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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
อเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และดา้นส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิค้า ด้านรู้จักตราสินคา้ ด้านความเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า ดา้นความภักดีต่อตราสนิค้า และดา้นคุณภาพการรับรู้ ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือประชากรผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ซึง่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการที่ก าลังจะตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธขีอง LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis)
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 จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาชัน้
ปริญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 20,0001-30,000 บาท และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน และจ านวน
สมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ภาพรวมแตกตา่งกัน นอกจากนี้ส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์และด้านราคาสง่ผลและมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ และปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จักตราสนิค้าและด้านคณุภาพการรับรู้
ส่งผลและมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ เช่นเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด; คุณค่าตราสินคา้; การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค ์
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were1) to study the personal characteristics that affect the 
decision to buy a multi-purpose vehicle of the population in Samutprakan Province 2) To 
study marketing mix of product, price, distribution channel And marketing promotion That 
affects the decision to buy a multipurpose vehicle of the population in Samutprakan Province 
3) to study the brand value in know the brand. In connection with the brand In terms of brand 
loyalty and the perceived quality That affects the decision to buy a multipurpose vehicle of 
the population in Samutprakan Province. 
 Sample group used in this research Is a population aged 20 years and over who lives 
in Samutprakan Province who are about to decide to buy a multipurpose vehicle in the 
amount of 400 people by using the questionnaire as a tool for data collection The statistics 
used for analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Test hypotheses 
by t-test, One-Way ANOVA. If differences are found, they will be compared. In pairs by means 
of LSD and multiple regression statistics. 
According to studies, it has been found that Most of the respondents are female, 31-40 years 
old, bachelor's degree. With an average monthly income 20, 0001-30,000 baht and the 
number of family members 3-4 people. 
 The hypothesis test found that the population in Samutprakan Province has different 
average monthly incomes. And the number of different family members there are differences 
in decision making in buying multi-purpose vehicles. In addition, the marketing mix of products 
and prices has an effect on the decision to buy a multi-purpose vehicle of the population in 
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Samutprakan Province. And brand value factors in terms of brand awareness and quality, 
perceptions, and have a relationship to the decision to buy a multi-purpose vehicle of the 
population in Samutprakan as well. 
 
Keyword: marketing mix; brand value ; decision making in buying multipurpose- vehicles 
 
บทน า  
 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยต้องปรับตัวเข้าสู่สภาวะการแข่งขันของ Global supply chain ในระดับโลก
ที่เป็นการแข่งขันทีไ่ม่ใช่ เปน็เพียงการเป็นฐานการผลิตทีส่ าคัญของโลกเท่านั้น หาก แต่ต้องมุ่งพัฒนาในเร่ืองการ
ท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับแนวโน้มของทางเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยสู่ความยั่งยนืในเวทีโลกตั้งแต่ต้นปี 2561 ยอดขายรถยนต์ในไทยเดนิหน้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกินความ
คาดหมายของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องที่ประมาณว่าตวัเลขจะแตะที่ 920,000 คัน แต่ผ่านครึ่งปีแรกหลายฝ่าย
เร่ิมมองตัวเลขที่ 1 ล้านคัน โดยกลุ่มรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งรถยนต์อีโคคาร์ มีตัวเลขยอดขายโดด
เด่นเป็นอย่างมาก และรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟา้ก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด ประกอบกบัรถอเนกประสงค์ 
ซึ่งเติบโตได้อย่างดีตลอดทั้งปี จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นทีน่ิยมของตลาด ส่งผลให้ ตลาดรถยนตไ์ทย ปิด
ตัวเลขยอดขายในปี 2561 ที่ 1,039,158 คัน เติบโตขึ้น 19.2% นับเปน็ยอดขายเกิน 1 ล้านคัน คร้ังที่ 3 โดย
ปัจจัยที่ท าให้ปี 2561 มียอดขายถล่มทลายมาจากการที่ค่ายรถยนต์เปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่น พร้อมโปรโมชั่น
การตลาดที่จงูใจ อีกทั้งมีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ประกอบกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโต 4.2% ตลาดรถอเนกประสงค์ กลับมาได้รับความ
นิยมอย่างต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่นมา สังเกตได้จากยอดขายและการออกรุ่นใหม่ของหลายค่ายรถยนต์สู่
ตลาดรถไทย ด้วยคุณสมบัติที่เพยีบพร้อมส าหรับครอบครัวทั้งชวีิตประจ าวันและการเดินทางไกล ท่องเที่ยว ซึ่ง
เหมาะกับการด าเนนิชีวิตประจ าวันของหลายคนทีต่้องการรถคันเดียวไปกันได้ทั้งบ้าน สามารถบรรทุกสัมภาระได้
หลากหลาย ทั้งสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวได้เต็มที่ และเด่นที่การขับได้อย่างสบายใจด้วยทัศนะ
วิสัยที่กว้างไกลชัดเจนกว่ารถยนต์ ตลอดจนไปได้ดีกว่าในหลายพื้นผิวถนน ซึ่งสามารถตอบโจทย์การด าเนินชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี จากความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา ที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเขียนหัวข้อ
งานวิจยัเร่ืองปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงคข์องประชากรในจังหวัดสมุทรปราการโดยมุ่งเนน้
ท าการศึกษา คุณลักษณะส่วนบคุคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นแนวทางพัฒนาและปรบัปรุงธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับรถอเนกประสงค์ให้ดียิ่งขึ้นตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นแนวทางให้ภาครัฐและเอกชน
น าไปเปน็แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปาทานที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาคุณลักษณะสว่นบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัด
สมุทรปราการ  
 2.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้าน
ส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิค้าดา้น ดา้นรู้จักตราสนิค้า ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสนิค้า ดา้นความภักดี
ต่อตราสินค้า ดา้นคุณภาพการรับรู้ ทีส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้ส าหรับการ
วิจัยปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยตั้งสมมติฐานไว้
ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ตา่งกัน  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการติดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้ได้แก่ ด้านรู้จักตราสนิค้า ด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า 
ด้านความภักดีต่อตราสินคา้ ด้านคุณภาพการรับรู้ มีผลต่อการติดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
จ านวนทั้งสิ้น 1,326,608 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างใช้แทนประชากรซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นประชากรที่มี
อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 

3. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 
คน 

4. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในเขตจังหวัดสมุทรปราการได้ก าหนดตัวแปรส าหรับการศึกษาวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด  
 -ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
-จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 
 -ด้านการรู้จักตราสินค้า  
- ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า 
- ด้านความภักดตี่อตราสินค้า 
- ด้านคุณภาพการรับรู ้

 

การตัดสินใจซื้อรถ
เอนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ 



6 
 

4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ได้แก่  

4.1.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จ านวนวนสมาชิกในครอบครัว 

4.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

4.1.3 คุณค่าตราสินค้าประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ 

4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่  
4.2.1 การตัดสินใจซื้อรถเอนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ  

5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่วันที่ เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถ

จ าแนกได้ตามปจัจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลเพื่อสามารถจัดกลุ่มของลูกค้าแต่ละกลุ่มเปา้หมายได้  
 2. เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เจ้าของธุรกิจน าผลการวิจัยไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีทีสุด 
 3. เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าตราสนิค้าทีส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัด
สมุทรปราการเพื่อให้เจ้าของธุรกิจน าผลการวิจัยไปปรบัปรุงเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ดีทีสุด  
 4. ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน างานวิจัยเพื่อไปวางแผนและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของ
เศรษฐกิจได้ในอนาคต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) ลักษณะทางคุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การ ศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ทีน่ิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเปา้หมาย รวมทั้งงา่ยต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
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 ส่วนประสมทางการหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ทาง การตลาดทีก่ิจการใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ทางการตลาดเปา้หมาย ประกอบด้วยกลยุทธท์างการตลาดที่ส าคัญ เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ 
กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 4P 
คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหนา่ย (Place) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) ซึ่ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอยา่งยิ่งได้มีนักวชิาการและนักวิจัยกล่าวไว้ดงันี้  
 คอตเลอร์,ฟิลลิป (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดทีส่ามารถควบคุมได้  ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพล
โน้มนา้วความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบง่ออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่าคือ 
“4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการสง่เสริมการขาย 
(Promotion)   

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
 องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า(Brand Equity)จากความส าคัญของคุณค่าตราสินคา้ในสายตาของ
ผู้บริโภค และคุณสมบัติของตราสินค้าท าให้การศึกษาเก่ียวกับตราสินค้ามักจะเน้นและให้ความส าคัญในสายตา
ของผู้บริโภค ซึ่งแนวคิดคุณค่าตราสินค้าของ Aaker D.A. (1991) อธิบายว่า คุณคา่ของตราสนิค้านั้นมีอง
องค์ประกอบ 5 อย่างด้วยกัน คอื การรู้จักตราสินค้า การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสนิค้า คุณภาพการรับรู้  
ความภักดีต่อตราสินคา้ และ  ทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 Schiffman และ Kanuk (1994) ที่กล่าววา่การตัดสนิใจซื้อนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑโ์ดยผูบ้ริโภคจะมีทางเลือกสองทางขึ้นไป ในการตัดสนิใจในแต่ละคร้ังผู้บริโภคจะมพีฤติกรรมทาง
กายภาพและทางจิตใจเข้ามาเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งพฤติกรรมทางด้านกายภาพและดา้นจิตใจจะเกิดขึ้น
ในช่วงขณะหนึง่ และสิ่งเหล่านัน้ก็จะส่งผลท าให้เกิดการซื้อรวมถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ตามบุคคลอื่นได้ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับ ตัว แปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว แปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณค่าตราสนิค้า และการตัดสนิใจซื้อรถ
อเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการ 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ตา่งกัน  
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สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยดา้นเพศที่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกนัใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิการทดสอบ T-test 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยดา้นอายทุี่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกนัใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยดา้นระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของ LSD 

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์
ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของ LSD 

สมมติฐานที่ 1.5  ปัจจัยดา้นจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
อเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการแตกตา่งกันใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคูโ่ดยใช้วิธีของ LSD 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการติดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยดา้นผลติภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยดา้นราคาส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้ได้แก่ด้าน รู้จักตราสนิค้า ด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า 
ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินคา้และดา้นคุณภาพการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยดา้นรู้จักตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis  
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สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัยดา้นความเชื่อมโยงกับตราสนิค้าส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis  

สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยดา้นความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสง่ผลตอ่การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis  

สมมติฐานที่ 3.4ปัจจัยดา้นคุณภาพการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลคณุลักษณะส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และการศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เปน็เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 มี
อายุระหว่าง 31-40ปี คิดเป็นรอ้ยละ 42.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ63.7 มีรายได้เฉลี่ย 
20,0001-30,000บาท คิดเปน็ร้อยละ 29 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4คน คิดเป็นร้อยละ 51 
 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่เปน็กลุม่
ตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดับมากทีสุ่ด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบวา่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือด้านราคา  ด้านสง่เสริม
การตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ตามล าดับ  
 ผลการศึกษาข้อมูลคุณค่าตราสนิค้าพบว่า ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่เปน็กลุ่มตัวอยา่ง มีความ
คิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ 
ด้านรู้จักตราสนิค้า ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 ผลทดสอบสมมติฐาน คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนและจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ที่แตกต่างกัน 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดด้ังนี้ ประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการที่มีเพศ อายุ ระดบั การศึกษาแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ไม่แตกต่างกัน และ ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ที่แตกต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการสามารถสรุปผลวิจัยไดด้ังนี้ สว่นประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์และดา้นรา
คามีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมทุรปราการ ส่วน ด้าน
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ช่องทางการจัดจ าหนา่ยและ ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์และไมส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
อเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กับการตดัสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการสามารถสรุปผลวิจัยไดด้ังนี้ คณุค่าตราสนิค้า ดา้นการรู้จักตราสินคา้ และดา้น
คุณภาพการรับรู้ มีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ สว่น ดา้นเชื่อมโยงกับตราสนิค้าและ ด้านความภักดีต่อตราสินค้าไม่มีความสัมพันธ์และไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมทุรปราการ 
 
อภิปรายผล  
การวิจัยคร้ังนี้ไดน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่มีความสอดคลอ้งและแตกต่างของผลการวิจัยที่ผ่านมารวมถึงจากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจ านวน
สมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ที่แตกตา่งกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1  ปัจจัยดา้นเพศที่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากร
ในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน พบวา่ ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศแตกต่างกันไม่สง่ผลและไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้รถอเนกประสงค์  โดยคา่ Sig. เท่ากับ 0.67 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนยัส าคัญที่ 
0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดา้นเพศไม่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ สอดคล้องกบังานวิจัยของ นพดล ศึกษากิจ  (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้านิสสนัลิฟ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา่ 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธต์่อการตัดสนิใจซื้อ ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีเพศ อายุ รายได้ 
การศึกษาที่แตกต่างกันแต่ก็มีการตัดสินใจซื้อทีไ่ม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการแตกต่างกัน พบวา่ประชากรในจังหวัดสมทุรปราการที่มีอายุแตกต่างกันไม่ส่งผลและไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้รถอเนกประสงค์  โดยคา่ Sig. เท่ากับ 0.48 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนยัส าคัญที่ 
0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดา้นอายุไม่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ สอดคล้องกบังานวิจัยของ นพดล ศึกษากิจ  (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้านิสสนัลิฟ ของผูบ้ริโภคใน ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีเพศ และอายุ การศึกษา ที่แตกต่างกนัแต่
ก็มีการตัดสินใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 1.3 การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกนั พบวา่ประชากรในจังหวัดสมทุรปราการที่มีการศึกษาแตกตา่งกันไม่สง่ผลและ
ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์  โดยคา่ Sig. เท่ากับ 0.82 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดา้นการศึกษาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ สอดคล้องกบังานวิจัยของ นพดล ศึกษากิจ  (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้านิสสนัลิฟ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุม่ประชากรตัวอย่าง
ที่ศึกษาคือ ผู้ที่สนใจซื้อและผู้ทีค่รอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล นสิสัน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธต์่อการตัดสนิใจซื้อถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีเพศ และอายุ 
การศึกษา ที่แตกต่างกันแต่ก็มีการตัดสินใจซื้อทีไ่ม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน พบว่าประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่เปน็กลุม่ตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์แตกตา่งกัน พบว่ายอมรับสมมติฐาน 
ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า รายได้เฉลีย่ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศภุณัฐ วงศ์ไตรทิพ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองคุณค่าตรา
สินค้าและการตัดสนิใจซื้อสมารท์โฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายได้
เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสนิใจซื้อสามาร์ทโฟนตราซัมซงุแตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 1.5 จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน พบว่าประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่เปน็กลุม่ตัวอย่างที่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการแตกต่างกัน พบวา่ยอมรับสมมติฐาน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่าง
กันมีการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ที่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยักับงานวิจัยของ สนุิชา ทิพยไกศร (2559)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
บ้านของการเคหะแห่งชาติในเขตพัทยากรณีศึกษา ผู้อยู่อาศัยในโครงการบา้นเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี เนนิพลบั
หวาน พบวา่ ในการตัดสินใจซื้อของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทรเนินพลับหวาน จ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกตา่งกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยดา้นผลติภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าตวัแปรด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากร
ในจังหวัดสมุทรปราการและมีความสัมพนัธ์การตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการมากที่สุดเท่ากบั 0.104 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชวลนั 
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ธรินายางกรู (2562) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยโดย
การสรุปผลวจิัยดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยดา้นราคาส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ตวัแปรด้านราคาสง่ผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงคข์องประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการและมีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
มากที่สุดเท่ากบั 0.104  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05โดยสอดคล้องกับงานวจิัยของ พงศา ธเนศศรียา
นนท์ (2556) ได้ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยัด(ECO Cars) ที่มีเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 
1,600 cc ในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจัยดา้นราคามากทีสุ่ด เนื่องจากเห็นว่า
ราคารถยนต์อยู่ในระดบัเดียวกับรถยนต์ตราสนิค้าอื่น ๆ และมอีัตราดอกเบี้ยต่ าตามล าดับ 
 สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าตัวแปรด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ส่งผลและไมส่ัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.253 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคลอ้งกับ งานวจิัยของ นพดล ศึกษากิจ  (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนตไ์ฟฟ้านิสสนัลิฟ ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อ 
 สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ตัวแปรด้านการสง่เสริมการตลาดไม่ส่งผลและไม่สัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.835ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรัฐ พงศ์ฉบบันภา (2557) ได้ท าการวิจยัหัวข้อเร่ืองปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสนิใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต์ 1,601-2,000 ซีซี ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวกับ
ราคารถยนต์ จ านวนรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ในครอบครัว ส่วนปจัจัยทางดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธก์ับการตัดสินใจ
เลือกซื้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต์ 1,601–2,000 ซีซ ี
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณคา่ตราสินค้าได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า 
ด้านความภักดีต่อตราสินคา้ ด้านคุณภาพการรับรู้ สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ  

สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัย ดา้นการรู้จักตราสินค้า สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากร
ในจังหวัดสมุทรปราการพบวา่วแปรด้านการรู้จักตราสินค้าส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสนิใจซื้อรถ
อเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการและมีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
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ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการมากเท่ากับ 0.134 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัทมพร จิระบุญมา (2556) ได้ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ฮอนด้า ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา่ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์ ฮอนด้า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการเชื่อมโยงองคป์ระกอบของตราสินค้ามากที่สุด และมีความยินดีที่จะ
ใช้รถยนต์ ฮอนดา้ ต่อไปในอนาคต รองลงมาคือ ด้านรู้จักตราสนิค้า ความภักดีต่อตราสินค้า และการรับรู้
คุณภาพตราสนิค้าตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัย ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าตัวแปรด้านความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ไม่สง่ผลและไม่สัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.528 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสนิค้า
และการตัดสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจัยคุณค่าตราสนิค้า
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสนิค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยดา้นความภักดีต่อตราสินค้าสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าตัวแปรด้านความภักดตี่อตราสินค้าไม่ส่งผลและไมส่ัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.703 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ศุภณัฐ (วงศ์ไตทิพย์ 2559) ได้ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสนิค้าและ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าคุณคา่ตราสินค้าในด้าน
ความภักดีต่อตราสินคา้ในมุมมองของผู้บริโภคไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัย ดา้นคณุภาพการรับรู้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากร
ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา่ตัวแปรด้านคุณภาพการรับรู้สง่ผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถ
อเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการและมีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของ
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการมากเท่ากับ 0.202 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคล้องกับ 
งานวิจยัของ ปุณยนชุ รัตนสุดใส (2557) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดในมุมมองของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณค่าตราสินค้าด้านรู้จักตราสินค้าระดบัมาก  
ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า ระดบัมากด้านความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านรับรู้คุณภาพอยู่ใน
ระดับมากโดยผลวจิัยโดยรวมคณุค่าตราสนิค้ามีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย   
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 1. คุณลักษณะส่วนบุคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนละจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ต่างกัน สง่ผลต่อการตัดสินใจซือ้รถอเนกประสงค์ต่างกัน  
 ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลให้การตัดสนิใจซื้อรถ
อเนกประสงค์แตกต่างกันผู้ประกอบการจึงควรมุ่งเน้นผลิตและจ าหน่ายรถอเนกประสงค์ให้มีหลายขนาด หลาย
ราคา เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคทีม่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน และสถาบันการเงินต่างๆ ควรมีปรับลด
จ านวนเงินที่ใช้ผ่อนช าระต่อเดือนหรือ เพิ่มระยะเวลาในการผ่อนช าระเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้คลอบคลุมทุกกลุ่มรายได้ 
 ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสนิใจซื้อ
รถอเนกประสงค์แตกต่างกัน ผูป้ระกอบกิจการผลิตและจ าหนา่ยรถยนต์ควรจะมีการออกแบบขนาดของรถยนต์
และจ านวนที่นั่งให้เหมาะสมกับขนาดของสมาชิกแต่ละครอบครวัเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการตัดสินใจซื้อ 

2.ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านสง่เสริมการตลาด ส่งผลต่อการติดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมทุรปราการ 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการในระดับมากที่สุดผูป้ระกอบการจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาการออกแบบดา้นรูปลักษณ์ใหม่ๆ มี
สมรรถนะที่ดี ประหยัดน้ ามนั ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้บริโภคให้ตรงต่อความต้องการที่หลากหลายใน
โลกยุคปัจจบุัน   
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจงัหวัด
สมุทรปราการในระดับมากที่สุดในยุคปัจจุบนัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อมาเปน็
อันดับต้น ๆ ผู้ประกอบการควรเล็งเห็นและตระหนักในดา้นการลดต้นทนุการผลิตเพื่อราคาขายจะได้ต่ าลง 
ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับอัตราการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวเกิดการหมุนเวียน
ของห่วงโซ่อุปทาน และประชาชนได้มีโอกาสครอบครองรถอเนกประสงค์ในราคาที่เหมาะสม 

3. ปัจจัยคุณคา่ตราสนิค้าได้แก่ ด้านรู้จักตราสนิค้า ดา้นความเชือ่มโยงกับตราสนิค้า ดา้นความภักดีต่อ
ตราสินคา้ ด้านคุณภาพการรับรู ้มีผลต่อการติดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ  
ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ด้านรู้จักตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการในระดับมากผู้ประกอบการควรเพิ่มการส่งเสริมการตลาดเชน่การโฆษณา หลากหลายช่องทาง 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้จดจ า ตราสินค้าและรู้สึกคุ้นเคยเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงตราสินคา้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ   
ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ด้านคุณภาพการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการในระดับมาก คุณภาพเป็นสิง่ส าคัญทีผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้บริโภคไดร้ับประโยชนส์ูงสุด 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเพื่อให้เป็นทีไ่ว้วางใจแก่ผู้บริโภคและเปน็
ผลดีต่อผู้ประกอบการเอง และผู้บริโภคจะได้ใช้สนิค้าที่ดีมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมทีอ่าจจะส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ เช่น ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอาชพี กระบวนการตัดสนิใจซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
อื่นๆ ได้แก่ด้านบุคคล ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ เนื่องจากธุรกิจเก่ียวกับ
รถยนต์ มีการบริการหลังการขายเข้ามาเก่ียวข้อง 
 2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึง่การศึกษาคร้ังนี้เป็นเพียงกลุ่มประชากรในเขตจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น 
ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นควรจะเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษาคร้ังต่อไปที่
แตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากรในระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน  
 3. การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มเตมิ เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้น 
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