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บทคดัยอ่ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น  ระหว่างยี่ห้อ Honda และ 

Toyota และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น  ระหว่างยี่ห้อ 

Honda และ Toyota ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

 โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยั  กล่าวคือ  เป็นกลุ่มประชากรในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาจาก

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้ใชร้ถยนต์ญ่ีปุ่น  เป็นจาํนวน 400 คน  วิธีดาํเนินการวิจัย  ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey  

research )  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง ( 

Purposive  sampling )  เป็นการเลอืกตวัอยา่งใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาหรือเร่ืองท่ีวิจยั  ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุดกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 

2553 จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ยีห่้อระหว่าง Honda และ Toyotaของกลุ่มตวัอยา่ง มีการใช้

รถยนตย์ีห่้อโตโยตา้มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตมื์อหน่ึง เป็นรถยนตป์ระเภทรถเก๋งมากท่ีสุด โดยตนเอง เป็นผูท่ี้

มีอิทธิพลต่อการซ้ือมากท่ีสุด ส่ือโทรทศัน์มีอิทธิพลต่อการซ้ือมากท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการขบัไปทาํงาน

มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชง้านมากกว่า 5 วนั โดยส่วนใหญ่เป็นการขบัในเมือง โดยยีห่้อโตโยตา้เป็นยี่ห้อท่ีตอ้งการ

เปลี่ยนมาใชใ้นคร้ังต่อไปมากท่ีสุด ราคารถยนต์ท่ีตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด คือ 600,001 - 900,000 บาท ปัจจัยดา้น

ผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  

 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Honda และ 

Toyota พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลมากในดา้น

ผลิตภณัฑ ์รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นราคา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 
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 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  กรณีศึกษา : รถยนตย์ีห่อ้ Honda 

และ Toyota  ในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ผูศึ้กษาใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆท่ีมีส่วนช่วย

ผลกัดนัใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สามารถสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยความ

กรุณา และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆ ท่าน ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งยิง่สาํหรับ อาจารยภ์าวิณี  กาญจนาภา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษา ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ี

ทาํงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งดี  และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ และ 

อาจารย ์ ดร.เกริกฤทธ์ิ  อมัพะวตั ท่ีสละเวลาเป็นกรรมการสอบวิจยัในคร้ังน้ี  ซ่ึงทุกท่านไดใ้ห้

แนวคิด คาํแนะนาํทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาในระหว่างการทาํงานวิจยั ผูว้ิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพ่ือนๆ และนอ้งๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คอยให้

คาํปรึกษา คอยใหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือเสมอมา  ทาํใหง้านวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน และสาํเร็จลุล่วงตามท่ีตั้งใจไว ้  

 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ใหค้าํปรึกษา และใหค้วาม

ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 การคมนาคมถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการใชชี้วิตประจาํวนัและยงัมีบทบาทสาํคญัต่อสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเป็นอยา่งมากเพราะใชใ้นการติดต่อส่ือสารโดยใชพ้าหนะในการ

เดินทางซ่ึงมีทั้งทางนํ้ าทางบกและทางอากาศทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีกาํลงัพฒันา

ต่างก็ลว้นตอ้งการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาการคมนาคมเหล่าน้ีใหมี้ความทนัสมยัเพ่ือความ

ไดเ้ปรียบทางการส่ือสารอีกทั้งยงัส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กในท่ีน้ีการคมนาคม

ทางบกถือเป็นการคมนาคมท่ีมีบทสาํคญัอยา่งมากเพราะถือเป็นพ้ืนฐานทางดา้นการคมนาคม

โดยเฉพาะทางรถยนตไ์ม่ว่าจะเป็นรถยนตส่์วนตวัหรือรถยนตป์ระจาํทางคนส่วนใหญ่ใชร้ถยนตใ์น

การเดินทางไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางไปทาํงานไปโรงเรียนไปจบัจ่ายซ้ือของทาํธุรกรรมต่างๆฯลฯ

ซ่ึงอาจจะกล่าวไดเ้ลยว่ารถยนตไ์ดถื้อเป็นปัจจยัท่ี 5 ของการใชชี้วิตประจาํวนัไปแลว้โดยจะเห็นได้

จากเกือบทุกครัวเรือนในประเทศต่างลว้นมีรถยนตส่์วนตวัไวใ้ชใ้นการเดินทางแต่ในสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยณสถานการณ์ปัจจุบนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตจึ์งตอ้งมีความละเอียด

รอบคอบมากข้ึน 

  ประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นประเทศชั้นนาํทางดา้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเ์พราะสามารถ

พฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆทางด้านการผลิตได้อยู่ตลอดเวลาจนเป็นท่ียอมรับจาก

หลายๆประเทศทัว่โลกประเทศไทยถือเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีนาํเขา้รถยนต์จากประเทศญ่ีปุ่นอยา่ง

แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบรนด์ของ  Honda และ Toyota เพราะประชากรในประเทศไทย

ใหค้วามสนใจและใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก 
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ฮอนด้า  มอเตอร์ 

  ฮอนดา้ มอเตอร์ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกัดเร่ิมดาํเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยเม่ือปี 2526ซ่ึงนบัเป็นผูผ้ลิตรถยนตท่ี์เขา้มาดาํเนินธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ไทยรายหลงัๆ โดยมีอายเุพียงสองทศวรรษปัจจุบนัฮอนดา้นับเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรถยนตน์ัง่รายใหญ่

ท่ีสุดของประเทศมีการเติบโตของยอดจาํหน่ายท่ีรวดเร็วโดยยอดจาํหน่ายตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการจนถึง

ปี 2549รวมกว่า 640,000 คนัดว้ยความมุ่งมัน่ในการใหค้วามพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ปัจจุบนัมีผู ้

จาํหน่ายรวม 123 แห่งกระจายอยู่ทัว่ประเทศแถบทุกจงัหวดัเพ่ือให้ครอบคลุมการให้บริการลูกคา้

อยา่งทัว่ถึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและความนิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของ

ผูบ้ริโภค 

  นอกเหนือจากการผลิตรถยนตน์ั่งเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศฮอนดา้ยงัเห็นความสาํคญั

ในการใชเ้ป็นฐานในการผลิตรถยนต์นั่งเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคน้ี อนัเป็น

การสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศอีกทางหน่ึงดว้ยซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกทั้งในรูปของรถยนต์สาํเร็จรูป

และช้ินส่วน 50,226 ลา้นบาทในปี 2549 

 

เกีย่วกบัฮอนด้า 

  ฮอนด้า มอเตอร์ (Honda Motor) ก่อตั้งเม่ือ 24 กันยายน พ.ศ. 2492 โดยนายโซอิจิโร่ 

ฮอนดะ เร่ิมรุกตลาดโลกโดยการผลิตจกัรยานยนต ์Honda เร่ิมประสบความสาํเร็จจากรถยนตรุ่์นท่ีมี

ช่ือว่า ฮอนดา้ ซีวิค โดยเร่ิมออกขายในปี พ.ศ. 2515 และ ฮอนดา้แอคคอร์ด ในปี พ.ศ. 2519 ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2529 ฮอนดา้ ไดไ้ปเปิดรถยี่ห้อใหม่ในสหรัฐอเมริกา คือ แอคิวร่า ซ่ึงเป็นยี่ห้อรถญ่ีปุ่น

รายแรกท่ีไปเปิดรถยี่หอ้ใหม่ในอเมริกา บริษทัฮอนดา้ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั เร่ิมดาํเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยเม่ือปี  2526 ซ่ึงนับ เป็นผู ้ผ ลิตรถยนต์ท่ี เข้ามาดําเนินธุรกิจ ในธุรกิจ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรายหลงั ๆ โดยมีอายเุพียงสองทศวรรษ ปัจจุบนั Honda นับเป็นหน่ึงใน

ผูผ้ลิตรถยนตน์ั่งรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ มีการเติบโตของยอดจาํหน่ายท่ีรวดเร็วโดยยอดจาํหน่าย

ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการจนถึงปัจจุบนั 

งานขาย 

  ปัจจุบนัฮอนดา้มีโชวรู์มรถยนตร์วม 123 แห่งทัว่ประเทศและอนาคตอนัใกลมี้แผนท่ีจะ

ขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ม่ตอ้งเดินทางไกลอีกต่อไปซ่ึงท่ีโชวรู์

มของเราท่านจะไดพ้บกบัรถยนตฮ์อนดา้รุ่นล่าสุดพนกังานใบหนา้ยิม้แยม้เป็นมิตรท่ีพร้อมใหข้อ้มูล

ผลิตภณัฑอ์ยา่งรอบดา้นและซ่ือสตัยจ์ริงใจแก่ลูกคา้ทุกคนรถทดสอบท่ีพร้อมขบัทนัทีหลงัแจง้ความ
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จาํนงและท่ีลูกคา้มัน่ใจไดเ้ต็มเป่ียมว่าคาํสัง่ซ้ือของตนจะไดรั้บการดาํเนินขั้นตอนและส่งมอบอยา่ง

รวดเร็วและตรงเวลา 

  ฮอนด้าปรารถนาให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้ามีขั้นตอนท่ีเรียบง่ายและเป็น

ประสบการณ์ท่ีน่าภาคภูมิใจยิ่งข้ึนดว้ยเหตุน้ีเราจึงแนะนาํบริการใหม่เพ่ิมเติมอยา่งสมํ่าเสมอ อาทิ 

บริการเช่าซ้ือฮอนดา้ลีสซ่ิงซ่ึงอนุมติัสินเช่ือใหลู้กคา้อยา่งรวดเร็วและมีรูปแบบการเช่าซ้ือให้เลือก

อย่างหลากหลายรวมทั้งบริการทาํประกนัภยัท่ีให้ประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าเป็นพิเศษ จากบริษัท 

เอช ซี ทีอินชวัรันส์โบรเกอร์ จาํกดัซ่ึงมีสายสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกับบริษทัประกนัภยัชั้นนาํหลาย

แห่งนอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถนาํรถเก่ามาแลกซ้ือรถใหม่หรือรถเก่าคุณภาพดีท่ีออโต เทอเรซของ

ฮอนดา้ โดยมัน่ใจไดว้่ารถของท่านจะไดรั้บการประเมินราคาแลกซ้ือท่ีเป็นมาตรฐานพร้อมการ

รับประกนั เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตรในกรณีท่ีเป็นการแลกซ้ือรถฮอนดา้มือสอง 

 

งานบริการ 

  ท่ีศูนยบ์ริการฮอนดา้ทุกแห่งลูกคา้จะไดรั้บการตอ้นรับอย่างอบอุ่นทนัทีจากท่ีปรึกษา

ฝ่ายบริการและเจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้าของเราเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับรถยนต์โดยไม่

เสียเวลาลูกคา้สามารถมัน่ใจไดว้่าทุกปัญหาจะไดรั้บการดูแลแกไ้ขจากเจา้หนา้ท่ีผูช้าํนาญการของ

ฮอนดา้ซ่ึงไดรั้บการฝึกมาอยา่งดีทั้งในดา้นทฤษฏีและปฏิบติัพนกังานทุกคนพิถีพิถนัในทุกขั้นตอน

การซ่อมบาํรุงรถยนต์อีกทั้งใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัและอะไหล่ของฮอนดา้ท่ีสาํคญักว่านั้นพนกังาน

ของเราพร้อมปฏิบัติตามความปรารถนา และน้อมรับคาํแนะนําของลูกค้าอย่างเต็มท่ีน่ีเป็นแนว

ปฏิบติัท่ีเรายึดถือเสมอมาเพ่ือจะไดส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสอดคลอ้งลงตวักบัความ

ตอ้งการของลูกคา้เพ่ือใหไ้ดรั้บความพึงพอใจระดบัสูงสุด 

  เราตระหนักว่าเวลาของลูกค้ามีค่ายิ่งด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงนําเสนอบริการเร่งด่วน 

“ฟาสต์เทค” (Fast Tech) ท่ีให้ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใช้จ่าย ภายใตส้โลแกน เร็ว

ถูกใจโดยงานแต่ละรายการจะใช้เวลา ภายใน 30 นาทีฮอนด้ามีระบบการจัดการด้านอะไหล่ท่ี

สมบูรณ์และจดัส่งอย่างรวดเร็วเพ่ือใหศู้นยบ์ริการฮอนดา้ทุกแห่งมีช้ินส่วนอะไหล่เพ่ือรอให้บริการ

อยา่งเป็นระบบโดยการใชอ้ะไหล่แทเ้ป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้ 
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  นอกจากอะไหล่แท้คุณภาพสูงแลว้ฮอนด้ายงัมีอะไหล่ “แฮมพ”์ ซ่ึงเป็นอะไหล่ราคา

ประหยดัแต่ยงัคงคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานตรงตามอายุการใชง้านตามตารางการ

บาํรุงรักษาซ่ึงอะไหล่ทุกช้ินรับประกนั 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตร 

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานท่ี 24 ชั่วโมง (Honda 24 hr Roadside Assistance) 

เป็นบริการท่ีฮอนด้ามอบให้แก่ผูใ้ช้รถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นโดยจะไดรั้บสิทธิพิเศษฟรีในการเป็น

สมาชิกในระยะเวลารับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ซ่ึงบริการช่วยเหลือน้ีมีจุดให้บริการ

กว่า 580 แห่งทั่วประเทศสามารถให้บริการภายในเวลาเพียง 30 - 45 นาทีเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ

โดยรวมให้แก่ลูกคา้ทั้งน้ีฮอนดา้นับเป็นผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศไทยรายแรก ๆ ท่ีเสนอบริการน้ี 

 

ฝ่ายผลติ 

  สู่ความเป็นผูน้าํดา้นการผลิตรถยนต ์โดยการสรรคส์ร้างยนตรกรรมท่ีสูงล ํ้าดว้ยคุณภาพ 

ฮอนดา้ไม่หยดุย ั้งในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ในประเทศไทยโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนดา้จึงไดก่้อตั้งข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2539 ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจ

นะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บนเน้ือท่ี 300 ไร่ นับเป็นโรงงานท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตอนัทนัสมยั

และครบวงจรแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตสูงสุด 120,000 

คนัต่อปี โดยผลิตรถยนตฮ์อนดา้รุ่นต่างๆ เพ่ือจาํหน่ายในประเทศไทยและการส่งออก อาทิ ซิต้ี, ซี

วิค, แอคคอร์ด และซีอาร์-วี 

 

ขั้นตอนผลติ 

  1. ป๊ัมข้ึนรูปช้ินส่วน  2. เช่ือมประกอบตัวถงั  3. พ่นสีและตรวจสอบคุณภาพสี  4. 

ประกอบเคร่ืองยนต ์    5. ปรับแต่งเส้ือสูบฝาสูบ 6. ประกอบช้ินส่วน  7. ตรวจสอบคุณภาพรถยนต ์

 

รุ่นรถ 

  1. แจ๊ซ2. ซิต้ี3. ซีวิค4. แอคคอร์ด 5. ซีอาร์- วี  6. สตรีม  7. โอดิสซีย8์. S 2000   

9. ซีวคิไฮบริด 
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เคร่ืองยนต์  เคร่ืองยนต์ i-VTEC 

  หน่ึงในเคร่ืองยนต์ตระกูล VTEC รุ่นล่าสุด i-Series วิวฒันาการอีกขั้นของเทคโนโลย ี

VTEC โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างเคร่ืองยนต์ VTEC (Variable Value Timing and Lift 

Electronic Control) และเทคโนโลยี VTC (Valve Timing Control) ให้การเผาไหมท่ี้สมบูรณ์แบบ 

ทรงพลงั ให้อตัราส้ินเปลือง นํ้ ามนัเช่ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย

เทคโนโลยี LEV (Low Emission Vehicle) ของฮอนดา้ท่ีช่วยลดปริมาณมลพิษในไอเสียในอากาศ

ไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงผา่นมาตรฐาน EU2000 และดีกว่าค่ามาตรฐานปัจจุบนัถึง80% 

 

โตโยต้า มอเตอร์ 

  โตโยต้า มอเตอร์(Toyota Motor) เร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) 

เม่ือบริษทัผลิตเคร่ืองทอผา้โตโยดะนาํโดยคีชิโระโตะโยะดะไดท้าํการตั้งแผนกใหม่ในปี พ.ศ. 2477 

(ค.ศ. 1934) เพ่ือทุ่มเทให้กับการพฒันาเคร่ืองยนต์ Type A ซ่ึงได้นําไปใช้ใน Model A1 ซ่ึงเป็น

รถยนตน์ัง่คนัแรกของบริษทัในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) และรถบรรทุก G1 ในเดือน

กรกฎาคมปีเดียวกนั ซ่ึง Model A1 ไดพ้ฒันามาผลิตเพ่ือการคา้เต็มรูปแบบซ่ึงคือ Model AA ในปี 

พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936)  โตโยตา้มอเตอร์เป็นผูผ้ลิตรถยนตอ์นัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่น และเป็นอนัดบัหน่ึง

ของโลก ซ่ึงโตโยตา้มีความสามารถในการผลิตรถไดป้ระมาณแปดลา้นคนัต่อปี และเป็นบริษทัท่ีให้

กาํเนิด ระบบการผลิตแบบโตโยตา้(Toyota Production System:TPS) และ วิถีแห่งโตโยตา้(Toyota 

Way) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

 

จุดเร่ิมต้น 

  โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรช่ัน เร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) เม่ือ

บริษทัผลิตเคร่ืองทอผา้โตโยดะนาํโดยคีชิโระโตะโยะดะไดท้าํการตั้งแผนกใหม่ในปี พ.ศ. 2477 

(ค.ศ. 1934) เพ่ือทุ่มเทให้กับการพฒันาเคร่ืองยนต์ Type A ซ่ึงได้นําไปใช้ใน Model A1 ซ่ึงเป็น

รถยนตน์ัง่คนัแรกของบริษทัในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) และรถบรรทุก G1 ในเดือน

กรกฎาคมปีเดียวกนั ซ่ึง Model A1 ไดพ้ฒันามาผลิตเพ่ือการคา้เต็มรูปแบบซ่ึงคือ Model AA ในปี 

พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) 
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ผลการดําเนินงานของโตโยต้า 

  ในปี พ.ศ. 2549 โตโยต้าได้ถูกจัดลาํดับโดยนิตยสาร Fortune ให้เป็นบริษัทผูผ้ลิต

รถยนต์อนัดบัสองของโลก รองจากบริษทั GM และในปี พ.ศ. 2550 โตโยตา้ก็สามารถทาํยอดขาย

ทัว่โลกไดสู้สีกบั GM[1]แต่ท่ีน่าสนใจก็คือผลการดาํเนินงานในเชิงกาํไรของโตโยตา้เพียงบริษัท

เดียว มีมากกว่า บริษัท  GM รวมกับ  Ford และ Chrysler ซ่ึงแสดงให้ เห็ น ว่าโตโยต้ามีผล

ประกอบการท่ีดีมาก ซ่ึงจากหนังสือ วิถีแห่งโตโยตา้ ไดส้รุปว่าสาเหตุท่ีโตโยตา้สามารถดาํเนิน

ธุรกิจไดดี้เพราะการใชร้ะบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีคิดคน้โดยโตโยตา้ ท่ีมีช่ือว่า ระบบการ

ผลิตแบบโตโยต้า ท่ีประกอบด้วยการดําเนินการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time) และการ

ดําเนินการด้านการบริหารคุณภาพ (Kaizen) ตลอดจนมีการดําเนินการตามปรัชญาท่ีมั่นคง 

(Consistant Purpose) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการดาํเนินการตามวิถีแห่งโตโยตา้(Toyota Way) 

  โตโยตา้ เร่ิมตน้ให้บริการดว้ยผูแ้ทนจาํหน่ายเพียง 13 แห่ง และไดเ้พ่ิมจาํนวนข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองในตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี โดยในปัจจุบนัโตโยตา้มีจาํนวนผูแ้ทนจาํหน่ายถึง 119 แห่ง 

292 โชวรู์ม ทัว่ประเทศ ซ่ึงพร้อมใหบ้ริการทุกพ้ืนท่ี 

 

เกีย่วกบัโตโยต้า 

  แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆมาใช้กับเคร่ืองยนต์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีข้ึนรวมถึงการนาํเช้ือเพลิงประเภทใหม่ ๆ เช่นพลงัไฟฟ้า และก๊าซ

ธรรมชาติเขา้มาทดแทนการใชน้ํ้ ามนัแต่สุดทา้ยดูเหมือนว่าส่ิงเหล่าน้ียงัมีขอ้จาํกดัของการใชง้าน

และยงัไม่สมบูรณ์แบบท่ีจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นรถยนต์เพ่ือส่ิงแวดล้อม หรือ

GREENER CAR 

  โตโยตา้เปิดโลกทศัน์แห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ดว้ยการคิดคน้นวตักรรมของขุมพลงั

แบบใหม่ท่ีเรียกว่าไฮบริด (HYBRID)หรือเคร่ืองยนตลู์กผสมเทคโนโลยหีลกัของระบบไฮบริด คือ 

การผสานการทาํงานระหว่างเคร่ืองยนต์สนัดาปภายในกบัมอเตอร์ไฟฟ้าจึงมีความยอดเยีย่มทั้งใน

ดา้นอตัราความส้ินเปลืองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีต ํ่าการลดค่ามลพิษในไอเสียท่ีดีกว่าเคร่ืองยนต์สันดาป

ภายในทัว่ไปและสามารถนาํมาใชง้านไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั จากการทดสอบภายใตแ้นวคิดท่ีว่า

WELL-TO-WHEELซ่ึงเป็นการวดัค่าประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงโดยรวม การทดสอบน้ีเป็นดชันี

ท่ีดีในการระบุใหเ้ห็นถึงตน้ทุนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจากกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงนบัตั้งแต่

การนาํวตัถุดิบมาแปรสภาพ ความสะดวกในการจดัเก็บเช้ือเพลิงจนถึงกระบวนการนาํเช้ือเพลิงไป
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ใช้ในการขับเคล่ือน ซ่ึงจุดน้ีหลายคนมองขา้มไปโดยผลการทดสอบพบว่ารถยนต์ไฮบริด ซ่ึงใช้

เคร่ืองยนตเ์บนซินกบัมอร์เตอร์ไฟฟ้ากลบัมีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงโดยรวม ดีกว่ารถยนตท่ี์ใช้

เคร่ืองยนต์ดีเซลเคร่ืองยนต์เบนซิน หรือการใช้พลงังานไฟฟ้าในการขับเคล่ือนเพียงอย่างเดียว

นอกจากนั้น จากการทดสอบของรัฐบาลญ่ีปุ่นเม่ือเปรียบเทียบกบัรถยนตท่ี์ใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซิน ซ่ึง

มีความจุกระบอกสูบ 1500 ซีซีในระดับเดียวกันแล้ว รถยนต์โตโยต้าพรีอุสซ่ึงใช้เทคโนโลยี

เคร่ืองยนต์แบบไฮบริดมีความส้ินเปลืองนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 28 กิโลเมตร/ลิตร น้อยกว่าเคร่ืองยนต์

สนัดาปภายใน มากกว่า 1 เท่าตวัและมีระดบัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นไอเสีย ตํ่ากว่าถึง 50 %  

  โตโยต้าสามารถบรรลุถึงผลสาํเร็จดว้ยการเป็นผูผ้ลิตรถยนต์รายแรกของโลกท่ีผลิต

รถยนตน์ัง่แบบไฮบริดออกสู่ตลาดโลก โดยเปิดตวัพรีอุส (PRIUS) ในเดือนธนัวาคมปี 2540 ก่อนท่ี

จะฉลองความสาํเร็จเม่ือแนะนาํเขา้สู่ตลาด ดว้ยยอดการจาํหน่ายรถยนตรุ่์นพรีอุสครบ100,000 คนั 

เม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2545  

  รถยนต์ระบบไฮบริดจึงเปรียบเสมือนกับเป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างรถยนต์ยุค

ปัจจุบนัท่ีมีเคร่ืองยนตส์นัดาปภายในท่ีใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงกบัยคุแห่งความลํ้าหนา้ทางเทคโนโลยขีอง

รถยนตย์คุใหม่แบบเคร่ืองยนตร์ะบบไฮบริดท่ีเป็นGREENER CARอยา่งแทจ้ริง 

รุ่นที่กาํลงัผลติอยู่ในปัจจุบัน (ในประเทศไทย)  

1. รถยนตซี์ดานขนาดใหญ่ โตโยตา้คมัร่ี (Toyota Camry) 

2. รถยนตซี์ดานขนาดกลาง ท่ีผสมผสานระหว่างมอเตอร์ – เคร่ืองยนตซี์ดาน โต

โยตา้คมัร่ี ไฮบริด (Toyota Camry) 

3. รถยนตซี์ดานขนาดกลาง โตโยตา้ โคโรลล่า อลัติส (Toyota Corolla Altis) 

4. รถยนตซี์ดานขนาดเลก็ โตโยตา้ วีออส (Toyota Vios) 

5. รถยนตแ์ฮตซแ์บค5 ประตูขนาดเลก็ โตโยตา้ ยาริส (Toyota Yaris) 

6. รถยนตบ์รรทุกขนาดเลก็ โตโยตา้ไฮลกัซ ์วีโก ้(Toyota Hilux Vigo) 

7. รถตู ้โตโยตา้ไฮเอซ (Toyota Hiace) 

8. รถตู ้โตโยตา้ คอมมิวเตอร์ (Toyota Commuter) 

9. รถตู ้โตโยตา้ เวนจูร่ี (Toyota Ventury) 

10. รถยนตอ์เนกประสงค ์MPV โตโยตา้วิช (Toyota Wish) 

11. รถยนตอ์เนกประสงค ์MPV โตโยตา้ อินโนว่า (Toyota Innova) 

12. รถยนตอ์เนกประสงค ์MPV ขนาดเลก็ โตโยตา้อแวนซ่า (Toyota Avanza) 
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13. รถยนตอ์เนกประสงค ์SUV โตโยตา้ฟอร์จูนเนอร์ (Toyota Fortuner) 

ตารางท่ี 1 ตารางยอดขายรถยนตป์ระเทศไทย ปี 2552 

 

ยีห้่อ ปี 2552 ปี 2551 อตัราเตบิโต (%) ส่วนแบ่งตลาด

ปี 2552 (%) 

โตโยตา้ 100,747 106,853 -5.7 43.80 

ฮอนดา้ 88,125 81,888 +7.6 38.31 

นิสสนั 9,539 7,641 +24.8 3.40 

มาสดา้ 7,641 4,183 +82.7 3.3 

มิตซูบิชิ 4,226 3,749 +12.7 1.8 

 

ตารางท่ี 2 ตารางรถยนตป์ระเภทซบัคอมแพกต ์

 

ยีห้่อ / รุ่น ปี 2552 ส่วนแบ่งตลาด (%) 

โตโยตา้ วีออส 49,522 40.7 

ฮอนดา้ซิต้ี 35,155 28.9 

ฮอนดา้แจ๊ซ 18,188 15.0 

โตโยตา้ ยาริส 9,199 7.6 

มาสดา้ 2 2,794 2.3 

 

ตารางท่ี 3 ตารางรถยนตป์ระเภทคอมแพกต ์

 

ยีห้่อ / รุ่น ปี 2552 ส่วนแบ่งตลาด (%) 

ฮอนดา้ ซีวิค 29,149 39.2 

โตโยตา้อลัติส 25,374 34.1 

นิสสนั ทีดา้ 5,154 6.9 

มาสดา้ 3 4,800 6.5 

มิตซูบิชิ แลนเซอร์ 2,994 4.0 
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ตารางท่ี 4  ตารางรถยนตป์ระเภทขนาดกลาง / รถหรู 

 

ยีห้่อ / รุ่น ปี 2552 ส่วนแบ่งตลาด (%) 

โตโยตา้คมัร่ี 12,214 48.4 

ฮอนดา้แอคคอร์ด 5,611 22.2 

นิสสนั เทียร์น่า 4,384 17.4 

เบนซ ์ซี-คลาส 1,634 6.5 

BMW ซีรีย ์3 877 3.5 

 

ตารางท่ี 5 ตารางรถยนตป์ระเภทรถเอนกประสงค ์SUV / PPV 

 

ยีห้่อ / รุ่น ปี 2552 ส่วนแบ่งตลาด (%) 

โตโยตา้ฟอร์จูนเนอร์ 15,226 41.5 

อีซูซุมิว-7 5,972 16.3 

มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต 5,957 16.3 

ฮอนดา้ ซีอาร์-ว ี 5,284 14.4 

เชฟโรเลต แคปติวา 2,237 6.1 

 

ท่ีมา : บริษทัโตโยตา้มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั,PR Database 

(http://www.toyota.co.th/html/03.asp?news_id=164) 

 

  ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ญ่ีปุ่น  กรณีศึกษา : รถยนต์ยีห่อ้ Honda และ Toyota เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือก

บริโภคแบรนด์ทั้งสอง  เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือรถยนต์  ให้

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม  และหวงัว่าการทาํวิจยัคร้ังน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ  

และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

http://www.toyota.co.th/html/03.asp?news_id=164
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วตัถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนต์

ญ่ีปุ่น  ระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota 

  2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยี่ห้อ Honda และ Toyota 

ของประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการศึกษา 

  ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 18ปีข้ึน

ไป  จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 178,986  คน ในช่วงเวลา  เดือนพฤศจิกายน 2552 – เดือนตุลาคม 2553

โดยการเก็บขอ้มูลภาคสนาม  ดว้ยวิธีการทาํแบบสอบถาม 
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  1.  ปัจจัยด้านบุคคลประกอบดว้ย 

• เพศ 

• อาย ุ

• อาชีพ 

• รายได ้
 

 

พฤตกิรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์ญีปุ่่น 

ระหว่างยีห้่อ Honda และ Toyota 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 จากการทบทวนทฤษฏี  วรรณกรรม  และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   หลงัจากนั้นจึงทาํการ

เก็บ  และวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  สามารถสังเคราะห์  และสรุปไดเ้ป็นความสมัพนัธ ์  ดงัแผนภาพ

ต่อไปน้ี 

 ตวัแปรอสิระ  ( X )                                                ตวัแปรตาม  ( Y ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

       ประกอบดว้ย 

• ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  

• ปัจจยัดา้นราคา 

• ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  

• ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 



12 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 1. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น หมายถึง  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

รถยนตท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ดงัน้ี  คือ 

 ดา้นผลิตภัณฑ์  ลกัษณะทางกายภาพของรถยนต์  ได้แก่  รูปทรง  ขนาด สมรรถนะ

เคร่ืองยนต์  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  ระบบความปลอดภยั  ยี่ห้อของรถยนต์  การรับประกนั  

การบริการหลงัการขาย  การประหยดันํ้ ามัน  อตัราความส้ินเปลืองนํ้ ามนั  ความทนทาน  การ

ตกแต่งภายใน   

 ดา้นราคา  ไดแ้ก่  ราคารถยนต ์ อตัราดอกเบ้ียเงินผ่อน  การกาํหนดเงินดาวน์  ราคาขาย

ต่อ  ราคาอะไหล่  ค่าบาํรุงรักษา  ค่าซ่อม 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ไดแ้ก่  จาํนวนศูนยบ์ริการ  โชวรู์ม  ตวัแทนจาํหน่าย  การ

ใหบ้ริการ   

 ดา้นการส่งเสริมการขาย  ไดแ้ก่  การโฆษณา  ประชาสมัพนัธ ์ การขายโดยพนกังานขาย  

การส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ  ของแถม  ส่วนลด  สิทธิพิเศษ 

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา  การซ้ือ  การ

ประเมินผล  การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการ 

 3. กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภค  หมายถึง  กรรมวิธีหรือระดับการกระทาํซ่ึง

ดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองจนสาํเร็จลงระดบัหน่ึง   

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น  ระหว่าง 

Honda และ Toyota 

 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

 3. เพ่ือทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตญ่ี์ปุ่น  ระหว่าง Honda และ Toyota 

 4. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยี่หอ้ Honda และ Toyota ของ

ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่นกรณีศึกษา : รถยนต์

ยี่ห้อ Honda และ Toyota  ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวความคิด  และ

ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ผูศึ้กษาจึงนาํเสนอ

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

  

1. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

4. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  การกระทาํท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก  ไดแ้ก่  การคน้หา  การ

เลือกซ้ือ  การเลือกใช ้ การประเมินผลในการใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้นๆ  รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บหรือพึงไดรั้บ  ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวเป็นท่ีคาดว่าจะสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นๆ

ได ้ (สุวิมล  แมน้จริง 2546 : 137) 

  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ  การซ้ือ  การ

ใช ้ และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล  ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  (ฉตัยาพร   เสมอใจ  2550 : 18) 
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สาระสําคญัของพฤตกิรรมผู้บริโภคดังกล่าวจะอยู่ที่กจิกรรมหลกั  3  ประการคือ 

  1.  การจดัหา  (Obtaining)หมายถึง  กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจนนาํไปสู่การซ้ือหรือไดรั้บ

สินคา้และบริการมาใช ้ กิจกรรมส่วนน้ีจะนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะซ้ือ  การ

ประเมินเปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่ละชนิด  หรือของตราสินคา้ต่างๆ ท่ีต่างกนั  จนถึงการตก

ลงใจซ้ือ  ทั้งน้ีนักวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  จะสนใจตรวจพิจารณาว่า  ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ดว้ย

พฤติกรรมอย่างไร  เช่น  การไปเลือกซ้ือจากร้านคา้ปลีกประเภทไหน  ออกเดินหาซ้ือดว้ยตนเอง

หรือหาซ้ือผา่นทางอินเตอร์เน็ต  และเม่ือทาํการซ้ือจริงแลว้  ชาํระเงินดว้ยวิธีใด  ดว้ยเงินสดหรือ

บตัรเครดิต  กบัการรู้ต่อไปว่าการซ้ือนั้น  ซ้ือมาใชเ้องหรือซ้ือไปเป็นของฝากใหก้บัคนอ่ืน  และเม่ือ

ซ้ือแลว้ทาํการรับของกลบัไปเองหรือใช้บริการจดัส่งของร้านคา้  ตลอดไปถึงวิธีการท่ีแสวงหา

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการจากแหล่งเพ่ือมาเปรียบเทียบกนั  รวมไปถึงการศึกษาดว้ยว่า   

“ตราสินคา้”  มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ืออยา่งไร 

  2.  การบริโภค  (Consuming)หมายถึง  การติดตามดูว่าผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้นั้นอย่างไร  ท่ี

ไหน  เม่ือใด  ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร  เช่น  ใชท่ี้สาํนักงานหรือท่ีบา้น  ใชต้ามใจชอบ  และใช้

ตามหลกัเกณฑ์คาํแนะนาํหรือใชแ้บบตามสะดวก  รวมไปถึงการดูว่าการใชสิ้นคา้นั้นทาํไปเพ่ือ

ความสุขอยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบ  หรือใชเ้พียงเพ่ือความจาํเป็นขั้นตํ่าเท่านั้น  นอกจากน้ียงัดู

ต่อไปว่าการใชส่ิ้งท่ีซ้ือมาจนหมดหรือใชเ้พียงบางส่วนเท่านั้น  หรือไม่ใชเ้ลยจนกลายเป็นซ้ือมาเพ่ือ

ท้ิง  เป็นตน้ 

  3.  การกาํจดัหรือท้ิง  (Disposing)ประกอบดว้ย  การติดตามดูว่าผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หมด

ไปอยา่งไร  โดยการติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีดาํเนินไปและท่ีกระทบต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวั

ดว้ย  เช่น  การท้ิงส่ิงท่ีใชหี้บห่อสินคา้  หรือการท้ิงเศษและส่ิงของเหลือใช ้ ว่าทาํอย่างไร  รวมไป

ถึงการดาํเนินการโดยวิธีอ่ืนกบัสินคา้ท่ีใชแ้ลว้  เช่น  การเก็บส่ิงของบางอย่างเพ่ือใหค้นอ่ืนๆ ไปใช้

ต่อหรือนาํไปขายต่อดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป  เป็นตน้  (สุวิมล   แมน้จริง2546 : 139) 

 

 



15 

 

 

 

พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคหมายถึง  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือ

สินคา้และบริการไปเพ่ือกินเองใชเ้อง  หรือเพ่ือกินหรือใชใ้นครัวเรือน  ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าและ

บริการไปเพ่ือวตัถุประสงค์เช่นว่าน้ีรวมกนัเรียกว่า  ตลาดผูบ้ริโภค   ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความ

แตกต่างกันในลกัษณะประชากรอยู่หลายประเด็น  เช่น  อายุ  รายได้  ระดบัการศึกษา  ศาสนา  

วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยม  และรสนิยม  เป็นตน้  ทาํใหพ้ฤติกรรมการกินการใช ้ การซ้ือและ

ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป  ทาํให้มีการซ้ือการบริโภคสินค้า

และบริการหลายๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนัออกไป  นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้  ยงัมีปัจจยั

อ่ืนๆ อีกท่ีทาํใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั 

 

2. ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

  การดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในยุคท่ีตอ้งมีการแข่งขนักนัอย่างมากเช่นใน

ปัจจุบนั  ผูว้างแผนการตลาดจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจาํตอ้งศึกษาหรือคน้ควา้หาความตอ้งการของลูกคา้

เป้าหมายและพยายามตอบสนองความตอ้งการ เพ่ือสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหไ้ด ้โดยใชว้ิธีการ

ต่างๆ เช่น การปรับปรุงลกัษณะของผลิตภัณฑ์  การพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ การกาํหนดราคาให้

เหมาะสม การกระจายสินคา้ให้ทั่วถึง การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็น เป็นตน้  แต่การคน้หาความ

ต้องการท่ีแท้จริงของผูบ้ริโภค ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมเหล่านั้ น ได้รับ

อิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆมากมาย  ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย  และปัจจยัท่ีเกิดข้ึน

จากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

  เม่ือพิจารณาถึงสภาพตลาดขนาดเล็กในอดีต  ท่ีทาํให้ผูซ้ื้อ  ผูข้าย  ทาํการติดต่อกนัได้

โดยตรง  ผูว้างแผนการตลาดสามารถรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดจ้ากประสบการณ์ท่ีทาํการ

ติดต่อซ้ือขายกนัเป็นประจาํ  ตรงกนัขา้มกบัสภาพตลาดในปัจจุบนัท่ีมีการขยายตวั  ธุรกิจมีขนาด

ใหญ่ข้ึน  ผูว้างแผนการตลาดไม่สามารถทาํการติดต่อกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง  การศึกษาความตอ้งการ

ของลูกคา้  หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคทาํไดโ้ดยการศึกษาวิจยั 

  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  “กระบวนการตดัสินใจ  และการกระทาํส่วนบุคคลเม่ือมี

การประเมินค่า  การจดัหามาได ้ และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ” 
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  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  “การกระทาํของแต่ละคนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการ

ไดรั้บ  และการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ  รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน  และ

เป็นตวักาํหนดใหเ้กิดการกระทาํต่างๆข้ึน”  (สมจิตร  ลว้นจาํเริญ 2537: 5) 

  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  “การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงเก่ียวข้อง

โดยตรงต่อการจดัหา  และการใชผ้ลิตภณัฑ ์ ทั้งน้ีหมายรวมถึง  กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน  

และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ” (ปริญลกัษิตานนท ์2536: 27) 

  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา  การซ้ือ  การใช ้ การ

ประเมินผล  และการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ  ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา  หรือ

อาจหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ  และการกระทาํของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ  และ

การใชสิ้นคา้นั้น  นกัการตลาดจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลาย

ประการ  กล่าวคือ 

  1.พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ  และมีผลทาํให้ธุรกิจ

ประสบความสาํเร็จ  ถา้กลยทุธท์างการตลาดสามารถตอบสนองคามพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

  2.เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาดท่ีว่า  การทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ  ดว้ย

เหตุน้ีจึงต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เพ่ือจดัส่ิงกระตุน้  หรือกลยุทธ์ทางการตลาด  เพ่ือสนอง

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ 2538: 64) 

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Analyzing  consumer  behavior)(ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  

และคณะ 2541 : 80-81) เป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค  

คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  คาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรม  คือ  6Ws และ 1H  ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูบ้ริโภค

คือใคร  (WHO?)  ซ้ืออะไร  (WHAT?)  ซ้ือท่ีไหน  (WHERE?)  ซ้ือเม่ือไหร่  (WHEN?)  ทาํไมจึง

ซ้ือ  (WHY?)  ซ้ืออย่างไร เท่าใด  (HOW?)  เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os  ซ่ึงประกอบดว้ย  

Occupants , Objects , Objectives , Organization , Occasions , Outlets  and  Operations   
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ตารางท่ี 6   แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws  และ 1H)  เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

คาํถาม (6Ws  และ  1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

 

1.  ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  

(Who is in the target 

market?) 

 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  

ทางดา้น 

1.)  ประชากรศาสตร์ 

2.)  ภูมิศาสตร์ 

3.)  จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 

4.)  พฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 

ประกอบดว้ย กลยทุธ์ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ ราคา  การจดัจาํหน่าย  

และการส่งเสริมการตลาดท่ี

เหมาะสม  และสามารถตอบ 

สนองความพึงพอใจของกลุ่ม 

เป้าหมาย 

 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร   

(What does the consumer 

buy?)  

 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการจากผลิตภณัฑก์คื็อ ตอ้งการ

คุณสมบติั หรือองค์ประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์(Product Component) และ

ความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 

(Competitive Differentiation) 

 

กลยทุธ์ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product 

Strategies) ประกอบดว้ย 

1.)  ผลิตภณัฑห์ลกั 

2.)  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  

การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้ รูปแบบ  

บริการ  คุณภาพ  ลกัษณะ  

นวตักรรม3.)  ผลิตภณัฑค์วบ 

4.)  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 

5.)  ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์  

ความแตกต่างทางการแข่งขนั  

(Competitive Differentiation)  

ประกอบดว้ย  ความแตกต่างดา้น

ผลิตภณัฑ ์ บริการ  พนกังาน  และ

ภาพลกัษณ์ 
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คาํถาม (6Ws  และ  1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

 
 

3.  ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

(Why does the consumer 

buy?) 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความ

ตอ้งการของเขา ดา้นร่างกายและดา้น

จิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ  

   1). ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา   

   2). ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม  

3). ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

 

 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ  

1). กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

(Product Strategies)   

2). กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) 

ประกอบดว้ยกลยทุธ์การโฆษณา 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การใหข่้าวสาร  

ประชาสัมพนัธ์   

3). กลยทุธ์ดา้นราคา  

(Price Strategies)   

4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Distribution Channel  

 

 

 
 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ   

(Who participants in the 

buying?) 

 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ  (Organization)  มี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  

ประกอบดว้ย 

1.) ผูริ้เร่ิม 

2.) ผูมี้อิทธิพล 

3.) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 

4.) ผูซ้ื้อ 

5.) ผูใ้ช ้
 

 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ

โฆษณา  และกลยทุธ์การส่งเสริม

การตลาด  โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 
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คาํถาม (6Ws  และ  1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

 

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

(Where does the consumer 

buy?) 

 

ช่องทาง หรือแหล่ง (Outlets)   

ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ  เช่น  

หา้งสรรพสินคา้  ซุปเปอร์มาร์เกต็  

ร้านคา้ปลีก  อินเตอร์เน็ต  เป็นตน้   

 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

(Distribution Channel Strategies)  

บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาด

เป้าหมาย  โดยพิจารณาว่าจะผ่าน

คนกลางอยา่งไร 

 

 

7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

(How does the consumer 

buy?) 

 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

(Operation)ประกอบดว้ย 

1.) การรับรู้ปัญหา 

2.) การคน้หาขอ้มูล 

3.) การประเมินผลทางเลือก 

4.) ตดัสินใจซ้ือ 

5.) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

 

 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก  คือ  การส่งเสริม

การตลาด  (Promotion Strategies)

ประกอบดว้ย  การโฆษณา  การ

ขายโดยใชพ้นกังานขาย  การ

ส่งเสริมการขาย  การใหข่้าว  และ

การประชาสัมพนัธ์  การตลาด

ทางตรง 

 

ท่ีมา:ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  และคณะ, กลยทุธก์ารตลาด  การบริหารการตลาด  และกรณีศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: บริษทั  ธีระฟิลม์  และไซเท็กซ ์ จาํกดั 2541 : 81) 

ตวัแบบพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 

  ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคของศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 110)  

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  โดยอาศยัทฤษฎีพ้ืนฐาน  เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย ์ ท่ีว่า

พฤติกรรมต่างๆเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุ  หรือส่ิงเร้า (Stimuli) ทาํใหเ้กิดส่ิงกระตุน้ดงักล่าวจะเป็น

ตวัป้อนเขา้ (Input) ผ่านเขา้สู่กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงเปรียบเสมือน “กล่องดาํ”

หรือ “Black Box”ท่ีอยู่ภายใต้อิทธิผลของวฒันธรรม  สังคม  จิตวิทยา  และปัจจัยส่วนบุคคล  

จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response)  ต่อส่ิงกระตุน้  ในรูปของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่

ซ้ือ 
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แผนภาพท่ี 1 ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือ (Stimulus  response  model)  อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

ท่ีมา : การบริหารการตลาดยคุใหม่ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ 2538 : 110) 

 

 

 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก (Stimulus) 

ส่ิงกระตุน้ทางการ

ตลาด 

ส่ิงกระตุน้อื่นๆ 

ผลิตภณัฑ์ 

ราคา 

การจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการ

ขาย 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง

วฒันธรรม 

ฯลฯ 

กล่องดาํ หรือ 

ความรู้สึกนึกคิด 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

( Response ) 

 

การเลือกผลิตภณัฑ์ 

การเลือกตรา 

เวลาในการซ้ือ 

ปริมาณการซ้ือ 

ลักษณะของผู้ ซ้ือ 

( Buyer‘s  characteristic ) 

ปัจจยัวฒันธรรม (Culture ) 

ปัจจยัดา้นสงัคม  ( Social ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล  ( Personal ) 

ปัจจยัจิตวิทยา  ( Psychological ) 

ลักษณะของผู้ ซ้ือ 

( Buyer‘s  characteristic ) 

 
การรับรู้ปัญหา ( Problem recognition ) 

การคน้หาขอ้มูล ( Information search ) 

การประเมินผลทางเลือก ( Evaluation of 

alternative ) 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase 

behavior ) 
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1.  ส่ิงกระตุ้น  (Stimulus)เกิดข้ึนได ้2 ทาง  คือ  เกิดจากในร่างกาย  และเกิดจากภายนอกร่างกาย  

ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณ  หรือธรรมชาติ  ส่วนส่ิงท่ีกระตุน้ท่ี

เกิดภายนอก  เกิดจากปัจจยัต่างๆท่ีสร้างให้เกิดข้ึน  โดยส่ิงเร้าท่ีเกิดภายนอกร่างกายประกอบดว้ย 2 

ส่วน  คือ 

  1.1  ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและจกัให้มี

โดยใชส่้วนผสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ 

  1.1.1ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์  คือ  การพัฒนาส่วนประกอบต่างๆของ

ผลิตภณัฑ์ให้ดึงดูดความตอ้งการของลูกคา้  เช่น  การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม  มีหลายแบบ

หลายขนาด  ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 

  1.1.2ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา  เช่น  การกาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

  1.1.3ส่ิ ง ก ร ะ ตุ้น ด้ าน ส ถ าน ท่ี จัด จ ําห น่ าย   เช่ น   ก าร เปิ ด ร้ าน ใน

หา้งสรรพสินคา้  และอาคารสาํนกังาน  และการจดัตกแต่งร้านใหส้วยงานเป็นระเบียบ  เลือกซ้ือได้

สะดวก  และจาํหน่ายไดท้ัว่ถึง 

  1.1.4ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมทางการตลาด  เช่น   มีการโฆษณ า

ตลอดเวลา  เพ่ือเตือนความจาํของผูบ้ริโภค  มีพนักงานขายใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้  มีการลดแลกแจก

แถม  หรือมีสินคา้ใหท้ดลอง  ซ่ึงวิธีการต่างๆเหล่าน้ี  จะช่วยกระตุน้ความตอ้งการซ้ือสินคา้ได ้

  1.2  ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองค์กร  ซ่ึงบริษัทควบคุมไม่ได ้ 

ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี  ไดแ้ก่ 

  1.2.1ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic)  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ  รายได้

ของผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

  1.2.2ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture)  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยในเทศกาลต่างๆ  จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

 

2.  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  ซ่ึงเปรียบเสมือน“กล่องดาํ”เน่ืองจากผูผ้ลิต หรือผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนหรือไม่สามารถทราบความต้องการของผูบ้ริโภคได้  จาํต้องพยายามค้นหา

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อ  และลกัษณะการตดัสินใจของผู ้

ซ้ือ 

  2.1ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buy's  characteristic)  ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ  ไดแ้ก่ 

  2.1.1  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural  factors)  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
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สร้างข้ึน  และเป็นท่ียอมรับจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  โดยทาํหน้าท่ีเป็นตวักาํหนดและ

ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคม  นกัการตลาดจึงตอ้งคาํนึงถึงความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีไปใช้

ในการกาํหนดโปรแกรมการตลาด  วฒันธรรมแบ่งออกเป็น  วฒันธรรมพ้ืนฐาน  วฒันธรรมย่อย  

และชั้นในสงัคม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1.1.1วฒันธรรมพ้ืนฐาน  เป็นลกัษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม  เช่น  

ลกัษณะนิสยัของคนไทยยิม้ง่าย  มีนํ้ าใจ  ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสงัคมไทย  ทาํให้

มีลกัษณะพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.1.1.2วฒันธรรมย่อย  เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

แตกต่างกนั  เช่น  วฒันธรรมย่อยเกิดจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และลกัษณะพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์

แตกต่างกนั  เช่น  เช้ือชาติ  ศาสนา 

  2.1.1.3ชั้นทางสงัคม  เป็นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะท่ี

แตกต่างกนั  โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสงัคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนั  และสมาชิกในชั้นสงัคมใน

ชั้นสังคมท่ีแตกต่างกนั  จะมีลกัษณะแตกต่างกนั  ชั้นทางสังคมมกัแบ่งตามอาชีพ  รายได้  ฐานะ  

ตระกูล  ตาํแหน่งหน้าท่ี  หรือบุคลิกลกัษณะบุคคลในชั้นสังคมเดียวกัน  มกัจะมีพฤติกรรม

เหมือนกนั  การบริโภคคลา้ยกนั  การแบ่งชั้นสงัคมจึงมีประโยชน์มาก  สาํหรับการแบ่งส่วนตลาด

สินคา้และการใหบ้ริการ  การจดักิจกรรมต่างๆทางการตลาด 

 

  2.2ปัจจัยด้านสังคม (Social  factors)เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจาํวนัและมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  ปัจจยัดา้นสงัคมประกอบดว้ย  กลุ่มอา้งอิง  ครอบครัว  บทบาท  และ

สถานะผูซ้ื้อ 

  2.2.1กลุ่มอา้งอิง  เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ

ทัศนคติความคิดเห็น  และค่านิยมของคนในกลุ่ม  แบ่งเป็น 2 ระดับ  คือ  กลุ่มปฐมภูมิ  ได้แก่  

ครอบครัว  เพ่ือนสนิท  เพ่ือนบา้น  และกลุ่มทุติยภูมิ  ไดแ้ก่  กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสังคม  เพ่ือนร่วม

อาชีพ  บุคคลกลุ่มต่างๆในสงัคม 

  2.2.2ครอบครัว  บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทัศนคติ  

ความคิดเห็น  และค่านิยมของบุคคล  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ครอบครัวแต่ละครอบครัว 

  2.2.3บทบาท  และสถานะ  เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนจะเก่ียวขอ้งกนัหลาย

กลุ่ม  เช่น  ครอบครัว  กลุ่มอา้งอิง  และสถาบนัต่างๆ  บุคคลแต่ละคนจะมีบทบาทและสถานะท่ี

แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม  การเสนอขายสินคา้แต่ละคร้ัง  นกัการตลาดจะตอ้งวิเคราะห์ใหไ้ดว้่าใคร
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มีบทบาทเป็นผูเ้ร่ิมตน้  ผูต้ดัสินใจหรือผูใ้ช ้

  2.3ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal  factorys)  การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลมา

จากลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  อาย ุ วฎัจกัรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  รายได ้ โอกาสทาง

เศรษฐกิจ  การศึกษา  และรูปแบบการดาํรงชีวิต 

  2.3.1อายุ  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน  

เช่น  กลุ่มวยัรุ่นของสินคา้แฟชัน่  ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ในขณะท่ีผูใ้หญ่ชอบสินคา้ถาวร  เพ่ือ

ความมัน่คงของตนเอง  และครอบครัว 

  2.3.2อาชีพ  อาชีพแต่ละคนจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้

และบริการท่ีแตกต่างกนั  นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัมีบุคคลในกลุ่มอาชีพใด

ท่ีสนใจ  เพ่ือจะไดจ้ดักิจกรรมทางการตลาดสนองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 

  2.3.3ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว  เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคล

ในลกัษณะของการมีครอบครัว  การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอน  เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ  

ทศันคติ  ค่านิยมของบุคคล  ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง

กนั  เช่น  หนุ่มสาวท่ียงัโสดมกัซ้ือสินคา้เพ่ือใชส่้วนตวั  ส่วนผูท่ี้มีครอบครัวจะซ้ือส่ิงท่ีจาํเป็น 

  2.3.4โอกาสทางเศรษฐกิจ  ของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขา

ตดัสินใจซ้ือ  โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย  รายได ้ การเก็บออม  อาํนาจการซ้ือ  และทศันคติเก่ียวกบั

การจ่ายเงิน  นักการตลาดตอ้งสนใจแนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคล  การออม  และอตัราดอกเบ้ีย 

จากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  คนมีรายไดต้ ํ่า  กิจการตอ้งปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์  การจดัจาํหน่าย  การ

ตั้งราคา  ลดการผลิต  และสินคา้คงคลงั  และหาวิธีต่างๆเพ่ือป้องกนัการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

  2.3.5การศึกษา  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพดีกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

  2.3.6รูปแบบการดาํรงชีวิต  ข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม  ชั้นทางสังคม  และกลุ่ม

อาชีพของแต่ละบุคคล  นักการตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคล  ข้ึนอยู่กบัรูปแบบการ

ดาํรงชีวิต  เช่น  คนท่ีฟุ่มเฟือย  จะซ้ือของท่ีสวยงามมากกว่าคาํนึงถึงความจาํเป็น 

  2.4ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological  factors)  เป็นปัจจัยภายในตัวผูบ้ริโภคท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้  ประกอบดว้ย  การจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  ความ

เช่ือ  ทศันคติ  และบุคลิกภาพ 

  2.4.1การจูงใจ  เป็นพลงักระตุน้ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล  ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคล

ปฏิบติั  แมก้ารจูงใจจะเกิดข้ึนในตวับุคคลก็ตาม  แต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกอ่ืน  เช่น  

กิจกรรมทางการตลาดท่ีนกัการตลาดตอ้งใชเ้พ่ือกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ  วฒันธรรม  และชน



24 

 

 

 

ชั้นทางสังคม  ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถผลกัดันให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการสินค้าและบริการได ้ 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ มีสมมติฐาน  คือ  บุคคลมีความตอ้งการหลายประการและไม่ส้ินสุด  

ความต้องการของบุคคลมีความแตกต่างกัน  และสามารถจัดลาํดบัได้  บุคคลจะแสวงหาความ

ตอ้งการท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดก่อน  ความตอ้งการใดท่ีไดรั้บการบาํบดัแลว้  จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีก

ต่อไป  ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ไดจ้ดัประเภทความตอ้งการตามความสาํคญัออกเป็น 5 ระดบัจาก

ตํ่าไปหาสูง  ดงัน้ี 

    ก .  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological  needs)  เป็น

ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความอยูร่อด  เช่น  ความตอ้งการปัจจยัส่ี 

   ข.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety  needs)  เป็นความ

ตอ้งการเหนือกว่าความตอ้งการพ้ืนฐาน  เช่น  ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิต  และทรัพยสิ์น  

ตอ้งการงานท่ีมีความมัน่คง  เป็นตน้ 

   ค .  ค วาม ต้องก ารความ รัก แล ะก ารยอมรับ  (Love  and  

longingnessneeds)เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความรัก  และการยอมรับจากสงัคม  และหมู่คณะ 

   ง.  ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Esteem  needs) เป็นความ

ตอ้งการการยกยอ่งนบัถือจากสงัคม  มีเกียรติ  ตอ้งการมีฐานะเหนือผูอ่ื้น 

   จ.  ความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-

actrailzation  needs)เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล  ซ่ึงไม่ใช่ทุกคนท่ีจะบรรลุถึงความ

ตอ้งการในขั้นน้ีไดน้ักการตลาดจะตอ้งพยายามเรียนรู้ความตอ้งการในแต่ละขั้นตอนของมนุษย ์ 

และหาทางตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นใหไ้ด ้

   2.4.2การรับรู้ (Perception)เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บเลือกสรร  

จดัระเบียบ  และตีความหมายขอ้มูลเพ่ือท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรืออาจหมายถึงกระบวนการ

ของความเขา้ใจ  (การเปิดรับ)  ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่  จากความหมายน้ีจะเห็นว่าการ

รับรู้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน  เช่น  ความเช่ือ  ประสบการณ์  ความตอ้งการ  อารมณ์  และยงัข้ึนกบั

ลกัษณะปัจจยัภายนอกคือส่ิงกระตุน้  ไดก้ล่ิน  ไดย้นิ  ไดร้สชาติ  และไดค้วามรู้สึก (ศิริวรรณ  เสรี

รัตน์  และคณะ2539: 118)  ขั้นตอนการรับรู้ของมนุษยมี์ 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี  

  ก .  การเปิดรับข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective  exposure)

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิดโอกาสใหข้อ้มูลเขา้มาสู่ตวัเอง  เช่น  ผูช้มโทรทศัน์อาจจะเลือกเปล่ียนช่อง

หรือออกจากห้องเม่ือข่าวสารการโฆษณาไม่น่าสนใจ  หรือชมโฆษณาถา้ข่าวสารจากการโฆษณา

นั้นน่าสนใจ 

  ข.  การตั้งใจรับข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective  attention)
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เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงันั้นเพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิด

ความตั้งใจรับขอ้มูล  ผูท้าํโฆษณาจะตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะสร้างสรรค์งานโฆษณาใหมี้ลกัษณะ

เด่น  เพ่ือใหเ้กิดการตั้งใจรับข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

  ค .  ค ว า ม เข้ า ใจ ใ น ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ เลื อ ก ส ร ร  (Selective  

comprehension)แมผู้บ้ริโภคจะมีความตั้งใจรับข่าวสารการโฆษณา  แต่ไม่ไดห้มายความว่าข่าวสาร

นั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอ้ง  ในขั้นน้ีจึงเป็นการตีความหมายขอ้มูลท่ีรับเขา้มาว่ามีความเขา้ใจ

ตามท่ีผูท้ ําการโฆษณากาํหนดไวห้รือไม่  ถา้เข้าใจก็จะนําไปสู่ขั้นต่อไป  การตีความข้ึนอยู่ก ับ

ทศันคติ  ความเช่ือถือ  และประสบการณ์ 

  ง.  การเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective  retention) 

หมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภคจดจาํข้อมูลบางส่วนท่ีเขาไดเ้ห็น  ได้อ่าน  หรือไดย้ินหลงัจากเกิดการ

เปิดรับและเกิดความเขา้ใจแลว้ผูท้าํการโฆษณาจะตอ้งพยายามสร้างใหข้อ้มูลอยูใ่นความทรงจาํของ

ผูบ้ริโภค  ซ่ึงความจาํของผูบ้ริโภคน้ีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

  2.4.3การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและ

หรือ ความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา (PatricE.Murphy  and  Ben  M.Enis, 

อา้งใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ2539:119)  การเรียนรู้จะเกิดโดยแท้จริงได้ต่อเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงในเจตคติ  ความเขา้ใจ  อารมณ์  ความชอบพอ  บุคลิกท่าทาง  หรืออุปนิสัยในส่วนลึก

ของผูบ้ริโภค  ฉะนั้นการจดักระตุน้เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  ส่ิงกระตุน้นั้นจะตอ้งมีคุณค่าใน

สายตาของผูบ้ริโภค  เช่น  การส่งเสริมการขายโดยมีสินคา้ใหท้ดลอง 

  2.4.4ความเช่ือ(Belief)  เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง

เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ2539: 120)   

  2.4.5ทศันคติ (Attitude)  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง  

(Stanton  and  Futrell.  อา้งใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ2539: 120)  องคป์ระกอบของการสร้าง

ทศันคติสาํหรับนกัการตลาดตอ้งยดึหลกัองคป์ระกอบของการเกิดทศันคติ  ซ่ึงมี 3 ส่วน  คือ 

  ก.  ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive  component)  เป็นความรู้

และความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้  หรือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

  ข .  ส่ ว น ข อ ง ค ว า ม รู้ สึ ก  (Affective  component)   เป็ น

ความรู้สึกของการชอบ  และไม่ชอบตราสินคา้  หรือผลิตภณัฑ ์

  ค.  ส่วนของผลิตภณัฑ ์(Behavior  component)  เป็นแนวโน้ม

ของการกระทาํท่ีเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ หรือตราสินคา้ 
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  2.4.6บุคลิกภาพ (Personality)  หมายถึง  การจัดระเบียบของความคิด  

ความเช่ือ  และส่ิงจูงใจเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง  และเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล  (สมจิตร  ลว้น

จาํเริญ2537: 101)  ซ่ึงจะทาํให้ลกัษณะของบุคคลแตกต่างกนั  และจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ

ตอบสนอง  (Freud  theory)  พบว่าบุคคลไม่รู้สึกถึงส่ิงท่ีกระตุ้นพฤติกรรมท่ีแท้จริง  เพราะส่ิง

กระตุน้ไดก้าํหนดรูปร่างตั้งแต่ตอนเดก็แลว้ถูกเกบ็กดเอาไว ้ พฤติกรรมของบุคคลจะถูกควบคุมโดย

ความนึกคิดพ้ืนฐาน 3 ระดบั  คือ 

  ก.  อิด (Id)  เป็นส่วนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาตามความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ โดยมิไดมี้การขดัเกลาใหพ้ฤติกรรมนั้น  เหมาะกบัค่านิยมของสงัคม  

พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิด  อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได ้ เช่น  พฤติกรรมการกา้วร้าว  ความตอ้งการแสวงหา

ความพอใจตามท่ีเขาตอ้งการทางดา้นต่างๆ 

  ข .  อีโก้ (Ego)  เป็ น ส่วน ท่ี แสดงพ ฤติก รรม ออกมาให้

เหมาะสมกบักาลเทศะ  เหตุผล  หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในสงัคม 

  ค.  ซุปเปอร์อีโก ้(Superego)  คือ  สภาพจิตซ่ึงพฒันามาจากอี

โกโ้ดยผ่านกระบวนการรับประสบการณ์ต่างๆ  ซุปเปอร์อีโก้เป็นกฎทางศีลธรรม  ซ่ึงจะนํา

พฤติกรรมของคนใหอ้ยูใ่นทาํนองคลองธรรม 

  2.5กระบวนการตัดสินใจของผู้ ซ้ือ (Buyer  decision  process)ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และ

คณะ (2539: 123-127)  พบว่ากระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.5.1การตระหนกัถึงปัญหา (Problem  recognitio)  หมายถึง  การท่ีบุคคล

รับรู้ถึงความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการอาจเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย ์ 

หรือเกิดจากส่ิงเร้าภายนอกก็ได ้ และเม่ือเกิดความตอ้งการถึงระดบัหน่ึงก็จะกลายเป็นพลงักระตุน้ท่ี

จะหาส่ิงท่ีจะมาบาํบดัความตอ้งการเหล่านั้น 

  2.5.2การคน้หาขอ้มูล (Information  search)  เม่ือมนุษยเ์กิดความตอ้งการก็

จะพยายามคน้หาขอ้มูลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้  ปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งการข้ึนอยูก่บั

ว่าบุคคลนั้นตอ้งเผชิญกบัการแกปั้ญหามากหรือน้อย  เช่น  การซ้ือสินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํอาจจะไม่

ตอ้งการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม  ไม่ตอ้งใชค้วามคิด  และเวลาในการซ้ือมากนกั 

  2.5.3การป ระเมิน ผลทางเลือก  (Evaluation  of  alternative)  เป็น การ

ประเมินผลทางเลือกต่างๆจากขอ้มูลท่ีไดม้าจากขั้นท่ี 2 

  2.5.4การตดัสินใจซ้ือ (Purchase  decision)  เป็นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ท่ีชอบมากท่ีสุด  หลงัจากท่ีไดป้ระเมินทางเลือกต่างๆแลว้ 

  2.5.5ความรู้สึกภายหลงัจากการซ้ือ (Post  purchase  feeling)  หลงัจากซ้ือ
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และทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้  ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจ  หรือไม่พอใจ

ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ  และจะเก็บไวใ้นขอ้มูลในการตดัสินซ้ือคร้ังต่อไป 

  2.6การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer's  response)  จะเป็นอยา่งไรข้ึนอยู่กบัลกัษณะการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ตอนตน้  ขั้นตอนการ

ตอบสนองของผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

  2.6.1  การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ (Product  choice)  เป็นการเลือกชนิดของ

ผลิตภณัฑท่ี์จะซ้ือ  เช่น  สินคา้แฟชัน่  การ์ดอวยพร ฯลฯ 

  2.6.2  การเลือกตราสินคา้ (Brand  choice)  เป็นการเลือกตราของผลิตภณัฑ์

ท่ีตอ้งการซ้ือ 

  2.6.3  การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase  amount)  เป็นการตดัสินใจว่า

จะซ้ือสินคา้มากน้อยแค่ไหน  ถา้ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้คร้ังละมากๆ  นกัการตลาดจะตอ้งใช้

การส่งเสริมการขายเขา้ช่วย  เช่น  การใหส่้วนลดเงินสด  เป็นตน้ 

 

ผู้มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

  กระบวนการตดัสินใจซ้ือนับตั้งแต่ขั้นตน้  คือ  ขั้นท่ีไดรั้บส่ิงกระตุน้  จนกระทัง่ถึงขั้น

สุดทา้ย  คือ  ขั้นตอนการตอบสนองของผูซ้ื้อ  ตามปกติมกัจะมีผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเสมอ  ผู ้

มีบทบาทในการตดัสินใจในกระบวนการซ้ือสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 5 จาํพวก  ดงัน้ีคือ 

  1.  ผู้ ริเร่ิมการซ้ือ (Initiation) หมายถึง  บุคคลผูใ้ห้คาํแนะนาํ  หรือให้ความคิดท่ีจะซ้ือ

สินคา้และบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยเฉพาะเป็นคนแรก 

  2.  ผู้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ (Influencer) หมายถึง  ผูมี้ส่วนในการกระตุน้  เร่งเร้า  แจง้

ข่าว  หรือชกัชวน  ใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจในกระบวนการซ้ือขั้นใดขั้นหน่ึง  ตวัอยา่งของผูมี้อิทธิพล  เช่น  

ดาราภาพยนตร์  การสาธิตการใชผ้ลิตภณัฑ์ทางโทรทศัน์  สามีบอกซ่ึงความรู้สึกว่าชอบผลิตภณัฑ์

ลกัษณะอย่างไร  และปล่อยให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจซ้ือ  หรืออาจเป็นพนักงานขายเสนอแนะ

สินคา้ตราใดตราหน่ึงโดยเฉพาะ  เป็นตน้  จาการศึกษาพบว่า  ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือมีบทบาทสาํคญั

อย่างมากในการเลือกผลิตภัณฑ์  และตราสินค้า  การศึกษาในเร่ืองน้ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร

การตลาด  คือ  การใหข้อ้เสนอแนะว่าบริษทัควรศึกษาว่าใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือของผูซ้ื้อ  

และพยายามใช้ส่ือโฆษณา  หรือ  ประชาสัมพันธ์ไปยงัผูมี้อิทธิพลเหล่านั้ นให้มาก  เพ่ือการ

ดาํเนินการตลาดจะไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  3.  ผู้ตัดสินใจซ้ือ (Decider)  หมายถึง  บุคคลซ่ึงทาํหน้าท่ีตดัสินใจซ้ือ  หรือเป็นผูช่้วย

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในขั้นใดขั้นหน่ึง  ไม่ว่าการตดัสินใจซ้ือจะประกอบดว้ยบุคคลเพียงคน



28 

 

 

 

เดียว  หรือหลายคนก็ตาม  ผูข้ายจะต้องหาทางจูงใจด้วยการโฆษณา  ไปยงัผูมี้อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

  4.  ผู้ ซ้ือ (Buyer)  หมายถึง  บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีซ้ือสินคา้จริงๆ  เช่น  แม่บา้นซ้ือของใช้

ภายในบา้น  พ่อบา้นซ้ือรถยนต ์ เป็นตน้ 

  5.  ผู้ใช้ (User)  หมายถึง  บุคคลท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคา้และบริการโดยตรง  ผูใ้ชอ้าจจะเป็นผู ้

ซ้ือสินคา้เอง  หรือคนอ่ืนเป็นผูซ้ื้อสินคา้มาให้ก็ได ้ นักการตลาดจะตอ้งถือว่า  ผูใ้ชมี้ความสาํคัญ  

การโฆษณาควรมุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้  เพราะผูใ้ช้เป็นผูต้ ัดสินใจซ้ือ  หรือเป็นผูมี้อิทธิพลในการซ้ือใน

อนาคต 
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3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed)   

 ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง  ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงตอ้งใช้

ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยเคร่ืองมือสามารถแสดงภาพได้

ดงัน้ี                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

- สินคา้ใหเ้ลือก  ( Product variety )   -   ช่องทาง ( Channels ) 

- คุณภาพ  ( Quality )    -    ความครอบคลุม ( Coverage ) 

- ลกัษณะ  ( Feature )    -    การเลือกคนกลาง  ( Assortment ) 

- การออกแบบ ( Design )    -    ทาํเลท่ีตั้ง  ( Location ) 

- ตราสินคา้  ( Brand name )    -    สินคา้คงเหลือ  ( Inventory ) 

- การบรรจุหีบห่อ ( Packaging )   -    การขนส่ง  ( Transport ) 

- ขนาด  ( Size )     -    การคลงัสินคา้ ( Warehousing )   

 

 

 

 
 

 

- ราคาสินคา้และบริการ (List price)  - การโฆษณา (Advertising) 

- ส่วนลด (Discount)   - การขายโดยพนกังานขาย  

- ส่วนยอมให ้(Allowance)   (Personal selling) 

ฯลฯ     - การส่งเสริมการขาย 

       (Sale promotion) 

      - การประชาสัมพนัธ์ 

       (Public relation) 

แผนภาพท่ี 2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีมา : การบริหารการตลาดยคุใหม่  ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2538 : 45 ) 

ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mixed ) 

ผลติภัณฑ์ ( Product ) ช่องทางการจาํหน่าย ( Place ) 

ตลาดเป้าหมาย 

ราคา ( Price ) การส่งเสริมการตลาด  

(Promotion ) 
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รายละเอียดของภาพขา้งตน้แสดงไวด้งัน้ี 

  1.  ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ  เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหพึ้งพอใจ  ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย  อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์

จึงประกอบด้วย  สินค้า  บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องค์กร  หรือบุคคล  ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์  มีมูลค่าในสายตาผูบ้ริโภค  จึงจะทาํใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นท่ีขายได ้

  2.  ราคา (Price)  หมายถึง  มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน  ราคาเป็นตน้ทุนของลูกค้า  

ผูบ้ริโภคจะทาํการเปรียบเทียบกบัมูลค่า( Value )  ของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้น  ถา้มูลค่าสูง

กว่าราคาเขาก็จะทาํการตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นผูก้าํหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถึง 

  2.1 การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์

นั้น 

  2.2 ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.3 การแข่งขนั 

  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 

  และในเร่ืองส่วนผสมดา้นราคาน้ี  จะเป็นใจกลางของส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมด  

และเป็นกลไกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหเ้กิดข้ึนได ้(ธงชยั  สนัติวงษ2์517: 23) 

  3.  การจัดจาํหน่าย (Place  หรือ  Distribution)  หมายถึง  โครงสร้างของช่องทาง  ซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม  ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์  และบริการจาองค์กรไปยงัตลาด  

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย  คือ  สถาบนัการตลาด  ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยในการกระจายสินคา้  ประกอบดว้ย  การขนส่ง  การคลงัสินคา้  และการรักษาสินคา้คงคลงั 

  4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับระหว่าง

ผูข้าย  กับผูซ้ื้อ  เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย

ประการ  เช่น 

  4.1  การโฆษณา (Advertising)เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร  เก่ียวกบั

องคก์รและ(หรือ)ผลิตภณัฑ ์ บริการ  หรือความคิด  ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

  4.2  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal  selling)  ห มายถึง  เป็ น

กิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุ้คคล 

  4.3  การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)  หมายถึง  กิจกรรมการ

ส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงานขาย  และการให้ข่าวและการ

ประชาสมัพนัธ ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ  ทดลองใชห้รือซ้ือ  โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคล

อ่ืนในช่องทาง  การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ  ไดแ้ก่ (1.) มุ่งสู่ผูบ้ริโภค  (2.) มุ่งสู่คนกลาง  (3.) 
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มุ่งสู่พนกังานขาย 

  4.4  การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ ์(Public  relation)  การใหข่้าว  เป็น

การเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน  ส่วนการประชาสัมพันธ ์ 

หมายถึง  ความพยายามท่ีจะวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  ใหเ้กิดกบักลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง  การใหข่้าว  เป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2538 : 45-

45) 

 

4. เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  ธีรพงษ์ ศิริจันทนันท์  (2543)  การวิจัยเร่ือง 2001 Why  we  buy?  กลุ่มตัวอย่างทั่ว

ประเทศพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตม์ากท่ีสุด  คือ  ความทนทาน  การประหยดันํ้ ามนั  

สมรรถนะของรถยนต์  ตามลาํดบั  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตนัมากท่ีสุด  คือ  

ความทนทาน  ประหยดันํ้ ามนั  และสมรรถนะของรถยนต์  ตามลาํดบั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือรถยนต ์ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมากท่ีสุด คือ  สมรรถนะของรถยนต ์ ความทนทาน  และประหยดั

นํ้ ามนั ตามลาํดับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตนั กลุ่มตวัอย่างเพศชายมากท่ีสุด คือ  

ประหยดันํ้ ามนั สมรรถนะของรถยนต ์ และความทนทาน ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตัน ได้แก่  ความทนทาน ประหยดันํ้ ามนั และสมรรถนะของ

รถยนต ์ ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพฯ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตม์ากท่ีสุด   

คือ ความทนทาน ประหยดันํ้ ามนั และบริการหลงัการขาย ตามลาํดบักลุ่มตวัอยา่งในภาคตะวนัออก  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มากท่ีสุด   คือ สมรรถนะของรถยนต์  ซ่อม บาํรุงรักษาง่ายและ

อะไหล่ถูก  และประหยดันํ้ ามนั  ตามลาํดบักลุ่มตวัอย่างในภาคใต ้  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

รถยนตม์ากท่ีสุด   คือ  ประหยดันํ้ ามนั  ความทนทาน  และสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ตามลาํดบั 

กลุ่มตัวอย่างในภาคอีสาน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มากท่ีสุด   คือ ความทนทาน  

ประหยดันํ้ ามนั  และสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ตามลาํดบักลุ่มตวัอยา่งในภาคเหนือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือรถยนต์มากท่ีสุด   คือ ความทนทาน  ซ่อม บาํรุงรักษาง่ายและอะไหล่ถูก  และอะไหล่

ถูก  ตามลาํดบักลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพฯ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตนั มากท่ีสุด 

คือ ความทนทาน ประหยดันํ้ ามนั และสมรรถนะของเคร่ืองยนต์  ตามลาํดบักลุ่มตวัอย่างในภาค

ตะวนัออก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตัน มากท่ีสุด คือ สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ 

ประหยดันํ้ ามนั ซ่อม บาํรุงรักษาง่ายและอะไหล่ถูก   ตามลาํดบักลุ่มตวัอยา่งในภาคใต ้ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตนั มากท่ีสุด คือ ความทนทาน  สมรรถนะของเคร่ืองยนต์  และราคา

ขายต่อ ตามลาํดบักลุ่มตวัอยา่งในภาคอีสาน  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตนั มากท่ีสุด 
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คือ ประหยดันํ้ ามัน และความทนทาน  สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ ตามลาํดับกลุ่มตัวอย่างใน

ภาคเหนือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถบรรทุก 1 ตนั มากท่ีสุด คือ  ความทนทาน ประหยดันํ้ ามนั 

และซ่อม บาํรุงรักษาง่ายและอะไหล่ถูก   ตามลาํดบั 

  สมเกียรติ  งามเจริญ  (2541)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ใหม่ของผูบ้ริโภคในเมืองเชียงใหม่  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ใหม่  

ผูบ้ริโภคนั้นมีอยู ่5 ปัจจยัดว้ยกนั  คือ  การรับประกนั  ระบบความปลอดภยั  การมีระบบกรองไอ

เสีย  การบริการหลงัการขาย  และการออกแบบรูปทรงสวยงามผูบ้ริโภคเพศชายและหญิง  ให้

ความสาํคญัแก่ปัจจยัท่ีสอดคลอ้งเหมือนกนั 3 ประการ คือ  การรับประกนั  ระบบความปลอดภยั  

และบริการหลงัการขายผูบ้ริโภคทุกกลุ่มอาย ุ ให้ความสาํคญักบัปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกนั 4 ประการ 

คือ การรับประกนั  ระบบความปลอดภัย  การมีระบบกรองไอเสีย  และการบริการหลงัการขาย  

ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มรายได้  ให้ความสําคัญแก่ปัจจัยท่ีสอดคลอ้งเหมือนกัน 3 ประการ คือ  การ

รับประกัน  ระบบความปลอดภัย  และการมีระบบกรองไอเสีย  ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มอาชีพ ให้

ความสาํคญัแก่ปัจจยัท่ีสอดคลอ้งเหมือนกนั 3 ประการ คือ  การรับประกนั  ระบบความปลอดภยั  

และการมีระบบกรองไอเสีย  ผูบ้ริโภคทุกระดบัการศึกษา  ให้ความสาํคญักบัปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกนั 

4 ประการ คือ การรับประกนั การบริการหลงัการขาย  ระบบความปลอดภยั  และการมีระบบกรอง

ไอเสีย 

  ชยัยง เกศวยธุ (2538) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ั่งขนาดเลก็ใน

เขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดเฉพาะผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็ก เม่ือผูบ้ริโภค

ตัดสินใจซ้ือโดยเลือกยี่ห้อท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคล คือ 

วตัถุประสงค์ เพศ อาย ุสถานภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือโดย

เลือกตรายี่ห้อ ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือโดยเลือกตรายีห่อ้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  นายสมเกียรติ รุ่งอภิญญา (2537) ไดค้น้ควา้แบบอิสระ  เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางใน

การจดัจาํหน่าย  และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ  ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสาํคญัใน

ระดับปานกลาง  โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ์  ได้แก่ปัจจยัดา้น

ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ  ดา้นราคา  ไดแ้ก่  ปัจจยัด้านราคาขายรถยนต์ท่ีไม่สูงเกินไป  ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ได้แก่  ปัจจยัด้านบริษัทตวัแทนจาํหน่ายมีความน่าเช่ือถือด้านส่งเสริม
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การตลาด  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นการจดัแสดงโชวสิ์นคา้  ณ  จุดขาย  และปัจจยัดา้นการทาํประกนัรถให้

ฟรี  ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นการมีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์

และพบว่าปัญหาในการใชร้ถยนต์นั่งขนาดเล็กของผูใ้ชบ้ริโภคคือปัญหาด้านผลิตภัณฑ์  ไดแ้ก่  

ปัญหาดา้นตวัรถมีความบอบบาง  ปัญหาดา้นราคา  ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นอะไหล่มีราคาแพง  ปัญหา

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นศูนยบ์ริการตรวจซ่อมของบริษทัไม่เพียงพอตอ้ง

เขา้คิวคอยนาน  ปัญหาดา้นส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างไม่

ต่อเน่ือง 

 

 

 



 

 

34 

 

บทที่  3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

  การศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น กรณีศึกษา : ระหว่าง 

Honda และ Toyota ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Search)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งศึกษาขอ้มูล  ในดา้นความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครฯ เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นซ่ึงจะดาํเนินการตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

3. วิธีการดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ในเขต

บางเขนกรุงเทพมหานครฯ จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 178,986  คน 

www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=100502 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูเ่ขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

  

เพศ จาํนวนประชากรในเขตบางเขต จงัหวดั กรุงเทพฯ 

ชาย 80,964 

หญิง 98,022 

รวม 178,986 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=100502
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กลุ่มตวัอย่าง 

  การหากลุ่มตวัอยา่งนั้น จะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5% หรือท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 คาํนวณไดจ้ากสูตรของ ทาโร ยามาเน(Taro Yamane)  

  คาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane ดงัน้ี 

 

           N 
n =             

                    (1+Ne²) 

กาํหนดให ้

n  คือ จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N คือ จาํนวนประชากรทั้งหมดท่ีทราบค่า 

e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงกาํหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 0.05 

 

n    =          178986 

  ______________ 

             1+178986(0.05²) 

 

      =    399 

 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง = 399   คน 

โดยจะใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 400 คน  เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือน 
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การเลือกตวัอย่าง 

  ใชรู้ปแบบการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  เป็นการเลือกตวัอยา่งใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา

หรือเร่ืองท่ีวิจยั โดยใชก้ารตดัสินใจของผูท้าํวิจยัเอง โดยสุ่มเลือกตามแหล่งชุมชน หา้งสรรพสินคา้ 

ตลาด หรือยา่นธุรกิจในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

  ในการวจิยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น กรณีศึกษา : 

ระหว่าง Honda และ Toyota ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ปรับปรุงแบบสอบถาม  แลว้นาํเสนอ เพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองมือวดัท่ีสมบูรณ์สาํหรับการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

ลกัษณะเคร่ืองมือ 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยจะสาํรวจเร่ือง เร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น กรณีศึกษา : ระหว่าง Honda และ Toyota ในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร” ไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 3 ส่วน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็น

คาํถามในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 

ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  จาํนวนสมาชิก  อาชีพ  และระดบัรายได ้  

  ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง 

  ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ยีห่อ้ระหว่าง Honda และ Toyota 

  ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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  สามารถแสดงระดับของปัจจยัได้ 5 ระดับ  ดังนี ้

  ระดับของปัจจยั    คะแนน 

1. มากท่ีสุด                      5 

2. มาก         4 

3. ปานกลาง        3 

4. นอ้ย                      2 

5. นอ้ยท่ีสุด                      1 

  

  การแปลความหมายของคะแนน  ไดค้ะแนนของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกณฑใ์นการแปล

ความหมายของคะแนนท่ีเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยมีการกาํหนดดงัน้ี 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =  5 -1  =  0.80 

               จาํนวนระดบั    5 

 

  จากหลกัเกณฑด์งักล่าว  สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 

  ระดบัความสาํคญัของปัจจยั      คะแนน 

  ระดบัของความสาํคญัของปัจจยัมากท่ีสุด    4.21 - 5.00

  ระดบัของความสาํคญัของปัจจยัมาก     3.41 - 4.20

  ระดบัของความสาํคญัของปัจจยัปานกลาง    2.61 - 3.40

  ระดบัของความสาํคญัของปัจจยันอ้ย     1.81 - 2.60

  ระดบัของความสาํคญัของปัจจยันอ้ยท่ีสุด    1.00 - 1.80 
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วธิีดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 

ในการเก็บรวบรวมในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดอ้าศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

สุ่มตวัอยา่งจาก กลุ่มประชากร ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) ใหมี้การกระจายของกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนประชากรมากท่ีสุด ภายใน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดจ้ากเอกสารอา้งอิงต่างๆ งานวิจยัต่างๆ  ข่าว

จากหนงัสือพิมพ ์ และนิตยสาร 

 

การประมวลผลข้อมูล 

  ผูว้ิจยันาํผลการสมัภาษณ์ท่ีบนัทึกไดม้าทาํตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  (Checking)   

  2.การลงรหสั (Coding)  ทาํการลงรหสัไวต้ามท่ีไดมี้การกาํหนดไวล่้วงหนา้  เพ่ือเตรียม

บนัทึกรหสัดงักล่าวลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 

  3.ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ 

(SPSS/PC)  เพ่ือคาํนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติดงัน้ี 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัทั้งหมด  ไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 4 ต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวจิยั 

 

  การวจิยัเร่ือง“ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น กรณีศึกษา : ระหว่าง 

Honda และ Toyota ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

400 ชุด  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม  พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดน้าํเสนอเป็นส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง   

  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Hoadaและ 

Toyota 

  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

รถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Hoadaและ Toyota 

  

ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตารางท่ี 8 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 230 57.5 

หญิง 170 42.5 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 8 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จาํนวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.50  

เป็นเพศหญิง จาํนวน 170 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.50 
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ตารางท่ี 9 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

18 - 25 ปี 75 18.80 

26 - 35 ปี 143 35.80 

36 - 45 ปี 88 22.00 

46 - 55 ปี 84 21.00 

มากกว่า 56 ปี 10 2.50 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 9 พบว่ามีกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ26 - 35 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ 143 คน  คิด

เป็นร้อยละ 35.80  กลุ่มช่วงอาย ุ36 - 45 ปี  มีจาํนวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.00  กลุ่มช่วงอาย ุ46 - 

55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 21.00  กลุ่มช่วงอาย ุ18 - 25 ปี  มีจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และกลุ่ม

ช่วงอายมุากกว่า 56 ปี  มีจาํนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 10 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 9 2.30 

มธัยมศึกษา 20 5.00 

ปวช. หรือ ปวส. 87 21.80 

ปริญญาตรี 249 62.30 

สูงกว่าปริญญาตรี 35 8.80 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมาก

ท่ีสุด คือจาํนวน 249 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.30  ระดบัปวช. หรือ ปวส. มีจาํนวน 87 คน  คิดเป็นร้อล

ยะ 21.80  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  มีจาํนวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.80  ระดับมธัยมศึกษา  มี

จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  และระดบัประถมศึกษา  มีจาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.30 
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ตามลาํดบัตารางท่ี 11 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

โสด 214 53.50 

สมรส 177 44.30 

หยา่ร้าง 9 2.30 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คือจาํนวน 214 คน  คิด

เป็นร้อยละ 53.50  สถานภาพสมรส  มีจาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30  และสถานภาพหย่า

ร้าง  มีจาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.30  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 12 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

 

สมาชิกในครอบครัว จาํนวน ร้อยละ 

1 - 3 คน 83 20.80 

3 - 5 คน 202 50.50 

มากกว่า 5 คน 115 28.80 

รวม 400 100.00 

  

  จากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีสมาชิก 3 - 5 คนมากท่ีสุด คือจาํนวน 202 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.50 มากกว่า 5 คน มีจาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 และสมาชิก 1 - 3 คน  มี

จาํนวน 83 คน ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 13 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 51 12.80 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 140 35.00 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 125 31.30 

รับจา้ง 35 8.80 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 48 12.00 

อ่ืนๆ 1 0.30 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชนมากท่ีสุด  คือ

จาํนวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.00  อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีจาํนวน 125 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 31.30  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีจาํนวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.80  อาชีพประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว  มีจาํนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00  และอาชีพอ่ืนๆ  มีจาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 

0.30  ไดแ้ก่ คา้ขาย ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 14 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามระดบัรายได ้

 

ระดับรายได้ จาํนวน ร้อยละ 

10,000 - 15,000 บาท 102 22.50 

15,001 - 20,000 บาท 87 21.80 

20,001 - 35,000 บาท 98 24.50 

35,001 - 40,000 บาท 43 10.80 

มากกว่า 40,000 บาท 70 17.50 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายได ้10,000 - 15,000 บาทมากท่ีสุด  คือ

จาํนวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.50  ระดบัรายได ้20,001 - 35,000 บาท  มีจาํนวน 98 คน  คิดเป็น
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ร้อยละ 24.50  ระดบัรายได ้15,001 - 20,000 บาท  มีจาํนวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.80  ระดับ

รายไดม้ากกว่า 40,000 บาท  มีจาํนวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50  และระดบัรายได ้35,001 - 

40,000 มีจาํนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.80  ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ยีห่อ้ระหว่าง Honda และ Toyota 

 

ตารางท่ี 15 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามยีห่อ้รถยนตท่ี์ใช ้

 

ยีห้่อรถยนต์ จาํนวน ร้อยละ 

Honda 177 44.30 

Toyota 223 55.80 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 15 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใชร้ถยนตย์ีห่อ้ Toyota มากท่ีสุด  คือจาํนวน 223 คน  

คิดเป็นร้อยละ 55.80  และ Honda มีจาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30 

 

ตารางท่ี 16 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามประเภทรถยนต ์

 

ประเภทรถยนต์ จาํนวน ร้อยละ 

รถยนตมื์อหน่ึง 284 71.00 

รถยนตมื์อสอง 116 29.00 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างใชร้ถยนตมื์อหน่ึงมากท่ีสุด  คือจาํนวน 284 คน  คิด

เป็นร้อยละ 71.00  และใชร้ถยนตมื์อสอง  มีจาํนวน 116 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.00ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 17 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามชนิดของรถยนต ์

 

ชนิดรถยนต์ จาํนวน ร้อยละ 

รถเก๋ง 294 73.50 

รถกระบะ 52 13.00 

รถครอบครัว 44 11.00 

รถสปอร์ต 10 2.50 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้รถยนต์ชนิดรถเก๋ง  มีจาํนวนมากท่ีสุด  คือ

จาํนวน 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.50  รถกระบะ  มีจาํนวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.00  รถ

ครอบครัว  มีจาํนวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.00  และรถสปอร์ต  มีจาํนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 

2.50  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 18 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

ผู้ที่มอีทิธิพลต่อการซ้ือ จาํนวน ร้อยละ 

ตนเอง 207 51.80 

สมาชิกในครอบครัว 153 38.30 

เพ่ือน 28 7.00 

พนกังานขาย 8 2.00 

อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 18 พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  คือ ตนเอง  มี

จาํนวน 207 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.80  สมาชิกในครอบครัว  มีจาํนวน 153 คน  คิดเป็นร้อยละ 

38.30  เพ่ือน มีจาํนวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00  พนักงานขาย  มีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 

2.00  และอ่ืนๆ  มีจาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  ไดแ้ก่ สามี หรือ ภรรยา ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 19 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 

                   ซ้ือ 

 

ประเภทของส่ือโฆษณา จาํนวน ร้อยละ 

โทรทศัน ์ 177 44.30 

ป้ายโฆษณา 33 8.30 

นิตยสาร 54 13.50 

วิทย ุ 4 1.00 

หนงัสือพิมพ ์ 24 6.00 

แผน่พบั/โบร์ชวัร์ 80 20.00 

อ่ืนๆ 28 7.00 

รวม 400 100.00 

  

  จากตารางท่ี 19 พบว่าส่ือโฆษณาท่ีส่งผลกระทบต่อการซ้ือของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด  

คือ โทรทศัน์  มีจาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30  แผน่พบั/โบร์ชวัร์  มีจาํนวน 80 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 20.00  นิตยสาร  มีจาํนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.50  ป้ายโฆษณา  มีจาํนวน 33 คน  คิด

เป็นร้อยละ 8.30  อ่ืนๆ  มีจาํนวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00  ได้แก่ Internet  หนังสือพิมพ์  มี

จาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00  และวิทย ุ มีจาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 20 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

 

วตัถุประสงค์ จาํนวน ร้อยละ 

บรรทุกของ 36 9.00 

ขบัไปทาํงาน 269 67.30 

ขบัไปเรียน 65 16.30 

อ่ืนๆ 30 7.50 

รวม 400 100.00 
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  จากตารางท่ี 20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีวตัถุประสงค์ในการขบัไปทาํงานมากท่ีสุด  คือ

จาํนวน 269 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.30  ขบัไปเรียน  มีจาํนวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.30  บรรทุก

ของ  มีจาํนวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.00  และอ่ืนๆ  มีจาํนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.50  ไดแ้ก่  

ใชง้านทัว่ไป  รับ - ส่งบุตร จบัจ่ายซ้ือของ  เท่ียวเล่น  โชวผ์ูห้ญิง 

 

ตารางท่ี 21 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามความถ่ีในการใชร้ถยนตต่์อสปัดาห์ 

 

ความถี่ในการใช้/สัปดาห์ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 3 วนั 25 6.30 

3 - 5 วนั 163 40.80 

มากกว่า 5 วนั 212 53.00 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 21 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการใชร้ถยนต์/สปัดาห์ จาํนวนมากกว่า 5 

วนัมากท่ีสุด  คือจาํนวน 212 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.00  จาํนวน 3 - 5 วนั  มีจาํนวน 163 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 40.80  และนอ้ยกว่า 3 วนั  มีจาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.30  ตามลาํดบั     

 

ตารางท่ี 22 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามการเลือกใชร้ะบบเช้ือเพลิง 

 

ระบบเช้ือเพลงิ จาํนวน ร้อยละ 

นํ้ามนัไร้สารตะกัว่ 109 27.30 

แก๊สโซฮอล ์ 184 46.00 

ก๊าซธรรมชาติ 81 20.30 

ดีเซล 26 6.50 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี22พบว่าระบบเช้ือเพลิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชม้ากท่ีสุด  คือแก๊สโซฮอล ์ มี

จาํนวน 184 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.00  นํ้ ามนัไร้สารตะกั่ว  มีจาํนวน 109 คน  ก๊าซธรรมชาติ  มี

จาํนวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.30  และดีเซล  มีจาํนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.50  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 23 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามลกัษณะการใชร้ถยนต ์

 

ลกัษณะการใช้รถยนต์ จาํนวน ร้อยละ 

ขบัในเมืองเป็นส่วนใหญ่ 226 56.50 

ขบัในต่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ 33 8.30 

ขบัทั้งในเมืองและต่างจงัหวดั 141 35.30 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 23พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีลิกษณะการขบัรถยนตใ์นเมืองเป็นส่วนใหญ่  มาก

ท่ีสุดคือจาํนวน 226 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.50  ขบัทั้งในเมืองและต่างจงัหวดั  มีจาํนวน 141 คน  คิด

เป็นร้อยละ 35.30  และขับในต่างจังหวดัเป็นส่วนใหญ่  มีจาํนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.30  

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 24 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามยีห่อ้รถยนตญ่ี์ปุ่นท่ีตอ้งการเปล่ียน 

                   ในคร้ังต่อไป 

 

ยีห้่อที่ต้องการเปลีย่นในคร้ัง

ต่อไป 

จาํนวน ร้อยละ 

Honda 165 41.30 

Toyota 235 58.80 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี24พบว่ายี่หอ้รถยนต์ญ่ีปุ่นท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการเปล่ียนมาใชใ้นคร้ังต่อไป

มากท่ีสุด  คือ Toyota มีจาํนวน 235 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.80  และ Honda  มีจาํนวน 165 คน  คิด

เป็นร้อยละ 41.30  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 25 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามราคารถยนตท่ี์ตอ้งการซ้ือ 

 

ราคารถยนต์ จาํนวน ร้อยละ 

300,000  -  600,000 บาท 137 34.30 

600,001 - 900,000 บาท 149 37.30 

900,001 - 1,200,000 บาท 73 18.30 

มากกว่า 1,200,000 บาท 41 10.30 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 25พบว่าราคารถยนต์ท่ีกลุ่มตวัอย่างต้องการซ้ือมากท่ีสุด  คือ 600,001 - 

900,000 บาท  มีจาํนวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.30  ราคา 300,000 - 600,000 บาท  มีจาํนวน 137 

คน  คิดเป็นร้อยละ 34.30  ราคา 900,001 - 1,200,000 บาท  มีจาํนวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.30  

และราคามากกว่า 1,200,000 บาท  มีจาํนวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.30  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 26 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการพิจารณา 

                   เลือกซ้ือตรายีห่อ้รถยนต ์

 

ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ 

จาํนวน ร้อยละ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 197 49.30 

ดา้นราคา 160 40.00 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 23 5.80 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 20 5.00 

รวม 400 100.00 

 

  จากตารางท่ี 26พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือตรายีห่อ้รถยนตข์อง

กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  คือดา้นผลิตภณัฑ ์ มีจาํนวน 197 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.30  ดา้นราคา   

มีจาํนวน 16คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  มีจาํนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 
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5.80  ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีจาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น

ระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota 

  1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyotaดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 27 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ีย  จาํนวน  ร้อยละ  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัปัจจยัท่ี 

                   มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota ดา้น 

                   ผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัด้าน

ผลติภัณฑ์ที่มี

อทิธิพลต่อการ

เลือกซ้ือ 

ระดับความสําคญั 

 

 

S.D 

 

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 

 

น้อย 

น้อย

ที่สุด 

รูปทรงและขนาด

ของรถยนต ์

228 

(57.00) 

137 

(34.30) 

34 

(8.50) 

1 

(0.30) 

- 4.48 0.660 มาก

ท่ีสุด 

สมรรถนะของรถ 228 

(57.00) 

130 

(32.50) 

39 

(9.80) 

3 

(0.80) 

- 4.46 0.700 มาก

ท่ีสุด 

อุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวก  

และการตกแต่ง

ภายใน 

171 

(42.80) 

155 

(38.80) 

67 

(16.80) 

7 

(1.80) 

- 4.23 0.785 มาก

ท่ีสุด 

ระบบความ

ปลอดภยั 

274 

(68.50) 

92 

(23.00) 

31 

(7.80) 

3 

(0.80) 

- 4.59 0.665 มาก

ท่ีสุด 

การประหยดั

นํ้ ามนั 

273 

(68.30) 

87 

(21.80) 

35 

(8.80) 

5 

(1.30) 

- 4.57 0.705 มาก

ท่ีสุด 

เทคโนโลยใีหม่ๆ

ของรถ 

197 

(49.30) 

139 

(34.80) 

59 

(14.80) 

4 

(1.0) 

- 4.33 0.760 มาก

ท่ีสุด 

ความทนทาน 218 

(54.50) 

135 

(33.80) 

46 

(11.50) 

1 

(0.30) 

- 4.43 0.700 มาก

ท่ีสุด 
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ปัจจยัด้าน

ผลติภัณฑ์ที่มี

อทิธิพลต่อการ

เลือกซ้ือ 

ระดับความสําคญั 

 

 

S.D 

 

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

น้อย

ที่สุด 

สีของรถท่ีมีให้

เลือก 

125 

(31.30) 

140 

(35.00) 

115 

(28.80) 

17 

(4.30) 

3 

(0.80) 

3.92 0.913 มาก 

ตราสินคา้หรือ

ยีห่อ้ 

116 

(29.00) 

139 

(34.80) 

123 

(30.80) 

18 

(4.50) 

4 

(1.00) 

3.86 0.922 มาก 

แหล่งท่ีผลิต 123 

(30.80) 

122 

(30.50) 

126 

(31.50) 

21 

(5.30) 

8 

(2.00) 

3.83 0.993 มาก 

อะไหล่ 207 

(51.80) 

153 

(38.30) 

37 

(9.30) 

2 

(0.50) 

1 

(0.30) 

4.41 0.698 มาก

ท่ีสุด 

การบริการหลงั

การขาย 

200 

(50.00) 

141 

(35.30) 

53 

(13.3) 

4 

(1.00) 

2 

(0.50) 

4.33 0.780 มาก 

รวม      4.29 0.77  

  

  จากตารางท่ี 27พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยีห่้อ Honda และ Toyota โดยเฉล่ียรวม

ดา้นผลิตภณัฑ ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  มีเพียงสีของรถท่ีมีให้เลือก ตราสินคา้หรือยี่ห้อ แหล่งท่ีผลิต 

และการบริการหลงัการขาย เป็นปัจจยัใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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 2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ี ปุ่นระหว่างยี่ห้อ Honda และ Toyota ด้านราคา  

ปรากฏผลดงัตารางท่ี28 

 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ีย  จาํนวน  ร้อยละ  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของ 

                   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Honda และ    

          Toyota ดา้นราคา 

 

ปัจจยัด้านราคาที่

มอีทิธิพลต่อการ

เลือกซ้ือ 

ระดับความสําคญั 

 

 

S.D 

 

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 

 

น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ราคารถท่ีซ้ือว่า

ถูกหรือแพง 

167 

(41.80) 

151 

(37.80) 

73 

(18.30) 

9 

(2.30) 

- 4.19 0.81 มาก 

ราคาของรถถา้

ตอ้งการขายต่อ 

142 

(35.50) 

159 

(39.80) 

75 

(18.80) 

18 

(4.50) 

6 

(1.50) 

4.03 0.927 มาก 

ราคาอะไหล่  

และค่าบาํรุงรักษา 

177 

(44.30) 

161 

(40.3) 

53 

(13.30) 

8 

(2.00) 

1 

(0.30) 

4.26 0.781 มาก

ท่ีสุด 

มีการบริการดา้น

สินเช่ือ   

133 

(33.30) 

156 

(39.00) 

80 

(20.00) 

22 

(5.50) 

9 

(2.30) 

3.96 0.977 มาก 

รวม      4.11 0.87  

 

  จากตารางท่ี 28พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยีห่้อ Honda และ Toyota โดยเฉล่ียรวม

ด้านราคาและค่าบํารุงรักษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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  3.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย  ปรากฏผลดงัตารางท่ี29 

 

ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ีย  จาํนวน  ร้อยละ  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของ 

       ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Honda และ   

      Toyota ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดั

จาํหน่ายที่มี

อทิธิพลต่อการ

เลือกซ้ือ 

ระดับความสําคญั 

 

 

S.D 

 

แปล

ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

 

น้อย น้อย

ที่สุด 

มีโชวรู์มท่ีใชโ้ชว์

รถ  จาํนวนมาก 

157 

(39.30) 

138 

(34.50) 

92 

(23.00) 

10 

(2.50) 

3 

(0.80) 

4.09 0.885 มาก 

การเดินทางไป

โชว ์

รูมรถสะดวก 

137 

(34.30) 

147 

(36.8) 

103 

(25.80) 

11 

(2.80) 

2 

(0.50) 

4.02 0.870 มาก 

การเดินทางไปยงั

ศูนยบ์ริการ

สะดวก 

167 

(41.80) 

145 

(36.30) 

74 

(18.50) 

10 

(2.50) 

4 

(1.00) 

4.15 

 

0.878 มาก 

การติดต่อตวัแทน

จาํหน่ายสามารถ

กระทาํได้

โดยสะดวก 

162 

(40.50) 

141 

(35.50) 

83 

(20.80) 

11 

(2.80) 

3 

(0.80) 

4.12 0.882 มาก 

รวม      4.09 0.87  

  

  จากตารางท่ี 29พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยีห่้อ Honda และ Toyota โดยเฉล่ียรวม
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

  

  4.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota ดา้นการส่งเสริม

กาตลาด  ปรากฏผลดงัตารางท่ี30 

 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ีย  จาํนวน  ร้อยละ  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของ 

      ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Honda และ  

      Toyota ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการตลาด

ที่มอีทิธิพลต่อ

การเลือกซ้ือ 

 

ระดับความสําคญั 

 

 

S.D 

 

แปล

ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

 

น้อย น้อย

ที่สุด 

มีการโฆษณาโดย

ส่ือต่างๆ   

137 

(34.30) 

163 

(40.80) 

79 

(19.80) 

15 

(3.80) 

6 

(1.50) 

4.03 0.909 มาก 

มีขอ้เสนอพิเศษ

อ่ืนๆ 

174 

(43.40) 

159 

(39.80) 

54 

(13.50) 

12 

(3.00) 

1 

(0.30) 

4.23 0.812 มาก

ท่ีสุด 

มีการจดั

นิทรรศการโชว์

รถ 

137 

(34.30) 

152 

(38.00) 

95 

(23.80) 

15 

(3.80) 

1 

(0.30) 

4.02 0.868 มาก 

มีพนกังานขาย 177 

(44.30) 

146 

(36.50) 

65 

(16.30) 

12 

(3.00) 

- 4.22 0.824 มาก

ท่ีสุด 

รวม      4.12 0.853  

 

   จากตารางท่ี 30พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยีห่้อ Honda และ Toyota โดยเฉล่ียรวม
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ดา้นการมีขอ้เสนอพิเศษอ่ืนๆ และการมีพนกังานขาย  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนการมีการโฆษณา

โดยใชส่ื้อต่างๆ และการมีการจดันิทรรศการโชวร์ถ  อยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางท่ี 31แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี 

                   อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota โดยภาพรวม 

 

ปัจจยัส่วนที่มอีทิธิพลต่อการ

เลือกซ้ือรถยนต์ญี่ปุ่น 

 S.D 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.29 0.77 

ดา้นราคา 4.11 0.87 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 4.09 0.87 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.12 0.853 

รวม 4.15 0.840 

 

  จากตารางท่ี 31 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

รถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยี่ห้อ Honda และ Toyota  มากท่ีสุด  คือ ดา้นผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นราคา  และดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายตามลาํดบั 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น  ระหว่างยี่ห้อ Honda 

และ Toyota ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือ 

  1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ระหว่างยีห่อ้Honda และ 

Toyota 

  2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยี่ห้อ Honda และ Toyota 

ของประชากรในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

  

  โด ยมี วิ ธี ก ารดํา เนิ น ก ารวิ จัย   ก ล่ าว คื อ   เป็ น ก ลุ่ม ป ระช าก ร ใน เข ต บ างเข น  

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นผู ้ใช้รถยนต์ญ่ี ปุ่นเป็นจํานวน 400 คน  

วิธีดาํเนินการวิจยั  ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  research)  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  เป็นการเลือก

ตวัอย่างใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาหรือเร่ืองท่ีวิจยั  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 

ชุด  โดยแบบสอบถามครอบคลุมเก่ียวกบั  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  พฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

รถยนต ์ และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ระหว่างยีห่อ้ Honda และ Toyota   

  และได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้

รถยนตญ่ี์ปุ่น  ระหว่างยี่หอ้ Honda และ Toyota ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 400 ชุด  ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาสรุปผลดงัน้ี   

 

สรุปผลการวจิยั 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศชาย  จาํนวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.5 เป็นเพศ

หญิง 170 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.5 
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  กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ26 - 35 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด คือจาํนวน 143 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.80 

รองลงมาเป็นช่วงอายุ 36 - 45ปี มีจาํนวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 22 และช่วงอายุท่ีมีจาํนวนน้อย

ท่ีสุด คือ ช่วงอายมุากกว่า 56 ปี มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือจาํนวน 249 คน  

คิดเป็นร้อยละ 62.30  รองลงมาคือระดบัปวช. หรือ ปวส. มีจาํนวน 87 คน  คิดเป็นร้อลยะ 21.80  

ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  มีจาํนวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.80  ระดบัมธัยมศึกษา  มีจาํนวน 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.00  และระดบัประถมศึกษา  มีจาํนวนน้อยท่ีสุด คือ 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.30  

ตามลาํดบั 

  กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คือจํานวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.50  

สถานภาพสมรส  มีจาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30  และสถานภาพหยา่ร้าง  มีจาํนวน 9 คน  

คิดเป็นร้อยละ 2.30  ตามลาํดบั 

  กลุ่มตวัอยา่งมีสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คนมากท่ีสุด  คือ  จาํนวน 202 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 50.50  รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 5 คน  มีจาํนวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.80  

และสมาชิกในครอบครัว 1 - 3 คน  มีจาํนวนน้อยท่ีสุด คือจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 

ตามลาํดบั 

  กลุ่มตวัอย่างมีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษัทเอกชนมากท่ีสุด  คือจาํนวน 140 คน  คิด

เป็นร้อยละ 35.00  รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีจาํนวน 125 คน  คิดเป็นร้อยละ 

31.30  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีจาํนวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.80  อาชีพประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว  มีจาํนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00  และอาชีพอ่ืนๆ  มีจาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 

0.30  ไดแ้ก่ คา้ขาย ตามลาํดบั 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับรายได ้10,000 - 15,000 บาทมากท่ีสุด  คือจาํนวน 102 คน  คิด

เป็นร้อยละ 22.50  รองลงมาคือระดบัรายได ้20,001 - 35,000 บาท  มีจาํนวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 

24.50  ระดบัรายได ้15,001 - 20,000 บาท  มีจาํนวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.80  ระดบัรายได้

มากกว่า 40,000 บาท  มีจาํนวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50  และระดบัรายได ้35,001 - 40,000 มี

จาํนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.80  ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น  ยีห่อ้ระหว่าง Honda และ Toyota 

  

  กลุ่มตวัอยา่งใชร้ถยนตย์ีห่อ้ Toyota มากท่ีสุด  คือจาํนวน 223 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.80  

และ Honda มีจาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30 

  กลุ่มตวัอยา่งใชร้ถยนตมื์อหน่ึงมากท่ีสุด  คือจาํนวน 284 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.00  และ

ใชร้ถยนตมื์อสอง  มีจาํนวน 116 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.00 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชร้ถยนตช์นิดรถเก๋ง  มีจาํนวนมากท่ีสุด  คือจาํนวน 294 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 73.50  รถกระบะ  มีจาํนวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.00  รถครอบครัว  มีจาํนวน 44 คน  คิด

เป็นร้อยละ 11.00  และรถสปอร์ต  มีจาํนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามลาํดบั 

  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด  คือ ตนเอง  มีจาํนวน 207 คน  คิด

เป็นร้อยละ 51.80  สมาชิกในครอบครัว  มีจาํนวน 153 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.30  เพ่ือน  มีจาํนวน 

28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00  พนกังานขาย  มีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00  และอ่ืนๆ  มีจาํนวน 

4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  ไดแ้ก่ สามี หรือ ภรรยา ตามลาํดบั 

  ส่ือโฆษณาท่ีส่งผลกระทบต่อการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  คือ โทรทศัน์  มีจาํนวน 

177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30  แผน่พบั/โบร์ชวัร์  มีจาํนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00  นิตยสาร  

มีจาํนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.50  ป้ายโฆษณา  มีจาํนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.30  อ่ืนๆ  มี

จาํนวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00  ไดแ้ก่ Internet  หนังสือพิมพ ์ มีจาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 

6.00  และวิทย ุ มีจาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  ตามลาํดบั 

  กลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงคใ์นการขบัไปทาํงานมากท่ีสุด  คือจาํนวน 269 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 67.30  ขบัไปเรียน  มีจาํนวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.30  บรรทุกของ  มีจาํนวน 36 คน  

คิดเป็นร้อยละ 9.00  และอ่ืนๆ  มีจาํนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.50  ไดแ้ก่  ใชง้านทัว่ไป  รับ - ส่ง

บุตร จบัจ่ายซ้ือของ  เท่ียวเล่น  โชวผ์ูห้ญิง 

  กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการใชร้ถยนต์/สัปดาห์ จาํนวนมากกว่า 5 วนัมากท่ีสุด  คือ

จาํนวน 212 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.00  จาํนวน 3 - 5 วนั  มีจาํนวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.80  

และนอ้ยกว่า 3 วนั  มีจาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.30  ตามลาํดบั     

  ระบบเช้ือเพลิงท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกใชม้ากท่ีสุด  คือแก๊สโซฮอล ์ มีจาํนวน 184 คน  คิด

เป็นร้อยละ 46.00  นํ้ ามนัไร้สารตะกัว่  มีจาํนวน 109 คน  ก๊าซธรรมชาติ  มีจาํนวน 81 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 20.30  และดีเซล  มีจาํนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.50  ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะการขบัรถยนตใ์นเมืองเป็นส่วนใหญ่  มากท่ีสุดคือจาํนวน 226 

คน  คิดเป็นร้อยละ 56.50  ขบัทั้งในเมืองและต่างจงัหวดั  มีจาํนวน 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.30  
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และขบัในต่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่  มีจาํนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.30  ตามลาํดบั 

 ยีห่อ้รถยนตญ่ี์ปุ่นท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเปล่ียนมาใชใ้นคร้ังต่อไปมากท่ีสุด  คือ Toyota 

มีจ ํานวน 235 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.80  และ Honda  มีจาํนวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.30  

ตามลาํดบั 

 ราคารถยนตท่ี์กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด  คือ 600,001 - 900,000 บาท  มีจาํนวน 

149 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.30  ราคา 300,000 - 600,000 บาท  มีจาํนวน 137 คน  คิดเป็นร้อยละ 

34.30  ราคา 900,001 - 1,200,000 บาท  มีจาํนวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.30  และราคามากกว่า 

1,200,000 บาท  มีจาํนวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.30  ตามลาํดบั 

 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือตรายีห่อ้รถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  

คือดา้นผลิตภณัฑ์  มีจาํนวน 197 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.30  ดา้นราคา  มีจาํนวน 160 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 40.00  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  มีจาํนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.80  ดา้นการส่งเสริม

การขาย  มีจาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยีห่อ้   

  Honda และ Toyota 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์

ญ่ีปุ่นระหว่างยีห่้อ Honda และ Toyota พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลมากทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 รองลงมา

ได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ตามลาํดบั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยี่หอ้ Honda 

และ Toyota ในภาพรวมอยู่ในระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาให้ระดบัความสาํคญัระบบ

ความปลอดภยัการประหยดันํ้ ามนัรูปทรงและขนาดของรถยนต์สมรรถนะของรถความทนทาน 

อะไหล่  และส่วนท่ีให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ การบริการหลงัการขาย เทคโนโลยีใหม่ๆ

ของรถ อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  และการตกแต่งภายใน  สีของรถท่ีมีให้เลือก แหล่งท่ีผลิต  

และตราสินคา้หรือยีห่อ้ ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก  ตามลาํดบั   

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคัญกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยี่หอ้ Honda และ Toyota 
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ไดใ้ห้ความสาํคญัในระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นราคาอะไหล่  และค่าบาํรุงรักษา ส่วนดา้น

อ่ืนๆ คือ ราคารถท่ีซ้ือว่าถูกหรือแพง ราคาของรถถา้ตอ้งการขายต่อ มีการบริการดา้นสินเช่ือ  ไดใ้ห้

ความสาํคญัในระดบัความสาํคญัมาก ตามลาํดบั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจาํหน่าย  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักับ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นระหว่างยีห่้อ 

Honda และ Toyota ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญัการ

เดินทางไปยงัศูนยบ์ริการสะดวกการติดต่อตวัแทนจาํหน่ายสามารถกระทาํไดโ้ดยสะดวกมีโชวรู์มท่ี

ใชโ้ชวร์ถ  จาํนวนมาก  และการเดินทางไปโชวรู์มรถสะดวกใหค้วามสาํคญัระดบัมาก  ตามลาํดบั   

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น

ระหว่างยี่ห้อ Honda และ Toyota ในภาพรวมอยู่ในระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาให้

ระดบัความสาํคญัมีพนกังานขาย และมีขอ้เสนอพิเศษอ่ืนๆ ตามลาํดบั ส่วนภาพรวมท่ีอยู่ในระดบั

ความสาํคญัมากมีการจดันิทรรศการโชวร์ถและมีการโฆษณาโดยส่ือต่างๆ  ให้ความสาํคญัระดบั

มาก  ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่างยี่ห้อ Honda 

และ Toyota  ในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น ระหว่าง

ยีห่อ้ Honda และ Toyota  

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่น ซ่ึง

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั (นายสมเกียรติ รุ่งอภิญญา2537)พบว่าการวิจยั อิสระ  เร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้น

ราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่าย  และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ  ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ์  ส่วนมากผูบ้ริโภคในกลุ่ม

น้ีจะใหค้วามสาํคญั  ดงัต่อไปน้ี 
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 ดา้นความปลอดภัย  เพราะผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความใส่ใจทางดา้นสุขภาพ  ความ

มัน่คงและความปลอดภยัด้านชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นอยา่งมาก  ดังนั้นสินค้าท่ีผูบ้ริโภคให้ความ

ไวว้างใจมากท่ีสุด จึงจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน ผลิตจากแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ  นอกจากจะ

สร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวสินค้าเองแลว้  ยงัช่วยลดปัญหา และความเสียหายด้านชีวิตและ

ทรัพยสิ์นไดอี้กดว้ย 

 ดา้นการประหยดันํ้ ามนั  เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีนํ้ ามนัซ่ึงเป็นทรัพยากรหายาก มีราคา

เพ่ิมสูงข้ึนเป็นอย่างมาก  ทําให้ผูใ้ช้รถต้องมีภาระรายจ่ายในอตัราท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย  ดังนั้ น

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจึงตอ้งการท่ีจะใชร้ถยนต์ท่ีประหยดันํ้ ามนั  เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย

จากค่านํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 ดา้นรูปทรงและขนาดของรถยนต์  เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในการ

เลือกซ้ือรถยนต์  ผูบ้ริโภคตอ้งการรถยนต์ท่ีรูปทรงสวยงาม  แปลกใหม่  มีการออกแบบดีไซน์ท่ี

ทนัสมยั  ซ่ึงเป็นท่ีถูกใจผูบ้ริโภค  และมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการใชข้องผูบ้ริโภค    

 ดา้นความทนทาน  เพราะผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้อะไรมานั้นก็ตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้นั้นให้

ไดอ้ย่างคุม้ค่า  และรถยนตก์็เช่นกนั  ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนต์มาใชแ้ลว้ก็ตอ้งการท่ีจะใชร้ถยนต์ใหไ้ด้

อย่างคุม้ค่า  ไม่เสียง่ายๆ  ไม่ตอ้งซ่อมบ่อยๆ ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองทั้งเวลาและทรัพยสิ์น  ซ่ึงปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์นั้นสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบั  การวิจยัของ (ธีรพงษ์ศิริจนัทนันท์ 2543)การวิจยัเร่ือง 

2001 Why  we  buy?  กลุ่มตวัอยา่งทัว่ประเทศพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มากท่ีสุด  

คือ  ความทนทาน  การประหยดันํ้ ามนั  สมรรถนะของรถยนต ์ ตามลาํดบั 

 ปัจจัยด้านราคาท่ีผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ราคาค่าอะไหล่และการ

บาํรุงรักษา  เพราะเน่ืองมาจากการท่ีจะเลือกซ้ือรถ  ผูบ้ริโภคจะต้องคาํนึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีตามมา

หลงัจากการซ้ือรถไปแลว้  นั่นคือ ค่าอะไหล่และค่าบาํรุงรักษา  ว่าจะมีค่าใชจ่้ายมากน้อยเพียงใด  

และจะสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเหล่านั้นไดห้รือไม่  และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั  คือ  ปัจจยัดา้น

ราคาของรถท่ีซ้ือ  เพราะในการเลือกซ้ือรถยนต ์ ผูบ้ริโภคจะตอ้งคาํนึงถึงราคาของรถว่าจะสามารถ

ซ้ือไดห้รือไม่ 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด  คือ  ศูนยบ์ริการ  

เพราะผูบ้ริโภคเม่ือซ้ือรถยนตไ์ปแลว้ก็ตอ้งการความมัน่ใจในการท่ีจะเขา้รับบริการภายหลงัการซ้ือ

ว่าจะไดรั้บบริการท่ีดี  มีมาตรฐาน  มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุด  คือ  การส่งเสริม

การขาย  เพราะเน่ืองจากในปัจจุบนัในอุตสาหกรรมรถยนตมี์การแข่งขนักนัค่อนขา้งท่ีจะรุนแรง  จึง

ทาํใหผู้ป้ระกอบการดา้นรถยนตมี์การจดัการส่งเสริมการขายต่างๆมาแข่งขนักนั  ส่งผลใหผู้บ้ริโภค
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มีโอกาสในการเลือกซ้ือไดม้ากยิง่ข้ึน  ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงดูว่าผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีขอ้เสนอท่ีดี  ท่ี

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  ก็จะทาํการเลือกซ้ือรถยนตจ์ากผูป้ระกอบการรายนั้น   

ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี  นอกจากจะตอ้งซ้ือรถเพ่ือความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชง้าน  โดยเฉพาะการใชข้บัไป

ทาํงาน  ยงัตอ้งการท่ีจะซ้ือรถเพ่ือตอ้งการความยอมรับจากสงัคมอีกดว้ย 

 

พฤตกิรรมการเลือกซ้ือ 

 ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมากท่ีสุด  

คือ  ตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ท่ีกล่าวว่า  ส่ิงกระตุน้  (Stimulus)เกิดข้ึนได ้

2 ทาง  คือ  เกิดจากในร่างกาย  และเกิดจากภายนอกร่างกาย  ในท่ีน้ีส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย

เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณ  หรือธรรมชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของตนเอง (ศิ

ริวรรณ  และคณะ2538:72) 

 ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวรรยา  

กุมาลยว์ิสัย 2539 เร่ืองการใชส่ื้อเพ่ือการตลาดในการใชร้ถยนต์ในประเทศไทย  พบว่า  บริษัท

รถยนต์แต่ละแห่งมีรูปแบบการใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั  โดยโตโยตา้ใชง้บประมาณกบัส่ือต่างๆมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง  และใหค้วามสาํคญักบัส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด  รองลงมาคือหนงัสือพิมพ ์ และ

ส่ือวิทยตุามลาํดบั  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูท้าํการวิจยัมีข้อเสนอแนะต่างๆ  สาํหรับผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมรถยนต ์ ในการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์  มีประเด็นท่ีน่าสนใจ  ดงัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ กลุ่มตวัอยา่งคิดว่า  ควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองระบบความปลอดภยัเป็น

อยา่งมาก  เพราะส่ิงน้ีแสดงถึงความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย  และทางดา้นทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคท่ี

พึงจะได้รับ  และจะต้องมีอตัราการเผาผลาญนํ้ ามนัท่ีค่อนข้างน้อย  เพ่ือประหยดัค่าใช้จ่าย แต่

จะตอ้งไม่ทาํใหส้มรรถนะของรถยนตล์ดลง  และจะตอ้งมีรูปทรงและขนาดท่ีเหมาะสม คือ ตอ้งการ

รถยนตท่ี์มีรูปทรงสวยงาม  ทนัสมยั  แต่จะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสม  ดงันั้นจึงควรออกแบบ  วิจยัและ

พฒันารถยนตข์องผูป้ระกอบการโดยการเนน้ในเร่ือง   

 ระบบความปลอดภยั คือ การออกแบบโครงสร้าง  และเคร่ืองยนต์ใหไ้ดม้าตรฐาน เพ่ือ

ความปลอดภยัในการใชง้าน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงชีวิตและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภค 

 การประหยดันํ้ ามนั คือ จะตอ้งออกแบบให้เคร่ืองยนต์มีอตัราการเผาผลาญนํ้ ามนัใน

อตัราท่ีตํ่า  หรือสามารถใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งอ่ืนทดแทนได ้ เช่น นํ้ ามนัเอธานอล  แต่ยงัมีสมรรถนะท่ีดี
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ไดม้าตรฐาน 

 ออกแบบรถยนต์ให้มีรูปทรงท่ีทันสมัยและมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ  วิถีชีวิตและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมกบัการใชชี้วิตในปัจจุบนั 

 ความทนทาน คือ สามารถใช้งานไดอ้ย่างคุ้มค่า  มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน  ไม่ตอ้ง

ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษามาก 

 ด้านราคา  กลุ่มตัวอย่างคิดว่า  ราคาอะไหล่และการบาํรุงรักษา  และราคาของรถท่ี

ต้องการจะซ้ือ  มีความสําคัญท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น  ดังนั้นควรท่ีจะมีการ

กาํหนดนโยบายในการตั้งราคาของรถยนต ์ รวมถึงอะไหล่ต่างๆและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา  ให้

มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถ  อะไหล่ต่างๆและการบริการท่ีไดรั้บจากศูนยบ์ริการ  ใหคุ้ม้ค่า

กบัเงินท่ีเสียไป  สามารถจูงใจผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย กลุ่มตัวอยา่งคิดว่า  ศูนยบ์ริการนั้นนั้นค่อนข้างมีส่วน

สาํคญัอย่างมาก  ในการเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ีปุ่น  ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจทางด้าน

ศูนยบ์ริการใหม้ากยิง่ข้ึน  โดยตอ้งกาํหนดนโยบายใหศู้นยบ์ริการมีการทาํงานท่ีมีมาตรฐานท่ีดีเป็น

มาตรฐานเดียวกนัทุกศูนยบ์ริการ  ผูม้ารับบริการจะต้องไดรั้บบริการท่ีดี  สะดวก  รวดเร็ว  และ

จะตอ้งทาํให้ผูม้ารับบริการมีความประทบัใจท่ีไดเ้ขา้มารับบริการ  เช่น มีหอ้งสาํหรับรับรองลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆใหลู้กคา้ขณะรอรับบริการ 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างคิดว่า การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆของ

ผูข้าย  ค่อนข้างมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ญ่ี ปุ่นมากในปัจจุบัน  ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจทางดา้นการส่งเสริมการขาย  โดยตอ้งพยายามจดัการส่งเสริมการ

ขาย  หรือทาํการโฆษณาอย่างต่อเน่ืองให้สินค้าติดตลาดอยู่ตลอดเวลา หรือมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย เช่น การจดันิทรรศการโชวร์ถ  มีการแจกของสัมมนาคุณ  ฟรีประกันภัยชั้น1  

ตรวจเช็คสภาพรถฟรี  เป็นตน้    

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัในคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในคร้ังต่อไป  ควรท่ีจะมีการขยายขอบเขตให้กวา้งข้ึน  โดย

อาจจะมีการกาํหนดตัวอย่างเป็นประชากรในกรุงเทพมหานครทั่วทุกเขต  หรืออาจจะกาํหนด

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน  เพ่ือให้ผลการวิจยันั้นมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมาก

ท่ีสุด 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเพียงอย่าง

เดียว  ซ่ึงอาจจะยงัไม่ครอบคลุม  ดงันั้นในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธี

อ่ืนๆดว้ย  เช่น  ทาํการสมัภาษณ์  เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานวิจยัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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