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พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์จากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม ่

Consumer Behavior Towards Purchasing Car Battery from Stores in Chiang Mai Province 

อภิสิทธ์ิ โนคํา* 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์จากร้านค้าใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.1 – 3) ท่ีเคยซ้ือแบตเตอรี่

รถยนต์จากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และยังใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-test และ One-Way ANOVA 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถกระบะ ใช้รถทุกวัน ตรวจเช็ค

แบตเตอร่ี 1 – 2 ครั้งต่อปี ใช้แบตเตอร่ีน้ํา รู้จักแบตเตอรี่ย่ีห้อ 3K เลือกซื้อย่ีห้อ GS เปล่ียนแบตเตอร่ีเพราะเส่ือมสภาพ  

ผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจคือตนเอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ในฤดูกาลที่ไม่แน่นอน ซ้ือแบตเตอร่ีที่ร้านแบตเตอรี่ท่ัวไป หาข้อมูลจาก

ประสบการณ์ตนเอง และเหตุผลในการซื้อคือ การรับประกันคุณภาพ ท้ังน้ียังพบว่า พฤติกรรมการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์

ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และระหว่างรถยนต์ประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกัน 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ซ่ึงปัจจัยย่อยที่มีผลสูงสุด คือ แบตเตอรี่

ทนทานใช้งานได้ยาวนาน และยังพบว่าผู้บริโภคที่เพศและประเภทรถต่างกันมีการตัดสินใจต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ABSTRACT  

The objective of this independent study was to study consumer behavior towards purchasing car batteries 

from stores in Chiang Mai Province. The data was collected by questionnaire distributed to 400 personal car owners 

who had purchased car batteries in Chiang Mai.  The data was then analyzed using descriptive statistics e. g. 

frequency, percentage and mean, and inferential statistics e.g. T-test and One-Way ANOVA. 

The results of the study on consumer behavior showed that the majority of respondents used pick-up truck, 

used car every day. They used conventional battery, checked their battery 1 – 2 times per year. They knew about 

the brand 3K. Most of them chose GS battery. They decided to change their battery when it was broken, decided by 

themselves, changed batteries in unpredictable and bought new battery at the general battery shop. They sought 

information about batteries from their own experience. The reason for purchasing a particular battery was battery 
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warranty. It was also found that the consumer behavior towards purchasing car batteries of males and females was 

different.  Also different car types yielded different consumer behavior. 

The results of the study on marketing mix affecting decision showed that the majority of respondents 

ranked marketing mix in the following order: product, place, price and promotion. The sub-factor of marketing mix 

with the highest mean score was the long lasting product. It was also found that the respondents with different sex 

and different car types responded to marketing mix differently at the statistical significance level of 0.05. 

บทนํา 

แบตเตอรี่รถยนต์ถือเป็นหัวใจสําคัญของรถยนต์ เน่ืองจากเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าในการสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ 

โดยในปัจจุบันตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

จากการวิจัยของทีมวิจัยกรุงศรีคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 3 – 8 ในปี 2560 – 2561  

(วิจัยกรุงศรี, 2559: ออนไลน์) จึงทําให้ความต้องการใช้แบตเตอรี่รถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการบริโภคใน

ประเทศประมาณปีละ 10 – 13 ล้านลูก (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560: ออนไลน์) จึงทําให้ตลาดแบตเตอรี่เป็นที่

สนใจของบริ ษัทแบตเตอรี่รายใหญ่ ท่ี สํ าคัญ  8 ย่ี ห้อ  ได้แก่  YUASA  GS  3K  PANASONIC  BOLIDEN  FB  TPS  

และ HITACHI และยังรวมถึงร้านแบตเตอร่ีท่ีต้องการส่วนแบ่งการตลาดในการขายแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้ให้มากที่สุด 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีผู้ใช้รถยนต์เป็นจํานวนมาก อีกท้ังจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดท่ีมีขนาด

เศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหน่ึงของภาคเหนือ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2558: ออนไลน์) จากข้อมูลเบ้ืองต้น จึงทราบว่า

ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์มีแนวโนม้ท่ีจะแข่งขันกันอย่างดุเดือด  ทั้งนี้ ท้ังผู้ผลิตและผู้จําหน่ายแต่ละรายจะต้องทําความเข้าใจ

เก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคให้มากขึ้นว่าเป็นอย่างไร เน่ืองจากปัจจุ บันพฤติกรรมของผู้บริโภคมี                

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เม่ือผู้ผลิตและผู้จําหน่ายทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว ก็ย่อมผลิตหรือให้บริการได้ตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงอาจจะนําไปสู่ความจงรักภักดีของผู้บริโภคในตราสินค้านั้น ๆ ต่อไปได้  ดังน้ัน ผู้ศึกษา

จึงจะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

แนวคิดและทฤษฎี 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior) 

คือ การค้นหาหรือวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ทําให้ทราบลักษณะของ

ความต้องการ และพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงคําถามที่ใช้ทําการวิจัย คือ 6Ws และ 1H ได้แก่ Who, What, Why, Whom, When, 

Whereและ How เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ (7Os) ได้แก่ Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions 

Outlets และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้

ซ่ึงบริษัทหรือหน่วยงานมักใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์
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(Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2552) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบด้วยคําถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 

1H ซ่ึงประกอบด้วย Who, What, Why, Whom, When, Where และ How รวมทั้งทําการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  โดยขอบเขตประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  

(รย.1 – 3) (กรมการขนส่งทางบก, 2560: ออนไลน์) ที่เคยซ้ือแบตเตอรี่จากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน จึงกําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ราย เน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในท้องถ่ิน

ท่ีมีกลุ่มย่อยที่จะวิเคราะห์น้อย (Sudman, 1976 อ้างอิงในกุณฑลี ร่ืนรมย์, 2558: 187)  ท้ังน้ีมีวิธีการเลือกตัวอย่างเป็น

แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ซ่ึงมีการเลือกตัวอย่างโดยใช้โควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วน

โดยประมาณของจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคล (รย. 1 – 3) ท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ในสังกัดสํานักงาน

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ท้ัง 4 แห่ง ไดแ้ก่ แมเ่หียะ ฝาง จอมทอง และแม่แตง  

สําหรับวิธีการศึกษาในคร้ังนี้ ใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)   

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือ

แบตเตอรี่รถยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อแบตเตอร่ีรถยนต์ และข้อมูล

เก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความต้องการเพ่ิมเติม  โดยข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 

2 ประเภท คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยใช้

อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และใช้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้อธิบายระดับ  

การมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ 

สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 1) ใช้ค่าสถิติ T-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการมีผลต่อการตัดสินใจ

ของส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ตามเพศ  และ 2) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อ

แบตเตอร่ีรถยนต์ ตามประเภทรถยนต์ของผู้บริโภค 
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 – 39 ปี สถานภาพสมรส มีระดับ

การศึกษาสูงสุดตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงเท่ากันกับปริญญาตรี  มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว  และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์จากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทรถกระบะ (รถปิคอัพ) ใช้รถยนต์ท่ีมีอายุ  

2 – 5 ปี  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มากกว่า 10 ปี  ใช้รถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รถยนต์ทุกวัน ใช้รถยนต์ 11 – 50 

กิโลเมตรต่อวัน ตรวจเช็คแบตเตอรี่รถยนต์ 1 – 2 ครั้งต่อปี  ใช้แบตเตอร่ีน้ํา รู้จักแบตเตอรี่ย่ีห้อ 3K เลือกซื้อแบตเตอรี่ย่ีห้อ 

GS  เหตุผลท่ีเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต์เพราะแบตเตอร่ีเดิมเส่ือมสภาพ ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์

มากท่ีสุดคือตนเอง เปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต์ในช่วงฤดูกาลท่ีไม่แน่นอน เลือกซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอรี่

ท่ั ว ไป  หาข้อ มูลก่ อนการตัด สินใจ ซ้ือจากประสบการณ์ ของตน เอง  และมี เห ตุผลในการตัด สิน ใจ ซ้ือ  คือ  

มีการรับประกันคุณภาพ 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย ราคา และการส่งเสริม

การตลาด ตามลําดับ ซ่ึงปัจจัยย่อยโดยรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แบตเตอรี่ทนทานใช้งานได้ยาวนาน  มีมาตรฐาน

รับรอง  รับประกันคุณภาพแบตมากกว่า 1 ปี  ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  มีวัน เดือน ปีผลิตระบุบนแบตเตอรี่ ซ่ึงเท่ากันกับ

มีสต๊ิกเกอร์/ใบรับประกันคุณภาพ ตามลําดับ 

ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคและระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของ

ส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามเพศ 

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือแบตรถยนต์ตามเพศ พบพฤติกรรมที่

แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงท่ีน่าสนใจ ดังน้ี ประเภทของรถยนต์ เพศชายส่วนใหญ่ใช้รถกระบะ ในขณะที่      

เพศหญิงใช้รถเก๋งเอเชีย (ตํ่ากว่า 1,600 CC)  ความถี่ในการตรวจเช็คแบตเตอรี่ เพศชายส่วนใหญ่ตรวจเช็คมากกว่า 4 ครั้ง

ต่อปี ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่ตรวจเช็ค 1 – 2 ครั้งต่อปี  ประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์ท่ีใช้ เพศชายส่วนใหญ่ใช้

แบตเตอร่ีน้ํา ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่แห้ง (SMF)  สถานท่ีจําหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ท่ีเลือกซื้อ เพศชาย

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบตเตอรี่ท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอรี่ท่ัวไป ศูนย์จําหน่ายแบตเตอรี่ของบริษัทผู้ผลิต และอู่ซ่อมระบบไฟฟ้า

รถยนต์โดยเฉพาะ ส่วนเพศหญิงเลือกซื้อแบตเตอร่ีท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอรี่ท่ัวไป ศูนย์บริการมาตรฐาน และอู่ซ่อมรถยนต์

ท่ัวไป  และแหล่งหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือ เพศชายส่วนใหญ่มักจะใช้ประสบการณ์ของตนเอง ในขณะท่ีเพศหญิงส่วน

ใหญ่จะถามจากพนักงานขาย 
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 จากการศึกษาความแตกต่างของระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ

แบตเตอรี่รถยนต์ตามเพศ โดยใช้ค่าสถิติ T-test พบว่า แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย และด้าน      

การส่งเสริมการตลาด โดยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ไม่ต้องดูแลรักษาแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน มีบริการ

เปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถานที่ และมีการโฆษณาผ่านออนไลน์ เป็นต้น มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย  

ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคและระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของ

ส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเภทรถยนต์ของผู้บริโภค 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือแบตรถยนต์ตามประเภทรถยนต์ของ

ผู้บริโภค พบพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันท่ีน่าสนใจ ดังนี้ ความถ่ีในการตรวจเช็คแบตเตอร่ีต่อปี ผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มรถ

กระบะส่วนใหญ่จะตรวจเช็คแบตเตอรี่รถยนต์บ่อยกว่าผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์กลุ่มรถเก๋ง  ประเภทของแบตเตอรี่ท่ีใช้ 

ผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์กลุ่มรถกระบะส่วนใหญ่จะเลือกใช้แบตเตอร่ีน้ํา แต่ผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มรถเก๋งจะเลือกใช้แบตเตอรี่

แห้ง (SMF)  และแหล่งหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือ ผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มรถกระบะส่วนใหญ่หาข้อมูลก่อน           

การตัดสินใจซื้อจากประสบการณ์ของตนเอง แต่ผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มรถเก๋งจะหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือจากการ

ถามจากพนักงานขาย 

จากการศึกษาความแตกต่างของระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อ

แบตเตอรี่รถยนต์ตามประเภทรถยนต์ของผู้บริโภค โดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA พบว่า ผู้บริโภคท่ีใช้รถเก๋งเอเชีย  

(ตํ่ากว่า 1,600 CC) รถเก๋งเอเชีย (1,600 CC ขึ้นไป) รถเก๋งยุโรป รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ (รถปิคอัพ)  

และรถตู้ มีระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันในด้านการจัดจําหน่าย และด้าน     

การส่งเสริมการตลาด โดยส่วนประสมทางการตลาด เช่น มีเว็บไซต์ขายแบตเตอรี่ทางออนไลน์ และมีช่องทางการชําระเงิน

หลากหลาย เป็นต้น มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์กลุ่มรถเก๋งมากกว่าผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์กลุ่มรถกระบะ 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทรถกระบะ (รถปิคอัพ) ใช้รถท่ีมีอายุ 2 – 5 ปี มีประสบการณ์ใน

การขับรถมากกว่า 10 ปี ใช้รถยนต์ทุกวัน ใช้รถยนต์ 11 – 50 กิโลเมตรต่อวัน ตรวจเช็คแบตเตอรี่รถยนต์ 1 – 2 ครั้งต่อป ี

สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรกฤษฏ์ นาทธราดล (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทรถปิคอัพ  

ใช้รถยนต์ท่ีมีอายุ 2 – 5 ปี มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มากกว่า 10 ปี ใช้รถยนต์ทุกวัน ดูแลรักษาและตรวจเช็ค

แบตเตอร่ี 1 – 2 ครัง้ต่อปี เช่นกัน 
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ผู้บริโภคซื้ออะไร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่นํ้า รู้จักแบตเตอรี่ย่ีห้อ 3K เลือกซ้ือแบตเตอร่ียี่ห้อ GS สอดคล้องกับผล

การศึกษาของสุรกฤษฏ์ นาทธราดล (2555) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่แบบเติมนํ้ากล่ัน เลือกซ้ือ

แบตเตอร่ีย่ีห้อ GS เชน่กัน 

ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปลี่ยนแบตเตอร่ีเพราะแบตเตอร่ีเดิมเส่ือมสภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ชน-วุฒิ เตชะศิริอภิวัฒน์ (2554) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เพราะแบตเตอรี่เดิมเสื่อมสภาพ เช่นกัน 

ใครมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์มากที่สุดคือตนเอง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนวุฒ ิ 

เตชะ ศิริอภิวัฒน์ (2554) พบว่า ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจซือ้แบตเตอร่ีมากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานขาย 

ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต์ในช่วงฤดูกาลที่ไม่แน่นอน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ท่ีนํามาเปรียบเทียบแต่อย่างใด เน่ืองจากการศึกษาท่ีนํามาเปรียบเทียบไม่ได้ศึกษาช่วงฤดูกาลท่ีได้เปล่ียนแบตเตอรี่บ่อย

ท่ีสุด 

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักเลือกซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอร่ีท่ัวไป สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของชนวุฒิ เตชะศิริอภิวัฒน์ (2554) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซ้ือแบตเตอรี่มากท่ีสุดท่ีร้านจําหน่าย

แบตเตอร่ีโดยตรง เช่นกัน 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลก่อนการซ้ือแบตเตอรี่จากประสบการณ์ของตนเอง มีเหตุผลใน           

การตัดสินใจซ้ือคือ มีการรับประกันคุณภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธาสินี จันทร์ทนดํา (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแบตเตอร่ีของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลส่วนใหญ่ คือ จากประสบการณ์ของตนเอง เหตุผลสําคัญต่อการตัดสินใจ

ซ้ือคือ อายุการใช้งาน เช่นกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 
จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

พบว่า ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากที่สุดเป็นลําดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของพิธาวัชร์ อภิ-โชติทวีฉัตร์ (2557) สุรกฤษฏ์ นาทธราดล (2555) และชนวุฒิ เตชะศิริอภิวัฒน์ (2554) พบว่า ผู้บริโภค
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ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นลําดับแรก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธาสินี จันทร์ทนดํา 

(2554) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญลําดับแรก คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่า เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ 

คือ การรับประกันคุณภาพ  อีกท้ังจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ  

การตัดสินใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 

แบตเตอรี่ทนทานใช้งานได้ยาวนาน มีมาตรฐานรับรอง และรับประกันคุณภาพแบตมากกว่า 1 ปี ตามลําดับ ดังน้ัน ผู้ผลิต

แบตเตอรี่รถยนต์ควรปรับปรุงอายุการใช้งานของแบตเตอร่ีให้มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน และมีการขยายระยะเวลา

การรับประกันคุณภาพให้มากกว่าเดิม เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงคุณภาพของตัวสินค้าอย่างแท้จริง เพื่อจะทําให้ลูกค้า  

เกิดความม่ันใจในคุณภาพสินค้า ควรเน้นมาตรฐานในการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิต  การตรวจสอบคุณภาพ       

ไปพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์เพื่อให้มีความหลากหลาย และให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  

ด้านราคา 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อแบตเตอรี่

รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มีป้ายบอกราคา

ชัดเจน ไม่มีการคิดค่าบริการติดต้ัง และตีแลกแบตเตอร่ีเก่าให้ราคาสูง ตามลําดับ ดังนั้น ผู้จําหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์ 

ควรกําหนดราคาที่เป็นมาตรฐานท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดของแบตเตอรี่และยี่ห้อแบตเตอรี่ และตั้งราคาไม่แตกต่างจาก

คู่แข่งมากนัก เพื่อการแข่งขันในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงควรจัดให้มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน เพ่ือให้ลูกค้า

สามารถประเมินราคาในการตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ีไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ท่ีแสดงออกมาอย่าง

ชัดเจน เพราะจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่เป็นไปตามท่ีตกลงราคาไว้ต้ังแต่ต้น ซึ่งส่งผลให้ความน่าเช่ือถือของร้านนั้น ๆ  

ลดลงได้ และควรมีส่วนลดในลักษณะตีแลกแบตเตอรี่เก่าท่ีให้ราคาสูง เพ่ือทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้ส่วนลดมากกว่าร้านอื่น ๆ 

ด้านการจัดจําหน่าย 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอรี่

ท่ัวไป  และมีเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ 3 ลําดับแรก คือ มีการรับประกันคุณภาพ  ร้านค้าม ี            

ความน่าเช่ือถือ และพนักงานขายเป็นกันเองและให้คําแนะนําดี ตามลําดับ  อีกท้ังจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยของ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ท่ีจอดรถกว้างขวาง

สะดวกสบาย ทําเลท่ีต้ังของร้านสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ และร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด ตามลําดับ  

ดังน้ัน ควรมีการปรับปรุงร้านค้าตัวแทนจําหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ดูน่าเช่ือถือและเกิดความรวดเร็วใน

กระบวนการการให้บริการลูกค้า เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในสังคมท่ีเร่งรีบในปัจจุบัน ควรมีความสะดวกต่อการเดินทางมา
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ใช้บริการ มีท่ีจอดรถกว้างขวาง มีความเป็นระเบียบและสะอาดของพื้นท่ีให้บริการ ควรมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มี

ความสุภาพและมีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการเดินทางมาใช้บริการ ควรมีจํานวนร้านค้าที่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงเวลาในการให้บริการที่ครอบคลุมเวลาว่างของแต่ละอาชพีของผู้บริโภค เพ่ือเพิ่มความสะดวก

ใหกั้บผู้บริโภคทุกระดับ 

ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน

การซ้ือแบตเตอรี่รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง มีการให้ส่วนลด  

และมีบริการตรวจเช็คตามระยะ ตามลําดับ  ดังน้ัน ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรร่วมกันทําการส่งเสริมการตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อสินค้า โดยเฉพาะในเร่ืองบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อทําให้

ลูกค้าเกิดความสบายใจเมื่อได้ใช้แบตเตอรี่ย่ีห้อน้ันๆ อีกท้ังยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะเพศ

หญิงท่ีตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยเป็นสําคัญ ควรมีการออกโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภค 

และควรมีบริการตรวจเช็คแบตเตอร่ีและระบบไฟรถยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีไม่ค่อยได้มีเวลา

บํารุงรักษารถยนต์โดยเฉพาะผู้บริโภคในสังคมเมือง ซึ่งการส่งเสริมการตลาดควรคํานึงถึงเร่ืองฤดูกาล เน่ืองจาก         

การบริโภคแบตเตอรี่รถยนต์มีแนวโน้มว่าฤดูหนาวคือฤดูกาลขาย และควรคํานึงถึงเรื่องเพศ และประเภทรถท่ีผู้บริโภคใช้

ด้วย เน่ืองจากมีผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกัน 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคตามเพศ 

เพศชาย 

หากต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ควรออก

แบตเตอรี่รถยนต์สําหรับรถกระบะ (รถปิคอัพ) ท่ีเป็นประเภทแบตเตอร่ีน้ํา ซ่ึงควรมีความทนทานเป็นหลัก อีกท้ังควรจัดให้

มีการส่งเสริมการตลาดด้วยของแถมท่ีเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์ เช่น น้ํามันเอนกประสงค์ ชุดประแจ ชุดไขควง  

และผ้าชามัวร์ เป็นต้น และในการทําการตลาดสําหรับผู้บริโภคเพศชายนั้น ควรทําการตลาดท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอร่ีท่ัวไป 

ศูนย์จําหนา่ยแบตเตอรี่ของบริษัทผู้ผลิต และอู่ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์โดยเฉพาะ 

เพศหญิง 

หากต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ควรออก

แบตเตอรี่รถยนต์สําหรับรถเก๋งท่ีไม่ต้องดูแลรักษาหรือดูแลรักษาน้อย ซ่ึงควรมีความทนทานและสามารถแจ้งเตือนก่อน

หมดอายุได้ด้วย อีกทั้งควรจัดให้มีบริการเปล่ียนแบตเตอรี่นอกสถานท่ีเพ่ือความสะดวก และในการทําการตลาดสําหรับ

ผู้บริโภคเพศหญิงน้ัน ควรทําการตลาดท่ีร้านจําหน่ายแบตเตอรี่ท่ัวไป ศูนย์บริการมาตรฐาน และอู่ซ่อมรถยนต์ โดย       

ผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านพนักงานขายจะมีแนวโน้มได้ผลดีที่สุด 
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3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคตามประเภทรถยนต์ของผู้บริโภค 

กลุ่มรถเก๋ง 

หากต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มรถเก๋ง ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์

ควรออกแบตเตอรี่รถยนต์ท่ีไม่ต้องดูแลรักษาหรือดูแลรักษาน้อย ซ่ึงแบตเตอรี่แห้ง (SMF) จะเหมาะกับผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์

กลุ่มนี้มากท่ีสุด อีกท้ังควรทําการตลาดผ่านพนักงานขายจะมีแนวโน้มได้ผลดีท่ีสุด  นอกจากนั้นผู้จําหน่ายแบตเตอรี่

รถยนต์ควรมีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซ่ึงรวมไปถึงการให้บริการนอกสถานที่

หลังจากการซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์แล้ว อีกท้ังควรมีช่องทางการชําระเงินที่หลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตาม

ความสะดวก เน่ืองจากผู้บริโภคในปัจจุบันถือเงินสดน้อยลง ส่วนใหญ่มักจะใช้บัตรเครดิตหรือเดบิต หรือแม้กระท่ังการโอน

เงินผ่านโทรศัพท์มือถือก็ตาม ซ่ึงหากผู้จําหน่ายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก็จะเกิดความพึงพอใจและ

เกิดความภักดี (Loyalty) ต่อร้านน้ันๆ ไปอีกนาน 

กลุ่มรถกระบะ รถตู้ 

หากต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มรถกระบะ ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายแบตเตอรี่

รถยนต์ควรออกแบตเตอร่ีรถยนต์ประเภทแบตเตอรี่นํ้า เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการดูแลรักษา

แบตเตอรี่ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้ว ซ่ึงผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์กลุ่มน้ีจะเน้นในเรื่องราคาแบตเตอร่ีเป็นหลัก ดังนั้นผู้จําหน่าย

แบตเตอรี่รถยนต์ควรให้ความสําคัญในการตั้งราคาให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่แต่ละประเภท และควรออกโปรโมชั่นใน

ลักษณะการลดราคา จะทําให้จูงใจผู้บริโภคกลุ่มน้ี อีกทั้งควรทําการโฆษณาผ่าน TV วิทยุ และสิ่งตีพิมพ์จะมีแนวโน้ม

ได้ผลดีท่ีสุด 
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