
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 การคนควาแบบอิสระเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอ
เมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ใน
อําเภอเมืองเชียงใหม ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม สอบถามจากผูบริโภคท่ีเปนเจาของรถยนตนั่ง
สวนบุคคล (รถเกง) และ/หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถกระบะ) จํานวน 202 ราย ซ่ึงเปนผูซ้ือ
สินคาอุปกรณประดับยนตจากรานจําหนายสินคาอุปกรณประดับยนต จํานวน 5 ราน ไดแก ราน
แม็กซออโตพลัส รานมิสเตอรคาร รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวีล รานชุนศิลป และรานอํานวย
มอเตอรแอร ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย     
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41 – 50 ป 
รองลงมา คือ มีอายุ 31 – 40 ป มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี 
เปนเจาของธุรกิจ หรือธุรกิจสวนตัว รองลงมา คือ ลูกจาง หรือพนักงานองคกรเอกชน รายไดเฉล่ีย
ตอเดือนมากกวา 50,001 บาท รองลงมา คือ 10,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส รองลงมา คือ 
โสด โดยประเภทรถยนตท่ีนํามาตกแตง หรือซ้ืออุปกรณประดับยนตไปประดับสําหรับการศึกษาใน
คร้ังนี้ คือ รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) และ/หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รถกระบะ) ท่ีเจาของ
รถยนตทําการซ้ืออุปกรณประดับยนต ยี่หอรถยนตท่ีนําไปตกแตง หรือนําไปประดับ คือ ยี่หอ      
โตโยตา รองลงมา คือ ยี่หออีซูซุ มีระยะเวลาการใชงานของรถยนตท่ีนําไปตกแตง หรือนําไป
ประดับ 1 - 5 ป รองลงมา คือ ต่ํากวา 1 ป และซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตง
เพื่อความสวยงาม รองลงมา คือ อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต 
 
ตารางท่ี 91 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 2 
ลําดับแรก 
 

พฤติกรรม ผลการศึกษา 
อุปกรณประดับยนต ประเภทอุปกรณตกแตง
เพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ 

- ลําโพง 
- วิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD 

ยี่หอของวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD ท่ีซ้ือ - ยี่หอไพโอเนียร 
- ยี่หอโซนี่ 

ยี่หอของโทรทัศนติดรถยนตท่ีซ้ือ - ไพโอเนียร 
- ยี่หอเจวีซี ยีห่ออัลไพน และไมทราบยีห่อ  
  (จํานวนเทากนั) 

ยี่หอของลําโพงท่ีซ้ือ - ไพโอเนียร 
- ยี่หออัลไพน 

ยี่หอของจานดาวเทียมท่ีซ้ือ - ยี่หอยูบีซี 
อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ   
ความสวยงามท่ีซ้ือ 

- ชุดไฟหรือไฟสี 
- ฟลมกรองแสง 

ยี่หอของสปอยเลอรท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของชุดแตงรถยนตรอบคันท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 

- ยี่หอฮาเปอร 
ยี่หอของเบาะนั่งท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของกรอบปายทะเบียนท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของฝาครอบไฟท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของชุดไฟหรือไฟสีท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของโลโกยี่หอหรือสต๊ิกเกอรท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของฟลมกรองแสงท่ีซ้ือ - ยี่หอสามเอ็ม 

- ยี่หอลามีนา 
ยี่หอของอุปกรณหุมพวงมาลัยท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
ยี่หอของอุปกรณหุมเกียรหรือครอบเกียรท่ีซ้ือ - ไมทราบยี่หอ 
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ตารางท่ี 91 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 2 
ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม ผลการศึกษา 
วัตถุประสงคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต - เพื่อความสวยงามของรถ 

- เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี 
บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม 
หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต 

- ตัวเอง  
- เจาของรานสินคาอุปกรณประดับยนต 

ลักษณะการตัดสินใจซ้ือ - ตัดสินใจดวยตัวเอง 
- รับฟงคําแนะนําจากคนใกลชิดหรือผูรู 

โอกาสที่ซ้ืออุปกรณประดับยนต - ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม 
- ซ้ือรถยนตใหม 

เวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต - 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 

วันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต - วันเสาร – วันอาทิตย 
- วันจันทร – วันศุกร 

วันท่ีเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต และติดต้ัง
อุปกรณประดับยนต 

- วันเดียวกัน 
- คนละวัน 

เวลาท่ีติดต้ังอุปกรณประดับยนต - 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 

วันท่ีติดต้ังอุปกรณประดับยนต - วันเสาร – วันอาทิตย 
- วันจันทร – วันศุกร 

รานอุปกรณประดับยนตท่ีนิยมซ้ือ - รานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด  
- รานมิสเตอรคาร 

รานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด - รานอํานวยมอเตอรแอรมากท่ีสุด  
- รานมิสเตอรคาร 

เหตุผลในการเลือกใชบริการรานจําหนาย
อุปกรณประดับยนต ท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

- ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป 
- เปนรานท่ีใชบริการประจํา 
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ตารางท่ี 91 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 2 
ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม ผลการศึกษา 
คาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ  
1 คร้ัง 

- 5,001 – 10,000 บาท 
- ตํ่ากวา 5,000 บาท 

วิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนต - บัตรเครดิต 
- เงินสด 

การทดลองใชอุปกรณประดับยนตกอนท่ีจะมี
การซ้ือสินคา 

- ไดทดลอง 
 

การซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับ
ท่ีเคยซ้ือ 

- ซ้ือซํ้า 
 

การซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานเดิมท่ีเคยซ้ือ - ซ้ือจากรานเดิม 
 

บุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม - ช่ืนชอบความทันสมัย และเทคโนโลยี 
- ช่ืนชอบความสวยงาม 

แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตมากท่ีสุด 

- แผนพับหรือใบปลิว 
- นิตยสาร 

การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนต 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
- มีการบริการท่ีประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว  
  ตรงตามความตองการ 

ความพึงพอใจภายหลัง การซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

- พึงพอใจ 

ความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณ 
ประดับยนต 

- มีการรับประกันสินคา 
- มีบริการหลังการขาย 
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สวนที่ 3 พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้ออุปกรณประดับยนตจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ย 
 
ตารางที่ 92 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ย ที่มีจํานวนมาก
ที่สุด 2 ลําดับแรก 
 

พฤติกรรม 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,001 บาท 
ประเภทของอุปกรณ 
ประดับยนตที่ซื้อ 

- อุปกรณตกแตงเพื่อ  
ความสวยงาม  

- อุปกรณตกแตงเพื่อ  
ความบันเทิง  

- อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความสวยงาม  

- อุปกรณตกแตงเพื่อ 
ความบันเทิง  

- อุปกรณตกแตงเพื่อ   
ความสวยงาม  

- ซื้อทั้ง 2 ประเภท 

- อุปกรณตกแตงเพื่อ   
ความสวยงาม  

- ซื้อทั้ง 2 ประเภท 

อุปกรณประดับยนตประเภท
อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง
ที่ซื้อ 

- แอมป   
- ลําโพง  

- ลําโพง  
- จานดาวเทียม  

- ลําโพง 
- วิทยุหรือเครื่องเลน CD 

DVD 

- ลําโพง 
- วิทยุหรือเครื่องเลน CD 

DVD 
ยี่หอของวิทยหุรือเครื่องเลน CD 
DVD ที่ซื้อ 

- ไมมีการซื้อวทิยุหรือ
เครื่องเลน CD DVD  

- ยี่หออัลไพน - ยี่หอโซนี่ 
- ยี่หอไพโอเนียร 

- ยี่หอไพโอเนียร 
- ยี่หอเจวีซี ยีห่อเคนวดู 
และไมทราบยีห่อ 
(จํานวนเทากนั) 
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ตารางที่ 92 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มี
จํานวนมากที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,001 บาท 
ยี่หอของโทรทัศนติดรถยนต 
ที่ซื้อ 

- ไมมีการซื้อโทรทัศนติด
รถยนต 

- ไมมีการซื้อโทรทัศนติด 
   รถยนต 

- ยี่หอโซนี่ และยีห่อเจวีซี  
   (จํานวนเทากัน) 
- ยี่หออัลไพน 

- ยี่หอไพโอเนียร 
- ไมทราบยี่หอ 

ยี่หอของลําโพงที่ซื้อ - ไมทราบยีห่อ - ยี่หออัลไพน  
- ยี่หอไพโอเนยีร  

- ยี่หอโซนี่ และไมทราบ 
  ยี่หอ (จํานวนเทากัน) 
- ยี่หอไพโอเนยีร 

- ยี่หอไพโอเนยีร 
- ยี่หออัลไพน 

ยี่หอของจานดาวเทียมที่ซื้อ - ไมมีการซื้อจานดาวเทียม - ยี่หอยูบีซี - ไมมีการซื้อจานดาวเทียม - ไมมีการซื้อจานดาวเทียม 
อุปกรณประดับยนตประเภท
อุปกรณตกแตงเพื่อ             
ความสวยงามที่ซื้อ 

- กรอบปายทะเบียน และ
ฟลมกรองแสง (จํานวน
เทากัน) 

- ฝาครอบไฟ 

- กันสาดฝน 
- ฟลมกรองแสง 

- ชุดไฟหรือไฟสี 
- ฟลมกรองแสง 

- ชุดไฟหรือไฟสี 
- ฝาครอบไฟ 

ยี่หอของฟลมกรองแสงที่ซื้อ - ไมทราบยีห่อ 
- ยี่หอสามเอ็ม และยีห่อ    
ซีซั่น (จํานวนเทากัน) 

- ยี่หอลามีนา 
- ยี่หอสามเอ็ม และยีห่อ    
  ซีซั่น (จํานวนเทากัน) 

- ยี่หอลามีนา และยีห่อ 
  สามเอ็ม (จํานวนเทากัน) 
- ยี่หอไฮคูล 

- ยี่หอสามเอ็ม 
- ยี่หอซีซั่น และไมทราบ 
  ยี่หอ (จํานวนเทากัน) 
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ตารางที่ 92 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มี
จํานวนมากที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,001 บาท 
วัตถุประสงคในการซื้ออุปกรณ
ประดับยนต 

- เพื่อความสวยงามของรถ  
  และเพื่อความสะดวก   
  สบายในการขับขี่  
  (จํานวนเทากนั) 
- ทดแทนสินคาเดิม 

- เพื่อความสวยงามของรถ  
- เพื่อความสะดวกสบาย 
  ในการขับขี่  
 

- เพื่อความสวยงามของรถ  
- เพื่อความสะดวกสบาย 
  ในการขับขี่  
 

- เพื่อความสวยงามของรถ  
- เพื่อความบันเทิง  
 

บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจ 
หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ
ประดับยนต 

- ตัวเอง 
- นายจางหรือเจานาย 

- ตัวเอง 
- เจาของรานอุปกรณ 
  ประดับยนต 

- ตัวเอง 
- คูสมรส 

- ตัวเอง 
- เจาของรานอุปกรณ 
  ประดับยนต 

โอกาสที่ซื้ออุปกรณประดับยนต - ตองการตกแตงรถยนต 
  เพิ่มเติม 
- สินคาเดิมชํารุด 

- ตองการตกแตงรถยนต 
  เพิ่มเติม 
- ซื้อรถยนตใหม 

- ตองการตกแตงรถยนต 
  เพิ่มเติม 
- ซื้อรถยนตใหม 

- ตองการตกแตงรถยนต 
  เพิ่มเติม 
- ซื้อรถยนตใหม 

เวลาที่ไปเลือกซื้ออุปกรณ
ประดับยนต 

- 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 

- 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 

- 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 

- 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 
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ตารางที่ 92 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มี
จํานวนมากที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,001 บาท 
วันที่ไปเลือกซื้ออุปกรณ 
ประดับยนต 

- วันเสาร – วนัอาทิตย  
- วันจันทร – วันศุกร 

- วันเสาร – วนัอาทิตย  
- วันจันทร – วันศุกร 

- วันจันทร – วันศุกร 
- วันเสาร – วนัอาทิตย  

- วันจันทร – วันศุกร 
- วันเสาร – วนัอาทิตย 

วันที่ไปติดตั้งอุปกรณ 
ประดับยนต 

- วันหยดุนักขัตฤกษ - วันเสาร – วนัอาทิตย  
- วันจันทร – วันศุกร 

- วันเสาร – วนัอาทิตย  
- วันจันทร – วันศุกร 

- วันเสาร – วนัอาทิตย  
- วันจันทร – วันศุกร 

รานอุปกรณประดับยนตที่นยิม
ซื้อ 

- รานมิสเตอรคาร 
- รานอํานวยมอเตอรแอร 

- รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานมิสเตอรคาร 

- รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 

- รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานมิสเตอรคาร 

รานอุปกรณประดับยนตที่ใช
บริการบอยที่สุด 

- รานมิสเตอรคาร 
- รานอํานวยมอเตอรแอร 

- รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานมิสเตอรคาร 

- รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานยิ่งเจริญ แอ.โฟรวีล 

- รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานมิสเตอรคาร 

เหตุผลที่เลือกใชบริการราน
อุปกรณประดับยนตที่ใชบริการ
บอยที่สุด 

- เปนรานที่ใชบริการประจํา  
  และชื่อเสียงของรานเปนที่ 
  รูจักทั่วไป (จาํนวนเทากัน) 
- ราคาสินคาถูกกวารานอื่น 

- ชื่อเสียงของรานเปนที่ 
   รูจักทั่วไป 
- ความสะดวกใน 
  การเดินทาง และทักษะ 
  ความชํานาญของผูให 
  บริการ (จํานวนเทากัน) 

- ชื่อเสียงของรานเปนที่ 
   รูจักทั่วไป 
- ความสะดวกใน 
  การเดินทาง และทักษะ 
  ความชํานาญของผูให 
  บริการ (จํานวนเทากัน) 

- ชื่อเสียงของรานเปนที่ 
   รูจักทั่วไป 
- เปนรานที่ใชบริการ 
  ประจํา 
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ตารางที่ 92 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มี
จํานวนมากที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,001 บาท 
คาใชจายในการซื้ออุปกรณ
ประดับยนตตอ 1 ครั้ง 

- ต่ํากวา 5,000 บาท 
- 5,001 – 10,000 บาท และ  
  10,001 – 20,000 บาท  
  (จํานวนเทากนั) 

- ต่ํากวา 5,000 บาท 
- 5,001 – 10,000 บาท 

- 20,001 – 30,000 บาท 
- 5,001 – 10,000 บาท 

- 5,001 – 10,000 บาท 
- 20,001 – 30,000 บาท 
  และ 30,001 – 40,001 บาท  
  (จํานวนเทากนั) 

วิธีการชําระเงินในการซื้อ
อุปกรณประดับยนต 

- เงินสด 
- บัตรเครดิต 

- บัตรเครดิต 
- เงินสด 

- บัตรเครดิต 
- เงินสด 

- บัตรเครดิต 
- เงินสด 

การซื้อซ้ําอุปกรณประดับยนต
ประเภทเดียวกับที่เคยซื้อ 

- ซื้อซ้ํา 
 

- ไมซื้อซ้ํา 
 

- ซื้อซ้ํา 
 

- ซื้อซ้ํา 
 

บุคลิกลักษณะของผูตอบ
แบบสอบถาม 

- ชื่นชอบความบันเทิง 
- ชื่นชอบความสวยงาม 

- ชื่นชอบความทันสมัย 
  และเทคโนโลยี 
- ชื่นชอบความบันเทิง 

- ชื่นชอบความสวยงาม 
- ชื่นชอบความทันสมัย 
  และเทคโนโลยี 

- ชื่นชอบความทันสมัย 
  และเทคโนโลยี 
- ชื่นชอบความสวยงาม 

แหลงขอมูลที่ทําใหสนใจ และ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนต 

- แผนพับหรือใบปลิว 
- เจาของรานอุปกรณ 
  ประดับยนต 

- นิตยสาร และอินเตอรเนต็ 
  (จํานวนเทากนั) 
- แผนพับหรือใบปลิว 

- แผนพับหรือใบปลิว 
- นิตยสาร 

- นิตยสาร 
- แผนพับหรือใบปลิว 
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ตารางที่ 92 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มี
จํานวนมากที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท มากกวา 50,001 บาท 
การประเมินทางเลือกที่ทําให
ตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนต 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
- ราคาและเงื่อนไข 
  การชําระเงินที่เหมาะสม 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
- ราคาและเงื่อนไข 
  การชําระเงินที่เหมาะสม 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
  และราคาและเงื่อนไข 
  การชําระเงินที่เหมาะสม 
  (จํานวนเทากนั) 
- การบริการทีป่ระทับใจ  
  ใหบริการรวดเร็ว ตรงตาม 
  ความตองการ 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
  และการบริการที่ประทับใจ 
  ใหบริการรวดเร็ว ตรงตาม 
  ความตองการ (จํานวน 
  เทากัน) 
- ราคาและเงื่อนไข 
  การชําระเงินที่เหมาะสม 

ความตองการภายหลังการซื้อ
อุปกรณประดับยนต 

- มีบริการหลังการขาย 
- สามารถเปลี่ยนสินคาได 
  หากเกดิปญหา 

- มีการรับประกันสินคา 
- มีบริการหลังการขาย 

- มีบริการหลังการขาย 
- มีการรับประกันสินคา 
 

- มีบริการหลังการขาย 
- มีการรับประกันสินคา 
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 สวนที่ 4 พฤตกิรรมผูบริโภคในการซื้ออุปกรณประดับยนตจําแนกตามประเภทรถยนต 
 
ตารางที่ 93 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทรถยนต ที่มีจํานวนมาก
ที่สุด 2 ลําดับแรก 
 

พฤติกรรม 
ประเภทรถยนต 

รถยนตนัง่สวนบุคคล รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
ประเภทของอุปกรณประดับยนตที่ซื้อ - อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม 

- อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง  
- อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม 
- ซื้อทั้ง 2 ประเภท (ทั้งอุปกรณตกแตงเพื่อ
ความบันเทิง และอุปกรณตกแตงเพื่อความ
สวยงาม) 

อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ     
ความบันเทิงที่ซื้อ 

- วิทยุหรือเครื่องเลน CD DVD  
- ลําโพง  

- ลําโพง  
- วิทยุหรือเครื่องเลน CD DVD 

ยี่หอของวิทยหุรือเครื่องเลน CD DVD ที่ซื้อ - ยี่หอไพโอเนยีร  
- ยี่หออัลไพน ยี่หอเคนวูด และไมทราบยีห่อ 
(จํานวนเทากนั) 

- ยี่หอโซนี่  
- ยี่หอไพโอเนยีร  

ยี่หอของโทรทัศนติดรถยนตที่ซื้อ - ยี่หอไพโอเนยีร  
- ไมทราบยีห่อ  

- ยี่หอโซนีแ่ละยีห่อเจวีซี  
- ยี่หออัลไพน 
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ตารางที่ 93 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทรถยนต ที่มีจํานวนมาก
ที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ประเภทรถยนต 

รถยนตนัง่สวนบุคคล รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
ยี่หอของลําโพงที่ซื้อ - ยี่หออัลไพน  

- ยี่หอไพโอเนยีร 
- ยี่หอไพโอเนยีร     
- ยี่หอโซนี่ และไมทราบยีห่อ (จํานวน
เทากัน) 

อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ         
ความสวยงามที่ซื้อ 

- ชุดไฟหรือไฟสี  
- ฟลมกรองแสง  

- ชุดแตงรถยนตรอบคัน  
- ฟลมกรองแสง 

ยี่หอของฟลมกรองแสงที่ซื้อ - ยี่หอสามเอ็ม  
- ยี่หอซีซั่น 

- ยี่หอลามีนา  
- ยี่หอสามเอ็ม 

วัตถุประสงคในการซื้ออุปกรณประดับยนต - เพื่อความสวยงามของรถ 
- เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่  

- เพื่อความสวยงามของรถ 
- เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่  

โอกาสที่ซื้ออุปกรณประดับยนต - ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม 
- ซื้อรถยนตใหม 

- ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม 
- ซื้อรถยนตใหม 

เวลาที่ไปเลือกซื้ออุปกรณประดับยนต - 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 

- 8.00 – 12.00 น. 
- 13.00 – 17.00 น. 
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ตารางที่ 93 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทรถยนต ที่มีจํานวนมาก
ที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ประเภทรถยนต 

รถยนตนัง่สวนบุคคล รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
วันที่ไปเลือกซื้ออุปกรณประดับยนต - วันเสาร – วันอาทิตย 

- วันจันทร – วันศุกร 
- วันจันทร – วันศุกร 
- วันเสาร – วันอาทิตย 

วันที่ติดตั้งอุปกรณประดับยนต - วันเสาร – วันอาทิตย 
- วันจันทร – วันศุกร 

- วันเสาร – วันอาทิตย 
- วันจันทร – วันศุกร 

รานอุปกรณประดับยนตที่นิยมซื้อ - รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานมิสเตอรคาร 

- รานมิสเตอรคาร 
- รานอํานวยมอเตอรแอร 

รานอุปกรณประดับยนตที่ใชบริการบอยที่สุด - รานอํานวยมอเตอรแอร 
- รานมิสเตอรคาร 

- รานมิสเตอรคาร 
- รานอํานวยมอเตอรแอร 

เหตุผลที่เลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตที่ใช
บริการบอยที่สุด 

- ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจักทั่วไป 
- ความสะดวกในการเดินทาง  

- ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจักทั่วไป 
- เปนรานที่ใชบริการ 

คาใชจายในการซื้ออุปกรณประดับยนตตอ 1 ครั้ง - 5,001 – 10,000 บาท 
- ต่ํากวา 5,000 บาท 

- 20,001 – 30,000 บาท 
- 10,001 – 20,000 บาท 

วิธีการชําระเงินในการซื้ออุปกรณประดับยนต - บัตรเครดิต 
- เงินสด 

- บัตรเครดิต 
- เงินสด 
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ตารางที่ 93 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทรถยนต ที่มีจํานวนมาก
ที่สุด 2 ลําดับแรก (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
ประเภทรถยนต 

รถยนตนัง่สวนบุคคล รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
การซื้อซ้ําอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับที่เคยซื้อ - ซื้อซ้ํา - ซื้อซ้ํา 
บุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม - ชื่นชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี 

- ชื่นชอบความสวยงาม 
- ชื่นชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี 
- ชื่นชอบความสวยงาม 

แหลงขอมูลที่ทําใหสนใจและตัดสินใจซื้ออุปกรณ
ประดับยนตมากที่สุด 

- นิตยสาร 
- แผนพับหรือใบปลิว 

- แผนพับหรือใบปลิว 
- นิตยสาร 

การประเมินทางเลือกที่ทําใหตัดสินใจซื้ออุปกรณ
ประดับยนต 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
- มีการบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว 
ตรงตามความตองการ  

- มีการบริการที่ประทับใจ ใหบริการ
รวดเร็ว ตรงตามความตองการ 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และ ราคาและ
เงื่อนไขการชําระเงินที่เหมาะสม 
(จํานวนเทากนั) 

ความตองการภายหลังการซื้ออุปกรณประดับยนต - มีการรับประกันสินคา 
- มีบริการหลังการขาย 

- มีบริการหลังการขาย 
- มีการรับประกันสินคา 
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สวนท่ี 5  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต 
 
 จากการศึกษาระดับท่ีมีผลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และปจจัยอ่ืน ๆ ตอ
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
 - ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ
มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต
ในระดับมากท่ีสุดในทุกปจจัยยอย ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑ  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  อายุ  
การใชงานของผลิตภัณฑ  การรับประกัน  รูปลักษณของผลิตภัณฑ  และยี่หอของผลิตภัณฑ  
 - ดานราคา จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคามีผลตอ 
การตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดย
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับ
มากท่ีสุดในทุกปจจัยยอย ไดแก มีสวนลด  ราคาถูก  มีการใหเครดิต  และมีเง่ือนไขการชําระเงิน
เปนงวดหรือผอนชําระ  
 - ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก มีเง่ือนไขการ
บริการหลังการขาย  รานคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก  มีความสะดวกในการเดินทาง  และใกลสถานท่ี
ทํางานหรือสถานศึกษาหรือท่ีพักอาศัย และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากในปจจัยยอย 
ไดแก รูจักคุนเคยกับเจาของราน  
 - ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดาน
การสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก การสงเสริมการจําหนาย 
เชน การใหสวนลด การแจก ของแถม  ใชพนักงานขายหรือพนักงานสาธิตสินคา  และการโฆษณา 
เชน ใบปลิว แผนพับ หนังสือพิมพ และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก 
การออกงานแสดงสินคา 
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 - ดานบุคคลผูใหบริการ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดาน
บุคคลผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด  โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานบุคคลผูใหบริการมีผลตอ             
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก พนักงานมีความชํานาญ
ในงาน  มีจํานวนพนักงานเพียงพอ  และพนักงานเขาใจความตองการของลูกคา และมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก พนักงานใหความชวยเหลือในการแกปญหา  พนักงาน
พูดจาสุภาพ มีความออนนอม มีมนุษยสัมพันธ  และพนักงานแตงกายสุภาพ  
 ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดาน
ลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ            
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก  มีอากาศถายเทและมีแสง
สวางเพียงพอ  มีการจัดวางเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตอลูกคา  และมีการตกแตง
สถานท่ีใหบริการสวยงามและสะอาด และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลางในปจจัยยอย 
ไดแก มีหองรับรองหรือหองน้ําสําหรับลูกคา 
 - ดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย ไดแก มีความรวดเร็วใน
การทํางาน เชน การติดต้ัง การออกใบเสร็จชําระเงิน  ปายแสดงราคาชัดเจน  เวลาเปด – ปดของราน
สะดวกในการเขามาใชบริการ  และมีการรับประกันในตัวผลิตภัณฑ และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก มีการโทรศัพทแจงลูกคาในกรณีของท่ีลูกคาส่ังไดมาถึงแลว 
 ปจจัยอ่ืน ๆ 
 -  ดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวาปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานเศรษฐกิจ
มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากในปจจัยยอย ไดแก การไดรับอนุมัติ
วงเงิน เชน บัตรเครดิต บัตรผอนชําระสินคา  และรายไดจากงานประจําเพิ่มข้ึนหรือการไดรับโบนัส
ประจําป  และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลางในปจจัยยอย ไดแก การปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียของสถาบันการเงิน  
 -  ดานเทคโนโลยี จากการศึกษาพบวาปจจัยดานเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยดาน
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เทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับมากท่ีสุดในทุกปจจัยยอย ไดแก 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับรถ  ชวยเพิ่มสมรรถนะในการขับข่ี  การอํานวยความสะดวกสบายใน
การขับข่ี  และความทันสมัยของอุปกรณประดับยนต  
 -  ดานการเมืองและกฎหมาย จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการเมืองและกฎหมายมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับนอย โดยปจจัย
ดานการเมืองและกฎหมายมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับนอยในทุกปจจัย
ยอย ไดแก มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ เชน เช็คชวยชาติ 2,000 บาท  กฎหมายจราจรทางบกท่ี
เกี่ยวกับการปรับแตงสภาพรถ เชน สีของไฟ  และมาตรการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตท่ีใชน้ํามัน 
E20 และ E85  
 -  ดานวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวาปจจัยดานวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยดาน
วัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับปานกลางในทุกปจจัยยอย ไดแก 
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว การตามกระแสนิยม  การเปนจุดสนใจของผูท่ีไดพบเห็น  การซ้ือ
อุปกรณประดับยนตเพื่อแสดงฐานะ  และการเลียนแบบกลุมเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม  สามารถอภิปรายผลการศึกษา  โดยใชแนวคิดตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค  และ              
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 จากแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ได
ระบุถึงคําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 6Ws และ 1H สามารถนําผล
การศึกษามาอภิปรายเช่ือมโยงกับแนวคิดดังกลาวไดดังนี้ 
 ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the Target Market?)  จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป รองลงมา คือ 31-40 ป มีการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพเปนเจาของธุรกิจ หรือธุรกิจสวนตัว 
รองลงมา คือ ลูกจาง หรือพนักงานองคกรเอกชน รายไดตอเดือนมากกวา 50,001 บาท รองลงมา คือ 
10,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด ยี่หอรถยนตท่ีนําไปตกแตง
หรือนําไปประดับ คือ ยี่หอโตโยตา รองลงมา คือ ยี่หออีซูซุ มีระยะเวลาการใชงานของรถท่ีนําไป
ตกแตงหรือนําไปประดับ 1 – 5 ป รองลงมา คือ ตํ่ากวา 1 ป มีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัย
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และเทคโนโลยี รองลงมา คือ ช่ืนชอบความสวยงาม ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของปยวรรณ 
ชวยคํ้า (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานประดับยนตสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล กรณีศึกษา : อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ท่ีพบวา 
ลักษณะของผูซ้ือมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย รองลงมา คือ มีรูปแบบการดําเนินชีวิตชอบ
การผจญภัย และแบบสมัยใหม 
 ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the Consumer Buy?) จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามซ้ืออุปกรณประดับยนตประเภทตกแตงเพื่อความบันเทิง คือ ลําโพง รองลงมา คือ 
วิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD และประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม คือ ชุดไฟหรือไฟ 
รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง ยี่หอของวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD ท่ีซ้ือ คือ ยี่หอไพโอเนียร 
รองลงมา คือ ยี่หอโซนี่ ยี่หอของโทรทัศนติดรถยนตท่ีซ้ือ คือ ยี่หอไพโอเนียร รองลงมา คือ ยี่หอ  
เจวีซี ยี่หออัลไพน และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน ยี่หอของลําโพงท่ีซ้ือ คือ ยี่หอไพโอเนียร 
รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน ยี่หอของจานดาวเทียมท่ีซ้ือ คือ ยี่หอยูบีซี และอุปกรณประดับยนต
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ยี่หอของสปอยเลอร ชุดแตงรถยนตรอบคัน เบาะนั่ง 
กรอบปายทะเบียน ฝาครอบไฟ ชุดไฟหรือไฟสี โลโกยี่หอหรือสต๊ิกเกอร อุปกรณหุมพวงมาลัย 
และอุปกรณหุมเกียรหรือครอบเกียรท่ีซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามระบุวาไมทราบยี่หอ และยี่หอของ
ฟลมกรองแสงท่ีซ้ือ คือ ยี่หอสามเอ็ม รองลงมา คือ ยี่หอลามีนา ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของปยวรรณ ชวยคํ้า (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการประดับยนตเพื่อติดฟลม
กรองแสง รองลงมา คือ ใชบริการติดต้ังอุปกรณประดับยนต 
 ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the Consumer Buy?) จากการศึกษาพบวา ประเภทของ
สินคาอุปกรณประดับยนตท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการซ้ือ คือ ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อ    
ความสวยงาม รองลงมา คือ อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง มีวัตถุประสงคของการซ้ือ คือ เพื่อ
ความสวยงามของรถ รองลงมา คือ เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของปยวรรณ ชวยคํ้า (2550) ท่ีพบวา เหตุผลของการตกแตงรถยนตนั้น คือ ความชอบ
สวนตัว รองลงมา คือ ตกแตงรถยนตตามคําแนะนําของเจาของราน 
 ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who Participates in the Buying?) จากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง รองลงมา คือ รับฟงคําแนะนําจาก
คนใกลชิดหรือผูรู  มีการทดลองใชอุปกรณประดับยนตกอนท่ีจะมีการซ้ือสินคา  รองลงมา คือ 
ไมไดทดลอง  มีการซ้ือซํ้าในสินคาอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ รองลงมา คือ ไม
ซ้ือซํ้า  บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ประดับยนต คือ ตัวเอง รองลงมา คือ เจาของรานสินคาอุปกรณประดับยนต ซ่ึงสอดคลองกับ
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การศึกษาของ ปยวรรณ ชวยคํ้า (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง แตไม
สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีรองลงมา คือ คําแนะนําของเพ่ือน 
 ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the Consumer Buy?) จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีโอกาสท่ีจะซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม รองลงมา 
คือ ซ้ือรถยนตใหม เวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ เวลา 8.00 - 12.00 น. รองลงมา คือ 
เวลา 13.00 – 17.00 น. วันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ วันเสาร – วันอาทิตย รองลงมา คือ 
วันจันทร – วันศุกร  วันที่ เลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตและติดต้ังอุปกรณประดับยนตเปน             
วันเดียวกัน รองลงมา คือ คนละวัน ถาหากเปนคนละวัน เวลาท่ีติดต้ังอุปกรณประดับยนต คือ เวลา 
8.00 – 12.00 น. รองลงมา คือ เวลา 13.00 – 17.00 น. วันท่ีติดต้ังอุปกรณประดับยนต คือ วันเสาร – 
วันอาทิตย รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของปยวรรณ ชวยคํ้า 
(2550) ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามจะใชบริการในเวลา 13.00 – 17.00 น. รองลงมา คือ เวลา 8.00 – 
12.00 น. แตสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา วันท่ีใชบริการราน ประดับยนต คือ วันเสาร –      
วันอาทิตย รองลงมา คือ วันจันทร – วันศุกร 
 ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the Consumer Buy?) จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานเดิมท่ีเคยซ้ือ รองลงมา คือ ไมซ้ือจากรานเดิม
รานอุปกรณประดับยนตท่ีนิยมซ้ือ คือ รานอํานวยมอเตอรแอร รองลงมา คือ มิสเตอรคาร           
รานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คือ รานอํานวยมอเตอรแอร รองลงมา คือ ราน
มิสเตอรคาร เหตุผลในการเลือกใชบริการรานอุปกรณประดับยนตท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คือ ช่ือเสียง
ของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป รองลงมา คือ เปนรานท่ีใชบริการประจํา ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของปยวรรณ ชวยคํ้า (2550) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกใชบริการเนื่องจาก
เปนรานท่ีใชประจํา รองลงมา คือ มีผูแนะนํา 
 ผูบริโภคใชบริการอยางไร (How does the Consumer Buy?) จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามจะมีคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง 5,001 – 10,000 บาท รองลงมา 
คือ ตํ่ากวา 5,000 บาท มีวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณประดับยนตดวยบัตรเครดิต รองลงมา คือ 
เงินสด แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากแผนพับหรือใบปลิว 
รองลงมา คือ นิตยสาร มีการประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต คือ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ รองลงมา คือ มีการบริการท่ีประทับใจ  ภายหลังการซ้ืออุปกรณ       
ประดับยนต ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจ และความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต 
คือ มีการรับประกันสินคา รองลงมา คือ มีบริการหลังการขาย ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
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อัจฉรา เจนระฆังทอง (2546) ท่ีพบวาแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักยี่หอฟลมกรองแสงท่ีซ้ือและติดต้ัง คือ 
รานคาเปนผูแนะนํา แตสอดคลองกับการไดขอมูลจากส่ือโฆษณาจากส่ือตาง ๆ 
 และจากแนวคิดตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) ศิริวรรณ   
เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาวถึงแนวคิดนี้วา เปนการศึกษาเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ
คาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสู
การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase 
Decision) ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายเช่ือมโยงกับแนวคิดดังกลาวไดดังนี้ 
 ส่ิงกระตุน (Stimulus) ซ่ึงประกอบดวยส่ิงกระตุนภายในของผูบริโภคเอง และ            
ส่ิงกระตุนภายนอกท่ีนักการตลาดตองใหความสนใจ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ 
เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด นักการตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปน     
ส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมการตลาดบริการ ประกอบดวย 
   (1)  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ รองลงมา คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
อัจฉรา เจนระฆังทอง (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ        
การตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงสําหรับรถยนตของเจาของรถยนต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ี
พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รองลงมา คือ 
เปอรเซ็นตการลดความรอนจากแสงแดด 
   (2)  ส่ิงกระตุนดานราคา จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ มีสวนลด 
รองลงมา คือ ราคาถูก ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉรา เจนระฆังทอง (2546) ท่ีพบวา 
ปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก คือ ราคาจําหนาย รองลงมา คือ มีสวนลด 
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   (3) ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวาปจจัย        
สวนประสมการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ     
ประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยดานชองทาง    
การจัดจําหนายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ มีเง่ือนไขการบริการหลังการขาย 
รองลงมา คือ รานคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉรา เจนระฆังทอง 
(2546) ท่ีพบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงโดยรวมอยู
ในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก คือ สะดวกในการจอดรถ รองลงมา 
คือ สะดวกในการเดินทาง 
   (4)  ส่ิงกระตุนดานการสง เสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวาปจจัย           
สวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต
ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ การสงเสริมการขาย เชน การใหสวนลด การแจกของ
แถม รองลงมา คือ ใชพนักงานขายหรือพนักงานสาธิตสินคา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาใน       
การตัดสินใจซ้ือยางรถยนตจาก บริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด ท่ีพบวาปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด และมีผลในระดับมาก คือ มีสวนลด แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีรองลงมา คือ การให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยางรถยนต และการใหบริการ 
   (5) ส่ิงกระตุนดานบุคคลผูใหบริการ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการดานบุคคลผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยดานบุคคลผูใหบริการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
และมีผลในระดับมากท่ีสุด ไดแก พนักงานมีความชํานาญในงาน รองลงมา คือ มีจํานวนพนักงาน
เพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉรา เจนระฆังทอง (2546) ท่ีพบวาปจจัยดานบุคคลผู
ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฟลมกรองแสงโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด และมีผลในระดับมาก คือ พนักงานบริการมีความชํานาญในงาน แตไมสอดคลองกับผล
การศึกษาท่ีรองลงมา คือ พนักงานบริการไดรับการฝกอบรมและมีความรูเกี่ยวกับฟลมกรองแสง
อยางดี  
   (6) ส่ิงกระตุนดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
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และมีผลในระดับมาก ไดแก มีอากาศถายเทและมีแสงสวางเพียงพอ รองลงมา คือ มีการจัดวาง
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตอลูกคา ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวิญู 
อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีพบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตโดย
รวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก คือ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ
ทันสมัย รองลงมา คือ อากาศถายเทดี และแสงสวางเพียงพอ 
   (7)  ส่ิงกระตุนดานกระบวนการใหบริการ  จากการศึกษาพบวาปจจัย         
สวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ      
ประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ มีความรวดเร็วในการทํางาน เชน      
การติดต้ัง การออกใบเสร็จชําระเงิน รองลงมา คือ ปายแสดงราคาชัดเจน ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของวิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีพบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผลตอ            
การตัดสินใจซื้อยางรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับ
มาก คือ ความรวดเร็ว ทันสมัยและคุณภาพในการบริการ รองลงมา คือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอ   
การเลือกใชบริการ 
  2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
อยูภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 
   (1)  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานเศรษฐกิจมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยปจจัยยอยดานเศรษฐกิจท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมาก ไดแก การไดรับอนุมัติวงเงิน 
เชน บัตรเครดิต บัตรผอนชําระสินคา รองลงมา คือ รายไดจากงานประจําเพิ่มข้ึนหรือการไดรับ
โบนัสประจําป 
   (2) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี จากการศึกษาพบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานเทคโนโลยี
มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยปจจัยยอยดานเทคโนโลยีท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด ไดแก ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับรถ รองลงมา คือ ชวยเพิ่มสมรรถนะในการขับข่ี  
   (3) ส่ิงกระตุนทางการเมืองและกฎหมาย จากการศึกษาพบวาปจจัยอ่ืน ๆ   
ดานการเมืองและกฎหมายมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยูในระดับนอย โดยปจจัยยอยดานการเมืองและกฎหมายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลใน
ระดับนอย ไดแก มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ เชน เช็คชวยชาติ 2,000 บาท รองลงมา คือ 
กฎหมายจราจรทางบกท่ีเกี่ยวกับการปรับแตงสภาพรถ เชน สีของไฟ 
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   (4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวาปจจัยอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรม
มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยปจจัยยอยดานวัฒนธรรมท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และมีผลในระดับปานกลาง ไดแก ความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว รองลงมา คือ การตามกระแสนิยม 
 ลักษณะของผูซ้ือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค และการตอบสนองของผูซ้ือ 
นั้น จะสอดคลองกับแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 
ขอคนพบ 
 
 จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอ
เมืองเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต ผูตอบแบบสอบถามซ้ืออุปกรณประดับยนต
ประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม มากกวาประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง 
 2. ผูตอบแบบสอบถามไมทราบยี่หอสินคาอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตง
เพื่อความสวยงาม ไดแก สปอยเลอร ชุดแตงรถยนตรอบคัน เบาะนั่ง กรอบปายทะเบียน ฝาครอบไฟ 
ชุดไฟหรือไฟสี โลโกยี่หอหรือสต๊ิกเกอร อุปกรณหุมพวงมาลัย อุปกรณหุมเกียรหรือครอบเกียรท่ี
ซ้ือ เนื่องจากไมมีการติดฉลาก หรือระบุยี่หอท่ีตัวสินคาใหชัดเจน ยกเวนฟลมกรองแสงเทานั้นท่ี
ทราบยี่หอ  
 3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ืออุปกรณประดับยนตเม่ือตองการตกแตงรถยนต
เพิ่มเติม  
 4. ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น.  มีการเลือก
ซ้ืออุปกรณประดับยนตในวันเสาร – วันอาทิตย ซ่ึงมากกวาวันจันทร – วันศุกร เพียงเล็กนอย สวน
ใหญเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตและติดต้ังอุปกรณประดับยนตในวันเดียวกัน ถาหากเปนคนละ
วันจะติดต้ังอุปกรณประดับยนตเวลา 8.00 – 12.00 น. และติดต้ังอุปกรณประดับยนตในวันเสาร – 
วันอาทิตย  
 5. ผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ืออุปกรณประดับยนตจากท่ีมีช่ือเสียง และใชบริการราน
อุปกรณประดับยนต เนื่องจากช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป และมีการซ้ืออุปกรณประดับยนต
จากรานเดิม 
 6. คาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 10,000 บาท โดยใชบัตร
เครดิตในการชําระเงิน รองลงมา คือ เงินสด และบัตรผอนชําระสินคา ตามลําดับ 
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 7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดทดลองใชอุปกรณประดับยนตกอนท่ีจะมีการซ้ือ
สินคา  
 8. บุคลิกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญช่ืนชอบความทันสมัยและ
เทคโนโลยี ซ่ึงมีมากกวาบุคลิกช่ืนชอบความสวยงาม และช่ืนชอบความบันเทิงเพียงเล็กนอย  
 9. แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากแผนพับหรือ
ใบปลิว รองลงมา คือ นิตยสาร และเจาของรานอุปกรณประดับยนต ตามลําดับ และมีการประเมิน
ทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  
 10. บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจ หรือมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ คือ 
ตัวเอง รองลงมา คือ เจาของรานอุปกรณประดับยนต 
 11. อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนนอยกวา 10,000 บาท ซ้ือแอมป ผูท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 30,001 
– 50,000 บาท และมากกวา 50,001 บาท ซ้ือลําโพง 
  - หมวดวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท ไมมีการซ้ือวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท    
ทุกรายซ้ือยี่หออัลไพน ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ซ้ือยี่หอโซนี่ รองลงมา คือ 
ยี่หอไพโอเนียร และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ซ้ือยี่หอไพโอเนียร รองลงมา 
คือ ยี่หอเจวีซี ยี่หอเคนวูด และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน  
  - หมวดโทรทัศนติดรถยนต ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 
10,001 – 30,000 บาท ไมมีการซ้ือโทรทัศนติดรถยนต ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 
บาท ซ้ือยี่หอโซนี่ และยี่หอเจวีซี ซ่ึงมีจํานวนเทากัน รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน และผูท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ซ้ือยี่หอไพโอเนียร รองลงมา คือ ไมทราบยี่หอ 
  - หมวดลําโพง ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ไมทราบยี่หอของ
ลําโพงท่ีซ้ือ ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซ้ือยี่หออัลไพน รองลงมา คือ           
ไพโอเนียร ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ซ้ือยี่หอโซนี่ และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมี
จํานวนเทากัน รองลงมา คือ ยี่หอไพโอเนียร และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ซ้ือ
ยี่หอไพโอเนียร รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน 
 12. อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนนอยกวา 10,000 บาท ซ้ือกรอบปายทะเบียน และฟลมกรองแสง ซ่ึงมีจํานวนเทากัน ผูท่ีมี
ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซ้ือกันสาดฝน ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 
50,000 บาท และมากกวา 50,001 บาท ซ้ือชุดไฟหรือไฟสี  
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  - หมวดฟลมกรองแสง ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ไมทราบ
ยี่หอของฟลมกรองแสงท่ีซ้ือ รองลงมา คือ ยี่หอสามเอ็ม และยี่หอซีซ่ัน ซ่ึงมีจํานวนเทากัน ผูท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซ้ือยี่หอลามีนา รองลงมา คือ ยี่หอสามเอ็ม และย่ีหอ     
ซีซ่ัน ซ่ึงมีจํานวนเทากัน ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ซ้ือยี่หอลามีนา และยี่หอ
สามเอ็ม ซ่ึงมีจํานวนเทากัน รองลงมา คือ ยี่หอไฮคูล และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 
บาท ซ้ือยี่หอสามเอ็ม รองลงมา คือ ยี่หอซีซ่ัน และไมทราบยี่หอซ่ึงมีจํานวนเทากัน  
 14. วันท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนต ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท และ 10,001 – 30,000 บาท ซ้ือวันเสาร – วันอาทิตย ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 
บาท และมากกวา 50,001 บาท ซ้ือวันจันทร – วันศุกร 
 15. วันท่ีไปติดต้ังอุปกรณประดับยนต ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
ติดต้ังในวันหยุดนักขัตฤกษ ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท 
และมากกวา 50,001 บาท ติดต้ังในวันเสาร – วันอาทิตย 
 16. ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 10,001 – 30,000 บาท มี
คาใชจายในการซื้ออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 5,000 บาท ผูที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
30,001 – 50,000 บาท มีคาใชจาย 20,001 – 30,000 บาท และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียมากกวา 50,001 บาท 
มีคาใชจาย 5,001 – 10,000 บาท 
 17. ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มีวิธีการชําระเงินในการซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตดวยเงินสด ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท และ
มากกวา 50,001 บาท มีวิธีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
 18. ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท และมากกวา 
50,001 บาท มีการซ้ือซํ้าอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือ และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001 – 30,000 บาท ไมซ้ือซํ้า 
 19. บุคลิกลักษณะของผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ช่ืนชอบ      
ความบันเทิง ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 บาท ช่ืนชอบ
ความทันสมัยและเทคโนโลยี และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ช่ืนชอบ       
ความสวยงาม 
 20. แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต ผูท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 30,001 – 50,000 บาท ทราบจากแผนพับหรือใบปลิว ผูท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ทราบจากนิตยสารและอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีจํานวนเทากัน 
และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ทราบจากนิตยสาร  
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 21. ความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอย
กวา 10,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท และมากกวา 50,001 บาท ตองการใหมีบริการหลังการขาย 
และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ตองการใหมีการรับประกันสินคา 
 22. อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิงท่ีซ้ือ เจาของรถยนต
นั่งสวนบุคคลซ้ือวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือลําโพง  
  - หมวดวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือยี่หอ        
ไพโอเนียร รองลงมา คือ ยี่หออัลไพน ยี่หอเคนวูด และไมทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน เจาของ
รถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือยี่หอโซนี่ รองลงมา คือ ยี่หอไพโอเนียร  
  - หมวดโทรทัศนติดรถยนต เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือยี่หอไพโอเนียร 
รองลงมา คือ ไมทราบยี่หอ เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือยี่หอโซนี่ และยี่หอเจวีซี ซ่ึงมี
จํานวนเทากัน  
  - หมวดลําโพง เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือยี่หออัลไพน รองลงมา คือ ยี่หอ 
ไพโอเนียร เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือยี่หอไพโอเนียร รองลงมา คือ ยี่หอโซนี่ และไม
ทราบยี่หอ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน  
 23. อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามท่ีซ้ือ เจาของรถยนต
นั่งสวนบุคคลซ้ือชุดไฟหรือไฟสี เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือชุดแตงรถยนตรอบคัน  
  - หมวดฟลมกรองแสง เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลซ้ือยี่หอสามเอ็ม รองลงมา คือ 
ยี่หอซีซ่ัน เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือยี่หอลามีนา รองลงมา คือ ยี่หอสามเอ็ม 
 24. วันท่ีซ้ืออุปกรณประดับยนต เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลไปเลือกซ้ืออุปกรณ
ประดับยนตวันเสาร – วันอาทิตย เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซ้ือวันจันทร – วันศุกร  
 25. คาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลมี
คาใชจาย 5,001 – 10,000 บาท เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลมีคาใชจาย 20,001 – 30,000 บาท  
 26. แหลงขอมูลท่ีทําใหสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต เจาของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลทราบจากนิตยสาร เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลทราบจากแผนพับ หรือใบปลิว  
 27. การประเมินทางเลือกท่ีทําใหตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต เจาของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลประเมินจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลประเมินจาก  
การบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ  
 28. ความตองการภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล
ตองการใหมีการรับประกันสินคา และเจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลตองการใหมีบริการหลัง
การขาย 
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 29.  ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการซื้ออุปกรณประดับยนตเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย
โดยรวม ไดแก ดานเทคโนโลยี ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ ชวย
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับรถ  ดานเศรษฐกิจ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และมีผลในระดับมาก คือ 
การไดรับอนุมัติวงเงิน เชน บัตรเครดิต บัตรผอนชําระสินคา ดานวัฒนธรรม ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด และมีผลในระดับปานกลาง คือ ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และดานการเมืองและ
กฎหมาย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และมีผลในระดับนอย คือ มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ 
เชน เช็คชวยชาติ 2,000 บาท 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพิ่มสูงข้ึน ตามแนวคิดทฤษฎีสวน
ประสมการตลาดบริการ ดังนี้ 
 ผูประกอบการรานอุปกรณประดับยนต 
 1. ดานผลิตภัณฑ  
  - อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง ผูประกอบการควรมี
การนําวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD โทรทัศนติดรถยนต และลําโพงยี่หออัลไพน โซนี่ เจวีซี และ
ไพโอเนียร มาจําหนายในรานมากกวายี่หออ่ืน เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคายี่หอดังกลาว
มากกวายี่หออ่ืน 
  - อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงามผูตอบแบบสอบถาม 
ทราบยี่หอสินคาเพียงชนิดเดียวเทานั้น คือ ฟลมกรองแสง ในขณะท่ีสินคาชนิดอ่ืน ๆ ผูตอบ
แบบสอบถามระบุวาไมทราบยี่หอ จึงควรมีการนําเสนอตราสินคา หรือยี่หอของสินคาใหลูกคาได
ทราบ เพื่อสรางการจดจําใหแกลูกคา 
  - เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี 
จึงควรนําสินคาท่ีทันสมัยมาจําหนาย และมีการทดลองใชอุปกรณประดับยนตกอนท่ีจะมีการซ้ือ
สินคา จึงควรมีตัวอยางสินคา หรือจัดหองทดลองสินคา เพื่อใหลูกคาไดทดลองใชกอนการตัดสินใจ
ซ้ือ 
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 2. ดานราคา 
  - เนื่องจากคาใชจายในการซ้ืออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 10,000 บาท จึง
ควรมีการนําสินคาท่ีมีราคาตํ่ากวา 10,000 บาท มาจําหนายในรานมากกวาสินคาท่ีมีราคาสูง ซ่ึงอาจ
ทําใหลูกคามีการตัดสินใจซ้ือไดงายกวา และจัดใหมีทางเลือกในการชําระคาสินคาและบริการใหแก
ลูกคาใหหลากหลาย 
  - เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามมีการชําระเงินในการซื้ออุปกรณประดับยนตดวย
บัตรเครติด และเงินสด จึงอาจทําโปรโมช่ันสวนลด สําหรับลูกคาท่ีชําระคาสินคาและบริการดวย
เงินสด หรืออาจจะเขารวมกับธนาคารบางแหงในการผอนชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิต เพิ่มเติม
จากท่ีมีการผอนชําระกับบัตรผอนชําระสินคาท่ีทางรานมีอยู 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
  - เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเลือกรานอุปกรณประดับยนตจากช่ือเสียงของราน
เปนรูจักท่ัวไป จึงควรใหความสําคัญกับการสรางช่ือเสียงของรานใหเปนท่ีรูจัก โดยอาจมี           
การโฆษณา ประชาสัมพันธรานคา และสินคาอุปกรณประดับยนต ผานทางส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทางนิตยสาร และแผนพับหรือใบปลิว ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามสนใจ และ
ตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตมากท่ีสุด 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด 
  - เนื่องจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ      
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต ปจจัยยอยเร่ืองตองการใหมีการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ีย
สูงสุด เชน การใหสวนลด การแจกของแถม มีคาเฉล่ียสูงสุด จึงควรเนนเร่ืองการมีโปรโมช่ันพิเศษ
ตาง ๆ เชน การลดราคาสินคาบางชนิด การใหของแถมเม่ือลูกคามาใชบริการ หรือซ้ือผลิตภัณฑถึง
ยอดคาใชจายท่ีทางรานกําหนด 
 5. ดานบุคคลผูใหบริการ 
  - เนื่องจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานบุคคลผูใหบริการท่ีมีผลตอ      
การตดัสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต ปจจัยยอยเร่ืองพนักงานมีความชํานาญในงาน มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ผูประกอบการรวมท้ังพนักงานใหบริการจึงควรมีความเขาใจในคุณสมบัติและรายละเอียดของ
อุปกรณประดับยนตทุกชนิด ทุกยี่หอ เพื่อสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาได และควรจัดการฝกอบรม
ใหแกพนักงาน เพื่อใหเกิดความชํานาญในงาน ใหบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพแกลูกคา 
 6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
  - เนื่องจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนต ปจจัยยอยเร่ืองมีอากาศถายเทและมีแสงสวางเพียงพอ มี
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คาเฉลี่ยสูงสุด ผูประกอบการจึงควรจัดสถานประกอบการท้ังในสวนบริเวณที่จําหนายสินคา และ
บริเวณท่ีใหบริการติดต้ังใหมีลักษณะเปนสัดสวน สวยงาม สะอาด และมีแสงสวางเพียงพอ มีท่ีจอด
รถเพียงพอตอการเขามาใชบริการของลูกคา รวมท้ังควรจัดใหมีหองรับรองและหองน้ําสําหรับ
ลูกคาท่ีตองการรอการใชบริการ ซ่ึงในสวนของหองรับรองนี้ อาจจัดใหอยูใกลบริเวณท่ีใหบริการ
ติดต้ัง เพื่อใหลูกคาไดเห็นการทํางานของพนักงาน และจัดใหมีเคร่ืองดื่มและอาหารวางใหแกลูกคา
ระหวางรอการบริการดวย 
 7. ดานกระบวนการใหบริการ 
  - เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามนิยมเลือกซ้ืออุปกรณประดับยนตในวันเสาร-         
วันอาทิตย เวลา 8.00 - 12.00 น. นิยมเลือกซ้ือ และติดต้ังอุปกรณประดับยนตในวันเดียวกัน 
ผูประกอบการจึงควรจัดใหมีพนักงานเพียงพอตอจํานวนลูกคาท่ีจะมาใชบริการ พนักงานสามารถ
ใหคําแนะนําสินคา และใหบริการแกลูกคาไดเหมาะสม โดยเฉพาะตามประเภทรถยนตนั้น 
ผูประกอบการและพนักงานควรมีความรูความเขาใจถึงความแตกตางของระบบการทํางานของ
รถยนตท้ังสองประเภท ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการติดต้ังอุปกรณประดับยนต เพื่อใหการใหบริการเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  - เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีการรับประกันสินคา และบริการหลัง
การขาย ผูประกอบการจึงควรมีบริการหลังการขาย และมีการรับประกันสินคา สามาถเปล่ียนสินคา
ไดหากเกิดปญหาจากตัวสินคา ควรมีพนักงานติดตามความพึงพอใจหลังการขาย เพื่อนําคําแนะนํา
ของลูกคามาปรับปรุงกระบวนการใหบริการ รวมท้ังควรมีพนักงานท่ีสามารถตอบปญหาหรือขอ
สงสัยของลูกคาไดดวยความเต็มใจ 
 
 ผูผลิตอุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง และประเภท
อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม 
 1. ดานผลิตภัณฑ  
  - อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง ควรเพิ่มการผลิต
สินคาประเภทลําโพง และวิทยุหรือเคร่ืองเลน CD DVD เนื่องจากเปนสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือมากท่ีสุด ควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของสินคาใหมีความทันสมัย เนื่องจากผูตอบ
แบบสอบถามมีบุคลิกลักษณะช่ืนชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี 
  - อุปกรณประดับยนตประเภทอุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ควรเพิ่มการผลิต
สินคาประเภทชุดไฟหรือไฟสี และฟลมกรองแสง เนื่องจากเปนสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก
ซ้ือมากท่ีสุด และควรมีการนําเสนอยี่หอท่ีตัวสินคาใหชัดเจน เนื่องจากในสินคาประเภทอุปกรณ
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ตกแตงเพื่อความสวยงามสวนใหญ ผูตอบแบบสอบถามไมทราบยี่หอสินคา เพื่อสรางการจดจําตรา
สินคาใหแกลูกคา 
 2. ดานราคา  
  - ควรกําหนดราคาสินคาไมแตกตางจากผูผลิตรายอ่ืนในกลุมสินคาประเภทเดียวกัน 
และเพิ่มการผลิตสินคาท่ีมีราคาไมเกิน 10,000 บาท ซ่ึงจะทําใหผูซ้ือตัดสินใจซ้ือไดงายกวา 
เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการซื้ออุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง ตํ่ากวา 10,000 
บาท 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  
  - ควรรวมมือกับรานอุปกรณประดับยนต ในการจัดสินคาตัวอยางสําหรับทดลองใช
ในรานอุปกรณประดับยนต เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามมีการทดลองใชอุปกรณประดับยนต
กอนท่ีจะมีการซ้ือ 
  - อาจขอความรวมมือจากลูกคาท่ีมีการซ้ือและติดต้ังอุปกรณประดับยนตประเภท
อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ในการถายรูปรถยนตท่ีมีการติดต้ังแลว เพื่อเพิ่มความสนใจ และ
เปนตัวอยางสําหรับลูกคารายอ่ืนท่ีตองการซ้ือและติดต้ังอุปกรณประเภทเดียวกัน 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด  
  - ควรรวมมือกับรานอุปกรณประดับยนต ในการทํารายการสงเสริมการขาย เชน การ
ใหสวนลด การแจกของแถม โดยมีการประชาสัมพันธผานทางนิตยสาร และแผนพับหรือใบปลิว 
   
  
 
 


