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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือ
อุปกรณ  ประดับยนต ในอําเภอเมือง เชียงใหม โดยกําหนดขนาดตัวอยางท้ังส้ิน 202 ตัวอยาง ใช
วิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ผลการศึกษาแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส ประเภทรถท่ีนํามาตกแตง หรือซ้ืออุปกรณประดับยนต
ไปประดับ ยี่หอรถยนตท่ีนําไปตกแตงหรือนําไปประดับ ระยะเวลาการใชงานของรถยนตท่ีนําไป
ตกแตงหรือนําไปประดับ ประเภทของสินคาอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ (ตารางท่ี 2 - 11) 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต ประกอบดวย ประเภทของอุปกรณ
ประดับยนตท่ีซ้ือ ยี่หอของอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ บุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจหรือมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ลักษณะการตัดสินใจ โอกาสที่ซ้ือ เวลา
และวันท่ีเลือกซ้ือ วันท่ีเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตและติดต้ังอุปกรณประดับยนต เวลาและวันท่ี
ติดต้ังอุปกรณประดับยนต รานอุปกรณประดับยนตท่ีนิยมซ้ือ รานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการ
บอยท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คาใชจายในการซ้ือ
อุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง วิธีการชําระเงิน การทดลองใชอุปกรณประดับยนตกอนท่ีจะมีการซ้ือ
สินคา การซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ การซ้ืออุปกรณประดับยนตจากราน
เดิมท่ีเคยซ้ือ บุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจและตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตมากท่ีสุด การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือ ความพึงพอใจภายหลัง 
การซ้ืออุปกรณประดับยนต และความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต (ตารางท่ี 12 – 
37) 
 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
(ตารางท่ี 38 - 58) 
 สวนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามประเภทรถยนต (ตารางท่ี 
59 - 78) 
 สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนต ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ปจจัย       
สวนประสมการตลาดบริการดานราคา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานชองทางการจัด
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จําหนาย ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการดานบุคคลผูใหบริการ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยอ่ืน ๆ ดานเศรษฐกิจ ปจจัยอ่ืน ๆ 
ดานเทคโนโลยี ปจจัยอ่ืน ๆ ดานการเมืองและกฎหมาย และปจจัยอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรม (ตารางท่ี  
79 - 89) 
 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะในการใหบริการของรานอุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม (ตารางท่ี 90) 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 171 84.65  
หญิง 31 15.25  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 84.65 
และรองลงมา คือ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 15.25 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 20 ป 0 0.00  
21 – 30 ป 37 18.32  
31 – 40 ป 52 25.74  
41 – 50 ป 65 32.18  
มากกวา 50 ป 48 23.76  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 41-50 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.18 
รองลงมา คือ มีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 25.74 และมีอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 23.76  
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 37 18.32  
อนุปริญญา / ปวส. 38 18.81  
ปริญญาตรี 88 43.56  
สูงกวาปริญญาตรี 39 19.31  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด      
คิดเปนรอยละ 43.56 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.31 และระดับอนุปริญญา 
หรือปวส. คิดเปนรอยละ 18.81 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 17.82  
ลูกจาง / พนกังานองคกรเอกชน 60 29.70  
เจาของธุรกิจ / ธุรกิจสวนตัว 106 52.48  
อ่ืน ๆ 0 0.00  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของธุรกิจ หรือธุรกิจสวนตัว   
คิดเปนรอยละ 52.48 รองลงมา คือ ลูกจาง หรือพนักงานองคกรเอกชน คิดเปนรอยละ 29.70 และ
ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 17.82 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 10,000 บาท 19 9.41  
10,001 – 30,000 บาท 59 29.21  
30,001 – 50,000 บาท 46 22.77  
มากกวา 50,001 บาท 78 38.61  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.61 รองลงมา คือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท คิดเปน
รอยละ 29.21 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.77 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 43 21.29  
สมรส 147 72.77  
หยาราง / หมาย 12 5.94  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 
72.77 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 21.29 และหยารางหรือหมาย คิดเปนรอยละ 
5.94 
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทรถท่ีนาํไปตกแตง 
หรือซ้ืออุปกรณประดับยนตไปประดับ 
 

ประเภทรถท่ีนําไปตกแตง  
หรือซ้ืออุปกรณประดับยนตไปประดับ 

จํานวน รอยละ 

รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) 119 58.91  
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถกระบะ) 83 41.09  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามนํารถยนตนั่งสวนบุคคล หรือรถเกงมาตกแตง 
หรือซ้ืออุปกรณประดับยนตไปประดับ คิดเปนรอยละ 58.91 รองลงมา คือ รถยนตบรรทุกสวน
บุคคล หรือรถกระบะ คิดเปนรอยละ 41.09 



 

24 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอรถยนตท่ีนําไปตกแตง 
หรือนําไปประดับ 
 

ยี่หอรถยนตท่ีนําไปตกแตง  
หรือนําไปประดับ 

จํานวน รอยละ 

ฮอนดา 21 10.40  
โตโยตา 80 39.60  
ฟอรด 9 4.45  
มาสดา 12 5.94  
มิตซูบิชิ 20 9.90  
นิสสัน 11 5.45  
อีซูซุ 22 10.88  
เชฟโรเล็ต 3 1.49  
เบนซ 5 2.48  
บีเอ็มดับเบิลย ู 2 0.99  
ออดี้ 0 0.00  
วอลโว 1 0.50  
อ่ืน ๆ 16 7.92  

รวม 202 100.00  
 หมายเหตุ : อื่น ๆ คือ ยี่หอโฟลคสวาเกน จํานวน 5 ราย ยี่หอฮุนได จํานวน 1 ราย ยี่หอเปอโยต จํานวน   

1 ราย ยี่หอเกีย จํานวน 1 ราย ยี่หอซูซุกิ จํานวน 6 ราย และยี่หอไดฮัทสุจํานวน 2 ราย 

  
 จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเจาของรถยนตท่ีนําไปตกแตง หรือนําไป
ประดับยี่หอโตโยตามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.60 รองลงมา คือ ยี่หออีซูซุ คิดเปนรอยละ 10.88 
และยี่หอฮอนดา คิดเปนรอยละ 10.40 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาการใชงาน    
ของรถยนตท่ีนําไปตกแตง หรือนําไปประดับ 
 

ระยะเวลาการใชงานของรถยนต 
ท่ีนําไปตกแตง หรือนําไปประดับ 

จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 1 ป 56 27.72  
1 – 5 ป 122 60.40  
6 – 10 ป 23 11.38  
มากกวา 10 ป 1 0.50  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการใชงานของรถยนต      
ท่ีนําไปตกแตง หรือนําไปประดับ 1 - 5 ป คิดเปนรอยละ 60.40 รองลงมา คือ ตํ่ากวา 1 ป คิดเปน
รอยละ 27.72 และ 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 11.38 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของอุปกรณ
ประดับยนตท่ีซ้ือ 
 

ประเภทของอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ จํานวน รอยละ 
อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง เชน วิทยุ 
เคร่ืองเลน CD DVD 

37 18.32  

อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม เชน  
สปอยเลอร ฟลมกรองแสง 

124 61.38  

ท้ัง 2 ประเภท 37 18.32  
อ่ืน ๆ 4 1.98  

รวม 202 100.00  
 หมายเหตุ : อื่น ๆ คือ ดิสกเบรค 3 ราย และโชคอัพ 1 ราย 
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 จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภท
อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คิดเปนรอยละ 61.38 รองลงมา คือ อุปกรณตกแตงเพื่อ              
ความบันเทิง และซ้ือท้ัง 2 ประเภท ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 18.32 
 
สวนท่ี 2  พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต 

 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอุปกรณประดับยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 
 

อุปกรณประดบัยนตประเภทอุปกรณตกแตง
เพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

วิทยุ / เคร่ืองเลน CD DVD 43 21.29  
โทรทัศนติดรถยนต 23 11.39  
ลําโพง 49 24.26  
จานดาวเทียม 3 1.49  
อ่ืน ๆ  7 3.47  

 หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 
  - อื่น ๆ คือ แอมปจํานวน 5 ราย และเสารับสัญญาณวิทยุจํานวน 2 ราย 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณ
ตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ ลําโพงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.26 รองลงมา คือ วิทยุหรือเคร่ืองเลน 
CD DVD คิดเปนรอยละ 21.29 และโทรทัศนติดรถยนต คิดเปนรอยละ 11.39 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทราบหรือไมทราบ
ยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 
 

อุปกรณประดบัยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 
ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมทราบยี่หอ 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวม 

วิทยุ / เคร่ืองเลน CD DVD โซนี่   
 9 5 43 
 (20.93) (11.63) (100.00) 
 เจวีซี   
 7   
 (16.28)   
 อัลไพน   
 6   
 (13.95)   
 ไพโอเนียร   
 11   
 (25.58)   
 เคนวูด   
 5   
 (11.63)   

รวม 38 5 43 
 (88.37)  (11.63) (100.00) 

โทรทัศนติดรถยนต โซนี่   
 2 5 23 
 (8.69) (21.74) (100.00) 
 เจวีซี   
 5   
 (21.74)   
 อัลไพน   
 5   
 (21.74)   
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทราบหรือไมทราบ
ยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 
ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมทราบยี่หอ 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวม 

โทรทัศนติดรถยนต (ตอ) ไพโอเนียร   
 6   
 (26.09)   

รวม 18 5 23 
 (78.26) (21.74) (100.00) 
ลําโพง โซนี ่   
 8 7 49 
 (16.33) (14.29) (100.00) 
 เจวีซี   
 4   
 (8.16)   
 อัลไพน   
 10   
 (20.41)   
 ไพโอเนียร   
 15   
 (30.61)   
 เคนวูด   
 5   
 (10.20)   

รวม 42 7 49 
 (85.71) (14.29) (100.00) 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทราบหรือไมทราบ
ยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 
ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมทราบยี่หอ 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวม 

จานดาวเทียม ยูบีซี   
 3 0 3 
 (100.00) (0.00) (100.00) 

รวม 3 0 3 
 (100.00)  (0.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD ยี่หอ     
ไพโอเนียรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.58 รองลงมา คือ ยี่หอโซนี่ คิดเปนรอยละ 20.93 และยี่หอ    
เจวิซี คิดเปนรอยละ 16.28 เลือกซ้ือโทรทัศนติดรถยนตยี่หอไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
26.09 รองลงมา คือ ยี่หอเจวีซี ยี่หออัลไพน และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 
21.74 เลือกซ้ือลําโพงยี่หอไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.61 รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน    
คิดเปนรอยละ 20.41 และยี่หอโซน่ี คิดเปนรอยละ 16.33 และผูตอบแบบสอบถามทุกรายเลือกซ้ือ
จานดาวเทียม ยี่หอยูบีซี คิดเปนรอยละ 100.00 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอุปกรณประดับยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 
 

อุปกรณประดบัยนตประเภทอุปกรณตกแตง
เพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

สปอยเลอร 18 8.91  
ชุดแตงรถยนตรอบคัน 34 16.83  
เบาะนั่ง 5 2.48  
กรอบปายทะเบียน 15 7.43  
ฝาครอบไฟ 43 21.29  
ชุดไฟ / ไฟสี 51 25.25  
โลโกยี่หอ / สต๊ิกเกอร 22 10.89  
ฟลมกรองแสง 48 23.76  
อุปกรณหุมพวงมาลัย 18 8.91  
อุปกรณหุมเกยีร / ครอบเกียร 21 10.40  
หลังคารถ 16 7.92  
กันสาดฝน 25 12.38  
กันสาดแมลง 15 7.43  

 หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวาอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ี
ผูตอบแบบสอบถามซ้ือ คือ ชุดไฟหรือไฟสีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.25 รองลงมา คือ ฟลมกรอง
แสง คิดเปนรอยละ 23.76 และฝาครอบไฟ คิดเปนรอยละ 21.29 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทราบหรือไมทราบ
ยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 
 

อุปกรณประดบัยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตง 
เพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

ไมทราบยี่หอ 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวม 

สปอยเลอร -   
 0 18 18 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
ชุดแตงรถยนตรอบคัน ฮาเปอร   
 1 33 34 
 (2.94) (97.06) (100.00) 
เบาะนั่ง -   
 0 5 5 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
กรอบปายทะเบียน -   
 0 15 15 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
ฝาครอบไฟ -   
 0 43 43 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
ชุดไฟ / ไฟสี -   
 0 51 51 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
โลโกยี่หอ / สต๊ิกเกอร -   
 0 22 22 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทราบหรือไมทราบ
ยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตง 
เพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

ไมทราบยี่หอ 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวม 

ฟลมกรองแสง ลามีนา   
 12 6 48 
 (25.00)  (12.50) (100.00) 
 สามเอ็ม    
 19    
 (39.59)     
 ซีซ่ัน    
 7    
 (14.58)     
 ซันคูล    
 1    
 (2.08)     
 ไฮคูล    
 3    
 (6.25)    

รวม 42 6 48  
 (87.50) (12.50) (100.0  
อุปกรณหุมพวงมาลัย -    
 0 18 18 
 (0.00) (100.00) (100.00) 
อุปกรณหุมเกยีร / ครอบเกียร -    
 0 21 21 
 (0.00)  (100.00) (100.00) 
หลังคารถ -    
 0 16 16 
 (0.00)  (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทราบหรือไมทราบ
ยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต 
ประเภทอุปกรณตกแตง 
เพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

ไมทราบยี่หอ 
จํานวน 
(รอยละ) 

รวม 

กันสาดฝน -    
 0 25 25 
 (0.00)  (100.00) (100.00) 
กันสาดแมลง -   
 0 15 15 
 (0.00)  (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกรายไมทราบยี่หอของสปอยเลอร ยี่หอของ
เบาะนั่ง ยี่หอของกรอบปายทะเบียน ยี่หอของฝาครอบไฟ ยี่หอของชุดไฟหรือไฟสี ยี่หอของโลโก
ยี่หอหรือสต๊ิกเกอร ยี่หอของอุปกรณหุมพวงมาลัย ยี่หอของอุปกรณหุมเกียรหรือครอบเกียร ยี่หอ
ของหลังคารถ ยี่หอของกันสาดฝน และย่ีหอของกันสาดแมลงท่ีซ้ือ คิดเปนรอยละ 100.00 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมทราบยี่หอของชุดแตงรถยนตรอบคันท่ีซ้ือ คิดเปนรอยละ 97.06 
รองลงมา คือ ซ้ือยี่หอฮาเปอร คิดเปนรอยละ 2.94 และผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือฟลมกรองแสง
ยี่หอสามเอ็มมากที่สุด คิดเปน รอยละ 39.59 รองลงมา คือ ยี่หอลามีนา คิดเปนรอยละ 25.00 และ
ยี่หอซีซ่ัน คิดเปนรอยละ 14.58 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวัตถุประสงคในการซ้ือ
อุปกรณประดับยนต 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือสินคา 
อุปกรณประดบัยนต 

จํานวน รอยละ 

เพื่อความสวยงามของรถ 141 69.80  
เพื่อความบันเทิง 66 32.67  
ตามเพื่อน / กระแสนิยม 20 9.90  
ตามคําแนะนําของเจาของราน 28 13.86  
ไมพอใจกับผลิตภัณฑท่ีมากบัตัวรถ 32 15.84  
ทดแทนสินคาเดิม 36 17.82  
เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี 82 40.59  
เพื่อใชประโยชนไดมากข้ึน 13 6.44  
เพื่อความปลอดภัย 13 6.44  

 หมายเหตุ : -ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 

  
 จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต คือ เพื่อความสวยงามของรถ คิดเปนรอยละ 69.80 รองลงมา คือ เพื่อความ
สะดวกสบายในการขับข่ี คิดเปนรอยละ 40.59 และเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 32.67 
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีผลตอ            
การตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม 
หรือมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 

อุปกรณประดบัยนต 

จํานวน รอยละ 

ตัวเอง 197 97.52  
พอแม 6 2.97  
คูสมรส 28 13.86  
บุตรหลาน 1 0.50  
เพื่อน 2 0.99  
ญาติ 0 0.00  
พนักงานขาย 13 6.44  
เจาของรานอุปกรณประดับยนต 47 23.27  
อ่ืน ๆ 5 2.48  

 หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 
   - อื่น ๆ คือ นายจาง หรือเจานาย จํานวน 5 ราย 

  
 จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
หรือบุคคล ท่ี มีส วนร วม  หรือ มี อิท ธิพลในการตัด สินใจ ซ้ือ อุปกรณประ ดับยนตของ                  
ผูตอบแบบสอบถาม คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 97.52 รองลงมา คือ เจาของรานสินคาอุปกรณ
ประดับยนต คิดเปนรอยละ 23.27 และคูสมรส คิดเปนรอยละ 13.86 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการตัดสินใจซ้ือ 
 

ลักษณะการตัดสินใจซ้ือ จํานวน รอยละ 
ตัดสินใจดวยตัวเอง 194 96.04  
รับฟงคําแนะนําจากคนใกลชิด / ผูรู 8 3.96  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะการตัดสินใจซ้ือดวย
ตัวเอง คิดเปนรอยละ 96.04 และรองลงมา คือ รับฟงคําแนะนําจากคนใกลชิดหรือผูรู คิดเปนรอยละ 
3.96 
 
ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามโอกาสท่ีซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต 
 

โอกาสท่ีซ้ืออุปกรณประดับยนต จํานวน รอยละ 
ซ้ือรถยนตใหม 45 22.28  
สินคาเดิมชํารุด 24 11.88  
ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม 107 52.97  
สินคาออกใหมท่ีทันสมัย 6 2.97  
สินคาตอบสนองความตองการไดมากกวา 20 9.90  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ืออุปกรณประดับยนตในโอกาสที่
ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 52.97 รองลงมา คือ ซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 
22.28 และสินคาเดิมชํารุด คิดเปนรอยละ 11.88 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต 
 

เวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต จํานวน รอยละ 
8.00 – 12.00 น. 183 90.59  
13.00 – 17.00 น. 19 9.41  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต
เวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 90.59 และรองลงมา คือ เวลา 13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 
9.41 
 
ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต 
 

วันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต จํานวน รอยละ 
วันจนัทร - วันศุกร 93 46.04  
วันเสาร – วันอาทิตย 104 51.49  
วันหยุดนักขัตฤกษ 5 2.47  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตใน   
วันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 51.49 รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 46.04 
และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 2.47 
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ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวันท่ีเลือกซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต และติดต้ังอุปกรณประดับยนต 
 

วันท่ีเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต  
และติดตัง้อุปกรณประดับยนต 

จํานวน รอยละ 

วันเดียวกัน 184 91.09  
คนละวัน 18 8.91  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 22 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต และ
ติดต้ังอุปกรณประดับยนตในวันเดียวกัน คิดเปนรอยละ 91.09 และรองลงมา คือ เลือกซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต และติดต้ังอุปกรณประดับยนตคนละวัน คิดเปนรอยละ 8.91 
 
ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเวลาที่ติดต้ังอุปกรณ
ประดับยนต 
 

เวลาท่ีติดตัง้อุปกรณประดับยนต จํานวน รอยละ 
8.00 – 12.00 น. 16 88.89  
13.00 – 17.00 น. 2 11.11  

รวม 18 100.00  
 หมายเหตุ : เฉพาะผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบวาไมไดเลือกซื้ออุปกรณประดับยนต และติดต้ังอุปกรณ 

ประดับยนตในวันเดียวกันจํานวน 18 ราย 
  
 จากตารางท่ี 23 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญติดต้ังอุปกรณประดับยนตเวลา 
8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 88.89 และรองลงมา คือ เวลา 13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 11.11 
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ตารางท่ี 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวันท่ีติดต้ังอุปกรณ  
ประดับยนต 
 

วันท่ีติดตั้งอุปกรณประดับยนต จํานวน รอยละ 
วันจนัทร - วันศุกร 6 33.33  
วันเสาร – วันอาทิตย 10 55.56  
วันหยุดนักขัตฤกษ 2 11.11  

รวม 18 100.00  
 หมายเหตุ : เฉพาะผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบวาไมไดเลือกซื้ออุปกรณประดับยนต และติดต้ังอุปกรณ 

ประดับยนตในวันเดียวกันจํานวน 18 ราย 
  
 จากตารางท่ี 24 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญติดต้ังอุปกรณประดับยนตใน      
วันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 33.33 
และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรานอุปกรณประดับยนต  
ท่ีนิยมซ้ือ 
 

รานอุปกรณประดับยนตท่ีนยิมซ้ือ จํานวน รอยละ 
รานแม็กซออโตพลัส 13 6.43  
รานมิสเตอรคาร 63 31.19  
รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวลี 16 7.92  
รานชุนศิลป 19 9.41  
รานอํานวยมอเตอรแอร 91 45.05  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 25 พบวาผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานอํานวย
มอเตอรแอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.05 รองลงมา คือ รานมิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 31.19 
และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 9.41 
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ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรานอุปกรณประดับยนต  
ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 
 

รานอุปกรณประดับยนต 
ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

จํานวน รอยละ 

รานแม็กซออโตพลัส 13 6.43  
รานมิสเตอรคาร 63 31.19  
รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวลี 16 7.92  
รานชุนศิลป 19 9.41  
รานอํานวยมอเตอรแอร 91 45.05  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 26 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใช
บริการบอยท่ีสุดจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.05 รองลงมา คือ ราน
มิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 31.19 และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 9.41 
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ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลในการเลือกใช
บริการรานจําหนายอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 
 

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณ 
ประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

จํานวน รอยละ 

มีการนัดหมายตรงเวลา 107 52.97  
ราคาสินคาถูกกวารานอ่ืน 95 47.03  
คาติดต้ังถูกกวารานอ่ืน 90 44.55  
มีสวนลด 110 54.46  
มีผูแนะนาํ 92 45.54  
เปนรานท่ีใชบริการประจํา 153 75.74  
ความสะดวกในการเดินทาง 146 72.28  
ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป 186 92.08  
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายยี่หอ 119 58.91  
ใกลสถานท่ีทํางาน / ท่ีพักอาศัย 81 40.10  
ผูใหบริการเขาใจความตองการของลูกคา 92 45.54  
ทักษะ ความชาํนาญของผูใหบริการ 145 71.78  
มีท่ีจอดรถกวางขวาง 125 61.88  
อ่ืน ๆ 9 4.46  

 หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 
   - อื่น ๆ คือ ใหบริการรวดเร็ว จํานวน 4 ราย และมีบริการครบวงจร จํานวน 5 ราย 

  
 จากตารางท่ี 27 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ         
รานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดเนื่องจาก ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป คิดเปน   
รอยละ 92.08 รองลงมา คือ เปนรานท่ีใชบริการประจํา คิดเปนรอยละ 75.74 และความสะดวกใน
การเดินทาง คิดเปนรอยละ 72.28 
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ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคาใชจายในการซ้ือ
อุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง 
 

คาใชจายในการซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนตตอ 1 คร้ัง 

จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 40 19.80  
5,001 – 10,000 บาท 53 26.24  
10,001 – 20,000 บาท 31 15.35  
20,001 – 30,000 บาท 35 17.33  
30,001 – 40,000 บาท 26 12.87  
มากกวา 40,001 บาท 17 8.41  

รวม 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 28 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 
1 คร้ัง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.24 รองลงมา คือ ตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปน
รอยละ 19.80 และ 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.33 
 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีการชําระเงินในการซ้ือ
อุปกรณประดับยนต 
 

วิธีการชําระเงิน 
ในการซ้ืออุปกรณประดับยนต 

จํานวน รอยละ 

เงินสด 71 35.15  
บัตรเครดิต 95 47.03  
บัตรผอนชําระสินคา 36 17.82  
เช็ค 0 0.00  

รวม 202 100.00  
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 จากตารางท่ี 29 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณ    
ประดับยนตดวยบัตรเครดิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.03 รองลงมา คือ เงินสด คิดเปนรอยละ 
35.15 และบัตรผอนชําระสินคา คิดเปนรอยละ 17.82 
 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการทดลองใชอุปกรณ
ประดับยนตกอนท่ีจะมีการซ้ือสินคา 
 

การทดลองใชอุปกรณประดบัยนต 
กอนท่ีจะมีการซ้ือสินคา 

จํานวน รอยละ 

ไดทดลอง 116 57.43  
ไมไดทดลอง 86 42.57  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดทดลองใชอุปกรณประดับยนต 
กอนท่ีจะมีการซ้ือสินคา คิดเปนรอยละ 57.43 และรองลงมา คือ ไมไดทดลอง คิดเปนรอยละ 42.57 
 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการซ้ือซํ้าอุปกรณประดับ
ยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ 
 

การซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนต 
ประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

ซ้ือซํ้า 111 54.95  
ไมซ้ือซํ้า 91 45.05  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภท
เดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 54.95 และรองลงมา คือ ไมซ้ือซํ้า คิดเปนรอยละ 45.05 
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ตารางท่ี  32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการซ้ืออุปกรณ       
ประดับยนตจากรานเดิมท่ีเคยซ้ือ 
 

การซ้ืออุปกรณประดับยนต 
จากรานเดิมท่ีเคยซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

ซ้ือจากรานเดมิ 195 96.53  
ไมซ้ือจากรานเดิม 7 3.47  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานเดิม
ท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 96.53 และรองลงมา คือ ไมซ้ือจากรานเดิม คิดเปนรอยละ 3.47 
 
ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามบุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ช่ืนชอบความบันเทิง 155 76.73  
ช่ืนชอบความสวยงาม 165 81.68  
ช่ืนชอบความทันสมัย และเทคโนโลยี 184 91.09  
ช่ืนชอบการผจญภัย 66 32.67  
ตามกระแสนยิม 44 21.78  
ตามกลุมเพื่อน 26 12.87  
ตองการความโดดเดน เปนจดุสนใจ 76 37.62  
ตองมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไมเหมือนใคร 74 36.63  

 หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบ          
ความทันสมัย และเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 91.09 รองลงมา คือ ช่ืนชอบความสวยงาม คิดเปน 
รอยละ 81.68 และช่ืนชอบความบันเทิง คิดเปนรอยละ 76.73 
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ตารางท่ี 34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ 
และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตมากท่ีสุด 
 

แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดบัยนตมากท่ีสุด 

จํานวน รอยละ 

แผนพับ / ใบปลิว 60 29.70  
นิตยสาร 52 25.74  
ปายโฆษณา 20 9.90  
โทรทัศน / วิทย ุ 3 1.49  
อินเตอรเน็ต 20 9.90  
พนักงานสาธิตสินคา 2 0.99  
เจาของรานสินคาอุปกรณประดับยนต 40 19.80  
อ่ืน ๆ 5 2.48  

รวม 202 100.00  
 หมายเหตุ : อื่น ๆ คือ จากเพ่ือนบอก จํานวน 4 ราย และจากงานมหกรรมยานยนต จํานวน 1 ราย 
 
 จากตารางท่ี 34 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีแหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตจากแผนพับหรือใบปลิวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.70 รองลงมา คือ นิตยสาร 
คิดเปนรอยละ 25.74 และจากเจาของรานสินคาอุปกรณประดับยนต คิดเปนรอยละ 19.80 
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ตารางท่ี 35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประเมินทางเลือก      
ท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

จํานวน รอยละ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 192 95.05  
ราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม 179 88.61  
สถานท่ีจําหนายมีช่ือเสียง ใกลท่ีพักอาศัย 
หรือท่ีทํางาน 

113 55.94  

การโฆษณา ประชาสัมพันธ รายการสงเสริม
การขายท่ีนาสนใจ 

91 45.05  

ผูใหบริการมีความชํานาญ 152 75.25  
สถานท่ีจําหนายสะอาด กวางขวาง มีท่ีจอด
รถ 

145 71.78  

มีการบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว 
ตรงตามความตองการ 

182 90.10  

 หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย 

 
 จากตารางท่ี 35 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการประเมินทางเลือกท่ีทําให
ตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 95.05 รองลงมา คือ มี
การบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ 90.10 และราคา 
และเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 88.16 
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ตารางท่ี 36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความพึงพอใจภายหลัง 
การซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือสินคาอุปกรณ
ประดับยนต 

จํานวน รอยละ 

พึงพอใจ 202 100.00  
ไมพึงพอใจ 0 0.00  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 36 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกรายมีความพึงพอใจภายหลังการซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต คิดเปนรอยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการภายหลัง  
การซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ความตองการภายหลังการซ้ือ 
อุปกรณประดบัยนต 

จํานวน รอยละ 

มีการรับประกันสินคา 90 44.55  
มีบริการหลังการขาย 86 42.57  
สามารถเปล่ียนสินคาไดถาหากเกิดปญหา 26 12.88  

รวม 202 100.00  
 
 จากตารางท่ี 37 พบวาความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนตท่ีผูตอบ
แบบสอบถามตองการ คือ มีการรับประกันสินคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.55 รองลงมา คือ มี
บริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 42.57 และสามารถเปล่ียนสินคาไดหากเกิดปญหา คิดเปนรอยละ 
12.88 
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต จําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
ตารางท่ี 38 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือจําแนกระดับรายได
เฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของอุปกรณ 
ประดับยนตท่ีซ้ือ 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความบันเทิง 

4 21.05 9 15.25 6 13.04 18 23.08 

อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความสวยงาม 

15 78.95 49 83.06 29 63.05 31 39.74 

ท้ัง 2 ประเภท 0 0.00 1 1.69 11 23.91 25 32.05 
อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5.13 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
หมายเหตุ :  อื่น ๆ คือ ดิสกเบรค และโชคอัพ จํานวน 4 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา   

50,001 บาท 4 ราย  

 
 จากตารางท่ี 38 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คิดเปนรอยละ 
78.95 รองลงมา คือ อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 21.05 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญซ้ือ
อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คิดเปนรอยละ 83.06 รองลงมา คือ 
อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 15.25 และซ้ือท้ัง 2 ประเภท คิดเปนรอยละ 1.69 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญซ้ือ
อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คิดเปนรอยละ 63.05 รองลงมา คือ 
ซ้ือท้ัง 2 ประเภท คิดเปนรอยละ 23.91 และซ้ืออุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 13.04 
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 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ซ้ืออุปกรณ     
ประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.74 รองลงมา คือ 
ซ้ือท้ัง 2 ประเภท คิดเปนรอยละ 32.05 และซ้ืออุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 23.08 
 
ตารางท่ี 39 แสดงจํานวนและรอยละของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ         
ความบันเทิงท่ีซ้ือจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภทอุปกรณ 

ตกแตงเพื่อความบันเทิง 
ท่ีซ้ือ 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วิทยุ / เคร่ืองเลน CD 
DVD 

0 0.00 2 20.00 13 76.47 28 65.12 

โทรทัศนติดรถยนต 0 0.00 0 0.00 5 29.41 18 41.86 
ลําโพง 1 25.00 4 40.00 15 88.24 29 67.44 
จานดาวเทียม 0 0.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00 
อ่ืน ๆ 3 75.00 2 20.00 0 0.00 2 4.65 

หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท 4 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 10 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
30,001 – 50,000 บาท 17 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 43 ราย 

  - อื่น ๆ คือ แอมปจํานวน 5 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 3 ราย 
และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท 2 ราย และเสารับสัญญาณวิทยุ จํานวน 2 ราย 
จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 30,000 บาท 2 ราย 

 
 จากตารางท่ี 39 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท ซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ แอมปมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 75.00 และรองลงมา คือ ลําโพง คิดเปนรอยละ 25.00  
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซ้ืออุปกรณ        
ประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ ลําโพงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.00
รองลงมา คือ จานดาวเทียม คิดเปนรอยละ 30.00 และโทรทัศนติดรถยนต และเสารับสัญญาณวิทยุ 
ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ีย 30,001 – 50,000 บาท ซ้ืออุปกรณ        
ประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ ลําโพงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.24
รองลงมา คือ วิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD คิดเปนรอยละ 76.47 และโทรทัศนติดรถยนต คิดเปน
รอยละ 29.41 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท ซ้ืออุปกรณประดับยนต
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ ลําโพงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.44 รองลงมา คือ 
วิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD คิดเปนรอยละ 65.12 และโทรทัศนติดรถยนต คิดเปนรอยละ 41.86 
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ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงที่ซื้อจําแนกตามระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภท 

อุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิง 

ที่ซื้อ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) ไมทราบยี่หอ รวม 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

วิทยุ / เครื่องเลน CD 
DVD 

โซนี่ 
0 

(0.00) 

โซนี่ 
0 

(0.00) 

โซนี่ 
6 

(46.15) 

โซนี่ 
3 

(10.71) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
5 

(17.86) 

 
0 

(0.00) 

 
2 

(100.00) 

 
13 

(100.00) 

 
28 

(100.00) 
 เจวีซี 

0 
(0.00) 

เจวีซี 
0 

(0.00) 

เจวีซี 
2 

(15.38) 

เจวีซี 
5 

(17.86) 

        

 อัลไพน 
0 

(0.00) 

อัลไพน 
2 

(100.00) 

อัลไพน 
1 

(7.69) 

อัลไพน 
3 

(10.71) 
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ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงที่ซื้อจําแนกตามระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภท 

อุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิง 

ที่ซื้อ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) ไมทราบยี่หอ รวม 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

วิทยุ / เครื่องเลน CD 
DVD (ตอ) 

ไพโอเนียร 
0 

(0.00) 

ไพโอเนียร 
0 

(0.00) 

ไพโอเนียร 
4 

(30.78) 

ไพโอเนียร 
7 

(25.00) 

        

 เคนวูด 
0 

(0.00) 

เคนวูด 
0 

(0.00) 

เคนวูด 
0 

(0.00) 

เคนวูด 
5 

(17.86) 

    
 

    

รวม 0 
(0.00) 

2 
(100.00) 

13 
(100.00) 

23 
(82.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(17.86) 

0 
(0.00) 

2 
(100.00) 

13 
(100.00) 

28 
(100.00) 
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ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงที่ซื้อจําแนกตามระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภท 

อุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิง 

ที่ซื้อ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) ไมทราบยี่หอ รวม 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

โทรทัศนติดรถยนต โซนี่ 
0 

(0.00) 

โซนี่ 
0 

(0.00) 

โซนี่ 
2 

(40.00) 

โซนี่ 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
5 

(27.78) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
5 

(100.00) 

 
18 

(100.00) 
 เจวีซี 

0 
(0.00) 

เจวีซี 
0 

(0.00) 

เจวีซี 
2 

(40.00) 

เจวีซี 
3 

(16.67) 

        

 อัลไพน 
0 

(0.00) 

อัลไพน 
0 

(0.00) 

อัลไพน 
1 

(20.00) 

อัลไพน 
4 

(22.22) 
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ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงที่ซื้อจําแนกตามระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภท 

อุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิง 

ที่ซื้อ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) ไมทราบยี่หอ รวม 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

โทรทัศนติดรถยนต 
(ตอ) 

ไพโอเนียร 
0 

(0.00) 

ไพโอเนียร 
0 

(0.00) 

ไพโอเนียร 
0 

(0.00) 

ไพโอเนียร 
6 

(33.33) 

        

รวม 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

13 
(72.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(27.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

18 
(100.00) 

ลําโพง โซนี่ 
0 

(0.00) 

โซนี่ 
0 

(0.00) 

โซนี่ 
5 

(33.33) 

โซนี่ 
3 

(10.34) 

 
1 

(100.00) 

 
0 

(0.00) 

 
5 

(33.33) 

 
1 

(3.46) 

 
1 

(100.00) 

 
4 

(100.00) 

 
15 

(100.00) 

 
29 

(100.00) 
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ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงที่ซื้อจําแนกตามระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภท 

อุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิง 

ที่ซื้อ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) ไมทราบยี่หอ รวม 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

ลําโพง (ตอ) เจวีซี 
0 

(0.00) 

เจวีซี 
0 

(0.00) 

เจวีซี 
0 

(0.00) 

เจวีซี 
4 

(13.79) 

        

 อัลไพน 
0 

(0.00) 

อัลไพน 
3 

(75.00) 

อัลไพน 
1 

(6.67) 

อัลไพน 
6 

(20.69) 

        

 ไพโอเนียร 
0 

(0.00) 

ไพโอเนียร 
1 

(25.00) 

ไพโอเนียร 
4 

(26.67) 

ไพโอเนียร 
10 

(34.48) 
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ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงที่ซื้อจําแนกตามระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภท 

อุปกรณตกแตง 
เพื่อความบันเทิง 

ที่ซื้อ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 

ทราบยี่หอ (ชือ่ตรายี่หอ) ไมทราบยี่หอ รวม 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

นอยกวา 
10,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

10,001 – 
30,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

30,001 – 
50,000 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

มากกวา 
50,001 
บาท 

จํานวน 
(รอยละ) 

ลําโพง (ตอ) เคนวูด 
0 

(0.00) 

เคนวูด 
0 

(0.00) 

เคนวูด 
0 

(0.00) 

เคนวูด 
5 

(17.24) 

        

รวม 0 
(0.00) 

4 
(100.00) 

10 
(66.67) 

28 
(96.54) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

5 
(33.33) 

1 
(3.46) 

1 
(100.00) 

4 
(100.00) 

15 
(100.00) 

29 
(100.00) 

จานดาวเทียม ยูบีซี 
0 

(0.00) 

ยูบีซี 
3 

(100.00) 

ยูบีซี 
0 

(0.00) 

ยูบีซี 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3 

(100.00) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
รวม 0 

(0.00) 
3 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

56 



 

57 

 จากตารางท่ี 40 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท ทุกรายไมมีการซ้ือวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD โทรทัศนติดรถยนต และจานดาวเทียม และ
ลําโพงท่ีซ้ือผูตอบแบบสอบถามทุกรายไมทราบยี่หอ คิดเปนรอยละ 100.00  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ทุกรายซ้ือวิทยุ
หรือเคร่ืองเลน CD DVD ยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 100.00 ไมมีการซ้ือโทรทัศนติดรถยนต    
สวนใหญซ้ือลําโพงยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา คือ ยี่หอไพโอเนียร คิดเปนรอยละ 
25.00 และทุกรายซ้ือจานดาวเทียมยี่หอยูบีซี คิดเปนรอยละ 100.00  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ซ้ือวิทยุหรือ
เคร่ืองเลน CD DVD ยี่หอโซนี่มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมา คือ ยี่หอไพโอเนียร คิดเปน
รอยละ 30.78 และยี่หอเจวีซี คิดเปนรอยละ 15.38 ซ้ือโทรทัศนติดรถยนตยี่หอโซนี่ และยี่หอเจวีซี 
มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 20.00 
ซ้ือลําโพงยี่หอโซน่ี และไมทราบยี่หอมากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา 
คือ ยี่หอไพโอเนียร คิดเปนรอยละ 26.67 และยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 6.67 และไมมีการซ้ือ  
จานดาวเทียม 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ซ้ือวิทยุหรือ
เคร่ืองเลน CD DVD ยี่หอไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา คือ ยี่หอเจวีซี ยี่หอ
เคนวูด และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 17.86 ซ้ือโทรทัศนติดรถยนตยี่หอ     
ไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา คือ ไมทราบยี่หอ คิดเปนรอยละ 27.78 และ
ยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 22.22 ซ้ือลําโพงยี่หอไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ34.48 
รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 20.69 และยี่หอเคนวูด คิดเปนรอยละ 17.24 และไมมี  
การซ้ือจานดาวเทียม 
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ตารางท่ี 41 แสดงจํานวนและรอยละของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ         
ความสวยงามท่ีซ้ือจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อุปกรณประดบัยนต
ประเภทอุปกรณตกแตง
เพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สปอยเลอร 0 0.00 8 16.00 2 5.00 8 14.29 
ชุดแตงรถยนตรอบคัน 0 0.00 10 20.00 11 27.50 13 23.21 
เบาะนั่ง 0 0.00 0 0.00 5 12.50 0 0.00 
กรอบปายทะเบียน 4 26.67 3 6.00 0 0.00 8 14.29 
ฝาครอบไฟ 3 20.00 10 20.00 9 22.50 21 37.50 
ชุดไฟ / ไฟสี 2 13.33 8 16.00 18 45.00 23 41.07 
โลโกยี่หอ / สต๊ิกเกอร 2 13.33 4 8.00 8 20.00 8 14.29 
ฟลมกรองแสง 4 26.67 11 22.00 13 32.50 20 35.71 
อุปกรณหุมพวงมาลัย 0 0.00 0 0.00 8 20.00 10 17.86 
อุปกรณหุมเกยีร /  
ครอบเกียร 

0 0.00 2 4.00 8 20.00 11 19.64 

หลังคารถ 0 0.00 0 0.00 10 25.00 6 10.71 
กันสาดฝน 0 0.00 19 38.00 5 12.50 1 1.79 
กันสาดแมลง 0 0.00 7 14.00 7 17.50 1 1.79 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
15 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 50 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 
50,000 บาท 40 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 56 ราย 

  
 จากตารางท่ี 41 พบวาอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ี
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ซ้ือ คือ กรอบปายทะเบียน 
และฟลมกรองแสงมากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมา คือ ฝาครอบไฟ   
คิดเปนรอยละ 20.00 และชุดไฟหรือไฟสี และโลโกยี่หอหรือสต๊ิกเกอร ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 13.33 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซ้ือกันสาดฝน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง คิดเปนรอยละ 22.00 และชุดแตงรอบ
คัน และฝาครอบไฟ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ซ้ือชุดไฟหรือ
ไฟสีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง คิดเปนรอยละ 32.50 และชุดแตง
รถยนตรอบคัน คิดเปนรอยละ 27.50 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ซ้ือชุดไฟหรือ
ไฟสีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.07 รองลงมา คือ ฝาครอบไฟ คิดเปนรอยละ 37.50 และฟลมกรอง
แสง คิดเปนรอยละ 35.71 
 
ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอของฟลมกรองแสงท่ีซ้ือจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอฟลมกรองแสงท่ีซ้ือ 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ลามีนา 0 0.00 7 63.64 5 38.46 0 0.00 
สามเอ็ม 1 25.00 2 18.18 5 38.46 11 55.00 
ซีซ่ัน 1 25.00 2 18.18 0 0.00 4 20.00 
ซันคูล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 
ไฮคูล 0 0.00 0 0.00 3 23.08 0 0.00 
ไมทราบยี่หอ 2 50.00 0 0.00 0 0.00 4 20.00 

รวม 4 100.00 11 100.00 13 100.00 20 100.00 
   
 จากตารางท่ี 42 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญไมทราบยี่หอของฟลมกรองแสงที่ซ้ือ คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ ยี่หอ     
สามเอ็ม และยี่หอซีซ่ัน ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.00 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญ
เลือกซ้ือฟลมกรองแสงยี่หอลามีนา คิดเปนรอยละ 63.64 รองลงมา คือ ยี่หอสามเอ็ม และยี่หอซีซ่ัน 
ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 18.18 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท เลือกซ้ือฟลม
กรองแสงยี่หอลามีนา และยี่หอสามเอ็มมากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา 
คือ ยี่หอไฮคูล คิดเปนรอยละ 23.08 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญเลือก
ซ้ือฟลมกรองแสงยี่หอสามเอ็ม คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา คือ ยี่หอซีซ่ัน และไมทราบยี่หอ ซ่ึง
มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00 
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ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนก      
ตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพื่อความสวยงามของ
รถ 

9 47.37 42 71.19 37 80.43 53 67.95 

เพื่อความบันเทิง 4 21.05 13 22.03 13 28.26 36 46.15 
ตามเพื่อน / กระแสนิยม 2 10.53 5 8.47 2 4.35 11 14.10 
ตามคําแนะนําของ
เจาของราน 

0 0.00 7 11.86 3 6.52 18 23.08 

ไมพอใจกับผลิตภัณฑ
ท่ีมากับตัวรถ 

0 0.00 7 11.86 12 26.09 13 16.67 

ทดแทนสินคาเดิม 7 36.84 5 8.47 6 13.04 18 23.08 
เพื่อความสะดวกสบาย
ในการขับข่ี 

9 47.37 14 23.73 33 71.74 26 33.33 

เพื่อใชประโยชนไดมาก
ข้ึน 

0 0.00 4 6.78 3 6.52 6 7.69 

เพื่อความปลอดภัย 0 0.00 6 10.17 4 8.70 3 3.85 
หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนระดับรายได

เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 19 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 59 ราย 
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท 46 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 
78 ราย 

 
 จากตารางท่ี 43 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท  มีวัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต เพื่อความสวยงามของรถ  และเ พ่ือ                
ความสะดวกสบายในการขับข่ีมากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 47.37 รองลงมา คือ 
ทดแทนสินคาเดิม คิดเปนรอยละ 36.84 และเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 21.05  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อความสวยงามของรถ คิดเปนรอยละ 71.19 
รองลงมา คือ เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี คิดเปนรอยละ 23.73 และเพื่อความบันเทิง คิดเปน
รอยละ 22.03 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อความสวยงามของรถ คิดเปนรอยละ 80.43 
รองลงมา คือ เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี คิดเปนรอยละ 71.74 และเพื่อความบันเทิง คิดเปน
รอยละ 28.26 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อความสวยงามของรถ คิดเปนรอยละ 67.95 
รองลงมา คือ เพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 46.15 และเพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี คิดเปน
รอยละ 33.33 
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ตารางท่ี 44 แสดงจํานวนและรอยละของบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

บุคคลท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจ หรือมี 

สวนรวม หรือมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตัวผูแบบสอบถามเอง 14 73.68 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
พอแม 2 10.53 4 6.78 0 0.00 0 0.00 
คูสมรส 0 0.00 1 1.69 14 30.43 13 16.67 
บุตรหลาน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.28 
เพื่อน 1 5.26 1 1.69 0 0.00 0 0.00 
ญาติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
พนักงานขาย 0 0.00 1 1.69 7 15.22 5 6.41 
เจาของรานอุปกรณ
ประดับยนต 

0 0.00 10 16.95 7 15.22 30 38.46 

อ่ืน ๆ 5 26.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนระดับรายได

เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 19 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 59 ราย 
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท 46 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 
78 ราย 

 - อื่น ๆ คือ นายจางหรือเจานาย จํานวน 5 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา      
10,000 บาท 5 ราย 

 
 จากตารางท่ี 44 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญระบุวาบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 73.68 รองลงมา คือ นายจางหรือเจานาย คิดเปน
รอยละ 26.32 และพอแม คิดเปนรอยละ 10.53 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ทุกรายระบุวา
บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ เจาของรานอุปกรณประดับยนต คิดเปนรอยละ 
16.95 และพอแม คิดเปนรอยละ 6.78 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ทุกรายระบุวา
บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ คูสมรส คิดเปนรอยละ 30.43 และพนักงานขาย และ
เจาของรานอุปกรณประดับยนต ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 15.22 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ทุกรายระบุวา
บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ เจาของรานอุปกรณประดับยนต คิดเปนรอยละ 
38.46 และคูสมรส คิดเปนรอยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 45 แสดงจํานวนและรอยละของโอกาสที่ซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับรายได
เฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

โอกาสท่ีซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ซ้ือรถยนตใหม 1 5.26 21 35.59 10 21.74 13 16.67 
สินคาเดิมชํารุด 6 31.58 4 6.78 7 15.22 7 8.97 
ตองการตกแตงรถยนต
เพิ่มเติม 

12 63.16 29 49.16 23 50.00 43 55.13 

สินคาออกใหมท่ี
ทันสมัย 

0 0.00 0 0.00 2 4.34 4 5.13 

สินคาตอบสนองความ
ตองการไดมากกวา 

0 0.00 5 8.47 4 8.70 11 14.10 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
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 จากตารางท่ี 45 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีโอกาสที่ซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 
63.16 รองลงมา คือ สินคาเดิมชํารุด คิดเปนรอยละ 31.58 และซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 5.26 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท มีโอกาสที่ซ้ือ
อุปกรณประดับยนต คือ ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.16 รองลงมา คือ 
ซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 35.59 และสินคาตอบสนองความตองการไดมากกวา คิดเปนรอยละ 
8.47 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
โอกาสที่ซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา 
คือ ซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 21.74 และสินคาเดิมชํารุด คิดเปนรอยละ 15.22 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญมี
โอกาสที่ซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 55.13 รองลงมา 
คือ ซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 16.67 และสินคาตอบสนองความตองการไดมากกวา คิดเปน  
รอยละ 14.10 
 
ตารางท่ี 46 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับ
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เวลาที่ไปเลือกซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
8.00 – 12.00 น. 16 84.21 48 81.36 42 91.30 77 98.72 
13.00 – 17.00 น. 3 15.79 11 18.64 4 8.70 1 1.28 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
 
 จากตารางท่ี 46 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 84.21 และ
รองลงมา คือ เวลา 13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 15.79 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญไป
เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 81.36 และรองลงมา คือ เวลา 
13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 18.64 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญไป
เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 91.30 และรองลงมา คือ เวลา 
13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 8.70 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญไป
เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 98.72 และรองลงมา คือ เวลา 
13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 1.28 
 
ตารางท่ี 47 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับ
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วันท่ีไปเลือกซ้ือ 
อุปกรณประดบัยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วันจนัทร – วนัศุกร 5 26.32 2 3.39 25 54.35 61 78.21 
วันเสาร – วันอาทิตย 14 73.68 57 96.61 17 36.95 16 20.51 
วันหยุดนักขัตฤกษ 0 0.00 0 0.00 4 8.70 1 1.28 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
 
 จากตารางท่ี 47 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตวันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 73.68 และ
รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 26.32  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญไป
เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตวันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 96.61 และรองลงมา คือ             
วันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 3.39 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญไป
เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตวันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 54.35 รองลงมา คือ วันเสาร –     
วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 36.95 และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 8.70 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญไป
เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตวันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 78.21 และรองลงมา คือ วันเสาร – 
วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 20.51 และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 1.28 
 
ตารางท่ี 48 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีไปติดต้ังอุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับรายได
เฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วันท่ีไปติดตั้ง 
อุปกรณประดบัยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วันจนัทร – วนัศุกร 0 0.00 3 33.33 1 33.33 2 40.00 
วันเสาร – วันอาทิตย 0 0.00 5 55.56 2 66.67 3 60.00 
วันหยุดนักขัตฤกษ 1 100.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 

รวม 1 100.00 9 100.00 3 100.00 5 100.00 
หมายเหตุ : เฉพาะผูตอบแบบสอบถามที่ตอบวาไมไดซื้ออุปกรณประดับยนต และติดต้ังอุปกรณประดับยนตใน

วันเดียวกันจํานวน 18 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 1 ราย ระดับ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 9 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท     
3 ราย และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท 5 ราย 

 
 จากตารางท่ี 48 พบวาถาหากวันท่ีเลือกซ้ือและติดต้ังอุปกรณประดับยนตไมไดเปน    
วันเดียวกันผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ทุกรายติดต้ัง
อุปกรณประดับยนตวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญ
ติดต้ังอุปกรณประดับยนตวันเสาร–วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา คือ วันจันทร–วันศุกร 
คิดเปนรอยละ 33.33 และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 11.11 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญ
ติดต้ังอุปกรณประดับยนตวันเสาร–วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา คือ วันจันทร–วันศุกร 
คิดเปนรอยละ 33.33  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญติดต้ัง
อุปกรณประดับยนตวันเสาร–วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ วันจันทร–วันศุกร     
คิดเปนรอยละ 40.00 
 
ตารางท่ี 49 แสดงจํานวนและรอยละของรานอุปกรณประดับยนตท่ีนิยมซ้ือจําแนกตามระดับรายได
เฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รานอุปกรณ 
ประดับยนตท่ีนิยมซ้ือ 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รานแม็กซออโตพลัส 1 5.26 2 3.39 3 6.52 7 8.97 
รานมิสเตอรคาร 9 47.37 22 37.29 7 15.22 25 32.05 
รานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 1 5.26 2 3.39 11 23.91 2 2.56 
รานชุนศิลป 0 0.00 6 10.17 4 8.70 9 11.55 
รานอํานวยมอเตอรแอร 8 42.11 27 45.76 21 45.65 35 44.87 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
 
 จากตารางท่ี 49 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท นิยมซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานมิสเตอรคารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.37 รองลงมา คือ 
รานอํานวยมอเตอรแอร คิดเปนรอยละ 42.11 และรานแม็กซออโตพลัส และรานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 
ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.26 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท นิยมซ้ือ
อุปกรณประดับยนตจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.76 รองลงมา คือ ราน
มิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 37.29 และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 10.17 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท นิยมซ้ือ
อุปกรณประดับยนตจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.65 รองลงมา คือ ราน 
ยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล คิดเปนรอยละ 23.91 และรานมิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 15.22 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท นิยมซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.87 รองลงมา คือ รานมิสเตอร
คาร คิดเปนรอยละ 32.05 และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 11.55 
  
ตารางท่ี 50 แสดงจํานวนและรอยละของรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจําแนกตาม
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รานอุปกรณ 
ประดับยนต 

ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รานแม็กซออโตพลัส 1 5.26 2 3.39 3 6.52 7 8.97 
รานมิสเตอรคาร 9 47.37 22 37.29 7 15.22 25 32.05 
รานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 1 5.26 2 3.39 11 23.91 2 2.56 
รานชุนศิลป 0 0.00 6 10.17 4 8.70 9 11.55 
รานอํานวยมอเตอรแอร 8 42.11 27 45.76 21 45.65 35 44.87 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
  
 จากตารางท่ี 50 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท ใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจากรานมิสเตอรคารมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 47.37 รองลงมา คือ รานอํานวยมอเตอรแอร คิดเปนรอยละ 42.11 และรานแม็กซออโตพลัส 
และรานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.26 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ใชบริการราน
อุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.76 
รองลงมา คือ รานมิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 37.29 และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 10.17 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใชบริการราน
อุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.65 
รองลงมา คือ ราน ยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล คิดเปนรอยละ 23.91 และรานมิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 
15.22 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ใชบริการราน
อุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจากรานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.87 
รองลงมา คือ รานมิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 32.05 และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 11.55 
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ตารางท่ี 51 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใช
บริการบอยท่ีสุดจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ 
รานอุปกรณ 
ประดับยนต 

ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มีการนัดหมายตรงเวลา 7 36.84 21 35.59 26 56.52 53 67.95 
ราคาสินคาถูกกวารานอ่ืน 14 73.68 30 50.85 25 54.35 26 33.33 
คาติดต้ังถูกกวารานอ่ืน 11 57.89 30 50.85 23 50.00 26 33.33 
มีสวนลด 12 63.16 39 66.10 23 50.00 36 46.15 
มีผูแนะนาํ 11 57.89 27 11.86 27 58.70 27 34.62 
เปนรานท่ีใชบริการประจํา 16 84.21 31 52.54 36 78.26 70 89.74 
ความสะดวกในการเดินทาง 7 36.84 40 67.80 39 84.78 60 76.92 
ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจัก
ท่ัวไป 

16 84.21 49 83.05 43 93.48 78 100.00 

มีผลิตภัณฑใหเลือก
หลากหลายยีห่อ 

7 36.84 34 57.63 33 71.74 45 57.69 

ใกลสถานท่ีทํางาน / ท่ีพัก
อาศัย 

8 42.11 24 40.68 22 47.83 27 34.62 

ผูใหบริการเขาใจความ
ตองการของลูกคา 

4 21.05 16 27.12 17 36.96 55 70.51 

ทักษะ ความชาํนาญของผู
ใหบริการ 

8 42.11 40 67.80 39 84.78 58 74.36 

มีท่ีจอดรถกวางขวาง 8 42.11 33 55.93 35 76.09 49 62.82 
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ตารางท่ี 51 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใช
บริการบอยท่ีสุดจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ 
รานอุปกรณ 
ประดับยนต 

ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อ่ืน ๆ 2 10.53 3 5.08 3 6.52 1 1.28 
หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนระดับรายได

เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 19 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 59 ราย 
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท 46 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 
78 ราย 

 - อื่น ๆ คือ ใหบริการรวดเร็ว จํานวน 4 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 
บาท 3 ราย และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท 1 ราย และมีบริการครบวงจร 
จํานวน 5 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 2 ราย และระดับรายได
เฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท 3 ราย 

 
 จากตารางท่ี 51 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดเนื่องจาก เปน
รานท่ีใชบริการประจํา และชื่อเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 
84.21 รองลงมา คือ ราคาสินคาถูกกวารานอ่ืน คิดเปนรอยละ 73.68 และมีสวนลด คิดเปนรอยละ 
63.16 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมี
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตบอยท่ีสุดเนื่องจาก ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจัก
ท่ัวไป คิดเปนรอยละ 83.05 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง และทักษะความชํานาญของ
ผูใหบริการ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 67.80 และมีสวนลด คิดเปนรอยละ 66.10 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตบอยท่ีสุดเนื่องจาก ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจัก
ท่ัวไป คิดเปนรอยละ 93.48 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง และทักษะความชํานาญของ
ผูใหบริการ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 84.78 และเปนรานท่ีใชบริการประจํา คิดเปนรอยละ 
78.26 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ทุกรายมีเหตุผล
ท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตบอยท่ีสุดเนื่องจาก ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป คิด
เปนรอยละ 100.00 รองลงมา เปนรานท่ีใชบริการประจํา คิดเปนรอยละ 89.74 และความสะดวกใน
การเดินทาง คิดเปนรอยละ 76.92 
 
ตารางท่ี 52 แสดงจํานวนและรอยละของคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง จําแนก
ตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คาใชจายในการซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

ตอ 1 คร้ัง 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 7 36.84 18 30.51 8 17.39 7 8.97 
5,001 – 10,000 บาท 5 26.32 17 28.81 10 21.74 21 26.93 
10,001 – 20,000 บาท 5 26.32 8 13.56 6 13.04 12 15.38 
20,001 – 30,000 บาท 0 0.00 10 16.96 11 23.91 14 17.95 
30,001 – 40,001 บาท 0 0.00 5 8.47 7 15.22 14 17.95 
มากกวา 40,001 บาท 2 10.52 1 1.69 4 8.70 10 12.82 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
  
 จากตารางท่ี 52 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท มีคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
36.84 รองลงมา คือ 5,001 – 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปน  
รอยละ 26.32 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท มีคาใชจายใน
การซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.51 รองลงมา 
คือ 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.81 และ 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.96 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท มีคาใชจายใน
การซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง 20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.31 
รองลงมา คือ 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.74 และตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 
17.39 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท มีคาใชจายใน
การซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.93 รองลงมา 
คือ 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,001 บาท ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 17.95 
 
ตารางท่ี 53 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตาม
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตองแบบสอบถาม 
 

วิธีการชําระเงิน 
ในการซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เงินสด 11 57.90 20 33.90 12 26.09 28 35.90 
บัตรเครดิต 4 21.05 26 44.07 23 50.00 42 53.84 
บัตรผอนชําระสินคา 4 21.05 13 22.03 11 23.91 8 10.26 
เช็ค 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
 
 จากตารางท่ี 53 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยเงินสด คิดเปนรอยละ 57.90 
รองลงมา คือ บัตรเครดิต และบัตรผอนชําระสินคา ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.05
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท มีวิธีการชําระ
เงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.07 รองลงมา คือ เงิน
สด คิดเปนรอยละ 33.90 และบัตรผอนชําระสินคา คิดเปนรอยละ 22.03 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
วิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ 
เงินสด คิดเปนรอยละ 26.09 และบัตรผอนชําระสินคา คิดเปนรอยละ 23.91 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญมี
วิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 53.84 รองลงมา คือ 
เงินสด คิดเปนรอยละ 35.90 และบัตรผอนชําระสินคา คิดเปนรอยละ 10.26 
 
ตารางท่ี 54 แสดงจํานวนและรอยละของการซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ 
จําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การซ้ือซํ้าอุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทเดียวกับ 
ท่ีเคยซ้ือ 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ซ้ือซํ้า 12 63.16 26 44.07 28 60.87 45 57.69 
ไมซ้ือซํ้า 7 36.84 33 55.93 18 39.13 33 42.31 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
   
 จากตารางท่ี 54 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีการซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 63.16 และ
รองลงมา คือ ไมซ้ือซํ้า คิดเปนรอยละ 36.84 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญไมมี
การซื้อซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 55.93 และรองลงมา คือ ซ้ือ
ซํ้า คิดเปนรอยละ 44.07 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
การซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 60.87 และรองลงมา คือ ไม
ซ้ือซํ้า คิดเปนรอยละ 39.13 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญมี  
การซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 57.69 และรองลงมา คือ ไม
ซ้ือซํ้า คิดเปนรอยละ 42.31 
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ตารางท่ี 55 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคลิกลักษณะ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ช่ืนชอบความบันเทิง 18 94.74 42 71.19 35 76.09 60 76.92 
ช่ืนชอบความสวยงาม 15 78.95 41 69.49 42 91.30 67 85.90 
ช่ืนชอบความทันสมัย
และเทคโนโลย ี

14 73.68 55 93.22 40 86.96 75 96.15 

ช่ืนชอบการผจญภัย 3 15.79 22 37.29 17 36.96 24 30.77 
ตามกระแสนยิม 0 0.00 15 25.42 9 19.57 20 25.64 
ตามกลุมเพื่อน 1 5.26 10 16.95 7 15.22 8 10.26 
ตองการความโดดเดน 
เปนจุดสนใจ 

3 15.79 26 44.07 16 34.78 31 39.74 

ตองมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวไมเหมือนใคร 

1 5.26 18 30.51 15 32.61 40 51.28 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนระดับรายได
เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 19 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 59 ราย 
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท 46 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 
78 ราย 

  
 จากตารางท่ี 55 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบความบันเทิง คิดเปนรอยละ 94.74 รองลงมา คือ ช่ืนชอบ
ความสวยงาม คิดเปนรอยละ 78.95 และช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 73.68 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมี
บุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 93.22 รองลงมา คือ ช่ืนชอบ
ความบันเทิง คิดเปนรอยละ 71.19 และช่ืนชอบความสวยงาม คิดเปนรอยละ 69.49 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
บุคลิกลักษณะช่ืนชอบความสวยงาม คิดเปนรอยละ 91.30 รองลงมา คือ ช่ืนชอบความทันสมัยและ
เทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 86.96 และช่ืนชอบความบันเทิง คิดเปนรอยละ 76.09 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญมี
บุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 96.15 รองลงมา คือ ช่ืนชอบ
ความสวยงาม คิดเปนรอยละ 85.90 และช่ืนชอบความบันเทิง คิดเปนรอยละ 76.92 
 
ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนตจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

แหลงขอมูลท่ีทําให
สนใจ และตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต

มากท่ีสุด 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
แผนพับ / ใบปลิว 10 52.62 13 22.04 14 30.44 23 29.49 
นิตยสาร 2 10.53 15 25.42 11 23.91 24 30.76 
ปายโฆษณา 2 10.53 4 6.78 10 21.74 4 5.13 
โทรทัศน / วิทย ุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.85 
อินเตอรเน็ต 0 0.00 15 25.42 0 0.00 5 6.41 
พนักงานสาธิตสินคา 0 0.00 1 1.69 0 0.00 1 1.28 
เจาของรานอุปกรณ
ประดับยนต 

5 26.32 7 11.87 10 21.74 18 23.08 

อ่ืน ๆ 0 0.00 4 6.78 1 2.17 0 0.00 
รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 

หมายเหตุ : อื่น ๆ คือจากเพ่ือนบอก จํานวน 4 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท     
4 ราย และจากงานมหกรรมยานยนต จํานวน 1 ราย จําแนกเปนระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 
50,000 บาท 1 ราย 

   
 จากตารางท่ี 56 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีแหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ แผนพับหรือ
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ใบปลิว คิดเปนรอยละ 52.62 รองลงมา คือ เจาของรานอุปกรณประดับยนต คิดเปนรอยละ 26.32 
และนิตยสาร และปายโฆษณา ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.53 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท มีแหลงขอมูล
ท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ นิตยสาร และอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด ซ่ึงมี
จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.42 รองลงมา คือ แผนพับหรือใบปลิว คิดเปนรอยละ 22.04 และ
จากเจาของรานอุปกรณประดับยนต คิดเปนรอยละ 11.87 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท มีแหลงขอมูล
ท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ แผนพับหรือใบปลิวมากท่ีสุด คิดเปน     
รอยละ 30.44 รองลงมา คือ นิตยสาร คิดเปนรอยละ 23.91 และปายโฆษณา และจากเจาของราน
อุปกรณประดับยนต ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.74 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท มีแหลงขอมูลท่ี
ทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ นิตยสารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.76 
รองลงมา คือ แผนพับหรือใบปลิว คิดเปนรอยละ 29.49 และจากเจาของรานอุปกรณประดับยนต 
คิดเปนรอยละ 23.08 
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ตารางท่ี 57 แสดงจํานวนและรอยละของการประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณ   
ประดับยนตจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การประเมินทางเลือก 
ท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 16 84.21 55 93.22 46 100.00 75 96.15 
ราคาและเง่ือนไข      
การชําระเงินท่ีเหมาะสม 

15 78.95 51 86.44 46 100.00 67 85.90 

สถานท่ีจําหนายมี
ช่ือเสียง ใกลท่ีพักอาศัย 
หรือท่ีทํางาน 

8 42.11 29 49.15 31 67.39 45 57.69 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ รายการ
สงสริมการขายท่ี
นาสนใจ 

8 42.11 26 44.07 21 45.65 36 46.15 

ผูใหบริการมี          
ความชํานาญ 

12 63.16 41 69.49 34 73.91 65 83.33 

สถานท่ีจําหนายสะอาด 
กวางขวาง มีท่ีจอดรถ 

9 47.37 39 66.10 38 82.61 59 75.64 

มีการบริการที่
ประทับใจ ใหบริการ
รวดเร็ว ตรงตาม         
ความตองการ 

14 73.68 50 84.75 43 93.48 75 96.15 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนระดับรายได
เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 19 ราย ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 59 ราย 
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท 46 ราย และระดับรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 
78 ราย 
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 จากตารางท่ี 57 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีการประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 84.21 รองลงมา คือ ราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม คิดเปน  
รอยละ 78.95 และมีการบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ 
73.68 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมี
การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ คิดเปน
รอยละ 93.22 รองลงมา คือ ราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 86.44 และ
การบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ 84.75 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ทุกรายมี  
การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และ
ราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ 
การบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ 93.48 และสถานท่ี
จําหนายสะอาด กวางขวาง มีท่ีจอดรถ คิดเปนรอยละ 82.61 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท สวนใหญมี  
การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และ 
การบริการท่ีประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 
96.15 รองลงมา คือ ราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 85.90 และผูใหบริการ
มีความชํานาญ คิดเปนรอยละ 83.33 
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ตารางท่ี 58 แสดงจํานวนและรอยละของความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนก
ตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ความตองการภายหลัง 
การซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

มากกวา 
50,001 บาท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มีการรับประกันสินคา 10 52.63 32 54.24 14 30.44 34 43.59 
มีบริการหลังการขาย 1 5.26 23 38.98 26 56.52 36 46.15 
สามารถเปล่ียนสินคาได
หากเกิดปญหา 

8 42.11 4 6.78 6 13.04 8 10.26 

รวม 19 100.00 59 100.00 46 100.00 78 100.00 
   
 จากตารางท่ี 58 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท สวนใหญมีความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ มีบริการหลังการขาย คิดเปน
รอยละ 52.63 รองลงมา คือ สามารถเปล่ียนสินคาไดหากเกิดปญหา คิดเปนรอยละ 42.11 และมี
บริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 5.26 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมี
ความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ มีการรับประกันสินคา คิดเปนรอยละ 54.24 
รองลงมา คือ มีบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 38.98 และสามารถเปล่ียนสินคาไดหากเกิด
ปญหา คิดเปนรอยละ 6.78 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท สวนใหญมี
ความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ มีบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 56.52 
รองลงมา คือ มีการรับประกันสินคา คิดเปนรอยละ 30.44 และสามารถเปล่ียนสินคาไดหากเกิด
ปญหา คิดเปนรอยละ 13.04 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท มีความตองการ
ภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ มีบริการหลังการขายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.15 
รองลงมา คือ มีการรับประกันสินคา คิดเปนรอยละ 43.59 และสามารถเปล่ียนสินคาไดหากเกิด
ปญหา คิดเปนรอยละ 10.26 



 

82 

สวนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต จําแนกตามประเภทรถยนต 
 
ตารางท่ี 59 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือจําแนกตามประเภท
รถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของอุปกรณ
ประดับยนตท่ีซ้ือ 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความบันเทิง 

28 23.53  9 10.84  37 18.32  

อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความสวยงาม 

67 56.30  57 68.68  124 61.38  

ท้ัง 2 ประเภท 20 16.81  17 20.48  37 18.32  
อ่ืน ๆ 4 3.36  0 0.00  4 1.98  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
หมายเหตุ : อื่น ๆ คือ ดิสกเบรค จํานวน 3 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 3 ราย และโชคอัพ จํานวน 1 ราย 

จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 1 ราย 

 
 จากตารางท่ี 59 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตประเภทรถยนตนั่ง   
สวนบุคคลสวนใหญซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คิดเปนรอย
ละ 56.30 รองลงมา คือ อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 23.53 และซ้ือท้ัง 2 ประเภท 
คิดเปนรอยละ 16.81 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตประเภทรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญ
ซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คิดเปนรอยละ 68.68 รองลงมา 
คือ ซ้ือท้ัง 2 ประเภท คิดเปนรอยละ 20.48 และอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 
10.84 
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ตารางท่ี 60 แสดงจํานวนและรอยละของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ         
ความบันเทิงท่ีซ้ือจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อุปกรณประดบัยนตประเภท 
อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความบันเทิงท่ีซ้ือ 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วิทยุ / เคร่ืองเลน CD DVD 30 62.50 13 50.00 43 21.29  
โทรทัศนติดรถยนต 18 37.50 5 19.23 23 11.39  
ลําโพง 29 60.42 20 76.92 49 24.26  
จานดาวเทียม 0 0.00 3 11.54 3 1.49  
อ่ืน ๆ  6 12.50 1 3.85 7 3.47  

หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 48 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
26 ราย 

 - อื่น ๆ คือ แอมป จํานวน 5 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 4 ราย รถยนตบรรทุกสวนบุคคล    
1 ราย และเสารับสัญญาณวิทยุ จํานวน 2 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 2 ราย 

 
 จากตารางท่ี 60 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือ
อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ วิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD  
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา คือ ลําโพง คิดเปนรอยละ 60.42 และโทรทัศนติดรถยนต 
คิดเปนรอยละ 37.50  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือ คือ ลําโพงมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 76.92 รองลงมา คือ วิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD คิดเปนรอยละ 50.00 และโทรทัศน
ติดรถยนต คิดเปนรอยละ 19.23 
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ตารางท่ี 61 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนต
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อุปกรณ 
ประดับยนต

ประเภทอุปกรณ
ตกแตงเพื่อ 

ความบันเทิงท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 
รวม ทราบยี่หอ  

(ชื่อตรายี่หอ) 
ไมทราบยี่หอ 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก 

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 

(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก 

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

วิทยุ / เคร่ืองเลน  โซนี่ โซนี่     
CD DVD 4 5 5 0 30 13 
 (13.33) (38.46) (16.67) (0.00) (100.00) (100.00) 
 เจวีซี เจวีซี     
 4 3     
 (13.33) (23.08)     
 อัลไพน อัลไพน     
 5 1     
 (16.67) (7.69)     
 ไพโอเนียร ไพโอเนียร     
 7 4     
 (23.33) (30.77)     
 เคนวูด เคนวูด     
 5 0     
 (16.67) (0.00)     

รวม 25 13 5 0 30 13 
 (83.33) (100.00) (16.67) (0.00) (100.00) (100.00) 
โทรทัศนติด โซนี่ โซนี่     
รถยนต 0 2 5 0 18 5 
 (0.00) (40.00) (27.78) (0.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี 61 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนต
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
(ตอ) 
 

อุปกรณ 
ประดับยนต

ประเภทอุปกรณ
ตกแตงเพื่อ 

ความบันเทิงท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 
รวม ทราบยี่หอ  

(ชื่อตรายี่หอ) 
ไมทราบยี่หอ 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก 

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก 

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

โทรทัศนติด เจวีซี เจวีซี     
รถยนต (ตอ) 3 2     
 (16.67) (40.00)     
 อัลไพน อัลไพน     
 4 1     
 (22.22) (20.00)     
 ไพโอเนียร ไพโอเนียร     
 6 0     
 (33.33) (0.00)     

รวม 13 5 5 0 18 5 
 (72.22) (100.00) (27.78) (0.00) (100.00) (100.00) 
ลําโพง โซนี่ โซนี่     
 3 5 2 5 29 20 
 (10.34) (25.00) (6.90) (25.00) (100.00) (100.00) 
 เจวีซี เจวีซี     
 3 1     
 (10.34) (5.00)     
 อัลไพน อัลไพน     
 9 1     
 (31.04) (5.00)     
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ตารางท่ี 61 แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือไมทราบยี่หอของอุปกรณประดับยนต
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
(ตอ) 
 

อุปกรณ 
ประดับยนต

ประเภทอุปกรณ
ตกแตงเพื่อ 

ความบันเทิงท่ีซ้ือ 

การทราบหรือไมทราบยี่หอ 
รวม ทราบยี่หอ  

(ชื่อตรายี่หอ) 
ไมทราบยี่หอ 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก 

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนตนัง่
สวนบุคคล 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

รถยนต
บรรทุก 

สวนบุคคล
จํานวน 
(รอยละ) 

ลําโพง (ตอ) ไพโอเนียร ไพโอเนียร     
 7 8     
 (24.14) (40.00)     
 เคนวูด เคนวูด     
 5 0     
 (17.24) (0.00)     

รวม 27 15 2 5 29 20 
 (93.10) (75.00) (6.90) (25.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 61 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือวิทยุ
หรือเคร่ืองเลน CD DVD ยี่หอไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.33 รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน 
ยี่หอเคนวูด และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 16.67 ซ้ือโทรทัศนติดรถยนตยี่หอ
ไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา คือ ไมทราบยี่หอ คิดเปนรอยละ 27.78 และ
ยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 22.22 และซ้ือลําโพงยี่หออัลไพนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.04 
รองลงมา คือ ยี่หอไพโอเนียร คิดเปนรอยละ 24.14 และยี่หอเคนวูด คิดเปนรอยละ 17.24 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD 
DVD ยี่หอโซน่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ ยี่หอไพโอเนียร คิดเปนรอยละ 30.77 
และย่ีหอเจวีซี คิดเปนรอยละ 23.08 ซ้ือโทรทัศนติดรถยนตยี่หอโซนี่ และยี่หอเจวีซีมากท่ีสุด ซ่ึงมี
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จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน คิดเปนรอยละ 20.00 และซ้ือลําโพง
ยี่หอไพโอเนียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ ยี่หอโซน่ี และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมี
จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 62 แสดงจํานวนและรอยละของอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ         
ความสวยงามท่ีซ้ือจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อุปกรณประดบัยนตประเภท 
อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความสวยงามท่ีซ้ือ 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สปอยเลอร 12 13.79 6 8.11  18 8.91  
ชุดแตงรถยนตรอบคัน 11 12.64 23 31.08  34 16.83  
เบาะนั่ง 3 3.45 2 2.70  5 2.48  
กรอบปายทะเบียน 9 10.34 6 8.11  15 7.43  
ฝาครอบไฟ 24 27.59 19 25.68  43 21.29  
ชุดไฟ / ไฟสี 34 39.08 17 22.97  51 25.25  
โลโกยี่หอ / สต๊ิกเกอร 10 11.49 12 16.22  22 10.89  
ฟลมกรองแสง 28 32.18 20 27.03  48 23.76  
อุปกรณหุมพวงมาลัย 7 8.05 11 14.86  18 8.91  
อุปกรณหุมเกยีร / ครอบเกียร 10 11.49 11 14.86  21 10.40  
หลังคารถ 0 0.00 16 21.62  16 7.92  
กันสาดฝน 13 14.94 12 16.22  25 12.38  
กันสาดแมลง 3 3.45 12 16.22  15 7.43  

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาของรถยนตน่ังสวนบุคคล 87 ราย และ
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 74 ราย 

 
 จากตารางท่ี 62 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือ
อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คือ ชุดไฟหรือไฟสีมากท่ีสุด คิดเปน
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รอยละ 39.08 รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง คิดเปนรอยละ 32.18 และฝาครอบไฟ คิดเปนรอยละ 
27.59 
 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือ คือ ชุดแตงรถยนต  
รอบคันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.08 รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง คิดเปนรอยละ 27.03 และฝา
ครอบไฟ คิดเปนรอยละ 25.68 
 
ตารางท่ี 63 แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอของฟลมกรองแสงท่ีซ้ือจําแนกตามประเภทรถยนต
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอของฟลมกรองแสง 
ท่ีซ้ือ 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ลามีนา 2 7.14  10 50.00  12 25.00 
สามเอ็ม 14 50.00  5 25.00  19 39.59 
ซีซ่ัน 7 25.00  0 0.00  7 14.58 
ซันคูล 1 3.57  0 0.00  1 2.08 
ไฮคูล 0 0.00  3 15.00  3 6.25 
ไมทราบยี่หอ 4 14.29  2 10.00  6 12.50 

รวม 28 100.00  20 100.00  48 100.00 
หมายเหตุ : จากผูตอบแบบสอบถามที่เลือกตอบฟลมกรองแสง จํานวน 48 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 

28 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 20 ราย 

   
 จากตารางท่ี 63 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
ซ้ือฟลมกรองแสงยี่หอสามเอ็ม คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ ยี่หอซีซ่ัน คิดเปนรอยละ 25.00 
และไมทราบยี่หอ คิดเปนรอยละ 14.29 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญซ้ือฟลมกรองแสง
ยี่หอลามีนา คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ ยี่หอสามเอ็ม คิดเปนรอยละ 25.00 และยี่หอไฮคูล 
คิดเปนรอยละ 15.00 
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ตารางท่ี 64 แสดงจํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตาม
ประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือ
อุปกรณประดบัยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพื่อความสวยงามของรถ 75 63.03  66 79.52  141 69.80  
เพื่อความบันเทิง 44 36.97  22 26.51  66 32.67  
ตามเพื่อน / กระแสนิยม 7 5.88  13 15.66  20 9.90  
ตามคําแนะนําของเจาของ
ราน 

17 14.29  11 13.25  28 13.86  

ไมพอใจกับผลิตภัณฑท่ีมา
กับตัวรถ 

12 10.08  20 24.10  32 15.84  

ทดแทนสินคาเดิม 20 16.81  16 19.28  36 17.82  
เพื่อความสะดวกสบายในการ
ขับข่ี 

52 43.70  30 36.14  82 40.59  

เพื่อใชประโยชนไดมากข้ึน 1 0.84  12 14.46  13 6.44  
เพื่อความปลอดภัย 13 10.92  0 0.00  13 6.44  

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวน
บุคคล 119 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 83 ราย 

  
 จากตารางท่ี 64 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ           
มีวัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อความสวยงามของรถ คิดเปนรอยละ 63.03 
รองลงมา คือ เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี คิดเปนรอยละ 43.70 และเพื่อความบันเทิง คิดเปน
รอยละ 36.97 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญมีวัตถุประสงคใน
การซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อความสวยงามของรถ คิดเปนรอยละ 79.52 รองลงมา คือ เพื่อ    
ความสะดวกสบายในการขับข่ี คิดเปนรอยละ 36.14 และเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 26.51 
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ตารางท่ี 65 แสดงจํานวนและรอยละของโอกาสท่ีซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามประเภท
รถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

โอกาสท่ีซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ซ้ือรถยนตใหม 26 21.86  19 22.89  45 22.28  
สินคาเดิมชํารุด 9 7.56  15 18.07  24 11.88  
ตองการตกแตงรถยนต
เพิ่มเติม 

70 58.82  37 44.58  107 52.97  

สินคาออกใหมท่ีทันสมัย 4 3.36  2 2.41  6 2.97  
สินคาตอบสนองความ
ตองการไดมากกวา 

10 8.40  10 12.05  20 9.90  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 65 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
มีโอกาสที่ซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ เม่ือตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 58.82 
รองลงมา คือ เม่ือซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 21.86 และสินคาตอบสนองความตองการได
มากกวา คิดเปนรอยละ 8.40 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลมีโอกาสที่ซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต คือ เม่ือตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.58 รองลงมา คือ 
เม่ือซ้ือรถยนตใหม คิดเปนรอยละ 22.89 และสินคาเดิมชํารุด คิดเปนรอยละ 18.07 
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ตารางท่ี 66 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามประเภทรถยนต
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
8.00 – 12.00 น. 107 89.92  76 91.57  183 90.59  
13.00 – 17.00 น. 12 10.08  7 8.43  19 9.41  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 66 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
ไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 89.92 และรองลงมา คือ เวลา 
13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 10.08 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญไปเลือกซ้ือ
อุปกรณประดับยนตระหวางเวลา 8.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 91.57 และรองลงมา คือ เวลา 
13.00 – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 8.43 
 

ตารางท่ี 67 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตามประเภทรถยนต
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วันจนัทร – วนัศุกร 47 39.50 46 55.42 93 46.04  
วันเสาร – วันอาทิตย 67 56.30 37 44.58 104 51.49  
วันหยุดนักขัตฤกษ 5 4.20 0 0.00 5 2.47  

รวม 119 100.00 83 100.00 202 100.00  
 



 

92 

 จากตารางท่ี 67 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
ไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตในวันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 56.30 รองลงมา คือ          
วันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 39.50 และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 4.20 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญไปเลือกซ้ือ
อุปกรณประดับยนตในวันจันทร – วันศุกร คิดเปนรอยละ 55.42 และรองลงมา คือ วันเสาร –       
วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 44.58  
 
ตารางท่ี 68 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีติดต้ังอุปกรณประดับยนตจําแนกตามประเภทรถยนต
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วันท่ีติดตั้งอุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วันจนัทร – วนัศุกร 1 16.67  5 41.67  6 33.33  
วันเสาร – วันอาทิตย 4 66.66  6 50.00  10 55.56  
วันหยุดนักขัตฤกษ 1 16.67  1 8.33  2 11.11  

รวม 6 100.00  12 100.00  18 100.00  
หมายเหตุ : เฉพาะผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบวาไมไดเลือกซื้ออุปกรณประดับยนต และติดต้ังอุปกรณประดับยนต

ในวันเดียวกันจํานวน 18 ราย จําแนกเปนรถยนตสวนบุคคล 6 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล     
12 ราย 

 
 จากตารางท่ี 68 พบวาถาหากวันท่ีเลือกซ้ือและติดต้ังอุปกรณประดับยนตไมไดเปน    
วันเดียวกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญจะติดต้ังอุปกรณ
ประดับยนตในวันเสาร – วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร และ
วันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 16.67  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญจะติดต้ังอุปกรณ
ประดับยนตในวันเสาร –  วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร คิดเปน
รอยละ 41.67 และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 8.33 
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ตารางท่ี 69 แสดงจํานวนและรอยละของรานอุปกรณประดับยนตท่ีนิยมซ้ือจําแนกตามประเภท
รถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รานอุปกรณประดับยนตท่ี
นิยมซ้ือ 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รานแม็กซออโตพลัส 6 5.05  7 8.43  13 6.43  
รานมิสเตอรคาร 37 31.09  26 31.33  63 31.19  
รานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 8 6.72  8 9.64  16 7.92  
รานชุนศิลป 0 0.00  19 22.89  19 9.41  
รานอํานวยมอเตอรแอร 68 57.14  23 27.71  91 45.05  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 69 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
นิยมซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานอํานวยมอเตอรแอร คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา คือ ราน
มิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 31.09 และรานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล คิดเปนรอยละ 6.72 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลนิยมซ้ืออุปกรณ       
ประดับยนตจากรานมิสเตอรคารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.33 รองลงมา คือ รานอํานวยมอเตอร
แอร คิดเปนรอยละ 27.71 และรานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 22.89 
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ตารางท่ี 70 แสดงจํานวนและรอยละของรานอุปกรณประดับยนตท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการ
บอยท่ีสุดจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รานอุปกรณประดับยนต 
ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รานแม็กซออโตพลัส 6 5.05  7 8.43  13 6.43  
รานมิสเตอรคาร 37 31.09  26 31.33  63 31.19  
รานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 8 6.72  8 9.64  16 7.92  
รานชุนศิลป 0 0.00  19 22.89  19 9.41  
รานอํานวยมอเตอรแอร 68 57.14  23 27.71  91 45.05  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 70 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
ใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจากรานอํานวยมอเตอรแอร คิดเปนรอยละ 
57.14 รองลงมา คือ รานมิสเตอรคาร คิดเปนรอยละ 31.09 และรานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล คิดเปน   
รอยละ 6.72 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลใชบริการรานอุปกรณ
ประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุดจากรานมิสเตอรคารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.33 รองลงมา คือ 
รานอํานวยมอเตอรแอร คิดเปนรอยละ 27.71 และ รานชุนศิลป คิดเปนรอยละ 22.89 
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ตารางท่ี 71 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใช
บริการบอยท่ีสุดจําแนกตามประเภทรถยนต 
 

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการราน
อุปกรณประดบัยนตท่ีใช

บริการบอยท่ีสุด 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มีการนัดหมายตรงเวลา 59 49.58  48 57.83  107 52.97  
ราคาสินคาถูกกวารานอ่ืน 42 35.29  53 63.86  95 47.03  
คาติดต้ังถูกกวารานอ่ืน 45 37.82  45 54.22  90 44.55  
มีสวนลด 49 41.18  61 73.49  110 54.46  
มีผูแนะนาํ 54 45.38  38 45.78  92 45.54  
เปนรานท่ีใชบริการประจํา 83 69.75  70 84.34  153 75.74  
ความสะดวกในการเดินทาง 97 81.51  49 59.04  146 72.27  
ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจัก
ท่ัวไป 

106 89.08  80 96.39  186 92.08  

มีผลิตภัณฑใหเลือก
หลากหลายยีห่อ 

74 62.18  45 54.22  119 58.91  

ใกลสถานท่ีทํางาน / ท่ีพัก
อาศัย 

35 29.41  46 55.42  81 40.10  

ผูใหบริการเขาใจความ
ตองการของลูกคา 

60 50.42  32 38.55  92 45.54  

ทักษะ ความชาํนาญของผู
ใหบริการ 

85 71.43  60 72.29  145 71.78  

มีท่ีจอดรถกวางขวาง 79 66.39  46 55.42  125 61.88  
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ตารางท่ี 71 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใช
บริการบอยท่ีสุดจําแนกตามประเภทรถยนต (ตอ) 
 

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการราน
อุปกรณประดบัยนตท่ีใช

บริการบอยท่ีสุด 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อ่ืน ๆ 3 2.52  6 7.23  9 4.46  

หมายเหตุ : - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ัง
สวนบุคคล 119 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 83 ราย 

 - อื่น ๆ คือ ใหบริการรวดเร็ว จํานวน 4 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคลตอบ 3 ราย รถยนต
บรรทุกสวนบุคคลตอบ 1 ราย และมีบริการครบวงจร จํานวน 5 ราย จําแนกเปนรถยนตบรรทุกสวน
บุคคล 5 ราย 

 

 จากตารางท่ี 71 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
มีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด เนื่องจากชื่อเสียงของราน
เปนท่ีรูจักท่ัวไป คิดเปนรอยละ 89.08 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง คิดเปนรอยละ 
81.51 และทักษะความชํานาญของผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 71.43 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญมีเหตุผลท่ี
เลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตบอยท่ีสุด เนื่องจากช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป คิดเปน
รอยละ 96.39 รองลงมา คือ เปนรานที่ใชบริการประจํา คิดเปนรอยละ 84.34 และมีสวนลด คิดเปน
รอยละ 73.49 
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ตารางท่ี 72 แสดงจํานวนและรอยละของคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง จําแนก
ตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คาใชจายในการซ้ืออุปกรณ  
ประดับยนตตอ 1 คร้ัง 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 27 22.69  13 15.66  40 19.80  
5,001 – 10,000 บาท 40 33.61  13 15.66  53 26.24  
10,001 – 20,000 บาท 15 12.61  16 19.28  31 15.35  
20,001 – 30,000 บาท 11 9.24  24 28.92  35 17.33  
30,001 – 40,000 บาท 18 15.13  8 9.64  26 12.87  
มากกวา 40,001 บาท 8 6.72  9 10.84  17 8.41  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 72 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลมีคาใชจาย
ในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง  5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.61 
รองลงมา คือ ตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.69 และ 30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 
15.13 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลมีคาใชจายในการซ้ือ
อุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง  20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.92 รองลงมา คือ 
10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.28 และตํ่ากวา 5,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาท ซ่ึงมี
จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 15.66 
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ตารางท่ี 73 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนกตาม
ประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วิธีการชําระเงิน 
ในการซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เงินสด 46 38.66 25 30.12 71 35.15 
บัตรเครดิต 56 47.06 39 46.99 95 47.03 
บัตรผอนชําระสินคา 17 14.28 19 22.89 36 17.82 
เช็ค 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 119 100.00 83 100.00 202 100.00 
  
 จากตารางท่ี 73 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลมีวิธี     
การชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.06 รองลงมา 
คือ เงินสด คิดเปนรอยละ 38.66 และบัตรผอนชําระสินคา คิดเปนรอยละ 14.28  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลมีวิธีการชําระเงินในการซ้ือ
อุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.99 รองลงมา คือ เงินสด คิดเปน 
รอยละ 30.12 และบัตรผอนชําระสินคา คิดเปนรอยละ 22.89 
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ตารางท่ี 74 แสดงจํานวนและรอยละของการซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ 
จําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การซ้ือซํ้าอุปกรณ 
ประดับยนต 

ประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ซ้ือซํ้า 65 54.62 46 55.42 111 54.95  
ไมซ้ือซํ้า 54 45.38 37 44.58 91 45.05  

รวม 119 100.00 83 100.00 202 100.00  
  
 จากตารางท่ี 74 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
มีการซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 54.62 และรองลงมา คือ 
ไมซ้ือซํ้า คิดเปนรอยละ 45.38 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญมีการซ้ือซํ้า
อุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ คิดเปนรอยละ 55.42 และรองลงมา คือ ไมซ้ือซํ้า    
คิดเปนรอยละ 44.58 
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ตารางท่ี 75 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท
รถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคลิกลักษณะ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ช่ืนชอบความบันเทิง 95 79.83 60 72.29 155 76.73 
ช่ืนชอบความสวยงาม 101 84.87 64 77.11 165 81.68 
ช่ืนชอบความทันสมัยและ
เทคโนโลยี 

104 87.39 80 96.39 184 91.09 

ช่ืนชอบการผจญภัย 18 15.13 48 57.83 66 32.67 
ตามกระแสนยิม 20 16.81 24 28.92 44 21.78 
ตามกลุมเพื่อน 15 12.61 11 13.25 26 12.87 
ตองการความโดดเดน 
เปนจุดสนใจ 

37 31.09 39 46.99 76 37.62 

ตองมีเอกลักษณเฉพาะตัว  
ไมเหมือนใคร 

40 33.61 34 40.96 74 36.63 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวน
บุคคล 119 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 83 ราย 

  
 จากตารางท่ี 75 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
มีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 87.39 รองลงมา คือ ช่ืนชอบ
ความสวยงาม คิดเปนรอยละ 84.87 และช่ืนชอบความบันเทิง คิดเปนรอยละ 79.83 
 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญมีบุคลิกลักษณะ
ช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 96.39 รองลงมา คือ ช่ืนชอบความสวยงาม   
คิดเปนรอยละ 77.11 และช่ืนชอบความบันเทิง คิดเปนรอยละ 72.29 
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ตารางท่ี 76 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต จําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ 
และตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตมากท่ีสุด 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
แผนพับ / ใบปลิว 26 21.85 34 40.96  60 29.70  
นิตยสาร 30 25.21 22 26.51  52 25.74  
ปายโฆษณา 15 12.60 5 6.02  20 9.90  
โทรทัศน / วิทย ุ 0 0.00 3 3.62  3 1.49  
อินเตอรเน็ต 17 14.29 3 3.62  20 9.90  
พนักงานสาธิตสินคา 1 0.84 1 1.20  2 0.99  
เจาของรานอุปกรณประดับ
ยนต 

25 21.01 15 18.07  40 19.8  

อ่ืน ๆ 5 4.20 0 0.00  5 2.48  
รวม 119 100.00 83 100.00  202 100.00  

หมายเหตุ : อื่น ๆ คือ จากเพ่ือนบอก จํานวน 4 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 4 ราย และจากงานมหกรรม
ยานยนตจํานวน 1 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวนบุคคล 1 ราย   

  
 จากตารางท่ี 76 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลมี
แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ นิตยสารมากท่ีสุด คิดเปน    
รอยละ 25.21 รองลงมา คือ แผนพับหรือใบปลิว คิดเปนรอยละ 21.85 และเจาของรานอุปกรณ
ประดับยนต คิดเปนรอยละ 21.01 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลมีแหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ 
และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ แผนพับหรือใบปลิวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.96 
รองลงมา คือ นิตยสาร คิดเปนรอยละ 26.51 และเจาของรานอุปกรณประดับยนต คิดเปนรอยละ 
18.07 
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ตารางท่ี 77 แสดงจํานวนและรอยละของการประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณ   
ประดับยนตจําแนกตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การประเมินทางเลือกท่ีทําให
ตัดสินใจซ้ืออุปกรณ 

ประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 116 97.48  76 91.57  192 95.05  
ราคาและเง่ือนไขการชําระ
เงินท่ีเหมาะสม 

100 84.03  76 91.57  176 88.61  

สถานท่ีจําหนายมีช่ือเสียง 
ใกลท่ีพักอาศัย หรือท่ีทํางาน 

62 52.10  51 61.45  113 55.94  

การโฆษณาประชาสัมพันธ 
รายการสงสริมการขายท่ี
นาสนใจ 

51 42.86  40 48.19  91 45.05  

ผูใหบริการมีความชํานาญ 88 73.95  64 77.11  152 75.25  
สถานท่ีจําหนายสะอาด 
กวางขวาง มีท่ีจอดรถ 

81 68.07  64 77.11  145 71.78  

มีการบริการที่ประทับใจ 
ใหบริการรวดเร็ว ตรงตาม
ความตองการ 

102 85.71  80 96.39  182 90.10  

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จําแนกเปนรถยนตน่ังสวน
บุคคล 119 ราย และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 83 ราย 

    
 จากตารางท่ี 77 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลสวนใหญ
มีการประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ        
คิดเปนรอยละ 97.48 รองลงมา คือ มีการบริการท่ีประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตาม            
ความตองการ คิดเปนรอยละ 85.71 และราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 
84.03 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญมีการประเมิน
ทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากการบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรง
ตามความตองการ คิดเปนรอยละ 96.39 รองลงมา คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 91.57 
 
ตารางท่ี 78 แสดงจํานวนและรอยละของความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนตจําแนก
ตามประเภทรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ความตองการภายหลัง 
การซ้ืออุปกรณประดับยนต 

ประเภทรถยนต 
รวม รถยนตนัง่ 

สวนบุคคล 
รถยนตบรรทุก 
สวนบุคคล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มีการรับประกันสินคา 55 46.22  35 42.17  90 44.55  
มีบริการหลังการขาย 40 33.61  46 55.42  86 42.57  
สามารถเปล่ียนสินคาได
หากเกิดปญหา 

24 20.17  2 2.41  26 12.88  

รวม 119 100.00  83 100.00  202 100.00  
   
 จากตารางท่ี 78 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลมี      
ความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ มีการรับประกันสินคามากท่ีสุด คิดเปน    
รอยละ 46.22 รองลงมา คือ มีบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 33.61 และสามารถเปล่ียนสินคาได
หากเกิดปญหา คิดเปนรอยละ 20.17 
 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลสวนใหญมีความตองการ
ภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ มีบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 55.42 รองลงมา คือ มี
การรับประกันสินคา คิดเปนรอยละ 42.17 และสามารถเปลี่ยนสินคาไดหากเกิดปญหา คิดเปน   
รอยละ 2.41 
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สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต 
 
ตารางท่ี 79 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 
ดานผลิตภัณฑ 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ 

201 
(99.50) 

0 
(0.00) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.99 
(มากที่สุด) 

ย่ีหอของผลิตภัณฑ 155 
(76.73) 

9 
(4.46) 

36 
(17.82) 

2 
(0.99) 

0 
(0.00) 

4.60 
(มากที่สุด) 

รูปลักษณของ
ผลิตภัณฑ 

182 
(90.10) 

7 
(3.46) 

13 
(6.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.84 
(มากที่สุด) 

คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ 

197 
(97.52) 

4 
(1.98) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.97 
(มากที่สุด) 

อายุการใชงานของ 
ผลิตภัณฑ 

193 
(95.54) 

0 
(0.00) 

9 
(4.46) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.91 
(มากที่สุด) 

การรับประกัน 191 
(94.55) 

2 
(0.99) 

9 
(4.46) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 
(มากที่สุด) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.87 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
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 จากตารางท่ี 79 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑมีผลตอ        
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมี
คาเฉล่ียรวม 4.87 
 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในทุกปจจัยยอย ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.99) 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  (คา เฉ ล่ีย  4.97)  อายุการใชงานของผลิตภัณฑ  (คา เฉ ล่ีย  4.91)                  
การรับประกัน (คาเฉล่ีย 4.90) รูปลักษณของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.84) และย่ีหอของผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 4.60) 
  
ตารางท่ี 80 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานราคาตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ดานราคา 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ราคาถูก 163 
(80.69) 

18 
(8.91) 

21 
(10.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 
(มากที่สุด) 

มีสวนลด 166 
(82.18) 

20 
(9.90) 

16 
(7.92) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.74 
(มากที่สุด) 

มีเง่ือนไขการชําระ
เงินเปนงวด / ผอน
ชําระ 

159 
(78.71) 

18 
(8.91) 

17 
(8.42) 

8 
(3.96) 

0 
(0.00) 

4.62 
(มากที่สุด) 

มีการใหเครดิต 157 
(77.72) 

24 
(11.88) 

13 
(6.44) 

8 
(3.96) 

0 
(0.00) 

4.63 
(มากที่สุด) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.67 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
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 จากตารางท่ี 80 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคามีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียรวม 4.67 
 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในทุกปจจัยยอย ไดแก มีสวนลด (คาเฉล่ีย 4.74) ราคาถูก (คาเฉล่ีย 
4.70) มีการใหเครดิต (คาเฉล่ีย 4.63) และมีเง่ือนไขการชําระเงินเปนงวด หรือผอนชําระ (คาเฉล่ีย 
4.62) 
 
ตารางท่ี 81 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานชองทางการจัดจําหนายตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 
ดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
รอยละ 

รานคามีช่ือเสียงเปนท่ี
รูจัก 

194 
(96.04) 

3 
(1.49) 

5 
(2.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.94 
(มากที่สุด) 

มีเง่ือนไขการบริการ
หลังการขาย 

196 
(97.03) 

1 
(0.50) 

5 
(2.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.95 
(มากที่สุด) 

ใกลสถานท่ีทํางาน / 
สถานศึกษา / ท่ีพัก

150 
(74.26) 

22 
(10.89) 

18 
(8.91) 

12 
(5.94) 

0 
(0.00) 

4.53 
(มากที่สุด) 

มีความสะดวกในการ
เดินทาง 

175 
(86.63) 

23 
(11.39) 

4 
(1.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 
(มากที่สุด) 

รูจักคุนเคยกับเจาของ
ราน 

83 
(41.09) 

40 
(19.80) 

45 
(22.28) 

30 
(14.85) 

4 
(1.98) 

3.83 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.62 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
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 จากตารางท่ี 81 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   
มีคาเฉล่ียรวม 4.62 
 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก มีเง่ือนไขการบริการหลังการขาย 
(คาเฉล่ีย 4.95) รานคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก (คาเฉล่ีย 4.94) มีความสะดวกในการเดินทาง (คาเฉล่ีย 
4.85) ใกลสถานท่ีทํางานหรือสถานศึกษาหรือท่ีพักอาศัย (คาเฉล่ีย 4.53) และมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก รูจักคุนเคยกับเจาของราน (คาเฉล่ีย 3.83) 
 



 

108 

ตารางท่ี 82 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานการสงเสริมการตลาดตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

การโฆษณา เชน 
ใบปลิว แผนพับ 

140 
(69.31) 

52 
(25.74) 

10 
(4.95) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(มากที่สุด) 

ใชพนักงานขาย / 
พนักงานสาธิต
สินคา 

149 
(73.76) 

46 
(22.77) 

7 
(3.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 
(มากที่สุด) 

การสงเสริมการ
ขาย เชน การให
สวนลด การแจก
ของแถม 

158 
(78.22) 

30 
(14.85) 

13 
(6.43) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.71 
(มากที่สุด) 

การออกงานแสดง
สินคา 

76 
(37.62) 

40 
(19.80) 

54 
(26.74) 

24 
(11.88) 

8 
(3.96) 

3.75 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.45 
(มาก) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 

 
 จากตารางท่ี 82 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
รวม 4.45 
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 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก การสงเสริมการขาย เชน การให
สวนลด การแจกของแถม (คาเฉล่ีย 4.71) ใชพนักงานขาย หรือพนักงานสาธิตสินคา (คาเฉล่ีย 4.70) 
และการโฆษณา เชน ใบปลิว แผนพับ หนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 4.64) และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือใน
ระดับมากในปจจัยยอย ไดแก การออกงานแสดงสินคา (คาเฉล่ีย 3.75) 
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ตารางท่ี 83 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานบุคคลผูใหบริการตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ดานบุคคลผูใหบริการ 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

พนักงานแตงกาย
สุภาพ 

68 
(33.66) 

88 
(43.56) 

35 
(17.33) 

11 
(5.45) 

0 
(0.00) 

4.05 
(มาก) 

พนักงานพูดจาสุภาพ 
มีความออนนอม  
มีมนุษยสัมพันธ 

72 
(35.64) 

100 
(49.51) 

22 
(10.89) 

8 
(3.96) 

0 
(0.00) 

4.17 
(มาก) 

พนักงานให 
ความชวยเหลือใน
การแกปญหา 

102 
(50.50) 

78 
(38.61) 

22 
(10.89) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 
(มาก) 

พนักงานมี 
ความชํานาญในงาน 

184 
(91.09) 

17 
(8.41) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.91 
(มากที่สุด) 

พนักงานเขาใจ 
ความตองการของ
ลูกคา 

159 
(78.71) 

27 
(13.37) 

14 
(6.93) 

2 
(0.99) 

0 
(0.00) 

4.70 
(มากที่สุด) 

มีจํานวนพนักงาน
เพียงพอ 

173 
(85.64) 

26 
(12.87) 

3 
(1.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.84 
(มากที่สุด) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.51 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
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 จากตารางท่ี 83 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานบุคคลผูใหบริการมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด            
มีคาเฉล่ียรวม 4.51 
 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานบุคคลผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก พนักงานมีความชํานาญในงาน (คาเฉล่ีย 
4.91) มีจํานวนพนักงานเพียงพอ (คาเฉล่ีย 4.84) และพนักงานเขาใจความตองการของลูกคา 
(คาเฉล่ีย 4.70) และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก พนักงานใหความ
ชวยเหลือในการแกปญหา (คาเฉล่ีย 4.40) พนักงานพูดจาสุภาพ มีความออนนอม มีมนุษยสัมพันธ 
(คาเฉล่ีย 4.17) และพนักงานแตงกายสุภาพ (คาเฉล่ีย 4.05) 
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ตารางท่ี 84 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 
ดานลักษณะทาง

กายภาพ 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

มีหองรับรอง / 
หองน้ําสําหรับลูกคา 

51 
(25.25) 

32 
(15.84) 

76 
(37.62) 

38 
(18.81) 

5 
(2.48) 

3.45 
(ปานกลาง) 

มีการตกแตงสถานท่ี
ใหบริการสวยงาม
และสะอาด 

60 
(29.70) 

46 
(22.77) 

63 
(31.19) 

32 
(15.84) 

1 
(0.50) 

3.65 
(มาก) 

มีการจัดวางเคร่ืองมือ
ในการปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยตอ
ลูกคา 

66 
(32.67) 

65 
(32.18) 

51 
(25.25) 

20 
(9.90) 

0 
(0.00) 

3.88 
(มาก) 

มีอากาศถายเทและมี
แสงสวางเพียงพอ 

77 
(38.12) 

79 
(39.10) 

41 
(20.30) 

5 
(2.48) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.78 
(มาก) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 

 
 จากตารางท่ี 84 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
รวม 3.78 
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 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก มีอากาศถายเทและมีแสงสวางเพียงพอ 
(คาเฉล่ีย 4.13) มีการจัดวางเคร่ืองมือใน การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตอลูกคา (คาเฉล่ีย 3.88) 
และมีการตกแตงสถานท่ีใหบริการสวยงามและสะอาด (คาเฉล่ีย 3.65) และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ในระดับปานกลางในปจจัยยอย ไดแก มีหองรับรองหรือหองน้ําสําหรับลูกคา (คาเฉล่ีย 3.45) 
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ตารางท่ี 85 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานกระบวนการใหบริการตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 
ดานกระบวนการ

ใหบริการ 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

เวลาเปด – ปดของราน 
สะดวกในการเขามาใช
บริการ 

181 
(89.60) 

20 
(9.90) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.89 
(มากที่สุด) 

มีการรับประกันในตัว
ผลิตภัณฑ 

186 
(92.08) 

11 
(5.44) 

1 
(0.50) 

4 
(1.98) 

0 
(0.00) 

4.88 
(มากที่สุด) 

ปายแสดงราคาชัดเจน 184 
(91.09) 

15 
(7.43) 

3 
(1.48) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 
(มากที่สุด) 

มีความรวดเร็วใน 
การทํางาน (การติดต้ัง, 
การออกใบเสร็จชําระ
เงิน) 

189 
(93.56) 

12 
(5.94) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.93 
(มากที่สุด) 

มีการโทรศัพทแจง
ลูกคาในกรณีของท่ี
ลูกคาสั่งไดมาถึงแลว 

67 
(33.17) 

40 
(19.80) 

37 
(18.32) 

52 
(25.74) 

6 
(2.97) 

3.54 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.63 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
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 จากตารางท่ี 85 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   
มีคาเฉล่ียรวม 4.63 
 โดยปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก มีความรวดเร็วในการทํางาน เชน การติดต้ัง    
การออกใบเสร็จชําระเงิน (คาเฉล่ีย 4.93) ปายแสดงราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.90) เวลาเปด – ปดของ
ราน สะดวกในการเขามาใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.89) และมีการรับประกันในตัวผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.88) และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก มีการโทรศัพทแจงลูกคาในกรณี
ของท่ีลูกคาส่ังไดมาถึงแลว (คาเฉล่ีย 3.54) 
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ตารางท่ี 86 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยอ่ืน ๆ ดานเศรษฐกิจตอ       
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยอื่น ๆ  
ดานเศรษฐกิจ 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

รายไดจากงานท่ี
เพิ่มขึ้น / การไดรับ
โบนัสประจําป 

96 
(47.52) 

10 
(4.95) 

44 
(21.78) 

34 
(16.84) 

18 
(8.91) 

3.65 
(มาก) 

การไดรับอนุมัติ
วงเงิน เชน บัตร
เครดิต บัตรผอน
ชําระสินคา  

116 
(57.42) 

15 
(7.43) 

30 
(14.85) 

30 
(14.85) 

11 
(5.45) 

3.97 
(มาก) 

การปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียของสถาบัน
การเงิน 

9 
(4.46) 

19 
(9.41) 

93 
(46.03) 

66 
(32.67) 

15 
(7.43) 

2.71 
(ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.44 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 

  
 จากตารางท่ี 86 พบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียรวม 3.44 
 โดยปจจัยอ่ืน ๆ ดานเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมาก
ในปจจัยยอย ไดแก การไดรับอนุมัติวงเงิน เชน บัตรเครดิต บัตรผอนชําระสินคา (คาเฉล่ีย 3.97) 
และรายไดจากงานประจําเพิ่มข้ึน หรือการไดรับโบนัสประจําป (คาเฉล่ีย 3.65) และมีผลตอ               
การตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลางในปจจัยยอย ไดแก การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงิน (คาเฉล่ีย 2.71) 
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ตารางท่ี 87 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยอ่ืน ๆ ดานเทคโนโลยีตอ    
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยอื่น ๆ  
ดานเทคโนโลยี 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ความทันสมัยของ
อุปกรณประดับยนต 

147 
(72.77) 

26 
(12.87) 

29 
(14.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 
(มากที่สุด) 

การอํานวย 
ความสะดวกสบาย
ในการขับขี่ 

168 
(83.17) 

24 
(11.88) 

10 
(4.95) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.78 
(มากที่สุด) 

ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให 
กับรถ 

176 
(87.13) 

24 
(11.88) 

2 
(0.99) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.86 
(มากที่สุด) 

ชวยเพิ่มสมรรถนะ
ในการขับขี่ 

174 
(86.14) 

26 
(12.87) 

2 
(0.99) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 
(มากที่สุด)

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.77 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 

  
 จากตารางท่ี 87 พบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียรวม 4.77 
 โดยปจจัยอ่ืน ๆ ดานเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับ
มากท่ีสุดในทุกปจจัยยอย ไดแก ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับรถ (คาเฉล่ีย 4.86) ชวยเพิ่มสมรรถนะ
ในการขับข่ี (คาเฉล่ีย 4.85) การอํานวยความสะดวกสบายในการขับข่ี (คาเฉล่ีย 4.78) และ        
ความทันสมัยของอุปกรณประดับยนต (คาเฉล่ีย 4.58) 
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ตารางท่ี 88 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยอ่ืน ๆ ดานการเมืองและ
กฎหมายตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยอื่น ๆ  
ดานการเมืองและ

กฎหมาย 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

มาตรการลดภาษี
สรรพสามิตรถยนตท่ี
ใชน้ํามัน E20 และ 
E85 

8 
(3.96) 

6 
(2.97) 

60 
(29.70) 

49 
(24.26) 

79 
(39.11) 

2.08 
(นอย) 

มาตรการชวยเหลือจาก
ภาครัฐ เชน เช็คชวย
ชาติ 2,000 บาท 

11 
(5.45) 

13 
(6.43) 

60 
(29.70) 

49 
(24.26) 

69 
(34.16) 

2.25 
(นอย) 

กฎหมายจราจรทางบก
ท่ีเก่ียวกับการปรับแตง
สภาพรถ เชน สีของ
ไฟ 

5 
(2.48) 

8 
(3.96) 

64 
(31.68) 

51 
(25.25) 

74 
(36.63) 

2.10 
(นอย) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

2.14 
(นอย) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
 

 จากตารางท่ี 88 พบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานการเมืองและกฎหมายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ียรวม 2.14 
 โดยปจจัยอ่ืน ๆ ดานการเมืองและกฎหมายมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต
ในระดับนอยในทุกปจจัยยอย ไดแก มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ เชน เช็คชวยชาติ 2,000 บาท 
(คาเฉล่ีย 2.25) กฎหมายจราจรทางบกท่ีเกี่ยวกับการปรับแตงสภาพรถ เชน สีของไฟ (คาเฉล่ีย 2.10) 
และมาตรการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตท่ีใชน้ํามัน E20 และ E85 (คาเฉล่ีย 2.08) 
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ตารางท่ี 89 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปจจัยอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรมตอ     
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 

ปจจัยอื่น ๆ  
ดานวัฒนธรรม 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

การตามกระแสนิยม 44 
(21.78) 

23 
(11.39) 

51 
(25.25) 

40 
(19.80) 

44 
(21.78) 

2.92 
(ปานกลาง) 

การเลียนแบบกลุม
เพื่อน หรือ บุคคล
ใกลชิด 

27 
(13.37) 

35 
(17.33) 

56 
(27.72) 

40 
(19.80) 

44 
(21.78) 

2.81 
(ปานกลาง) 

ความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว 

49 
(24.26) 

36 
(17.82) 

45 
(22.28) 

38 
(18.81) 

34 
(16.83) 

3.14 
(ปานกลาง) 

การเปนจุดสนใจของ 
ผูท่ีไดพบเห็น 

33 
(16.34) 

39 
(19.31) 

48 
(23.76) 

38 
(18.81) 

44 
(21.78) 

2.90 
(ปานกลาง) 

การซื้ออุปกรณ 
ประดับยนตเพื่อ
แสดงฐานะ 

31 
(15.35) 

31 
(15.35) 

54 
(26.73) 

42 
(20.79) 

44 
(21.78) 

2.82 
(ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

2.91 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : ระดับที่มีผล มากที่สุด 4.51 – 5.00  มาก 3.51 – 4.50  ปานกลาง 2.51 – 3.50  นอย 1.51 – 2.50        
นอยที่สุด 1.00 – 1.50 

 
 จากตารางท่ี 89 พบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียรวม 2.91 
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 โดยปจจัยอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับ
ปานกลางในทุกปจจัยยอย ไดแก ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว (คาเฉล่ีย 3.14) การตามกระแสนิยม 
(คาเฉล่ีย 2.92) การเปนจุดสนใจของผูท่ีไดพบเห็น (คาเฉล่ีย 2.90) การซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อ
แสดงฐานะ (คาเฉล่ีย 2.82) และการเลียนแบบกลุมเพื่อน หรือบุคคลใกลชิด (คาเฉล่ีย 2.81) 
 
สวนท่ี 6  ขอเสนอแนะในการใหบริการของรานอุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 90 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอเสนอแนะใน            
การใหบริการของรานอุปกรณประดับยนต 
 

ขอเสนอแนะในการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ควรมีการสงขอมูลสินคา หรือการบริการผานทางไปรษณีย 
หรือขอความทางโทรศัพทมือถือ เพื่อเปนการโฆษณา สําหรับ
การตัดสินใจในการใชบริการคร้ังตอไป 

1 0.50 

ควรมีการทําโปรโมช่ัน หรือใหสวนลดแกลูกคาเกาท่ีแนะนํา
ลูกคาใหมให 

1 0.50 

ควรมีหองรับรองลูกคาใหเปนสัดสวน สําหรับลูกคาท่ีตองการ
รอระหวางการบริการ 

1 0.50 

หมายเหตุ : จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 202 ราย  

 
 จากตารางท่ี 90 พบวาผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะในการใหบริการของราน
อุปกรณประดับยนต โดยเห็นวาควรมีการสงขอมูลสินคา หรือการบริการผานทางไปรษณีย หรือ
ขอความทางโทรศัพทมือถือ เพื่อเปนการโฆษณา สําหรับการตัดสินใจในการใชบริการคร้ังตอไป 
ควรมีการทําโปรโมช่ัน หรือใหสวนลดแกลูกคาเกาท่ีแนะนําลูกคาใหมให ควรมีหองรับรองลูกคา
ใหเปนสัดสวน สําหรับลูกคาท่ีตองการรอระหวางการบริการ คิดเปนรอยละ 0.50 เทากัน 
 
 


