
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า 

จากศูนย์มาสด้าวงเวยีนพระราม 5 ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 

Marketing mix factors affecting buying decision of Mazda Brand from Rama 5 showroom  

of people in Nonthaburi province. 

                 สายพิน  วฒันะลีลากุล 

 

บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าของประชากรในเขตจังหวดันนทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้ ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

งานวิจยัเร่ืองน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เป็นการเก็บขอ้มูล มี

การสัมภาษณ์ จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 10 คน โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัประชากรเป้าหมาย ท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตนนทบุรี เคยเขา้มาใชบ้ริการและตดัสินใจซ้ือรถยนตม์าสดา้จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 แลว้

น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั 2 

ชนิดคือ 1) การสัมภาษณ์ การจดบนัทึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นหลกั 2) การบนัทึกเสียง เพื่อบนัทึกบทสัมภาษณ์

ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการวิ เคราะห์ ซ่ึงการวิเคราะห์เน้ือหา ผูวิ้จยัวิเคราะห์ตามกรอบ

แนวความคิดการวิจยัแลว้เขียนบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่้อมาสดา้ 
จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี ขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่  
1) ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้น เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ จ านวนสมาชิกในบา้น ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ
เดือน ตดัสนิใจเลอืกซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า คอืให้ความส าคญัและพจิารณาในด้านรายได้ต่อเดอืน และ

จ านวนสมาชกิในบ้านเป็นหลกั 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ยี่ห้อมาสดา้ จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี ขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบ
ส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ตามล าดบั 



 

ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด , การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้ 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to study 1) The demographic factors that affected on decision to purchase Mazda 

brand from Showroom Rama 5 branch of people in Nonthaburi province were considered. 2) The Marketing 

Mix factors (7Ps) that affected on decision to purchase Mazda brand of people in Nonthaburi province also 

were taken into this account.  

The investigation was the Qualitative approach survey method. Making note and voice recording 

from interview (In-depth Interview) were used as the research tool to collect data. The research gathered 

from 10 consumers who bought and experienced the services of Mazda Car from Showroom Rama 5 branch 

they were selected by means of purposive sampling. Data Analyzing tools were note and voice recording 

from interview (In-depth Interview). 

The results of this research are as follows: 1) The different personal factors; gender, age, marital 

status, family member, education, occupation and monthly income, affected the decision to purchase Mazda 

Brand of people in Nonthaburi province prioritized on income and family member. 2) The Marketing Mix 

Factors (7Ps) affected the decision to purchase Mazda brand from the Showroom Rama 5 branch of people 

in Nonthaburi province focused on people, process, promotion, product, place, price and physical evidence 

respectively. 
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ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมรถยนตมี์แนวโน้มหดตวัอย่างรุนแรงตามทิศทางเศรษฐกิจไทย จากการคาดการณ์ใน

เดือนกรกฎาคม 2563  คาดว่าจะหดตัวประมาณ ร้อยละ 10  อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ส่งผลท าให้ก าลังการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง นอกจากน้ีห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ทั้ งในและ

ต่างประเทศ และแนวโนม้การซ้ือของผูบ้ริโภคในต่างจงัหวกั็ดูเหมือนว่าจะหยุดชะงกั จึงมีการคาดการณ์ว่า

ยอดจ าหน่ายรถยนตจ์ะหดตวัทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ในขณะเดียวกนัค่ายรถยนตห์ลายแห่งมี

การปิดโรงงานชัว่คราวในช่วงไตรมาส 2 และทยอยลดก าลงัการผลิตเพื่อปรับสมดุลสต็อค ซ่ึงท าให้ปริมาณ

การผลิตรถยนตปี์ 2563 หดตวัลง (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ศูนยว์ิจยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2563) 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตจะกลบัมากระเต้ืองขึ้นในปี 2564-2565 ตามเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืน

ตวัจากการแพร่ระบาดของไวรัสคล่ีคลาย และคาดวา่ยอดจ าหน่ายรถยนตจ์ะฟ้ืนตวัเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผูบ้ริโภค

บางส่วนท่ีซ้ือรถยนตใ์นช่วงโครงการรถคนัแรก (ปี 2554) มีแนวโนม้จะเปล่ียนรถยนตค์นัใหม่ ประมาณ 2-3 

แสนคนั ในขณะเดียวกนั ในช่วงปี 2563-2565 ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ต่างก็มีแผนเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่เพื่อ

กระตุน้ตลาดมากกว่า 20 รุ่น ซ่ึงค่ายรถยนตม์าสดา้ และค่ายรถยนตอ่ื์นๆ ก็ตอ้งเตรียมรับมือกบัการแข่งขนัท่ี

จะเกิดขึ้นน้ีอยูพ่อสมควร 

ศูนยร์ถยนตม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการจ าหน่ายรถยนตร์ายย่อย ของบริษทั 

มาสดา้ เซลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก็ตอ้งเตรียมแผนรับมือกบัแนวโนม้ตลาดท่ีไปในทิศทางท่ีดีขึ้นน้ีเช่นกนั 

เพื่อสร้างผลประกอบการและการบริการท่ีดีในอนาคต  แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย เพราะนอกจากการแข่งขั้น

การจ าหน่ายรถยนตท่ี์เกิดจากผูป้ระกอบการค่ายอ่ืนๆ การแข่งขนักบัผูป้ระกอบการภายในของค่ายมาสดา้เอง

ก็มีไม่น้อย เน่ืองจากบริษทั มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก็มีตวัแทนจ าหน่ายรายย่อยจ านวนมากท่ี

กระจายตวัอยู่กว่า 150 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะเขตจงัหวดันนทบุรีเอง ก็มีสาขา กว่า 10 

สาขา 

  ศูนยร์ถยนต์มาสดา้วงเวียนพระราม 5 ซ่ึงตั้งอยู่ในเตจงัหวดันนทบุรี จึงเกิดค าถามขึ้นว่า อะไรคือ

ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหศู้นยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 ครองใจประชากรในเขตนนทบุรี และมีผลประกอบการ

ชนะผูป้ระกอบการมาสดา้รายอ่ืนๆ จะตอ้งสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้สามารถดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาเลือกซ้ือ

รถยนต ์รวมถึงจะตอ้งส่ือสารทางการตลาดอยา่งไรใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสุด และท าอยา่งไรใหผู้บ้ริโภคยงั

พูดถึง เช่ือใจ และไวใ้จ ศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 และตดัสินใจซ้ือรถยนต์มาสดา้ จากศูนยม์าสดา้วง

เวียนพระราม 5 ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 



จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อมาสดา้ จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม  5  ของประชากรในเขต

จังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

องคป์ระกอบในการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์เพื่อน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใหก้ารวางแผนการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพในการท าธุรกิจของศูนย์มาสด้าวงเวียนพระราม 5 ให้ตอบสนองตรงความต้องการของ

ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

การศึกษาน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าของ

ประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ

มาสดา้ ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตในการวิจยั  

ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจะศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อมาสดา้ จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 ของประชากรใน

เขตจงัหวดันนทบุรี จากหนงัสือ ต ารา บทความ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ  

ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ประชากร และกลุ่มตวัอย่างส าหรับงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจะ

ท าการศึกษากลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดันนทบุรี และเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการและตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5  

ขอบเขตดา้นเวลา การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลา ในการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการวิจยั
เบ้ืองต้น การวิจัยตามขั้นตอน การเขียนวิจัย การรวบรวมรูปเล่มการวิจัย และการเผยแพร่ผลวิจัย เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน  ถึง พฤศจิกายน 2563 

 

 

 



แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิด เก่ียวกบัตราสินคา้ 

ตราสินคา้ หมายถึง ประสบการณ์โดยรวมท่ีผูบ้ริโภคมอบให้หรือมีต่อองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีอยู่ราย

รอบตราสินคา้ ทั้งทางดา้นกายภาพหรือลกัษณะภายนอกและดา้นจิตวิทยาหรือความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ

องคป์ระกอบต่างๆ  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

แนวคิดทางประชากรศาสตร์ตั้งอยู่บนรากฐานท่ีว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึ้นมาแรงผลกัดนั

จากภายนอก (Exogenous Factor) โดยเช่ือว่ามนุษยจ์ะด าเนินชีวิตตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้ตวัอย่างเช่น 

พฤติกรรมของคนวยัเดียวกนัจะเป็นเช่นเดียวกนั เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี 

ก็เน่ืองมาจากว่าสังคมโดยทัว่ไปจะก าหนดให้บุคลิกลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีแบบแผน

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันด้วย เม่ือบุคคลมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีแบบแผนพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้น การส่ือสารซ่ึงถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของบุคคลย่อมเป็นไปตามหลกัการดงักล่าว

เช่นกนั กล่าวคือ บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 

ความคาดหวงั หมายถึง ส่ิงท่ีคาดหวงัหรือคาดการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของแต่ละบุคคลดว้ย อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา การเห็นคุณค่าของการ

กระท าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นๆ ซ่ึงมีผลต่อความรู้สึก ความพึงพอใจของบุคคล ในการตั้งความหวงันั้น

บุคคลจะก าหนดระดบัความคาดหวงัไวเ้ป็นแนวทางท่ีสามารถประสบผลส าเร็จได ้  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ  

การตดัสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใชข้อ้มูลหลกัการและเหตุผลวิเคราะห์อยา่งถ่ีถว้นในการหา

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก ท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การตดัสินใจถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ท่ีมนุษยท์ุกคนจะตอ้งเผชิญ และปฏิบติัอยู่เป็นประจ า 

เน่ืองจากการตดัสินใจจะท าใหม้นุษยเ์ลือก และไดส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีคิดวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps  เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ (Kotler 

and Armstrong (2006, p. 44) อา้งถึงใน สุรสิฐ อินต๊ะ, 2551 หน้า 26)  ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) 



ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7Ps (Kotler, 2003, p. 449 อา้งถึงใน    ธีราภสั อ่วมอ่ิมค า,2551 หนา้ 9 

และ Kotler, 2000 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ , 2541 อา้งถึงใน วิสูตร 

บัวชุม , 2551 หน้า 14) ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ 

Distribution) การส่ง เส ริมการตลาด  (Promotion)  บุคลากร  (People) หรือ  พนักงาน (Employees) 

กระบวนการ (Process) การน าเสนอส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ณัฐวุฒิ ลือวานิช (2557) การวิจยนัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัส่วนประสมการตลาด และ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผบู้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต  
2) ปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่ง
ประเภทส่วนบคุคลของผบู้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต 3) น าเสนอแนวทางปรับปรุง ส่วนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งประเภทส่วน บุคคลของผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ต ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตน์ัง่ประเภท ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของจงัหว
ดัภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับดี เพื่อพิจารณา ส่วนประสมทางการตลาดรายด้านพบว่าทุกด้านมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกายภาพ รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการขาย 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย ต ่าสุด คือ ดา้นราคา  

อุษณิศา สุขีพจน์ (2556)  การศึกษคร้ังน้ี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ 
รถยนต์จากผู ้น าเข้ารถยนต์อิสระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อศึกษา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัการตลาด พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ และปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
ผลการวิจยั พบวา่ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีกระบวนการตดสิันใจซ้ือรถยนตจ์ากผู ้น าเขา้อิสระโดยการหาขอ้มูลสินคา้
จากพนกังานขาย สถานท่ีจ าหน่าย และการ โฆษณาท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์น าเขา้อิสระ 
มากท่ีสุด คือ การโฆษณาผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต และส่วนใหญ่ผูซ้ื้อได้รับขอ้มูลเก่ียวกับรถยนต์น าเขา้
อิสระมากท่ีสุดจากเคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน (Above the Line) จากช่องทางส่ือนิตยสาร และผูซ้ื้อ
จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดา้นความ ไวว้างใจในสินคา้ ,บริษทั,พนกงัานขายและบริการหลงั
การขาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อ การตดัสินซ้ือรถยนตจา์กผูน้ าเขา้อิสระตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



อินทิรา ชยัโรจน์นิพฒัน์ (2561) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู ้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพ มหา ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 25-35 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก (X = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดา้นมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (X = 4.06) มี
ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดรองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด (X = 3.98) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (K 
= 3.97) และดา้นผลิตภณัฑ ์(X = 3.80) ตามล าดบั และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, คา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จตุพร เกตจินดา (2558) การศึกษาเร่ือง“ ปัจจยัท่ีส่งเสริมการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในจงัหวดั
จนัทบุรี” มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือใน
จงัหวดัจนัทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองใน
จงัหวดัจนัทบุรี และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในจงัหวดั  ผลการวิจยั ผูมี้ความ
ประสงคจ์ะซ้ือรถยนต์มือสองในจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่า ส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือรถยนตมื์อสองประเภทรถกระบะ รองลงมาประเภทรถเก่ง เป็นรถญ่ีปุ่ นรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนดา้ ส่วนรถ
กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ งบประมาณในการซ้ือรถยนตมื์อสอง 200,001-300,000 บาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้ใน
การเกษตร ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือคือครอบครัวมากท่ีสุด โดยใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจ 1-2 เดือน รู้จกั
เต็นทร์ถยนตมื์อสองจากป้ายโฆษณาลกัษณะในการซ้ือผ่อนช าระกบัทางธนาคาร ในส่วนของปัจจยัประสม
ทางการตลาดพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัทั้ง 7 ด้าน ซ่ึงส่ิงท่ีความส าคญัคือ ราคาเป็นหลกัรวมถึงช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายและบุคลากรในการบริการให้ขอ้มูลรถยนตมื์อสองในส่วนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในทั้ง 3 ดา้นเพราะเป็นส่ิงส าคญัก่อนท่ีจะซ้ือรถยนตมื์อสองในเร่ือง
การรับรู้ ความเขา้ใจในการท่ีจะซ้ือรถยนตมื์อสอง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองไม่แตกต่างกนั 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองไม่แตกต่างกัน 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

 



กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามกรอบแนวคิดซ่ึงแสดงในภาพท่ี 1.3 ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

สาระส าคญัในบทน้ี เป็นการน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจยั ซ่ึงเป็นกระบวนการหาค าตอบ ตาม

วตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อ

ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- จ านวนสมาชิกในบา้น 

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ยี่ห้อมาสด้า จากศนูยม์าสด้า 

วงเวียนพระราม 5 ของประชากร

ในเขตจงัหวดันนทบุรี ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) 
- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสรมิการตลาด 

- พนกังาน/บคุลากร 

- กระบวนการ 

- ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 



มาสดา้ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี  2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้ ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี มีรายละเอียดดงัน้ี 

รูปแบบการวิจยั 

การวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่้อมาสดา้ จากศูนย์

มาสด้าวงเวียนพระราม 5 ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรีคร้ังน้ี เป็นการด าเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัประชากรเป้าหมาย ท่ีอาศยัอยู่ในเขตนนทบุรี เคย

เขา้มาใชบ้ริการและตดัสินใจซ้ือรถยนตม์าสดา้จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์

เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศหญิงและเพศชาย อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบุรี  

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผูท่ี้เคยเขา้มาใชบ้ริการและตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้ 

จากศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5  โดยใชผู้ถู้สัมภาษณ์มีทั้งส้ิน 10 คน  

เคร่ืองมือในการวิจยั 

การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์ โดยเคร่ืองใชมื้อใน

การวิจยั 2 ชนิดคือ 1. การสัมภาษณ์ การจดบนัทึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นหลกั 2. การบนัทึกเสียง เพื่อบนัทึกบท

สัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นกรณีศึกษาเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงการวิเคราะห์เน้ือหา ผูวิ้จยัวิเคราะห์ตาม

กรอบแนวความคิดการวิจยัแลว้เขียนบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  เก่ียวกบัรถยนตม์าสดา้ 

และศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้ จาก

ศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 



ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 

ผลการวิจัย 

 

สรุปผลการศึกษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่้อมาสดา้ของ

ประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี จากการสัมภาษณ์กลุ่มกรณีศึกษา จ านวน 10 คน มีทั้งเพศชายและเพศหญิง 

อายเุฉล่ียตั้งแต่ 24-48 ปี และมีสถานภาพท่ีหลากหลาย เช่น โสด , สมรส , อยูด่ว้ยกนั  จ านวนสมาชิกในบา้น

มีเฉล่ีย ตั้งแต่ 2 ถึง 6 คน ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี , ปริญญาโท โดยอาชีพของทั้ง 10 คน ก็แตกต่างกัน

ออกไป มีทั้ง พนกังานบริษทัเอกชน , ขา้ราชการ , รัฐวิสาหกิจ , ธุรกิจส่วนตวั  รวมถึงมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

ตั้งแต่ 28,000 ถึง 120,000 บาท และทุกคนต่างตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือรถยนตม์าสดา้ จากศูนยม์าสดา้วงเวียน

พระราม 5 เหมือนกัน โดยรวมส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อมาสดา้ คือให้

ความส าคญัและพิจารณาในด้านรายได้ต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในบา้นเป็นหลกั  โดยรวมส่ิงท่ีท าให้

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อมาสดา้ คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ 

ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

 

ปัจจยัดา้นเพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในบา้น อาชีพ มีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัในด้าน

ผลิตภณัฑ ์โดยปัจจยัดา้นเพศ และอายุ มีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์  ในเร่ืองของการ

เลือกสีของรถยนต ์ปัจจยัดา้นสถานภาพ และดา้นจ านวนสมาชิกในบา้น มีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของขนาดของรถยนต์ ปัจจยัดา้นอาชีพ มีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ใน

เร่ืองของการเลือกประเภทรถยนต์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภครถยนต์ฮอนดา้ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ของ วรากรเพ็ชรรุ่ง 

(2556) ท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีลต่อการซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ ท่ีผูบ้ริโภคให้

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยคุณค่าของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนต์ฮอนด้าท่ี

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากคือ ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการรับรู้



และทศันคติท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคค่ร์ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี ของ สุมล 

ศุภนิมิตกุล (2556) ท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์

โคคาร์ของผูบ้ริโภค ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นรายไดต้่อเดือน และระดบัการศึกษา มีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นราคา และดา้น

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ราคาของรถยนตใ์นแต่ละ Segment  จ านวนดอกเบ้ีย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผ่อน

ช าระรถยนตต์่อเดือน สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งเสริมการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง ในจงัหวดั

จนัทบุรีของ จตุพร เกตจินดา (2559) ท่ีไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย และบุคลากรในการ

ให้บริการ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดความตอ้งการในการซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ของสุดสายใจ พุธวฒันา (2550) ในด้านราคาท่ีได้ผลการทดสอบสมมติฐานว่า

ประชาชนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นเพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในบา้น ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน มีการ

ตัดสินใจท่ีเหมือนกันมากท่ีสุดในด้านบุคลากร กระบวนการบริการ สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกคา้ท่ี ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต ของ ภกัดี สูงใหญ่ (2557) ท่ีได้ผลการวิจยัว่ า 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนรองลงมาคือดา้นองคป์ระกอบของสินคา้ดา้นสถานท่ีและเวลา

ดา้นการส่งเสริมการขายดา้นกระบวนการและดา้นบุคคลตามล าดบัส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรวางแผนในการควบคุมสต็อกหรือสินคา้คงคลงั เช่น รุ่นรถยนต์ท่ีก าลงัเป็นท่ี

ตอ้งการ รถยนตสี์ท่ีขายดี อะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ใหเ้พียงพอและพร้อมในการจ าหน่ายอยู่เสมอ 

เพื่อตอบสนอง และรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือรถยนตท่ี์ศูนยม์าสดา้วงเวียนพระราม 5 



ดา้นราคา ดว้ยราคาท่ีจ าหน่าย ศูนยว์งเวียนพระราม 5 ก็ไม่สามารถก าหนดไดเ้องเช่นกนั ดงันั้น จึง

ไม่สามารถปรับเปล่ียนหรือแก้ไขราคาได้โดยตรง อาจตอ้งอาศยัการท าแคมเปญ หรือโปรโมชั่นส่วนลด 

หรือสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆมาช่วย 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรปรับปรุงทางเขา้โชวรู์มใหม่ โดยการทาสีบริเวณพื้นทางเขา้ใหมี้สี

ท่ีชดัเจนกวา่น้ี เน่ืองจากผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการรายใหม่อาจสับสนหรือแยกไม่ออกระหวา่งพื้นปกติดกบัฟุตบาท 

, อพัเดทขอ้มูลรถยนต ์และควรเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Inbox Facebook หรือ 

Line ใหท่ี้ปรึกษาการขายสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดอี้กหน่ึงช่องทาง เพื่อแนะน าผลิตภณัฑร์วมถึง

ยืน่ขอ้เสนอใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบรวดเร็วมากขึ้น  

ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากกบัราคาการผ่อนช าระ 

การไดรั้บส่วนลดหรือของแถมเป็นหลกั การสร้างแคมเปญหรือโปรโมชัน่ เช่น อุปกรณ์ของตกแต่งรถยนต์

บา้ง เช่นการลดราคาอุปกรณ์ หรือรูดผ่อนอุปกรณ์ตกแต่งกบับตัรเครดิตได ้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือไดง้่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางช่องทาง Social Media มากขึ้น 

ด้านบุคลากร ควรฝึกฝนพนักงานให้มีความรู้ความช านานในเร่ืองของรายละเอียดต่างๆของรุ่น

รถยนตท่ี์มีจดัจ าหน่าย ทั้งในเร่ืองของราคา แคมเปญต่างๆ และ อบรมเร่ืองบุคคลิกภาพให้พนกังานขาย อยู่

เสมอ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ อบรมให้ความรู้ในดา้นการบริการแก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และควร

ควบคุม วางแผน และกระชบัเวลาในการบริการเช็คระยะใหร้วดเร็วกวา่น้ี  

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จดัเตรียมอาหารเคร่ืองด่ืมส าหรับให้บริการระหวา่งรอ มากกวา่น้ี และ

ควรเสริฟน ้าด่ืมให้ผูเ้ขา้รับบริการแบบเป็นขวดแทนการเสริฟน ้ าเป็นแกว้ เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสัทางน ้ าลาย

ท่ีอาจเกิดจากแกว้ท่ีลา้งไม่สะอาด 
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