 สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อ
การซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี๘๕ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 10 อนัดบัแรก 

ล าดบั ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ปัจจยัหลกั 
1 ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุด 4.00 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
2 - สามารถรองรับน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆได ้ 

- ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

3.86 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

3 -การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและ
ภายในสวยงามและน่าดึงดูดใจ 

3.83 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

4 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.80 (มาก) ปัจจยัดา้นราคา 
5 มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนต์ตั้ งแต่  1500 ถึง 

2000 ซีซี 
- ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์มีความคุม้ค่า 

3.79 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 
ปัจจยัดา้นราคา 

6 - เค ร่ืองยนต์ เดิน เรียบมากกว่ารถยนต์
เบนซินทัว่ไป 
- ระบบการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์สะอาด 
ไม่เกิดควนัด า 

3.76 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

7 ใชร้ถยนตอี์๘๕เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 3.74 (มาก) ปัจจยัอ่ืนๆ 
8 โปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย  0 เปอร์เซ็นต์ของ

แถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตเ์ป็นตน้ 
3.73 (มาก) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 

9 ราคารถยนต์อี๘๕ มีราคาถูกลง เน่ืองจาก
การลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕  

3.68 (มาก) ปัจจยัดา้นราคา 

10 - มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง 
 - ซ้ือเพ่ิมอีกคนั 

3.62 (มาก) -ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
-ปัจจยัอ่ืนๆ 

 
 จากตารางท่ี 5.4 จากการเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ปัจจยัยอ่ยใน 
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10 อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัส าคญัมากทุกปัจจยัและปัจจยัท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุดคือ ปัจจัยหลักด้านผลิตภัณฑ์ (จ านวน 7 ปัจจัยย่อย) รองลงมาคือ ปัจจยัหลักด้านราคา 
(จ านวน 3 ปัจจยัย่อย) ปัจจยัอ่ืนๆ (จ านวน 2 ปัจจยัย่อย) และปัจจยัหลกัดา้นการส่งเสริมการขายกบั
ปัจจยัหลกัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย จ านวนเท่ากนั (จ  านวน 1 ปัจจยัยอ่ย) 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
รถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ สถานการณ์ในปัจจุบนัส่วนในประเทศไทยพลงังานทางเลือกน ้ ามนัอี 
๘๕ ถูกพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง แต่เพิ่งจะมานิยมในพกัหลงั เน่ืองจากการรองรับของรถยนตท่ี์มีมากข้ึน
ในตลาดปัจจุบนั ราคาถูกแต่มีสมรรถนะในการจุดวาบไฟหรือจุดระเบิดท่ีดีกวา่ดว้ยค่าออกเทนถึง 105 
ดีกวา่น ้ามนัธรรมดา และยงัปล่อยไอเสียต ่ากวา่ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั 
 รถยนตใ์หม่ทุกวนัน้ีหลายรุ่นเร่ิมยอมรับพลงังานทางเลือกมากข้ึน ซ่ึงรถเหล่าน้ีหลายรุ่น
ก็ไม่ไดมี้ราคาแพงอย่างท่ีคิด และรถท่ีใช้น ้ ามนัอี ๘๕ ได้ในบ้านเราทุกวนัน้ี มีวางจ าหน่ายมากข้ึน
หลายยี่ห้อกว่าเดิม ได้แก่ Chevrolet Sonic 1.6 Chevrolet Capital Gasoline Chevrolet Cruze Honda 
City 2014 Honda Jazz 2014 Honda Accord Honda CR-V Toyota Corolla 2014 1.8 Volvo S60 Drive 
Volvo S80 Drive เป็นตน้ และในอนาคตอนัใกล้น้ี อาจจะมีตามออกมาเพื่อวางตลาดเพิ่มเติมอีกใน
อนาคต ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ สูงข้ึน 
 จากการศึกษาดา้นผลิตภณัฑ์พบวา่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองของรถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซิน
ประเภทอ่ืนๆ ช่วยท าให้ผูใ้ช้ประหยดั ดงันั้นในดา้นกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product 
Development) เพื่อสร้างนวตักรรม และความแตกต่างดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ความคงทน การ
ประหยดัน ้ ามนั อีกทั้งบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อาจเพิ่มรถในขนาดเคร่ืองยนต์ต่างๆ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มี
ความหลากหลายเพื่อรองรับกบักลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองยนตข์นาดต่างๆ มากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาของ นิตา ดิษฐบุญเชิญ 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์ภายนอกความ
สวยงาม การตกแต่ง รองลงมา มีสีภายนอก/ ภายในให้เลือกได ้พบวา่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นสมรรถภาพของรถก่อนรูปลกัษณ์ แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า
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รูปลักษณ์ภายนอกไม่มีความส าคญั ดงันั้นผูผ้ลิตจึงยงัสามารถสร้างความแตกต่างโดยการพฒันารู
ลกัษณ์ แบบ รุ่น ต่างๆเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า หาโอกาสในการเพิ่ม
ยอดขายดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีจะสนองความตอ้งการของตลาด 
 
 2.ปัจจัยด้านราคา 
 จากการศึกษาด้านราคาพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย ใน
เร่ืองรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัอี ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ แต่ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยใน
เร่ืองของการลดภาษีสรรพสามิต ท าให้รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี ๘๕ มีราคาท่ีถูกลงเล็กน้อยท่ีสุด ดงันั้น 
ภาครัฐควรเขา้ไปมีบทบาทในการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันอี ๘๕ เพื่อกระตุ้นความ
ตอ้งการใช้รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอี ๘๕ ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ
และส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยท่ีน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิง 
เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั เป็นตน้ 
 ไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ารแข่งขนัดา้นราคา จากการศึกษาดา้นราคาพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจยัย่อยในเร่ืองรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันอี ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัราคาหากเทียบกบัรถยนตใ์นรุ่นราคาใกลเ้คียงกนั 
 นอกจากน้ี ส่ิงท่ีสามารถชดเชยและสร้างความแตกต่างไดคื้อการก าหนดราคาอะไหล่ท่ี
ไม่สูงเกินไป โดยเฉพาะกบัรถในรุ่น ซีซีต ่า ราคาไม่สูง เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ค่าบ ารุงรักษา
อุปกรณ์รถยนตใ์นการเขา้รับบริการท่ีศูนยแ์ต่ละคร้ังมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์นกลุ่มผู ้
มีรายไดน้อ้ย (นอ้ยกวา่/เท่ากบั 25,000 บาท) มากกวา่กลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้ง (มากกวา่ 25,000 บาท) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 3.ปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่าย 
 จากการศึกษาดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย พบวา่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองศูนยจ์  าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง 
 ดังนั้ น ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า รถยนต์ผ่านโชว์รูมจึงควรเน้นจ านวนโชว์รูมท่ีมี
กระจายอย่างทัว่ถึง เช่น โตโยตา้ปัจจุบนัมีโชวรู์มมากกว่า 300 โชวรู์มทัว่ประเทศ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายกบัลูกคา้ แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ควรมุ่งเนน้ท่ี การควบคุมดูแลท่ีทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพดว้ย 
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 นอกจากน้ี ในรถรุ่นท่ีมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิง ควรเน้นการส่ือสารไปยงักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย ถึงการเป็นศูนยจ์  าหน่ายรถยนตท่ี์มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง เน่ืองจากผลการศึกษา
พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
 4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมตลาด 
 จากการศึกษาดา้นการส่งเสริมตลาด พบกว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยในเร่ืองการจดัโปรโมชัน่ เช่น ดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นต์ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เป็น
ตน้ 
 เนน้การส่ือสารในรูปแบบของการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือและสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นจากคู่แข่งแบบชัดเจนให้
ความส าคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของน ้ ามนัท่ีใช้เป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีราคาถูกท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินอ่ืนๆ ซ่ึงช่วยท าให้ผูบ้ริโภคประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง อีกทั้ง
ยงัเป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของผลิตภณัฑ ์
 เน้นกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อท่ีจะให้ตราสินคา้เป็นท่ี
รู้จกั 
 
 5. ปัจจัยอืน่ๆ 
 การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือรถยนต์อี ๘๕ เป็นรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนั
เบนซินท่ีน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัประเภทอ่ืนๆ ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดั แต่ส่ิง
ท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้การค านึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย ดงันั้นการให้
ความส าคญัในเร่ืองเทคโนโลยเีพื่อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอี 
๘๕ 
 
ค าช้ีแจง   
  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการค้นควา้แบบอิสระของ
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เท่านั้น 
ขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์และสรุปเสนอในลกัษณะของภาพรวมโดยไม่ระบุ หรือเจาะจงว่า
เป็นขอ้มูลของบุคคลใด  
  ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่ าน เป็นอย่างสู งท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี 
       ภทัร์ไพลิน อภิวงคง์าม 
       รหสั 551532029 
       หลัก สูตรบ ริหารธุรกิจ มหาบัณ ฑิ ต 
        (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ
         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
หมายเหตุ – ปัจจุบนัตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยท่ีสามารถผลิตรถยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัอี ๘๕ มีทั้งหมด 6 
ค่ายรถยนต์ชั้ นน าได้แก่ Honda รุ่น Accord ,CRV, Civic (Model Change-2012-2013 , Jazz Hybrid, 
City CNG , Civic Hybrid และ New city 2014 Toyota รุ่น Altis1.8 Mitsubishi รุ่น Lancer EX (2011) 
Chevrolet รุ่ น  Cativa Minor Change (FFV-2012), Cruze E85, Sonic Volvo รุ่ น  Volvo S60 Drive 
(FFV-2012), Volvo s80 Drive และ Mazda รุ่น New Mazda 3 2014 
 
ท่านเป็น 
 1. เจา้ของ และผูต้ดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัน้ี (ตอบส่วนท่ี 1) 
 2. ผูใ้ช ้และ ผูต้ดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัน้ี (ตอบส่วนท่ี 1) 
 3. ผูใ้ชห้รือเจา้ของ แต่ไม่มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัน้ี (จบการสอบถาม) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่อง        ท่ีท่านเลือก 
 1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
 2.อาย ุ
  18-24 ปี             25-31 ปี            32-38 ปี          39-45 ปี          46 ปีข้ึนไป 
 3.สถานภาพสมรส 
  โสด  สมรส/อยูด่ว้ยกนั    หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
 4. ระดบัการศึกษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี        ระดบัปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 5.อาชีพ 
  นิสิต/นกัศึกษา           คา้ขาย/กิจการส่วนตวั             พนกังานบริษทัเอกชน 
   ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ          อ่ืนๆ  (โปรดระบุ
........................................) 
 6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท          15,001-25,000 บาท      
   25,001-35,000 บาท            35,001-45,000 บาท  
    45,001-55,000 บาท                      55,001 บาทข้ึนไป 
 7.ขนาดของครอบครัวท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัและใชร้ถยนตค์นัน้ีร่วมกนั 
  2 คน    3คน    4 คน     5 คนข้ึนไป         อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................) 
 8. ปัจจุบนัท่านใชร้ถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัอี ๘๕ ของค่ายรถยนตใ์ด 
      1. HONDA                   
  ACCORD           CRV           NEW CIVIC (2012-2014)         CIVIC HYBRID   
  NEW CITY 2014            CITY CNG         JAZZ HYBRID   
       2. TOYOTA 
  NEW ALTIS (2013-2014) 
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      3. MITSUBISHI 
  LANCER EX 
      4. MAZDA 
  NEW MAZDA 3 (2014) 
       5. CHEVROLET  
  CATIVA MINOR CHANGE            CRUZE           SONIC 
       6. VOLVO 
  VOLVO S60 DRIVE (FFV-2012)          VOLVO S80 DRIVE 
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ส่วนที ่2  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ 
 ซ้ือรถยนต์ทีใ่ช้น า้มันอี ๘๕ 
ค าช้ีแจง: ผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความตอ้งการท่ีมี
ต่อประเด็นในแต่ละขอ้ของท่าน 

ปัจจยัต่อไปนีม้คีวามส าคญัต่อการเลอืกใช้รถยนต์ 
ทีใ่ช้น า้มนัอ ี๘๕ ของท่านในระดบัใด 

  

ระดบัความส าคญั 
มาก
ทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภณัฑ์  (product)           
1.รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคา
ถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเบนซินประเภทอ่ืนๆ ช่วยท า
ใหผู้บ้ริโภคประหยดั           
2.รถยนตอี์ ๘๕ สามารถรองรับน ้ามนัเบนซินอ่ืนๆ  ได้
ตั้งแต่ อี ๑๐ ข้ึนไป           
3.รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตเ์บนซินท่ีมีค่าออกเทนสูง
กวา่ท าใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเรียบมากกวา่รถยนตเ์บนซิน
ทัว่ไป           
4.ระบบเคร่ืองยนตข์องรถยนตอี์๘๕ ท าใหก้ารเผาไหม้
ของเคร่ืองยนตส์ะอาด ไม่เกิดควนัด า ช่วยยดือายกุารใช้
งานของรถยนต ์          
5.รถยนตอี์ ๘๕ เป็นรถยนตรั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม Green 
Energy ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลก
ร้อน           
6.รถยนตอี์ ๘๕ มีจ าหน่ายในเคร่ืองยนตต์ั้งแต ่1500 ถึง 
2000 ซีซี      
7.รถยนตอี์ ๘๕ มีการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกและ
ภายในของรถยนตส์วยงามและน่าดึงดูดใจ           

ด้านราคา  (price)           

1.รถยนตอี์ ๘๕ มีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ            
2.ภาครัฐส่งเสริมโดยลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ 
ท าใหร้าคารถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูกลง           
3.ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนตอี์ ๘๕ มีความคุม้ค่า
และประหยดัต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการแต่ละ
คร้ัง          
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ปัจจยัต่อไปนีม้คีวามส าคญัต่อการเลอืกใช้รถยนต์ 

ทีใ่ช้น า้มนัอ ี๘๕ ของท่านในระดบัใด    
ระดบั

ความส าคญั     

 
มาก
ทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

  5 4 3 2 1 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (place)           
1.จ านวนศูนยจ์ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ต่อความตอ้งการของประชาชน           

2.ศูนยจ์ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง           

4.ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion)           
1.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการจดัโปรโมชัน่ เช่นดอกเบ้ีย 
 0 เปอร์เซ็นต ์ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ เป็นตน้           
2.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ ประชาสมัพนัธ์รถยนตอี์ ๘๕  
ในเร่ืองความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนตท่ี์มีความ
ปลอดภยัสูง ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจข้ึน           
3.ศูนยจ์ าหน่ายรถยนตอี์ ๘๕ มีการรับประกนัรถยนตอี์ ๘๕  
ตามระยะทางหรือตามจ านวนปี           
4.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์ ๘๕ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือหลากหลายช่องทางเพ่ือดึงดูดใจผูบ้ริโภค           
5.ภาครัฐส่งเสริมโดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ ลง
เพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตอี์ ๘๕           
ปัจจยัอืน่ๆ       
1. ดา้นภาษีสรรพสามิตรถยนตอี์ ๘๕ มีราคาถูก      

2. มีคนรู้จกั เช่น เพ่ือนๆ แนะน าบอกต่อใหใ้ชร้ถยนตอี์ ๘๕      

3.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม      
4.ใชร้ถยนตอี์ ๘๕อยูแ่ลว้แตต่อ้งการซ้ือเพ่ิมอีกคนั      

5. จ านวนสถานีบริการน ้ ามนัอี ๘๕ มีเพ่ิมข้ึน ท าใหผู้บ้ริโภค
หนัมาใชร้ถยนตอี์ ๘๕ มากข้ึน 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล        นางสาวภทัร์ไพลิน  อภิวงคง์าม 
 
วนั เดือน ปี เกดิ        28 มกราคม 2529 
 
ประวตัิการศึกษา        ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
     สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เม่ือพ.ศ. 2552 
 
ประวตัิการท างาน         ปี 2553-2557 ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริการธุรกิจ (UTL)  
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   
               สาขาเดอะฮาร์เบอร์ (หว้ยแกว้) เชียงใหม่ 
 
        ปี 2557 – ปัจจุบนั ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีธุรกิจและการตลาด
      (ธุรกิจสินเช่ือ-AO) บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
     สาขา ศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 


