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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาในหัวข้อ เร่ืองส่ วนประสมการตลาด ท่ี มีผล ต่อผู ้ใช้รถ เพศหญิ งใน
กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์เพื่อให้สามารถน า
ขอ้มูลไปใชป้ระกอบการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ส าหรับผูผ้ลิต โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาจ านวน 400 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิงใน  

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครใน
การตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อาย ุระดบั การศึกษาสูงสุด  
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 31- 40 ปี (ร้อยละ 

30.50)  มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 47.50) ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 
41.25) มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 29.00) มีประสบการณ์ในการขบัรถยนต ์2 – 5 
ปี (ร้อยละ 29.50) ใชร้ถยนต์ทุกวนั (ร้อยละ 54.50) ดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ี 1 – 2 คร้ังต่อปี 
(ร้อยละ 37.25) มีการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์2 – 4 ปีต่อคร้ัง (ร้อยละ 64.25) ใชแ้บตเตอร่ีรถยนตแ์บบ
น ้า (ร้อยละ 47.50) และใชแ้บตเตอร่ีรถยนตย์ีห่อ้ 3K (ร้อยละ 38.00) 

 
5.1.2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการ

ตัดสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการ

ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมให้ความส าคญัต่อส่วนประสม
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การตลาดมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมากทุกปัจจยั ตามล าดบั ดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผล

ต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.99) โดยปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 
การรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34)  อายุของผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.30)  และการใหบ้ริการฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ท่ีมีผลต่อ

ผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.88)  โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีป้าย
บอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12)  ความเหมาะสมของราคากบัประเภท
ของแบตเตอร่ี  อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) และสามารถต่อรองราคาได ้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.01) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด 3 อนัดับแรกได้แก่ มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) มีท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ
ท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายแบตเตอร่ี อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด ท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได้ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) มีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนต์ฟรีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต์ อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) และมีพนักงานให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมกบัรถยนต์ของ
ท่าน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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5.1.3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซ้ือ
แบตเตอร่ีรถยนต์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน  
ตารางท่ี 5.1  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิง
ในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามอาย ุ
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 

อายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ผลติภณัฑ์ มีบริการเปล่ียน
แบตเตอร่ีนอก

สถานท่ี 
(4.45 : มาก)  

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมี

ปัญหา / 
การให้บริการ

ฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง 
(4.45 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมี

ปัญหา 
(4.34 : มาก) 

คุณภาพของวสัดุท่ี
ใชใ้นการผลิต 
(4.26 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมี

ปัญหา 
(4.45 : มาก) 

ราคา มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(4.30 : มาก) 

สามารถต่อรอง
ราคาได ้

(4.20 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(4.11 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(4.05 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(4.16 : มาก) 
ช่องทางการ
จ าหน่าย 

มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง สะดวก
ต่อการเขา้ใช้

บริการ 
(4.45 : มาก) 

มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.23 : มาก) 

มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.11 : มาก) 

มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.14 : มาก) 

มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.38 : มาก) 

การส่งเสริม
การตลาด 

มีบริการเช็คสภาพ
แบตเตอร่ีรถยนต์
ฟรีในช่วงเทศกาล 

เช่น ปีใหม่  
สงกรานต ์

(3.80 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลด

ราคาได ้
(4.23 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลด

ราคาได ้
(4.15 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลด

ราคาได ้
(3.86 : มาก) 

มีบริการเช็คสภาพ
แบตเตอร่ีรถยนต์
ฟรีในช่วงเทศกาล 

เช่น ปีใหม่  
สงกรานต ์

 (4.27 : มาก) 

 
จากตาราง ท่ี  5.1 พบว่า ส่ วนประสมการตลาด ท่ี มีผล ต่อผู ้ใช้ รถ เพศห ญิ งใน

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามอาย ุไดด้งัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยู่ใน

ระดบัมาก เร่ืองมีบริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมี
ป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีท่ี
จอดรถกวา้งขวาง สะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนตฟ์รีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต ์
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 21 - 30 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
มาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา และ การให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ด้านราคาให้
ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถต่อรองราคาได ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัใน
ระดับมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 31 - 40 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
มาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอก
ราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดับมาก เร่ืองมีความ
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ือง
สามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 41 - 50 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
มาก เร่ืองคุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต ดา้นราคาใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคา
แต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีความสะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 51 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยู่ใน
ระดบัมาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีป้าย
บอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีความ
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ือง
สามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้
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ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิง
ในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

มัธยมศึกษา / ปวช. หรือ
ต ่ากว่า 

อนุปริญญา / ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ผลติภณัฑ์ การรับประกนัแบตเตอร่ี
เม่ือมีปัญหา 
(4.16 : มาก) 

มีบริการเปล่ียนแบตเตอร่ี
นอกสถานท่ี 
(4.19 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา 

(4.47 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา 

(4.48 : มาก) 
ราคา มีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่น

อยา่งชดัเจน 
(3.98 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่น
อยา่งชดัเจน 
(4.06 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่ละ
รุ่นอยา่งชดัเจน / 

สามารถต่อรองราคาได ้
(4.25 : มาก) 

ความเหมาะสมของ
ราคากบัประเภทของ

แบตเตอร่ี 
(4.18 : มาก) 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

มีความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

(3.97 : มาก) 

มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 
สะดวกต่อการเขา้ใช้

บริการ 
(4.25 : มาก) 

มีความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

(4.35 : มาก) 

มีความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

(4.35 : มาก) 

การส่งเสริม
การตลาด 

สามารถน าแบตเตอร่ีเก่า
ไปลดราคาได ้
(3.93 : มาก) 

สามารถน าแบตเตอร่ีเก่า
ไปลดราคาได ้
(3.94 : มาก) 

สามารถน าแบตเตอร่ี
เก่าไปลดราคาได ้

(4.19 : มาก) 

มีบริการเช็คสภาพ
แบตเตอร่ีรถยนตฟ์รี
ในช่วงเทศกาล เช่น ปี

ใหม่  สงกรานต ์
(4.30 : มาก) 

 
จากตาราง ท่ี  5.2 พบว่า ส่ วนประสมการตลาด ท่ี มีผล ต่อผู ้ใช้ รถ เพศห ญิ งใน

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ได้
ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา / ปวช. หรือต ่ากวา่ ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ด้าน
ราคาให้ความส าคญัในระดับมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัอนุปริญญา / ปวส. ให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมาก เร่ืองมีบริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี ด้านราคาให้
ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้
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ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง สะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ดา้นราคาให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน และ สามารถต่อรองราคาได ้ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคา 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก เร่ืองการรับประกันแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ด้านราคาให้
ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองความเหมาะสมของราคากบัประเภทของแบตเตอร่ี ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนต์ฟรีในช่วง
เทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต ์
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ตารางท่ี 5.3  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิง
ในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อาชีพ 

นักศึกษา 
พนักงาน

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิส่วนตัว อืน่ ๆ 

ผลติภณัฑ์ มีบริการเปล่ียน
แบตเตอร่ีนอก

สถานท่ี 
(4.46 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมี

ปัญหา 
(4.39 : มาก) 

อายขุองผลิตภณัฑ ์
(4.40 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมี

ปัญหา 
(4.42 : มาก) 

คุณภาพของวสัดุท่ี
ใชใ้นการผลิต 
(4.35 : มาก) 

ราคา มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(4.38 : มาก) 

สามารถต่อรอง
ราคาได ้

(4.14 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(4.16 : มาก) 

มีป้ายบอกราคา
แต่ละรุ่นอยา่ง

ชดัเจน 
(4.11 : มาก) 

มีป้ายบอกราคาแต่
ละรุ่นอยา่งชดัเจน 

(3.80 : มาก) 

ช่องทางการจ าหน่าย มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง สะดวก
ต่อการเขา้ใช้

บริการ 
(4.50 : มาก) 

มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.14 : มาก) 

มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.29 : มาก) 

มีความสะดวก
ในการเดินทาง
มาใชบ้ริการ 
(4.35 : มาก) 

ท าเลท่ีตั้งของร้าน
จ าหน่ายแบตเตอร่ี 

(3.85 : มาก) 

การส่งเสริม
การตลาด 

มีบริการเช็คสภาพ
แบตเตอร่ีรถยนต์
ฟรีในช่วงเทศกาล 

เช่น ปีใหม่  
สงกรานต ์

(3.88 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลด

ราคาได ้
(4.18 : มาก) 

มีบริการเช็คสภาพ
แบตเตอร่ีรถยนต์
ฟรีในช่วงเทศกาล 

เช่น ปีใหม่  
สงกรานต ์

(4.05 : มาก) 

มีบริการเช็ค
สภาพแบตเตอร่ี
รถยนตฟ์รี

ในช่วงเทศกาล 
เช่น ปีใหม่  
สงกรานต ์

(4.17 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลด

ราคาได ้
(3.85 : มาก) 

 
จากตาราง ท่ี  5.3 พบว่า ส่ วนประสมการตลาด ท่ี มีผล ต่อผู ้ใช้ รถ เพศห ญิ งใน

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามอาชีพ ไดด้งัน้ี 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพนกัศึกษา ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่

ในระดบัมาก เร่ืองมีบริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมี
ป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีท่ี
จอดรถกวา้งขวาง สะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนตฟ์รีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต ์

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา  ดา้นราคาให้ความส าคญัใน
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ระดบัมาก เร่ืองสามารถต่อรองราคาได ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ือง
มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก เร่ืองอายุของผลิตภณัฑ์  ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก 
เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก 
เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนตฟ์รีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต ์

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมาก เร่ืองการรับประกันแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา  ด้านราคาให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัใน
ระดับมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคญัในระดับมาก เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนต์ฟรีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  
สงกรานต ์

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่น
ระดบัมาก เร่ืองคุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการผลิต  ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีป้าย
บอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชดัเจน ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองท าเล
ท่ีตั้ งของร้านจ าหน่ายแบตเตอร่ี และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดับมาก เร่ือง
สามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้
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ตารางท่ี 5.4  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิง
ในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 10,000 
บาท 

10,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 – 
50,000 บาท 

50,000 บาทขึน้
ไป 

ผลติภณัฑ์ มีบริการเปล่ียน
แบตเตอร่ีนอก

สถานท่ี 
(4.06 : มาก) 

อายขุอง
ผลิตภณัฑ ์

(4.26 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือ
มีปัญหา 

(4.50 : มาก) 

คุณภาพของ
วสัดุท่ีใชใ้น
การผลิต 

(4.41 : มาก) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือ
มีปัญหา 

(4.78 : มาก
ท่ีสุด) 

การรับประกนั
แบตเตอร่ีเม่ือมี

ปัญหา 
(4.49 : มาก) 

ราคา มีป้ายบอกราคา
แต่ละรุ่นอยา่ง

ชดัเจน / 
ความเหมาะสม
ของราคากบั
ประเภทของ
แบตเตอร่ี 

(4.06 : มาก) 

มีป้ายบอก
ราคาแต่ละรุ่น
อยา่งชดัเจน 
(4.06 : มาก) 

สามารถ
ต่อรองราคา

ได ้
(4.20 : มาก) 

มีป้ายบอก
ราคาแต่ละรุ่น
อยา่งชดัเจน 
(4.18 : มาก) 

มีป้ายบอก
ราคาแต่ละรุ่น
อยา่งชดัเจน 
(4.26 : มาก) 

ความเหมาะสม
ของราคากบั
ประเภทของ
แบตเตอร่ี 

(4.19 : มาก) 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

มีความสะดวก
ในการเดินทาง
มาใชบ้ริการ 
(4.29 : มาก) 

มีความสะดวก
ในการ

เดินทางมาใช้
บริการ 

(3.91 : มาก) 

มีความสะดวก
ในการ

เดินทางมาใช้
บริการ 

(4.27 : มาก) 

มีความสะดวก
ในการ

เดินทางมาใช้
บริการ 

(4.25 : มาก) 

มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง 

สะดวกต่อการ
เขา้ใชบ้ริการ 
(4.78 : มาก
ท่ีสุด) 

มีความสะดวก
ในการเดินทาง
มาใชบ้ริการ 
(4.38 : มาก) 

การส่งเสริม
การตลาด 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไป
ลดราคาได ้

(3.77 : มาก) 

มีบริการเช็ค
สภาพ

แบตเตอร่ี
รถยนตฟ์รี
ในช่วง

เทศกาล เช่น 
ปีใหม่  

สงกรานต ์
(3.83 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่า
ไปลดราคาได ้
(4.22 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่า
ไปลดราคาได ้
(4.25 : มาก) 

มีบริการเช็ค
สภาพ

แบตเตอร่ี
รถยนตฟ์รี
ในช่วง

เทศกาล เช่น 
ปีใหม่  

สงกรานต ์
(4.44 : มาก) 

สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไป
ลดราคาได ้

(4.27 : มาก) 

 
จากตาราง ท่ี  5.4 พบว่า ส่ วนประสมการตลาด ท่ี มีผล ต่อผู ้ใช้ รถ เพศห ญิ งใน

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ล าดบัแรก จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ไดด้งัน้ี 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก เร่ืองมีบริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี  ดา้นราคาให้ความส าคญัใน
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ระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชดัเจน และ ความเหมาะสมของราคากบัประเภทของ
แบตเตอร่ี ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทาง
มาใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่า
ไปลดราคาได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก เร่ืองอายุของผลิตภณัฑ์  ดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมี
ป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมี
ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก 
เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนตฟ์รีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต ์

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก เร่ืองการรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา  ดา้นราคาให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก เร่ืองสามารถต่อรองราคาได ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ือง
มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก เร่ืองคุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการผลิต  ด้านราคาให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัใน
ระดับมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด เร่ืองการรับประกันแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา  ด้านราคาให้
ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด เร่ืองมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง สะดวกต่อการเขา้ใช้บริการ และ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก เร่ืองมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนต์ฟรีในช่วง
เทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต ์

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมาก เร่ืองการรับประกันแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา  ด้านราคาให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก เร่ืองความเหมาะสมของราคากบัประเภทของแบตเตอร่ี ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้
ความส าคัญในระดับมาก เร่ืองมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ด้านการส่งเสริม
การตลาดใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เร่ืองสามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการ

ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการ
ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ   
พรชยั  เตม็ศิริธรรมกร (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตข์องตลาด
ผูบ้ริโภคทดแทนในกรุงเทพมหานคร และ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุรกฤษฏ์  นาทธราดล  
(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
การซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุธาสินี  จนัทร์ทนด า (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือแบตเตอร่ีของผูใ้ช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก  3 ล าดับแรก คือ การรับประกันแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา อายุของผลิตภัณฑ์ และการ
ให้บริการฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรชยั  เต็มศิริธรรมกร (2550) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ของตลาดผู ้บ ริโภคทดแทนใน
กรุงเทพมหานคร และ ผลการศึกษาของ สุรกฤษฏ์  นาทธราดล  (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง คุณภาพของผลิตภณัฑ์ อายุ
ผลิตภณัฑ ์ความสะดวกในการบ ารุงรักษา  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นไดว้่าผูใ้ช้รถยนต์ จะให้ความส าคญักบัแบตเตอร่ีรถยนต ์
เน่ืองจาก เป็นหัวใจหลกัของระบบไฟฟ้ารถยนต์ ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัระบบ
สตาร์ท ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในรถยนต์ (cockpit, 2556 : ออนไลน์) จึงท าให้ผูใ้ช้
รถยนตใ์ห้ความส าคญักบั การรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา  เพื่อป้องกนัไม่ให้รถยนตเ์กิดขดัขอ้ง
จนใช้งานไม่ได ้ซ่ึงท าให้เกิดความไม่สะดวก เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรถยนต์ ดงันั้น
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ผูผ้ลิตควรมีการขยายระยะเวลารับประกนั รวมไปถึงมีบริการฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชร้ถ 

ด้านราคา  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก  3 
ล าดบัแรก คือ มีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน ความเหมาะสมของราคากบัประเภทของแบตเตอร่ี  
และสามารถต่อรองราคาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุธาสินี  จนัทร์ทนด า (2554) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือแบตเตอร่ีของผู ้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคา
แบตเตอร่ีเหมาะสมกบัประเภทแบตเตอร่ี มีป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอยา่งชดัเจน และมีการต่อรองราคา
จากร้านตวัแทนจ าหน่ายได ้ 

จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ การมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชร้ถสามารถ
ประเมินราคากบัประเภทของแบตเตอร่ีท่ีจะซ้ือ และการต่อรองราคาไดก้็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูผ้ลิตควรตั้งราคาใหมี้ความเหมาะสมกบัประเภทแบตเตอร่ีแต่ละชนิดและควร
ติดป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจนเพื่อใหลู้กคา้สามารถประเมินราคากบัประเภทแบตเตอร่ีได ้

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในระดบัมาก  3 ล าดบัแรก คือ มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกต่อการเขา้ใช้บริการ และท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายแบตเตอร่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ สุธาสินี  จนัทร์ทนด า (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีของ
ผูใ้ช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีการเปล่ียนแบตเตอร่ี
นอกสถานท่ี และมีร้านคา้ปลีกเป็นจ านวนมากในการใหบ้ริการ  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นไดว้า่ ผูใ้ชร้ถให้ความส าคญัในเร่ือง มีความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ มาเป็นล าดบัแรก อาจจะเกิดจากมีการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งเร่งรีบ แข่งกบัเวลา ดงันั้น
ผูผ้ลิตควรเลือกท าเลท่ีตั้งของผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีมีความสะดวกต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการมาใชบ้ริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก  3 ล าดับแรก คือ สามารถน าแบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได้  มีบริการเช็คสภาพ
แบตเตอร่ีรถยนต์ฟรีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่  สงกรานต์ และมีพนักงานให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ
แบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมกบัรถยนต์ของท่าน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุธาสินี  จนัทร์ทนด า 
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(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง 
การมีส่วนลด เช่น น าแบตเตอร่ีเก่ามาเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่จะได้รับส่วนลด 400 บาท มีบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง มีบริการตรวจเช็คแบตเตอร่ีฟรีจากร้านผูจ้  าหน่าย 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า ผูใ้ช้รถจะให้ความส าคญักับสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ โดยเฉพาะการได้รับส่วนลดในการเปล่ียนแบตเตอร่ีลูกใหม่ เพราะเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้มาใช้
บริการ ดังนั้นผูผ้ลิตควรให้ส่วนลดส าหรับการน าแบตเตอร่ีเก่ามาแลกซ้ือ เพื่อจูงใจให้ลูกคา้มาใช้
บริการ 

 
5.3 ข้อค้นพบ  

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการ
ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. ผูใ้ชร้ถเพศหญิงส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยให้ความส าคญัในเร่ือง การรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ดา้นราคา ให้ความส าคญัในเร่ือง มี
ป้ายบอกราคาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญัในเร่ือง สามารถน า
แบตเตอร่ีเก่าไปลดราคาได ้และดา้นช่องทางการจ าหน่าย ให้ความส าคญัในเร่ือง มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการ ตามล าดบั 

2. ผูใ้ช้รถเพศหญิงส่วนใหญ่จะเลือกใช้แบตเตอร่ีรถยนต์ยี่ห้อ 3K โดยเป็นแบตเตอร่ี
รถยนตแ์บบน ้ามากท่ีสุด และ มีการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์2 – 4 ปีต่อคร้ัง  

3. ผู้ใช้รถเพศหญิงให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในระดับมาก โดยให้
ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์เสริม (Augmented Product)  มาเป็นอนัดบัแรก ในเร่ือง การรับประกัน
แบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา และ การใหบ้ริการฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั (Core 
Product)  เร่ือง อายุของผลิตภณัฑ์ และด้านผลิตภณัฑ์ท่ีแท้จริง (Actual Product)  เร่ือง คุณภาพของ
วสัดุท่ีใช้ในการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 40,001 – 50,000 
บาท จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเร่ือง การรับประกนัแบตเตอร่ีเม่ือมีปัญหา ในระดบัมากท่ีสุด 

4. ผูใ้ชร้ถเพศหญิง ท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบัแรก คือ กลุ่มท่ีมี
อายุ   21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดต่้อเดือน 
40,001 – 50,000 บาท โดยจะให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยมากท่ีสุดในเร่ือง การรับประกนัแบตเตอร่ี
เม่ือมีปัญหา 

5. ผูใ้ช้รถเพศหญิง ท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองคุณภาพของ
วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต คือ กลุ่มท่ีมีอายุ   41 – 50 ปี มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ซ่ึงแตกต่าง
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จาก กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี ประกอบอาชีพนกัศึกษา และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ท่ีจะ
ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยเร่ือง บริการเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานท่ี มาประกอบการตดัสินใจซ้ือ 
เป็นล าดบัแรก 

6. ผูใ้ช้รถเพศหญิง กลุ่มท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จะให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านราคา ในเร่ืองการต่อรอง
ราคาได้ ซ่ึงแตกต่างจาก กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป จะให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นราคา ในเร่ือง ความเหมาะสมของราคากบัประเภทของแบตเตอร่ี มาประกอบการตดัสินใจซ้ือ 
เป็นอนัดบัแรก 

7.  ผูใ้ช้รถเพศหญิง กลุ่มท่ีมีอายุ 21 ปีข้ึนไป และ มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 40,000 บาท 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจ าหน่าย เร่ือง ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 
ซ่ึงแตกต่างจาก กลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ ประกอบอาชีพนกัศึกษา จะใหค้วามส าคญัเร่ือง มีท่ีจอด
รถกวา้งขวาง สะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ มาประกอบการตดัสินใจซ้ือ เป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะผูท่ี้มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จะใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  

8. ผูใ้ช้รถเพศหญิงท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001 – 50,000 บาทให้ความส าคญัต่อทุกปัจจยั
มากท่ีสุด โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรกในเร่ือง มีบริการเช็ค
สภาพแบตเตอร่ีรถยนตฟ์รีในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์

9. ผูใ้ช้รถเพศหญิงในทุกระดับการศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดในเร่ือง การโฆษณาสินคา้ผา่นทางส่ือโทรทศัน์มากกวา่การโฆษณาผา่นทางวิทย ุส่ือตีพิมพ ์
และอินเทอร์เน็ต 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการ
ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ เพื่อใชใ้นการประกอบการวางแผนและพฒันากล
ยทุธ์ของ ผูผ้ลิตแบตเตอร่ีท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นเพศหญิง ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูผ้ลิต ควรให้ความส าคัญในการผลิต โดยพิจารณาถึงอายุของผลิตภณัฑ์ โดยมีการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน เน้นมาตรฐานในกระบวนการผลิต 
รวมถึงมีความสะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและกินน ้ ากลัน่น้อยลง นอกจากน้ีควรให้
ความส าคญักบัการรับประกนัและบริการหลงัการขาย โดยขยายระยะเวลารับประกนัยาวนานข้ึน มี
บริการตรวจเช็คหลงัการขายหรือตามระยะเวลาใช้งาน  รวมถึงมีบริการเสริมเก่ียวกบัการให้บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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ด้านราคา 
ผูผ้ลิต ควรก าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกบัชนิดของแบตเตอร่ี และไม่

แตกต่างจากคู่แข่งมากนัก รวมถึงควรจดัให้มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้สามารถประเมิน
ราคาในการตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ีควรมีช่องทางการช าระค่าสินคา้ทั้งแบบเงินสด ช าระผ่านบตัร
เครดิต หรือ แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ได ้

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ผูผ้ลิต ควรเลือกท าเลท่ีตั้งของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้

บริการ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง มีความเป็นระเบียบและสะอาดของพื้นท่ีให้บริการ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจในการเดินทางมาใชบ้ริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูผ้ลิต ควรท าการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุน้ให้ลูกคา้

มาซ้ือสินคา้ โดยมีบริการเช็คสภาพแบตเตอร่ีรถยนต์ฟรีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต ์การจดัรายการพิเศษลดราคาหรือให้ส่วนลดส าหรับการน าแบตเตอร่ีเก่ามาแลกซ้ือ 
อีกทั้งมีการโฆษณาสินคา้ผ่านทางส่ือโทรทศัน์ โดยการใช้ดารา นักร้องหรือผูมี้ช่ือเสียงเป็นพรีเซ็น
เตอร์ เพื่อเป็นการน าเสนอคุณค่าตวัสินคา้ สร้างการรู้จกั มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความ
เขา้ใจ และ สามารถให้ค  าแนะน ากบัลูกคา้  รวมถึงมีการผลิตเอกสารคู่มือการดูแลแบตเตอร่ีรถยนต์
แจก เพื่อช่วยส่งเสริมการขายและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครใน
การตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดเพื่อวดัผลต่อการ
ตดัสินใจเท่านั้น ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นทศันคติเก่ียวกบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์
และการบริการ เพื่อสามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
ชดัเจนข้ึน  

 
 


