
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) 
 

จริายุ  ตณิวรรธนกลุ 
 
  
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนต์เอนกประสงค ์
(เอส ยู วี) พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ยู วี) และการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ย ูวี) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้รถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ  
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t – test และค่า F – test 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ  41 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่  50,001 - 60,000  บาท สถานภาพสมรส 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์เอนกประสงค์ (เอส ยู วี) ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัเร่ืองการประหยดัเช้ือเพลิงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสวยงามและความทนัสมยั มีการน า
เทคโนโลยขีบัเคล่ือนส่ีลอ้อตัโนมติั ความแขง็แรงและความคงทนของรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์ช่ือเสียง
ของยีห่อ้รถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ย ูว)ี และอตัราเร่งเคร่ืองยนต ์ดา้นราคา ให้ความส าคญัเร่ืองราคา 
ท่ีมีบริการเงินผอ่น/ไม่มีดอกเบ้ีย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัเร่ือง การจดัโชวร์ถยนต์ดึงดูด
ใจให้ซ้ือ ความสะดวกในการซ้ือ และศูนยบ์ริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญัเร่ืองมีบริการหลงั
การขาย การโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง การโฆษณาผ่านส่ือและจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ มีการ
ส่งเสริมการขาย มีพนกังานขายคอยแนะน าสินคา้อยา่งละเอียด และการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์
สปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ย ูวี) พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้อ Toyota  (Fortuner) ซ้ือ
รถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ย ูวี) ในราคา 1,100,001 - 1,200,000 บาท ขนาดของเคร่ืองยนต ์3,000 
CC เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือมีพื้นท่ีใช้สอยกวา้งขวาง สถานท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือโชวรู์ม ครอบครัวมี
อิทธิพลให้การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ความถ่ีในการซ้ือ 10 ปีข้ึนไป แนวโนม้ในการซ้ือคร้ังต่อไป ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์(เอส ย ูวี)และพฤติกรรม
การซ้ือแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ABSTRACT 

 The study on Factors Affecting Purchasing Choice of Sport Utility Vehicles (SUV) 

was conducted to investigate the consumer purchasing behavior of sport utility vehicles 

(SUV) and to inspect the significance of marketing mix factors affecting the consumer 

purchasing choice of sport utility vehicles (SUV).  The questionnaires were used to collect 

the data from the samples consisting 400 consumers of sport utility vehicles (SUV). 

 The study showed that the majority of the respondents were male, over 41 years old, 

graduated with Bachelor’s degree, were employed by private companies, earned a monthly 

income of 50,001- 60,000 Baht and were married. The study of the significance of marketing 

mix factors which affected the purchasing choice of sport utility vehicles (SUV) revealed as 

follows, according to the product aspect, the consumers placed the most emphasis on fuel 

saving, and on beautiful and modern cars, according to the price aspect, the consumers placed 

importance on the price range of sport utility vehicles (SUV), the installment plan/no interest 

and the price of the parts and accessories, according to the distribution channel aspect, the 

consumers stressed on diverse locations of distribution and service centers, according to the 

market promotion aspect, the consumers focused on the after-sales service, guarantee period 

and details from the salespersons. The study on the consumer purchasing behavior of sport 

utility vehicles (SUV) demonstrated that most of the respondents bought Toyota (Fortuner), 

the price range of sport utility vehicles (SUV) was 1,000,001-1,200,000 Bath with 3,000 CC 

car engine.  The purchasing reasons were that the car had sufficient space available for use, 

the respondents preferred to purchase the cars at showrooms, the families had the most 

influence on the purchasing decision and purchased every 10 years.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสูง ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจา้งงาน การพฒันาเทคโนโลยี รวมถึงการพฒันาอุตสาหกรรม ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก พลาสติก ยางเป็นต้นโดยรัฐบาลได้
วางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชีย จึงมีการผลกัดนัให้เกิดการรวมกลุ่มกนั
ของผูป้ระกอบการรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ นับเป็นอุตสาหกรรมท่ีเกิดการพฒันา และเป็นการใช้
เทคโนโลยขีั้นสูงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอะไหล่ช้ินส่วนไป
ถึงการประกอบเป็นตวัรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์ตลอดจนการบริการหลงัการขาย ทั้งการซ่อมบ ารุงและ
การบริการอะไหล่ เพื่อซ่อมหรือตกแต่ง 
 เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์เป็นยานพาหนะในการอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางไม่ว่าจะอยู่ในเขตชนบทหรือตัวเมืองและสามารถนั่งได้จ  านวนหลายคน 
เน่ืองจากมีพื้นใชส้อยท่ีกวา้งขวางและความหรูหราไม่เป็นรองรถเก๋งในระดบัเดียวกนัจึงเหมาะแก่ครอบครัว
ขนาดใหญ่ ท่ีไปได้ทุกท่ีพร้อมเดินทางได้ทุกสถานการณ์ ท าให้ได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคยุคใหม่ 
โดยเฉพาะคนท่ีชอบท่องเท่ียว 
 แนวโนม้รถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(suv) 
 แมว้า่รถเก๋ง และรถเพื่อการพาณิชยจ์ะยงัเป็น 2 ตลาดท่ีมีส่วนแบ่งสูงในตลาดรถยนตเ์มืองไทย แต่
รถยนต์ประเภท Non Sedan ซ่ึงมีทั้งรถยนตอ์เนกประสงค์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ลอ้ หรือ SUV และรถยนต์
อเนกประสงค์ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ หรือ MPV  กลับ กลายเป็นตลาดท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากยงัเป็นตลาดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง ท าใหแ้ต่ละค่ายพยายามเขา้มาจบัจองท่ีนัง่ในตลาดน้ี  
 สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ตลาดรถประเภท Non Sedan มีอตัราการเติบโตสูงก็เน่ืองจากวิถีชีวิตของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีชอบแสวงหาความแปลกใหม่ในการใชชี้วิต
ช่วงวนัหยุด ท าให้ประมาณการณ์กนัวา่ตลาดรถ Non Sedan ในปีน้ีจะเติบโตจากปีท่ีผา่นมาเท่าตวั คือเพิ่ม
จาก 40,000 คนั เป็น 84,000 คนั และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปีหน้า อนัเน่ืองมาจากการเข้ามา
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งไม่หยดุหยอ่น จากผูผ้ลิตนัน่เอง 
 ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้ประกอบการตดัสินใจช้ือ
รถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค ์เพื่อให้ผูป้ระกอบการน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการเขา้ถึงลูกคา้ ตลอดจนผลิตรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงคใ์ห้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ีสามารถน าขอ้มูลท่ีศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และน าไปใช้
จดัท าแผนกลยทุธ์ เพื่อใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์
 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์ของผูบ้ริโภค 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงคข์องผูบ้ริโภค 

 4. เพื่อศึกษาการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตส์ปอร์ต
เอนกประสงคข์องผูบ้ริโภค 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
 การศึกษาปัจจยัทางการตลาดของรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ของผูบ้ริโภคเพื่อให้บริษทัผู ้
จ  าหน่ายรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงคส์ามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัดงักล่าวไปใชป้รับปรุงและวางแผน
การตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่ม
ยอดขายรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค์ 
 2. พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ศูนยบ์ริการรถยนต ์ป้ัมน ้ามนั 

สมมติฐานของการวจิัย 
 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดแตกต่างกนั 

 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์สปอร์ต
เอนกประสงคแ์ตกต่างกนั 

  

กรอบแนวคดิ 
 ในการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์มีกรอบความคิดใน
การวจิยั ดงัน้ี 



 ตวัแปรอิสระ(Independent Variables)                ตวัแปรตาม(Dependent Variables) 

       

 

 
   
 
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(SUV)  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(SUV) จ านวน 400 
คนโดยการใช้สูตรการค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรไดจ้ากสูตร Taro Yamane ( 1970:727) 
  

 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
อาย ุ
เพศ 
รายได ้
อาชีพ 
ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ 

พฤตกิรรมการซื้อรถยนต์สปอร์ต
เอนกประสงค์ 

ยีห่อ้ท่ีซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์  

ขนาดของเคร่ืองยนต ์   

ดา้นราคาท่ีซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์

 ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ 

เหตผุลในการซ้ือ  

สถานท่ีซ้ือ         

แนวโนม้ในการซ้ือคร้ังต่อไป 

ความถ่ีในการซ้ือ 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  
มีลกัษณะค าถามปลายปิด (Close - Ended Questions) แบบเลือกตอบ  ส่วนท่ี 2 การให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยทางการตลาด โดยค าถามมีลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบใช้มาตราวดั 
Likert Scale โดยวดัจากไปซา้ย การใหน้ ้าหนกัคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาค (Interval Scale) ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์สปอร์ต
เอนกประสงค ์(SUV)   มีลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions 

สรุปผลการวิจยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม  
       ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอาย ุ 41 ปีข้ึนไป  รองลงมา คือ มีอายุ  36 - 40
ปี   การศึกษา ระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและต ่ากวา่ปริญญาตรี  อาชีพส่วน
ใหญ่เป็น บริษทัเอกชน  รองลงมา คือ  กิจการส่วนตวั /พนกังานรัฐวิสาหกิจ  /ขา้ราชการ/นกัศึกษาและ
อาชีพอ่ืน ๆ   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า  50,001 - 60,000  บาท  รองลงมาคือ  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  รองลงมาคือ  มีสถานภาพ
โสด และ มีสถานภาพหยา่ร้าง ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัทางการตลาด ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์สปอร์ต
เอนกประสงค ์(เอส ย ูว)ี และการทดสอบสมมติฐาน ท าใหผู้ว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด ดงันั้น
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายควรให้ความส าคญัและด าเนินกิจกรรมเจาะกลุ่มเพศชายท่ีเป็นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
มากท่ีสุดเพื่อเป็นการสร้างปริมาณลูกคา้ใหม้ากข้ึน 
 2.ปัจจยัทางดา้นการตลาดพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการซ้ือเร่ือง การประหยดัเช้ือเพลิงในการขบัข่ีมากท่ีสุด และรองลงมา คือเร่ืองความสวยงามและความ
ทนัสมยั ดงันั้นผูผ้ลิต รถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีประหยดัน ้ ามนั และการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกให้สวยงาม เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้อีกดว้ย 

 3.พฤติกรรมการซ้ือดา้นราคาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ย ูวี) 
มากท่ีสุดในราคา  1,100,001 - 1,200,000 บาท ดงันั้น ผูผ้ลิตรถยนตส์ปอร์ตเอนกประสงค ์(เอส ย ูวี) ควร
ด าเนินการผลิตในราคา 1,100,001 - 1,200,000 บาท 
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