
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ คือ ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค และตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา 
การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการ 
หรือเปนข้ันตอนซ่ึงเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค 
เพื่อตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจ หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ 
และ การกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซ้ือ และการใชสินคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2546 : 192) 
 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ และ  
การใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคการ เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ และ
พฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ
คําตอบท่ีไดจะชวยใหสามารถกําหนดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 193-194) 
 คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย 
Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 
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ตารางท่ี 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (7Os) 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who 
is in the Target Market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) (1) ประชากรศาสตร        
(2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา (4) พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does 
the Consumer Buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑก็คือ คุณสมบัติ องคประกอบของผลิตภัณฑ 
และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why 
does the Consumer Buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อ
สนองความตองการของเขาดานรางกายและจิตวิทยา ซ่ึงตอง
ศึกษาถึงปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ (1) ปจจัย
ภายใน (2) ปจจัยทางสังคมวฒันธรรม (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมใน  
การตัดสินใจซ้ือ (Who 
Participates in the Buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลใน        
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล      
(3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซ้ือ (5) ผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does 
the Consumer Buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดอืนใดของป หรือ
ชวงฤดูกาลใดของป โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญ   
ตาง ๆ  

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the Consumer Buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ฯลฯ 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does 
the Consumer Buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวย           
(1) การรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผล
ทางเลือก (4) ตัดสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 194 
   
 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
 แนวคิดนี้เกี่ยวของกับการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโดย
เร่ิมตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได 
ความรูสึกนึกคิดของ ผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสูการตอบสนอง
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ของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision)            
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 196-199) 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) 
 ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากรางกาย (Inside Stimulus) และส่ิงกระตุนจากภายนอก 
(Outside Stimulus) นักการตลาดตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิด       
ความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying Motive) ซ่ึงอาจ
ใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผล หรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย     
2 สวน คือ 

1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมการตลาดบริการ 
(Marketing mix) ประกอบดวย  

(1) ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ผลิตภัณฑมีความสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการซ้ือ 

(2) ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

(3) ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน    
จัดจําหนายผลิตภัณฑใกลผูบริโภค เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

(4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การลด แลก แจก 
แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค 

(5) ส่ิงกระตุนดานบุคคลผูใหบริการ (People) เชน ทักษะความสามารถของ
ชางผูติดต้ัง 

(6) ส่ิงกระตุนดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เชน            
ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 

(7) ส่ิงกระตุนดานกระบวนการใหบริการ (Process) เชน ระยะเวลาในการ
ใหบริการ การใหคําแนะนําของพนักงานผูใหบริการ 

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
อยูภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 

(1) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic)  
(2) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)  
(3) ส่ิงกระตุนทางการเมือง (Law and Political)  
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(4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  
2. ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ

เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาถึง
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ดานตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา  

2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer Buying Decision Process) 
ประกอบดวยข้ันตอน คือ (1) การรับรูความตองการ (ปญหา) (2) การคนหาขอมูล                         
(3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ 
(Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ  
3.2 การเลือกตราสินคา  
3.3 การเลือกผูขาย  
3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ  
3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ 
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   Stimulus  Buyer’s Black Box  Response 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ (ผูบริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior]  
ท่ีมา : ปรับปรุงจากศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 198 

ส่ิงกระตุนภายนอก กลองดํา หรือ
ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือ 

การตอบสนองของผูซ้ือ 

- การเลือก 
  ผลิตภัณฑ 
- การเลือก 
  ตราสินคา 
- การเลือก 
  ผูขาย 
- เวลาในการ 
  ซ้ือ 
- ปริมาณการ 
  ซ้ือ 

ส่ิงกระตุน
ทางการตลาด

บริการ 

- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- ชองทางการ 
  จัดจําหนาย 
- สงเสริมการ 
  ตลาด 
- บุคคลผู   
  ใหบริการ 
- ลักษณะทาง 
   กายภาพ 
- กระบวนการ   
  ใหบริการ 

- เศรษฐกจิ 
- เทคโนโลย ี
- การเมือง 
- วัฒนธรรม 

ส่ิงกระตุน
อ่ืน ๆ 

- ปจจยัดานวฒันธรรม 
(Culture) และปจจัยดาน
สังคม (Social) 

- ปจจยัสวนบุคคล (Personal) 
- ปจจยัดานจิตวิทยา 

(Psychological) 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ือ ลักษณะของผูซ้ือ 

- การรับรูปญหา 
- การคนหาขอมูล 
- การประเมินผลทางเลือก 
- การตัดสินใจซ้ือ 
- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

การตัดสินใจ
ซ้ือ 

1.การทดลอง 
   (Trial) 
2.การซ้ือซํ้า 
   (Repeat    
   Purchase) 
 

พฤติกรรม
หลังการซ้ือ 
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 แนวคิดท้ัง 2 แนวคิดดังกลาวมีความเชื่อมโยงกัน โดยส่ิงกระตุนทางการตลาด และส่ิง
กระตุนอ่ืน ๆ ตามแนวคิดตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ จนทําใหเกิด
พฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค ตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 อุปกรณประดับยนต หมายถึง อุปกรณตกแตงรถยนตท่ีเพิ่มเติมจากผูผลิตรถยนต ซ่ึงหา
ซ้ือภายหลังการซ้ือรถยนต เพื่อเปนส่ิงท่ีจะชวยเสริมแตงความสวยงาม และความสมบูรณแบบของ
รถยนต ประกอบดวย (สถาบันยานยนต, 2551 : ออนไลน) 
 - อุปกรณตกแตงเพื่อเพิ่มความเร็ว ความแรงของรถยนต ไดแก เทอรโบ ทอไอเสีย โชค 
สปริงแตง เกจวัด ชุดยาง และลออัลลอยด 
  - อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง ไดแก วิทยุ และเคร่ืองเลน CD DVD โทรทัศนติด
รถยนต ลําโพง 
 - อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ไดแก ชุดแตงรถยนตรอบคัน เบาะนั่ง ฝาครอบไฟ 
โลโก สติ๊กเกอร สปอยเลอร ฟลมกรองแสง อุปกรณหุมพวงมาลัย อุปกรณหุมเกียร  
 - อุปกรณตกแตงเพื่อความสะดวกปลอดภัย ไดแก เซ็นทรัลล็อค รีโมทและสัญญาณ   
กันขโมย ชุดไฟ สปอรตไลท  
 สําหรับอุปกรณตกแตงรถยนตนั้น พบวาผูซ้ือใหความสนใจในสินคาประเภท       
เคร่ืองเสียง และสินคาเกี่ยวเนื่องมากท่ีสุด ทําใหมียอดจําหนายอยูในระดับสูง ถือเปนสินคาขายดี
ท่ีสุดในกลุมสินคาอุปกรณตกแตงรถยนต รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง และเบาะนั่ง ท่ีเปนสินคา
ขายดีเชนเดียวกัน (ชมรมนักลงทุนเนนคุณคา, 2550 : ออนไลน) ดังนั้น จึงศึกษาอุปกรณ       
ประดับยนตเพียง 2 ประเภท ไดแก อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง และอุปกรณตกแตงเพื่อ    
ความสวยงาม 
 รถแตง เปนช่ือเรียกของรถยนตท่ีไดรับการเปล่ียน ดัดแปลง หรือปรับปรุงช้ินสวน    
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเคร่ืองยนต รูปลักษณภายนอก ภายใน ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากมาตรฐาน
โรงงาน ข้ึนอยูกับลักษณะการใชงาน วัตถุประสงค และงบประมาณ และในปจจุบันมีโรงงานผูผลิต
สวนรถยนตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยูหลายยี่หอ หลายรายการ ท้ังของไทย ของนําเขา และจาก
โรงงานผูผลิตรถยนต ผูแตงรถสามารถดัดแปลงตกแตงไดหลายรูปแบบ อาจจะตกแตงปรับเปลี่ยน
เล็กนอย หรือดัดแปลงจนไมเหลือเคาเดิม ช้ินสวนท่ีนิยมแตง เปล่ียน ดัดแปลง เชน ลอแม็กนีเซียม 
เคร่ืองยนต ตัวถัง อุปกรณภายใน ภายนอก การแตงรถนั้นมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเพื่อ        
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ความสวยงาม การใชงาน ประเภทของการตกแตงรถท่ีนิยม มี 7 ประเภท ดังนี้ (วิกีพีเดียสารานุกรม
เสรี, 2551 : ออนไลน) 

1. สปอรต เปนการแตงท่ีเพิ่มสมรรถนะ และความสวยงาม แตยังคงรูปแบบการใชงาน    
ในเมืองอยู ในบางกรณีมีการเพิ่มสมรรถนะจนสามารถนําไปใชในการแขงขันไดดวย  

2. วีไอพี เปนการแตงรถท่ีเนนความหรูหรา และความสะดวกสบายเปนหลัก เชน        
บุหนังภายใน ชุบทองโลโก ตกแตงดวยลายไมภายในหองโดยสาร   

3. โลวไรเดอร เปนรูปแบบการแตงรถในลักษณะลดความสูงของรถใหเต้ียท่ีสุดโดย
การดัดแปลงชวงลาง นิยมใชชวงลางแบบไฮโดรลิก เปนท่ีนิยมในสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน โดยใน
สหรัฐอเมริกานั้น จะนิยมแตงรถอเมริกันคลาสสิก ลักษณะ แบน เต้ีย กวาง ยาว การตกแตงใน
ลักษณะนี้ เชน เชฟโรเลต อิมพาลา กรณีของประเทศไทยและญ่ีปุน มักจะใชรถญ่ีปุน อาจจะเปนรถ
เกง หรือรถกระบะก็ได  

4. จีที หรือ ทัวรริงคาร เปนการแตงท่ีเนนหนักไปทางสมรรถนะ เชน รถแขงทางเรียบ  
5. คันทรี หรือแรลลี เปนการแตงรถท่ีนําไปใชงานในลักษณะแบบลุยฝุน ปา เขา 

สวนมากรถที่ใชแตงเปนรถกระบะ คอนขางเปนท่ีนิยมในประเทศไทย (เกินคร่ึงของผูใชรถใน
ประเทศไทยเปนรถกระบะ)  

6. มัสเซิลคาร เปนรถที่นิยมมากในอเมริกาในชวงยุคทศวรรษท่ี 1960-1980 จะนิยม
แตงเร่ืองประสิทธิภาพเคร่ืองยนต สวนใหญเปนระบบขับเคล่ือนแบบ FR (เคร่ืองวางหนาขับเคล่ือน
ลอหลัง) ซ่ึงในปจจุบันก็เร่ิมกลับมาเปนท่ีนิยมอีกคร้ัง รถมัสเซิลคารท่ีโดงดังตลอดกาล เชน 
ฟอรดมัสแตง พอนทีแอค จีทีโอ (ในประเทศไทยเรียก พอนเทียค) เชฟโรเลต คอรเวตต (รุนเกา)  

7. ฮ็อตร็อด รถแตงประเภทนี้คอนขางหายาก หรือไมมีเลยในประเทศไทย แตเปนท่ี
นิยมในหมูคนเลนรถในอเมริกา เปนการแตงในลักษณะใชรถเกาในยุคทศวรรษ 1950 หรือเกากวา
นั้น มาดัดแปลงประสิทธิภาพใหทันสมัยข้ึน ท้ังในดานความสวยงาม และเทคโนโลยี แตใน
ขณะเดียวกันก็แทบจะไมมีการดัดแปลงรูปรางตัวถังใหผิดเพี้ยนไปจากเดิม 
 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใชน้ํามัน E 85 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใชน้ํามัน E85 ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ (สยามธุรกิจ, 2551 : ออนไลน) 
 1. ยกเวนอากรขาเขาช้ินสวนสําหรับรถยนต E85 ท่ีมีลักษณะและเปนอุปกรณหลักเพื่อ
ปรับเปล่ียนมาใชน้ํามัน E85 และไมมีผลิตในประเทศเปนการชั่วคราว 3 ป (นับต้ังแตวันท่ีกฎหมาย
มีผลบังคับใช)  
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 2. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต E85 ลงเหลือรอยละ 25 30 และ 35 ตามขนาด
เคร่ืองยนต เทากับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต E20 ในปจจุบัน (จากประกาศของกฎ
กระทรวงการคลังท่ีใหวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต E20 ท่ีใช
กาซธรรมชาติเอธานอล รอยละ 20 ผสมนํ้ามันเบนซิน รอยละ 80 ปรับลดภาษีลง รอยละ 5) 
 3. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน E85 เหลือ 2.5795 บาทตอลิตร จาก 3.6850 บาทตอ
ลิตร ซ่ึงคิดตามคาประสิทธิภาพความรอน หรือรอยละ 70 ของอัตราภาษีสรรพสามิต น้ํามันเบนซิน 
95 เม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช 
 จากมาตรการภาษีดังกลาว สงผลใหรถยนตทุกประเภท (ยกเวนรถบรรทุกท่ียังคงขายตํ่า
กวาปท่ีแลว รอยละ 0.10) มียอดขายในประเทศเปนบวกต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนมา 
เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะรถยนตนั่งท่ีไดรับผลดีจากการลด
อัตราภาษีสรรพสามิตลงรอยละ 5 ของรถยนตนั่งท่ีใชเช้ือเพลิง E20 และ E85 และราคาน้ํามัน E20 
ท่ีตํ่ากวาราคานํ้ามันเบนซิน 95 ประมาณ 6 บาท ทําใหยอดขายรถยนตนั่งมีจํานวน 110,419 คัน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 32.4 มีสัดสวนถึงรอยละ 34.35 ของยอดขายท้ังหมด จากรอยละ 28.50 ของป      
พ.ศ. 2550 (ไทยพีอาร, 2551 : ออนไลน) 
 อัจฉรา เจนระฆังทอง (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงสําหรับรถยนตของเจาของรถยนต ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวาเจาของรถยนตสวนใหญมีการเปล่ียนฟลมกรองแสงเม่ือใชงานมาแลวมากกวา 5 ป
ข้ึนไป เพราะฟลมเกาเส่ือมสภาพ โดยสวนใหญจดจํายี่หอฟลมกรองแสงได และไมไดในจํานวน
เทากัน ซ่ึงยี่หอฟลมกรองแสงท่ีจดจําได คือ ยี่หอสามเอ็ม รวมท้ังรูจักฟลมกรองแสงยี่หอท่ีซ้ือและ
ติดต้ัง เนื่องจากรานคาเปนผูแนะนํา เหตุผลในการเลือกซ้ือและติดต้ัง คือเพื่อลดความรอนภายใน
หองโดยสาร ซ่ึงมีคาใชจายในการซ้ือและติดต้ังตอคร้ังระหวาง 3,001 – 5,000 บาท โดยซ้ือและ
ติดต้ังจากรานอะไหลยนตหรือประดับยนต เพราะเปนรานท่ีใชบริการประจํา ในกรณีท่ีไมมียี่หอท่ี
ตองการ เจาของรถยนตจะเปล่ียนไปซ้ือฟลมกรองแสงยี่หออ่ืน เพราะมีคุณสมบัติและสีตามตองการ 
และมีการตัดสินใจเลือกซ้ือและติดต้ังฟลมกรองแสงดวยตนเอง และยังพบอีกวาเจาของรถยนตจัด
อันดับคาเฉล่ียของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสง
สําหรับรถยนตในระดับมาก มีดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการ และคาเฉล่ียของปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงสําหรับรถยนตในระดับนอย ไดแก ปจจัยดาน       
การสงเสริมการตลาด 
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 วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตจาก บริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด ในดานลูกคาท่ัวไป 
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่ มีตอผูใชรถยนตในการซ้ือยางรถยนตของ        
บริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด สวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก มีเพียงปจจัยการสงเสริม
การตลาดท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ปจจัยดานบุคคล ท่ีเห็น
วาผูใหบริการพูดจาสุภาพออนนอมและเปนกันเอง เปนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ สวนใหญเห็นวาคุณภาพของการบริการมีความสําคัญ เปนปจจัยท่ีมีผลมาก
ท่ีสุด ปจจัยดานราคา สวนใหญเห็นวาราคาคาบริการสมเหตุสมผล เปนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด ปจจัย
ดานกระบวนการ สวนใหญเห็นวาความรวดเร็ว ทันสมัย และคุณภาพในการบริการมีผลมากที่สุด 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย สวนใหญเห็นวามีความสะดวกในการเดินทาง เปนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด 
ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพสวนใหญเห็นวามีเคร่ืองมือและอุปกรณทันสมัยมีผลมากท่ีสุด และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สวนใหญเห็นวามีสวนลดเปนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตามลําดับ 
 ปยวรรณ ชวยค้ํา (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานประดับยนตสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล กรณีศึกษา : อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี พบวาผูใชบริการติดฟลมกรองแสง รอยละ 35.3  ใชบริการรานประจํา รอยละ 18.7 
ตกแตงรถยนตเพราะความชอบสวนตัว รอยละ 74.3  ชวงเวลาท่ีใช 13.00-17.00 รอยละ 53.7 ใชใน
วันเสาร รอยละ 38.8  เวลาท่ีใช 1-2 ช่ัวโมง รอยละ 51.5  โดยเฉล่ีย 3-6 เดือนตอคร้ัง รอยละ 34.0 
เสียคาใชจายตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 48.5  ผูแนะนําในการเขามาใชบริการเกิดจากความเช่ือม่ัน
ในตนเอง รอยละ 60.8  และสาเหตุท่ีไมเลือกใชบริการรานประดับยนต เพราะฝมือไมดี รอยละ 37.0 
ดานผลิตภัณฑพิจารณาจากคุณภาพ รอยละ 37.3  ดานราคาพิจารณาจากราคา การใหบริการ รอยละ 
46.0  ดานชองทางการจําหนายพิจารณาจากความสะดวกในการเดินทาง รอยละ 37.0  ดาน          
การสงเสริมการตลาดพิจารณาจากการใหสวนลดพิเศษ รอยละ 34.3  ดานพนักงานใหบริการ
พิจารณาจากความชํานาญในงานของพนักงาน รอยละ 36.8  ดานกระบวนการใหบริการพิจารณา
จากการรับประกันผลิตภัณฑ รอยละ  33.5  และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพพิจารณาจาก            
การตกแตงสถานท่ีทํางานใหดูสวยงามและสะอาด รอยละ 28.8 


