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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ (2) เพื่อศึกษาความภักดีต่อ

รถยนต์มิตซูบิชิ จำแนกตามปัจจัยประชากร มีความภักดีต่อรถยนตมิ์ตซูบิช ิ(3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาดและความพึงพอใจ มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังน้ีคือประชากรในเขตสมุทรปราการ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะ
นำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรในสมุทรปราการที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ และประชากรในสมุทรปราการที่มีอายุต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์
มิตซูบิชิ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านความพึงพอใจ มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจประเภทหน่ึงที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรถยนต์ซ่ึงเป็นยานพาหนะที่มีความจำเป็นอย่างมากในสังคมเมืองขนาดใหญ่ เน่ืองจากสังคมยุค
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ปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบและแข่งขันสูง อีกทั้งระบบขนส่งมวลชนภายในประเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาสิทธ์ิรถคนัแรกหมดลงดว้ย 
ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนรถยนต์ เป็นเหตุให้ตลาดรถยนต์มีความต้องการเพิ่ม  

และน้ีคือเหตุผลที่เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยโดย
การออกแบบรูปลักษณ์และสร้างงานบริการเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจและเกิดความภักดีต่อ
แบรนด์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการซ้ือซ้ำ บอกต่อ และให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
อย่างไรก็ตามปัจจุบันการแข่งจากตัวแทนจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีการแข่งขัน
สูงมากโดยมุ่งเน้นไปที่การ ลดแลก แจกแถม ดังน้ันกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึง
ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอีกด้านหน่ึง จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำคัญ
ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจได้มียอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าที่จะกลับมา
ซ้ือซ้ำ หรือบอกต่อ และเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ จากปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจงึต้องการศึกษาถงึปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดตี่อรถยนต์มิตซูบิชิของ
ผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการโดยศึกษาเพื่อหาระดบัความภักดีในการเลือกใช้รถยนต์มิตซูบิชขิองผูบ้ริโภค 
การเปรียบเทียบความภักดแียกตามบคุคล และปัจจัยทางประชากร ในการเลือกใช้รถยนต์มิตซูบิชิของ
ผู้บริโภค และหาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้รถยนต์มิตซูบิชขิองผูบ้ริโภคใน
เขตสมุทรปราการ ผลการวิจัยที่ได้น้ันสามารถนำไปประยุกต์ใชป้รับกลยุทธ์ทางธุรกิจใหเ้หมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งก่อใหเ้กิดความความพึงพอใจสงูสดุกับลูกค้าและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้
น้อยลงหรือไม่มีเลย และสร้างความภักดขีองผูบ้ริโภคที่มีต่อรถยนต์มิตซูบิช ิเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำ
รายการสง่เสริมการขายรถยนต์มิตซูบิชิในอนาคต ทัง้ยังเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้รถยนต์ซ่ึงจะสง่ผลต่อส่วนแบง่ทางการตลาด และการเตรียมพร้อมเพื่อ
รองรับการแขง่ขันในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มากขึ้นในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวจิัย 
 

1.เพื่อศึกษาความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ 
2.เพื่อศึกษาความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ จำแนกตามปัจจัย

ประชากร 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และความพึงพอใจท่ีมีผลกับความภักดีต่อ

รถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ 
 

 
 
 



3 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดด้านความภักดี 
 
1.ด้านการบอกต่อ หมายถึง  การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ ดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิไม่ว่าจะเกิดจากความ

เชื่อม่ัน การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค พร้อมทั้งมีการบอกต่อให้เกิดการซ้ือซ้ำต่อสินค้าน้ันตลอดมา โดย
เกิดความไว้วางใจในสินค้าน้ันแล้ว  

2.ด้านการซื้อซ้ำ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ ดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ และเลือกซ้ือรถยนต์
ยี่ห้อน้ีอีกคร้ังในอนาคต โดยที่ยี่ห้ออ่ืนมีการส่งเสริมการขายที่ดีกว่าและราคาต่ำกว่าในรถระดับเดียวกัน 
ลูกค้าก็ยังคงซ้ือรถยนต์ยี่หอ้เดิม แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มสูงที่ลูกค้าจะเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิอีกในคร้ังต่อไป  

3.ด้านความไว้วางใจของลูกค้า หมายถึง การที่ผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังชื่นชอบ
และมีความม่ันใจในคุณภาพรถยนต์มิตซูบิชิที่จะได้ใช้งานในอนาคต พร้อมที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
โดยปราศจากความกังวลใดๆ และยังรู้สึกประทับใจในรถยนต์มิตซูบิชิโดยที่ไม่มีรถยนต์ยี่ห้อใดสามารถ
ทดแทนยี่ห้อที่ใช้อยู่ได้ 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
1.ด้านผลิตภัณฑ์ มีความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดมิโดยรวม และมีผลต่อความภักดีราย 

ด้านการซ้ือซ้ํา ด้านการบอกต่อ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา เน่ืองจากผู้บริโภคมีความหวังเร่ืองคุณสมบัติ  
ของรถยนต์ ด้านรูปลักษณ์ สมรรถนะภาพการใช้งานที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รถยนต์
เป็นผลิตภัณฑ์ราคาแพง มีความจําเป็นสําหรับการคมนาคมเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น และมี ความเสี่ยง
สูงเร่ืองความปลอดภัย ดังน้ันผู้บริโภคจึงให้ความสําคัญมากในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง ความต้องการ
ใช้งานที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต 

2.ด้านราคา มีความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมโดยรวม และมีผลต่อความภักดีรายด้าน 
การซ้ือซ้ํา ด้านความอ่อนไหวต่อราคา และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน มีความเห็นว่าผู้บริโภคบางรายสนใจ
เร่ืองราคาก่อนจะตัดสินใจเลือกแบรนด์รถยนต์เดิมซ้ําในอนาคต เม่ือมีการปรับเปลี่ยนราคาซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  

3.ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดมิโดยรวม และมีผลต่อ 
ความภักดีรายด้านการบอกต่อ และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน การตั้งทําเลของช่องทางการจัดจําหน่ายที่  
เหมาะสม สาขาที่รองรับเพียงพอต่อความต้องการเข้าถึงจะสามารถทําให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางเข้าไปใช้
บริการสะดวกขึ้น ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีช่องทางการจัดจําหน่าย  หลากหลายขึ้น มีการจัด
กิจกรรมมหกรรมโชว์รถยนต์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย และเข้าถึงผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทําให้
ผู้บริโภคเกิดการบอกต่อและแนะนําแก่ผู้อ่ืน  

4.ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมโดยรวม และมีผลต่อ 
ความภักดีรายด้านการบอกต่อ และด้านความอ่อนไหวต่อราคา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แนะนําแบ
รนด์และประเภทรถยนต์ใหม่อย่างต่อเน่ือง สามารถช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความต้องการเลือกซ้ือ 
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ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดิมได้ ผู้วิจัยมีความเห็นวา การจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ประเภทรถยนต์ใหม่แต่ แบ
รนด์เดิม และส่งเสริมโปรโมชั่นจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ มีการบอกต่อไป ยัง
บุคคลอ่ืน  

5.ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งน้ัน ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับ
การตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

 
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ชุลีรัตน์ ก้อนทอง (2553) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของอู่ซ่อม รถยนต์ 
และศูนย์บริการของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ใช้บริการอู่ซ่อม
รถยนต์ที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการบริการ
แตกต่าง กัน ในขณะที่ผู้ใช้บริการศูนย์บริการที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกตา่งกันมีความจงรักภกัดี 
ต่อการบริการแตกต่างกัน และคุณค่าที่รับรู้จากการใช้บริการ และความไว้วางใจที่มีต่อการใช้บริการมี  
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อการบริการของอู่ซ่อมรถยนต์ในด้านการบอกต่อและด้านการใช้บริการซ้ำ  

สุวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (2551) ความตั้งใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าซ้ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญหรือจุดเร่ิมต้นของการ สร้างความจงรักภักดีต่อ
สินค้าและมีผลต่อการซ้ือซ้ำในอนาคต การดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จ จําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อ
นโยบายการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของตนเอง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ก็
เช่นเดียวกัน จําเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ เหมาะสมที่ตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ตา่งๆท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคที่ แตกต่างกัน  

มาริสา ว่องเวศน์ (2558) ศึกษาเร่ืองการสื่อสารแบบบอกต่อ ความต้องการส่วนบุคคลและ
ประสบการณ์การใช้บริการที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อคุณภาพงานบริการของผู้โดยสารลีมูซีน การสื่อสาร
แบบบอกต่อเป็นเคร่ืองมือที่มีพลังมากโดยลูกค้าจำนวนคร่ึงหน่ึงมีการแนะนำสินค้าไปสู่บุคคลอ่ืนและลูกค้า
เหล่าน้ีสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทเน่ืองจากลูกค้ามีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรักษาความจงรักภักดีจากการ
สำรวจพฤติกรรมลูกค้าพบว่าร้อยละ 80 ของลูกค้าในแต่ละบริษัทมีการเสนอแนะสินค้า ให้บุคคลอ่ืนต่อมี
เพียงร้อยละ 20 ที่มีแค่การสอบถามการอ้างอิงเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากการ อ้างอิงเกิดความจริงซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้อ้างอิงไม่เก่ียวข้องกับบริษัทผู้อ้างอิงที่ดีจะมี ความสนใจการช่วยเหลือลูกค้าที่มี
ศักยภาพการสื่อสารแบบบอกต่อ สามารถเร่งความเร็ว ในการยอมรับสินค้าและการใช้บริการของลูกค้าเป็น
การอ้างอิงที่ม่ันคงที่สุดจากการศึกษาในเร่ือง การสื่อสารแบบบอกต่อ ของผู้วิจัยหลายท่าน พบว่าร้อยละ 
50-80 ในการตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการจะเกิดจากอิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกต่อ 

จุไรลักษณ์ จันทสีหราช (2553) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและ
ความภักดีของลูกค้า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ
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ของลูกค้ากับความภักดี ของลูกค้าทีมีต่อบริษัทมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ถ้ามี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นจะมีความไว้วางใจต่อบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ แจ๊กดิช เชช และแอนดรู โซเบล (2004 : 286) ความภักดีหมายถึงการสวามิภักดิ์ต่อลูกค้าและยกให้
ความต้องการ หรอืผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เม่ือลูกค้ารู้สึกได้ถึงความภักดีที่ธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็จะ
ไปตอกย้ำ ให้ความเข้าใจเก่ียวกับความดีงามและช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจในสิ่งน้ัน เม่ือไว้วางใจเชื่-
อถือ มากก็จะใช้บริการถี่ขึ้น อันนําไปสู่ความผูกพันและความจงรักภักดีในการใช้บริการต่อไป  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนทฤษฏ ีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องที่กลา่วมาแลว้ขา้งต้นน้ัน ผู้วจิัยสามารถสรุปกรอบแนวคิด
การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษา และทำการวิจยัเร่ืองความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชขิอง
ผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการโดยศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี แสดงเปน็กรอบแนวคิดแบบแผนภาพ ดงัน้ี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคใน
เขตสมุทรปราการ 

• การบอกต่อ 

• การซ้ือซ ้า 
• ความไวว้างใจของลูกคา้ 

 

ปัจจัยด้านประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- การศึกษา 
- รายไดเ้ฉลี่ย 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P's 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ความพึงพอใจต่อรถยนตมิ์ตซูบิชิ 
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วิธกีารดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ทำการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรที่อยู่อาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาในเขต
สมุทรปราการ ที่เคยซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิ ซ่ึงไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน จึงกำหนดค่าระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) 
โดยเม่ือเปรียบเทียบตารางสำเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) แล้วโดยดูค่าตัวอย่างที่ไม่ทราบ จะสรุปว่า
ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball  

 
การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การส ร้าง เค ร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูน ในการวิจัย น้ี  ผู้ วิ จั ย ใช้แบบสอบ ถาม 
(Questionnaire) โดยทำการค้นคว้าจากเอกสารตำรางานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข 
สอดคล้องกับการวิจัยคร้ังน้ี  
 
เทคนิดการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยประชากร ด้านเพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย  

1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่อรถยนต์มิตซูบิชิและความภักดีต่อ
รถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ 
2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ โดยจำแนกตาม เพศ 
โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการโดยจำแนกตาม อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way 
ANOVA)หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 

2.3 เพือ่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจต่อรถยนต์มิตซูบิชิ 
มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 
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สรุปผลการวจิัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขต
สมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงัน้ี 
 1.ผลการวิเคราะห์ความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ โดยรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับได้แก่ ด้านการบอกต่อ ด้านการซ้ือซ้ำ และ ด้านความ
ไว้วางใจของลูกค้า 
 2.ผลการเปรียบเทียบความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ จำแนกตาม
ปัจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 2.1 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีเพศต่างกัน อาชีพต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และรายได้
ต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิต่างกัน 
 2.2 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีอายุต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิไม่ต่างกัน 
 3.ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขต
สมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านความพึงพอใจต่อรถยนต์มิตซูบิชิ มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ 
 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อความภักดตี่อรถยนต์มิตซูบิช ิ
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

1.ผลการการศึกษาความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ โดยภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 1.1 ด้านการบอกต่อ ของประชากรในสมุทรปราการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะแนะนำหรือบอกต่อสิ่งที่ตัวเองได้ใช้งานหรือได้รับ
บริการจากตัวแทนจำหน่ายที่ดี เพื่อให้รับรู้ถึงสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่พอใจและนำไปสู่ความภักดีต่อรถยนต์
มิตซูบิชิ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Gamble, Stone & Woodcock, 1989 อ้างถึงใน ศรีกัญญา มงคลศิริ 
(2547) ความผูกพันในระดับลึกที่ ผู้บริโภคมีต่อสินค้า จะแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ 
สินค้าจัดขึ้นสังเกตเห็น ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของตราสินค้าอย่างชัดเจน และมีส่วนในการบอกต่อเพื่อน
ให้ผู้อ่ืนชื่นชอบ สินค้าเช่นเดียวกันกับตน สอคล้องกับ มาริสา ว่องเวศน์ (2558) ศึกษาเร่ืองการสื่อสารแบบ
บอกต่อ ความต้องการส่วนบุคคลกับการใช้บริการที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อคุณภาพงานบริการของ
ผู้โดยสารลีมูซีน การสื่อสารแบบบอกต่อ ของผู้วิจัย พบว่าร้อยละ 50-80 ในการตัดสินใจซ้ือสินค้า และ
บริการจะเกิดจากอิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกต่อ 
 1.2 ด้านการซ้ือซ้ำ ของประชากรในสมุทรปราการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า สินค้าหรือบริการที่ประชากรส่วนใหญ่ได้ใช้งานหรือได้รับบริการผ่านมาแล้วจนเกิดความพึงพอใจ
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ในตัวสินค้าและบริการจนทำให้เกิดความประทับใจในตัวสินค้าและบริการน้ันๆแล้ว ส่งผลต่อให้เกิดความ
ต้องการซ้ือซ้ำ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุลีรัตน์ ก้อนทอง (2553) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และผลกระทบของความพึงพอใจต่อองค์กรและความภักดีต่อตราสินค้าพบว่า ความพึงพอใจต่อองค์กร ด้าน
คุณภาพสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความภักดีต่อตราสินค้า ด้านทัศนคติต่อ
ตราสินค้า และด้านพฤติกรรมการซ้ือซ้ํา ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความภักดีต่อตราสินค้า ด้านพฤติกรรมการ
ซ้ือซ้ํา และสอดคล้องกับ กิตติ สิริพัลลภ (2542:81) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า คือ การที่
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ ดีต่อตราสินค้าหน่ึงไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อม่ัน การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค 
และเกิดการซ้ือซ้ำต่อเน่ืองตลอดมา 

 1.3 ด้านความไว้วางใจของลูกคา้ ของประชากรในสมุทรปราการ อยู่ในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความไว้วางใจของประชากรส่วนใหญ่น้ันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือได้รับสินค้า
หรือบริการที่ตรงกับความต้องการและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาสินค้า ซ่ึงส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่
เกิดความไว้วางใจต่อสินค้าบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พาราสุรามาน  เบอร์ร่ี และเซียแทมล์ 
(Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991) อ้างถึงใน มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ (2557) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ คือ องค์การให้การบริการตรงกับสัญญาที่ให้กับลูกค้า การให้บริการต้องมีความเหมาะสม และได้ผลลัพธ์
ที่ได้ต้องมีความสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการที่ได้รับน้ันมีความ น่าเชื่อถือสามารถให้ความไว้วางใจ
ได้ ความน่าเชื่อถือที่เกิดจากความซ่ือสัตย์ ความจริงใจ ความสนใจ ถือเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอย่างหน่ึง ที่
จะส่งผลในการขยายฐานลูกค้าและมีการบอกต่อ และสอดคล้องกับ จุไรลักษณ์ จันทสีหราช (2553) ศึกษา
เร่ืองอิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จํากัด ถ้ามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น จะมีความไว้วางใจต่อบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูงขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ แจ๊กดิช เชช และแอนดรู โซเบล (2004 : 286) ความภักดีหมายถึงการ
สวามิภักดิ์ต่อลูกค้าและยกให้ความต้องการ หรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เมือลูกค้ารู้สึกได้ถึงความ
ภักดีที่ธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็จะไปตอกย้ำ ให้ความเข้าใจเก่ียวกับความดีงามและช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึก
ไว้วางใจในสิ่งน้ัน ต่อไป และยังทําให้เกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก หรือผู้บริโภคจะบอกต่อๆ กันไปอีก
ด้วย 
2.ผลการวิจัยความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ จำแนกตามปัจจัยประชากร 

2.1 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีเพศต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าประชากรที่มีเพศแตกต่างกันน้ัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบอกต่อ 
ด้านการซ้ือซ้ำ และด้านความไว้วางใจของลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538 ) เพศ
สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยที่ดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนองความ
ต้องการโดยเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สำคัญ ซ่ึงเพศที่แตกต่างกันน้ันส่วนมากจะมีทัศนคติ การรับรู้ 
และการตัดสินใจในเร่ืองการซ้ือสินค้าบริโภคที่ต่างแตกต่างกันออกไป และสอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนาภา 
(2559) เพศหญิงและชายที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการด้านพฤติกรรม ความจำเป็นหรือ ความ
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ต้องการผลิตภัณฑ์คุณลักษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ที่แต่ละบุคคลแสวงหาที่จะ ได้รับจากการซ้ือ 
หรือบริโภคผลิตภัณฑ์พฤติกรรมการแสวงหาและการเลือกรับสื่อและข้อมูล ข่าวสารแตกต่างกัน 

2.2 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีอายุต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิไม่ต่างกัน ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าต้องมีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ อาจ
เน่ืองมาจากการที่ผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุน้ันสามารถเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากตัวแทนอ่ืนๆได้  ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กลุ่มอายุที่ มีความแตกต่างกัน ทำให้มีความ ชื่นชอบรสนิยมที่
แตกต่างกัน โดยรสนิยมของ บุคคล จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยมี ผลิตภัณฑ์ที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มอายุที่ มีความแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กลุ่ม
บุคคลที่มีอายุที่ แตกต่างกัน อายุส่งผลกระทบต่อแนวความคิด เก่ียวกับ ตนเองและวิถีการดำเนินชีวิตของ
บุคคล 

2.3 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีอาชีพต่างกัน มีความภักดตี่อรถยนต์มิตซูบชิิต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัย
มีความเห็นว่าอาชีพน้ันมีผลโดยตรงกับความภักดตี่อรถยนต์มิตซูบิชิ เน่ืองจากอาชีพทีป่ระชากรส่วนใหญ่
ประกอบอยู่น้ัน อาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการดำรงชีวติไม่ว่าจะเป็นด้านการบอกต่อ ด้านการซ้ือซ้ำ และดา้น
ความไว้วางใจของลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนาภา ( 2559 ) อาชีพเป็นปัจจัยทีส่ามารถนำมาใช้ใน
การอ้างอิงถึงแนวโน้มค่านิยม วิถีการ ดำเนินชีวิต และความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิช ิบุคคลที่มีอาชพีแตกต่าง
กัน อาจมีความชื่นชอบ แตกตา่งกัน ในประเภทของผลิตภัณฑ ์และสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 
บุคคลที่มีอาชีพแตกตา่งกัน ส่งผลให้มีความต้องการในด้าน สินคา้ และบริการ ที่ตา่งกัน 

2.4 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีระดับการศึกษาตา่งกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิตา่งกัน 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าระดับการศึกษาน้ันมีผลโดยตรงกับความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ เน่ืองจากประชากร
ส่วนใหญ่น้ันมีระดับการศึกษาแตกต่างกันหลายระดับ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับรู้ได้ถึงการ
บริการที่ได้รับต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555) พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สาขาพูนผล จังหวัด
ภูเก็ต แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) การศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคค
บุคคลที่มีการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความชื่นชอบ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่่แตกต่างกัน 

2.5 ประชากรในเขตสมุทรปราการที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิต่างกัน ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าระดับของรายได้น้ันมีผลกับความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิ อันเน่ืองมาจากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัวน้ัน มีความแตกต่างกันซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาจากสิ่งต่างๆที่ได้ใช้
หรือได้รับบริการซ่ึงสอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนาภา 2559 รายได้เฉลี่ย ขนาดหรือปริมาณของรายได้ในแต่
ละบุคคลที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านการขายและบริการ โดยตรงทางจิตวิทยาในการเลือก 
สิ่งที่เหมาะและสมควรต่อคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ ของขนาดและปริมาณรายได้น้ันๆเปน็ตัวแปร สอดคล้องกับ ชุลี
รัตน์ ก้อนทอง (2553) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อควาจงรักภักดีของอู่ซ่อม  รถยนต์ และ
ศูนย์บริการของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความจงรักภักดีต่อการบริการแตกต่างกัน 
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3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ  
3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบชิิของผู้บริโภคใน

เขตสมุทรปราการ ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตสมุทรปราการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาใน
เร่ือง ราคาขายรถยนต์เท่ากันเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ ราคาขายรถยนต์มีความเหมาะสม และราคาอะไหล่
รถยนต์มีความเหมาะสม ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543:26)  ได้กล่าวไว้ว่า ราคามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผู้บริโภคทำการประเมินทางเลือกและทำการตัดสินใจซ้ือ โดยถือเป็น
อย่างหน่ึงในลักษณะทั้งหลายที่เก่ียวข้อง สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูง ไม่ทำให้การซ้ือลดน้อยลง 
นอกจากน้ีราคายังเป็นเคร่ืองประเมินคุณคา่ของผู้บริโภค สอดคล้องกับ กมลทิพย์ นามมา, ธนาวุฒิ ประกอบ
ผล (2559) ที่ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ แบรนด์รถยนต์เดิม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ราคา มีผลต่อการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิม 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิต
ซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตสมุทรปราการให้ความสำคญักับ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในเร่ือง ทำเลที่ตั้งของโชว์รูมสะดวก มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการ และมี
สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างครบครัน ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้อง กับอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543:26)  ได้
กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจำหน่าย  สามารถก่ออิทธิพลต่อการใช้ และง่ายที่จะทำให้ผู้บริโภคนำไปประเมิน
ประเภทของช่องทางที่นำเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ พีระ
ศักดิ์ บุญนํา (2559) ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า  
กรณีศึกษาศูนย์บริการรถยนต์แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การตั้งทําเลของช่องทางการจัด
จําหน่ายที่เหมาะสม จะสามารถทําให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางเข้าไปใช้บริการสะดวกขึน้ และเข้าถึงผู้บริโภค 
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทําให้ผู้บริโภคเกิดการบอกต่อและแนะนําแก่ผู้อ่ืน  

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์
มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตสมุทรปราการ ให้
ความสำคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในเร่ือง การรับประกันคุณภาพนาน 5 ปี การโฆษณา
ผ่านพนักงานขายมีความน่าเชื่อถือ มีส่วนลดของแถมน่าพอใจซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับ  กมลทิพย์ นามมา, 
ธนาวุฒิ ประกอบผล (2559) ที่ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ แบ
รนด์รถยนต์เดิมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านส่งเสริมทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย แนะนําแบรนด์และประเภทรถยนต์ใหม่อย่างต่อเน่ือง สามารถช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความต้องการ
เลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดิมได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ประเภทรถยนต์
ใหม่แต่ แบรนด์เดิม และส่งเสริมโปรโมชั่นจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ มีการบอก
ต่อไป ยังบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์(2557:23) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ โดยผลการวิจัยให้ความสำคัญ 
ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก 
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3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านความไว้วางใจของลูกค้า มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิต
ซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตสมุทรปราการ มีความคาดหวัง
ชื่นชอบและมีความม่ันใจในคุณภาพรถยนต์มิตซูบิ ชิที่จะได้ใช้งานในอนาคต พร้อมที่จะใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ โดยปราศจากความกังวลใดๆ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ในเร่ือง ความ
ม่ันใจในคุณภาพรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิที่ใช้อยู่ รถยนต์มิตซูบิชิที่ท่านใช้อยู่มีประสิทธิภาพตรงตามความ
คาดหวัง  มีความชื่นชอบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิที่ใชอ้ยู่  ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับ พาราสุรามาน เบอร์ร่ี และเซีย
แทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991) อ้างถึงใน ( มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ 2557 ) ความน่าเชื่อถอื
ไว้วางใจได้ คือ องค์การให้การบริการตรงกับสัญญาที่ให้กับลูกค้า การให้บริการต้องมีความเหมาะสม และได้
ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีความสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการที่ได้รับน้ันมีความ น่าเชื่อถือสามารถให้ความ
ไว้วางใจได้ ความน่าเชื่อถือที่เกิดจากความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ ความสนใจ ถือเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอย่าง
หน่ึง ที่จะส่งผลในการขยายฐานลูกค้าและมีการบอกต่อ และสอดคล้องกับแนวคิดของ มูร์แมน, เดสช์แพนด์ 
และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) กล่าวถึงความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจ 
คือ ความเต็มใจ ความเชื่อม่ันที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนในการ แลกเปลี่ยน มีแนวคิดคือการรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมี
ความไว้วางใจและเชื่อม่ันต่อองค์การธุรกิจ ใน ระหว่างใช้บริการอยู่น้ัน ซ่ึงความไว้วางใจดังกล่าวจะปรากฎ
เม่ือผู้บริโภคได้รับการบริการที่แสดงถึง ความน่าเชื่อถือและมีความซ่ือสัตย์จริงใจ  

3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของ
ผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตสมุทรปราการ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในเร่ือง รูปลักษณ์ทั้ งภายในและภายนอกรถยนต์ รถยนต์ผ่านมาตรฐาน
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ รถยนต์มีความทนทานสูง ซ่ึงผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ (2552: 80-81) อ้างถึง (Armstrong and Kotler,2009, 616)ได้กล่าวไว้ว่า  ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ 
สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจซ่ึงประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณภาพ ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์  สี ราคา 
บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย โดยที่ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายน้ันในสายตาของลูกค้าผลิตภัณฑ์จำเป็นที่จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และคุณค่า
(Value) และไม่สอดคล้อง ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านผลิตภัณฑ์เป็นด้านที่สนองต่อ
ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าได้ ซ่ึงผลิตภัณฑ์น้ัน อาจเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ หรืออาจเป็นสิ่งที่
จับต้องไม่ได้ก็ตาม 
 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืนๆเพิ่ม ที่จะส่งผลต่อความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของ
ผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ เช่นปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพื่อจะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อ
สร้างความภักดีต่อไปอย่างต่อเน่ืองและสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น 
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2.ประชากรที่ศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงกลุ่มประชากรในสมุทรปราการเท่าน้ัน ซ่ึงถ้าต้องการข้อมูลที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มกลุ่ม
ขนาดประชากร จากของเดิมเป็นเพียงจังหวัดสมุทรปราการ อาจจะต้องเพิ่มเป็นระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลาย 

3.การเลือกใช้เทคนิคการวิจัย อาจจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืน เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก
เดิมเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 
 การวิจัยเล่มน้ีสำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนำอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณา
ให้คำแนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและให้คำแนะนำที่ดีตา่งๆ ในการวิจัยมาโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิมต้นจน
สำเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละอันมีค่าของทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และ
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำในการทำวิจัยคร้ังน้ี 
 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้กับบิดา มารดา ครอบครัว คณะอาจารย์
ทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ซ่ึงนำมาได้เกิดงานวิจัยในคร้ังน้ี จนการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประสบผลสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 สุดท้ายขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นสถานที่ให้การศึกษา และให้พบกับผู้คนที่
เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การศึกษาสำเร็จลุล่วงอย่างดี 
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