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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ สวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ
บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ” มีวัตถุประสงค ดังนี ้

1.  เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร
พารท จํากัด 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ลูกคาบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด จํานวน 

902 ราย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดจากการสุมแบบเจาะจง ( purposive sampling ) จาก
กลุมประชากร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and 
Morgan ( 1970, p.608 ) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 269 ราย 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของกิจการ ไดแก ประเภทของกิจการ อายุของกิจการ ทุนจดทะเบียน 

ยอดส่ังซ้ือตอเดือน ผูมีอํานาจส่ังซ้ือ จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 
จํานวน 7 ขอ 

2.  ระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด       
แบงออกเปน  7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการขาย จํานวน 28 ขอ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมจากลูกคาบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 902 ราย ไดแบบสอบถามคืนมา จํานวน 269 ราย คิดเปนรอยละ 100.00  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

1.  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถ่ี และคารอยละ 
2.  วิเคราะหระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท 

จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3.  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการโดยใช F-test 
4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต

ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  

1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการเปนบริษัทจํากัด รอยละ 39.03 รองลงมา

คือ หางหุนสวนจํากัด รอยละ 32.72 อายุของกิจการอยูระหวาง 5 – 10 ป รอยละ 42.38 รองลงมา คือ 
มากกวา 15 ปขึ้นไป รอยละ 30.11 กิจการใชทุนจดทะเบียน 1,000,001 – 5,000,000 บาท รอยละ 
36.80 รองลงมาคือ 5,000,001 – 10,000,000 บาท รอยละ 28.25 กิจการมียอดส่ังซ้ือตอเดือน 100,001 
– 500,000 บาท รอยละ 36.06 รองลงมาคือ 50,001 – 100,000 บาท   รอยละ 32.71 ผูมีอํานาจส่ังซ้ือ
เปนผูจัดการฝายจัดซ้ือ รอยละ 33.83 รองลงมาคือ เจาของกิจการ รอยละ 29.74 กิจการส่ังซ้ือ       
จากรานคามากกวา 15 รานขึ้นไป รอยละ 40.52 รองลงมาคือ 11 – 15 ราน รอยละ 32.71 และกิจการ
ส่ังซ้ือมากกวา 30 ครั้งขึ้นไป รอยละ 43.87 รองลงมาคือ 21 – 30 ครั้ง รอยละ 31.97 
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2.  ผลวิเคราะหการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท 
จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 

ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 
3.59) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังนี ้

ดานผลิตภัณฑ การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.50 – 4.11) ทุกรายการ คือ 
  1.  ตรายี่หอสินคา 
  2.  คุณภาพของสินคา 
  3.  การรับประกันสินคา 
  4.  มีสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกับประเภทของกิจการเปนเจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัด อายุของกิจการนอยกวา 5 ป และมากกวา 15 ปขึ้นไป ทุนจดทะเบียน นอยกวา 
1,000,000 บาท และมากกวา 10,000,000 บาทขึ้นไป ยอดส่ังซ้ือตอเดือน นอยกวา 50,000 บาท, 
100,001-500,000 บาท และมากกวา 500,000 บาทขึ้นไป ผูมีอํานาจส่ังซ้ือเปนเจาของกิจการ และ
ผูจัดการท่ัวไป จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน  1-5 ราน, 6-10 ราน และมากกวา 15 รานขึ้นไป และ
จํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 1-10 ครั้ง และ 21-30 ครั้ง 

ดานราคา การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.73) และ    
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.57 – 4.04) ทุกรายการ คือ 
  1.  ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
  2.  ราคาขายถูกกวาท่ีอ่ืน (กรณีสินคาเหมือนกัน) 
  3.  มีการระบุราคาและสวนลดการคาท่ีชัดเจนในใบกํากับภาษี 
  4.  เครดิตการคา 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกับทุกประเภทของกิจการ อายุของกิจการนอยกวา 5 ป, 5-10 ป และ
มากกวา 15 ปขึ้นไป ทุกทุนจดทะเบียน ยอดส่ังซ้ือตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท, 50,001-100,000 
บาท และมากกวา 500,000 บาทขึ้นไป ผูมีอํานาจส่ังซ้ือเปนผูจัดการฝายจัดซ้ือ เจาของกิจการ       
และผูจัดการท่ัวไป จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 6-10 ราน, 11-15 ราน และมากกวา 15 รานขึ้นไป 
และ จํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 1-10 ครั้ง, 21-30 ครั้ง และมากกวา 30 ครั้งขึ้นไป 

ดานชองทางการจัดจําหนาย การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก           
( X = 3.47) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.54 – 3.60) จํานวน               
2 รายการ คือ 
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  1.  ท่ีตั้งบริษัทสะดวกในการเดินทางมาติดตอ 
  2.  มีพนักงานขายมาติดตอท่ีรานคา 

นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.36 – 3.38) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1.  มีชองทางหลากหลายในการส่ังซ้ือ 
  2.  การจัดสงสินคาท่ีถูกตองและตรงเวลา 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกับบริษัทจํากัด (มหาชน) อายุของกิจการนอยกวา 5 ป และมากกวา 
15 ปขึ้นไป ทุนจดทะเบียนมากกวา 10,000,000 บาท ยอดส่ังซ้ือตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท        
ผูมีอํานาจส่ังซ้ือ และผูจัดการท่ัวไป จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 6-10 ราน และมากกวา 15 ราน
ขึ้นไป และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 1-10 ครั้ง, 21-30 ครั้ง และมากกวา 30 ครั้ง 

ดานการสงเสริมการตลาด การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.63)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.50 – 3.76) ทุกรายการ คือ 
  1.  การจัดโปรโมช่ัน ( ลด แลก แจก แถม ) 
  2.  มีการสะสมยอดขายประจําป เพ่ือแลกของรางวัล 
  3.  มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย 
  4.  บริษัทมีการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีดี 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกบับริษัทจํากัด (มหาชน) อายุของกิจการนอยกวา 5 ป และมากกวา 
15 ปขึ้นไป ทุนจดทะเบียน 5,000,001-10,000,000 บาท และมากกวา 10,000,000 บาทขึ้นไป       
ยอดส่ังซ้ือตอเดือนมากกวา 500,000 บาทขึ้นไป ผูมีอํานาจส่ังซ้ือเปนผูจัดการฝายจัดซ้ือ และ
พนักงานขายอะไหล จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือนมากกวา 15 รานขึ้นไป และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือ
ตอเดือนมากกวา 30 ครั้งขึ้นไป 

ดานพนักงาน การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.68)    
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.61 – 3.74) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการของพนักงาน 
  2.  ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธของพนักงาน 
  3.  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  4.  การใหบริการและแกปญหาของพนักงาน 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกับทุกประเภทของกิจการ ทุนจดทะเบียนนอยกวา 1,000,000 บาท, 
5,000,001 -10,000,000 บาท และมากกวา 10,000,000 บาทขึ้นไป ทุกยอดส่ังซ้ือตอเดือน ทุกผูมี
อํานาจส่ังซ้ือ ทุกจํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 11-20 ครั้ง,        
21-30 ครั้ง และมากกวา 30 ครั้งขึ้นไป 
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ดานลักษณะทางกายภาพ การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง        
( X = 3.08) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.84 – 3.36) ทุกรายการ 
คือ 
  1.  บริษัทมีความสะอาดเรียบรอย 
  2.  บริษัทมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่ง น้ําดื่ม 
  3.  บริษัทมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
  4.  ปายบริษัทมองเห็นไดชัดเจน 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกับประเภทของกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัด และบริษัท
จํากัด อายุของกิจการ 5-10 ป, 11-15 ป และมากกวา 15 ปขึ้นไป ทุกทุนจดทะเบียน ทุกยอดส่ังซ้ือ  
ตอเดือน ทุกผูมีอํานาจส่ังซ้ือ ทุกจํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน และทุกจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 

ดานกระบวนการใหบริการ การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.73) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.68 – 3.76) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความถูกตองในการใหบริการ 
  2.  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 
  3.  การใหบริการมีมาตรฐานสากล 
  4.  สามารถติดตอไดทุกครั้งท่ีมีปญหาในการใหบริการ 

ซ่ึงมีคาสอดคลองกับทุกประเภทของกิจการ ทุกอายุของกิจการ ทุกทุนจดทะเบียน       
ทุกยอดส่ังซ้ือตอเดือน ทุกผูมีอํานาจส่ังซ้ือ ทุกจํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน และทุกจํานวนครั้ง    
ท่ีส่ังซ้ือตอเดือน  

 
3.  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท 

เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 
ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. 

มอเตอรพารท จํากัด ท่ีมีอายุของกิจการตางกัน พบวามีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกตางกัน       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังนี ้

ดานผลิตภัณฑ  ลูกคา ท่ี มีอายุของกิจการต างกัน  มีการตัด สินใจ ซ้ือโดยรวม                   
ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ มีสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
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ลูกคาท่ีมียอดส่ังซ้ือตอเดือนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ     
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ คุณภาพของสินคา 

ลูกคาท่ีมีผูมีอํานาจส่ังซ้ือตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ         
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ การรับประกันสินคา 

ดานราคา ลูกคาท่ีมีอายุของกิจการตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ        
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ เครดิตการคา 

ลูกคาท่ีมีทุนจดทะเบียนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ           
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ เครดิตการคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาท่ีมีอายุของกิจการตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวม           
ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ การจัดสงสินคาท่ีถูกตองและตรงเวลา 

ลูกค า ท่ีมียอดส่ัง ซ้ือตอ เดือนต างกัน  มีการตัด สินใจ ซ้ือโดยรวมแตกต างกัน                
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่ีตั้งบรษิัทสะดวกในการเดินทางมาติดตอ 

ดานการสงเสริมการตลาด ลูกคาท่ีมีอายุของกิจการตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวม              
ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ มีการสะสมยอดขายประจําปเพ่ือแลกของรางวัล 

ลูกคาท่ีมีทุนจดทะเบียนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ            
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการสะสมยอดขายประจําปเพ่ือแลกของรางวัล 

ลูกคาท่ีมีผูมีอํานาจส่ังซ้ือตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ          
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย 

ลูกคาท่ีมีจํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ มีการสะสมยอดขายประจําปเพ่ือแลก        
ของรางวัล มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย และบริษัทมีการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีด ี

ลูกคาท่ีมีจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย 

ดานพนักงาน ลูกคาท่ีมีอายุของกิจการตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน          
1 รายการ คือ  ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ลูกคาท่ีมีทุนจดทะเบียนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธของพนักงาน และ              
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ลูกคาท่ีมียอดส่ังซ้ือตอเดือนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และ     
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการของพนักงาน 

ลูกคาท่ีมีผูมีอํานาจส่ังซ้ือตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ลูกคาท่ีมีจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน          
1 รายการ คือ การใหบริการและแกปญหาของพนักงาน 

 
อภิปรายผล 
 

การศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตบริษัท 
เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากดั ไดผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี ้

 
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเปนลูกคา ดําเนินกิจการมาแลว 5 – 10 ป ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของยุวดี จารุนุช ( 2554, บทคัดยอ ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหล
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รถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา เปดดําเนินการมานานกวา      
5 – 10 ป 

2.  ผลวิเคราะหระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร
พารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 

ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59)      
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กิจการมีการตัดสินใจซ้ือ โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินคา     
ราคาขายถูกกวาท่ีอ่ืน  (กรณีสินคาเหมือนกัน) ท่ีตั้งบริษัทสะดวกในการเดินทางมาติดตอและ     
การจัดโปรโมช่ัน (ลด แลก แจก แถม) พบวา มีความสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ บุญกวาง    
( 2555, บทคัดยอ ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของลูกคารานณัฐพงษ      
ทาวังทอง  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก 
คุณภาพสินคา 2. ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาไมแพงเม่ือเทียบกับคุณภาพสินคา 3. ปจจัยดาน       
การจัดจําหนาย ไดแก หารานงายเดินทางสะดวก และ 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก   
การจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 

นอกจากนี้ ความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตโดยรวม                   
ในดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ( X = 3.83) และความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ
อะไหลรถยนตโดยรวมในดานราคาอยูในระดับมาก ( X = 3.73) ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของยุวดี จารุนุช ( 2554, บทคัดยอ ) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ
ผูประกอบการอูซอมรถยนตในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม           
ทางการตลาดและปจจัยผูซ้ือท่ีเปนองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ อยูในระดับความสําคัญมาก   
คือ ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยราคา 

3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.
แอล. มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท     
เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ พบวา ลูกคาท่ีมีจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือ   
ตอเดือนตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การใหบริการ และ
แกปญหาของพนักงาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุภตรา พิมพศักดิ์ ( 2554, บทคัดยอ ) 
ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหลเกา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ืออะไหลเกาและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ  
กับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซ้ือ กรณีศึกษา บริษัท  อชิรยนต  จํากัด  ผลการศึกษาพบวา                 
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ในดานการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด ไดแก    
การคนหาขอมูล การรับรูปญหามีผลตอการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือ การประเมินทางเลือกมีผลตอ            
การตัดสินใจอยูในระดับนั่น คือในการตัดสินใจเลือกซ้ือจะมีผลตอจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตางกัน     
เม่ือมีการใหบริการและแกปญหาตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ
บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ท้ัง 7 ดานพบวา 

1.  ดานผลิตภัณฑ บริษัทควรมีนโยบายเกี่ยวกับการรับประกันสินคาใหมากกวานี้ เชน 
เม่ือสินคามีปญหาบริษัทนําสินคาในสตอกทดแทนสินคาท่ีมีปญหาของ ลูกคาเ พ่ือใหเกิด           
ความพึงพอใจกับลูกคา โดยไมตองรอการเคลมสินคาจากทางบริษัทรถยนต 

2. ดานราคา สินคาบางรายการของบริษัทมีเครดิตการคาท่ีนอยกวาคูแขงขันในตลาด  
ทําใหลูกคาไมสนใจท่ีจะส่ังซ้ือสินคารายการนั้น บริษัทควรมีการปรับเปล่ียนสินคาใหมีเครดิต
การคาเทากับคูแขงขัน เพ่ือใหสินคาสามารถแขงขันในตลาดได 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย การจัดสงสินคาของบริษัทมีความถูกตองและรวดเร็ว   
ไมเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา บริษัทควรจัดใหมีการอบรมและพัฒนาระบบการจดัสงสินคาใหถูกตอง
และรวดเร็ว โดยอบรมพนักงานในหนวยคลังสินคาทุกเย็นวันจันทรและวันพฤหัส เพ่ือพัฒนา     
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทมีการสะสมยอดขายประจําปเพ่ือแลกของรางวัล 
บริษัทควรมีของรางวัลชดเชยใหกับลูกคาท่ีมียอดขายสะสมประจําปไมถึงเปาหมายตามท่ีบริษัท
กําหนด ท้ังนี ้เพราะลูกคากลุมนี้รูสึกไมพอใจท่ีส่ังซ้ือสินคากับบริษัทแตไมไดรับของรางวัล รวมถึง
การแนะนําสินคาจากพนักงานขาย พนักงานขายมีการแนะนําสินคารวมถึงโปรโมช่ันสินคาใหกับ
ลูกคานอยมาก บริษัทควรจัดการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานขายในทุกเย็นวันจันทรเพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถของพนักงานขาย 

5. ดานพนักงาน ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทควรมี        
การปรับปรุงเง่ือนไขคาคอมมิชช่ันรวมถึงเปาการขาย เพ่ือใหพนักงานเกิดความทาทายและ
กระตือรือรนในการทําเปาการขายใหถึงเปาหมายท่ีบริษัทตั้งไว 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนนอยท่ีสุด บริษัทควรหันมาใหความสนใจพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพใหมากขึ้น โดยการปรับปรุงในมิติตาง ๆ ของลักษณะทางกายภาพใหดีขึ้น เชน 
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ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี การอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนตน เพ่ือใหลูกคาสามารถ
ตอบสนองระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของกิจการไดอยางดีมากยิ่งขึ้น 

7. ดานกระบวนการใหบริการขาย บริษัทควรมีการอบรมพนักงานใหตระหนักถึง   
ความถูกตองและรวดเร็วในการใหบริการ โดยบริษัทจัดใหมีการอบรมพนักงานในทุกเย็นวันจันทร
เพ่ือพัฒนาการใหบริการใหเปนมาตรฐานสากลตรงตามความตองการของลูกคา 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 

ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต     
ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด และศึกษาการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอ            
การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด เพ่ือนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของบริษัทตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


