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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING  

OF CONSUMERS IN BANGKOK FOR BUYING TOYOTA CAR) 

ศรินทิพย ์ธีรธนิตนนัท ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต์โตโยตา้  และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มีรถยนต์โตโยตา้รุ่นต่างๆ ไวใ้ช้

งานอย่างน้อย 1 คนั และอาศยัหรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเดือน

ธนัวาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม  2555 และใชส้ถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนระหวา่ง 30,001-40,000  บาท มีสถานภาพโสด มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว

ระหวา่ง 4-5 คน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตโ์ตโยตา้ โดยมีเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ในดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ มีจาํนวนรถยนต ์

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั 2 คนั ใชรุ่้นของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้าน

ภายในครอบครัวในปัจจุบัน คือ Prius ใช้สีของรถยนต์โตโยต้าท่ีใช้งานภายใน

ครอบครัวในปัจจุบนั คือ สีดาํ ใช้ขนาดเคร่ืองยนต์โดยเฉล่ียของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใช้

งานภายในครอบครัวในปัจจุบนั ระหวา่ง 1,500-2,000 ซีซี มีอายุการใชง้านโดยเฉล่ีย

ของรถยนตโ์ตโยตา้ภายในครอบครัวในปัจจุบนัภายใน 1 ปี  มีความถ่ีโดยเฉล่ียในการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้คนัใหม่ ภายใน 1 ปี   มีสภาพของรถยนต์โตโยตา้ท่ีนิยม

ตดัสินใจเลือกซ้ือ – ใหม่ มีระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้

มากกว่า 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน มีงบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับได้ในการซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ มีบทบาทสาํคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้เป็นผูใ้ชง้าน มี

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ คือ ตวัเอง ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี

ใช้ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ จากประสบการณ์ของตวัเอง  

และมีวธีิการชาํระเงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้แบบผอ่นชาํระ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น เ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบริการต่างๆ ตามมาดว้ยการจดัจาํหน่าย การ

ออกแบบ ราคา คุณภาพ และตราสินคา้กบัการส่งเสริมการขายเท่ากนั ตามลาํดบั ใน

ดา้นตราสินคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีจดจาํง่าย และคิดถึง

ก่อน ดา้นคุณภาพใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นอุปกรณ์มีมาตรฐานและความ

ทนัสมยั ดา้นการออกแบบให้ความสําคญัมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นรูปทรงของรถยนต์

ภายนอกมีความโฉบเฉ่ียวและสวยงาม ดา้นบริการต่างๆ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ปัจจยัดา้นการไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และรวดเร็ว ดา้นราคาให้ความสําคญั

มากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัรถยนตย์ี่ห้ออ่ืนในขนาดเคร่ืองยนตท่ี์

ใกลเ้คียงกนั ดา้นการจดัจาํหน่ายให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นจาํนวนสาขา

ของโชวรู์มและศูนยบ์ริการมีมากและกระจายอยูโ่ดยทัว่เพียงพอต่อความตอ้งการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

(ยกเวน้ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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รถยนต์โตโยตา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต์โตโยตา้ ส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ เหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ จาํนวนรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้าน

ภายในครอบครัวในปัจจุบนั อายุการใช้งานโดยเฉล่ียของรถยนต์โตโยต้าภายใน

ครอบครัวในปัจจุบนั ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้คนัใหม่ 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ งบประมาณโดยเฉล่ียท่ี

ยอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ระหวา่ง 301,000-500,000 บาท บทบาทสําคญัท่ีมี

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ (ยกเวน้ รุ่น

ของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งานภายในครอบครัวในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Prius Camry Vioz 

Yaris  Avensis Avanza และรุ่นอ่ืนๆ สีของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัว

ในปัจจุบนั ได้แก่ สีดาํ สีขาว สีเงิน สีทองบรอน และสีอ่ืนๆ ขนาดเคร่ืองยนต์โดย

เฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั  สภาพของรถยนตโ์ต

โยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ และวิธีการชาํระเงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต์โตโยตา้) ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น 

ไดแ้ก่ ตราสินคา้ คุณภาพ การออกแบบ บริการต่างๆ ราคา การจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

คําสําคัญ: รถยนตโ์ตโยตา้, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 
 

Objectives of this study are to study relationship of demographic, buying 

and using behavior, and marketing mix with decision making of consumers in 

Bangkok in buying Toyota car by using questionnaire to collect data from 
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consumers who have minimum age of 20 years; have at least one of any models of 

Toyota car; and live or work in Bangkok during December 2011 till March 2012.  

Statistic issues consist of percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test and 

MRA for analyzing data. 

The results show most of respondents are male with range of age between 

31-40 years.  They graduated at bachelor’s degree; are working as an employee of 

private firm; earn money in range between 30,001-40,000 baht per month in 

average; are single; and have family members between 4-5 persons.  Factors 

relating behavior of most of them include fame of brand as their buying reason, 

usage of two Toyota cars, Prius model, black color, engine size between 1,500-

2,000 c.c., and average usage life of one year in their family.  Most of them will buy 

new Toyota car as first hand within one year and spend time between 1-2 months in 

making buying decision.  Their acceptable budget are between 301,000-500,000 

baht.  Their role is a user and themselves influence buying decision.  Relating 

information comes from  their experience. And, they prefer down payment, not 

cash.   

They comment that relating services are most important, in which are 

followed by place, design, price, quality, and brand that is in same level of 

promotion, respectively.  They most focus on memorable brand, standard and 

modern instruments, nice shape, trustful and rapid services, competitive price, and 

sufficient showrooms and services centers.   

Outcomes of testing hypothesis show that different gender, age, education, 

marital status and number of family members (Except career and average income 

per month) influence buying decision for Toyota car.  Different buying behavior 

factors, including buying reason,   number of Toyata car in family, average usage 

life of Toyata car in family, buying frequency, average period of time for making 

decision, acceptably average budget for buying, roles relating to buying decision, 
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influencing person for making buying decision, and information source (Except car 

models -  Prius Camry Vioz Yaris  Avensis Avanza and other models, color – black, 

white, silver, bronze, and other colors, engine size, preferable characteristic of car 

bought, and payment means) do not influence buying decision for Toyota car.  And, 

all factors of marketing mix, including brand, quality, design, services, price, place, 

and promotion have relationship with decision making in buying Toyota car at 

significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  TOYOTA CAR, DECISION MAKING 

บทนํา 

ในปัจจุบนัรถยนตมี์ความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ส่งผลทาํให้

เกิดความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทยเพื่อการใชง้านเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ

รวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในปี 2554 ทัว่

ประเทศมีรถท่ีจดทะเบียนใหม่ถึงเดือนสิงหาคม เท่ากบั 2,307,218 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 

2553 ในช่วงเดียวกนั ร้อยละ 17.57 และในเขตกรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียน

ใหม่ เท่ากบั 616,051 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ในช่วงเดียวกนั ร้อยละ 14.18 ทาํให้ทัว่

ประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียนสะสมถึงเดือนกนัยายน 2554 

เท่ากบั 29,950,682 คนัและ 6,822,060 คนัตามลาํดบั  

เช่นเดียวกบัธุรกิจต่างๆ ตลาดรถยนตมี์สภาวะทางการแข่งขนัท่ีรุนแรงเช่นกนั 

บริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายรถยนต์ต่างๆ ท่ีมีหลากหลายี่ห้อต่างพยายามหากลยุทธวิธี

ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสําหรับการเพิ่มยอดขาย 

รวมทั้งการแยง่ชิงและรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้ากและนานท่ีสุด   โตโยตา้เป็นตรา

สินค้ารถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงและวิวฒันาการมายาวนาน ซ่ึงได้รับการ

ยอมรับและไวว้างใจมาตลอด โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมเลือกซ้ือ

และใช้งานอย่างแพร่หลายจนเป็นผูน้ําในตลาดและมียอดจาํหน่ายสูงสุดเหนือคู่

แข่งขนัต่างๆ ได้แก่ อีซูซุ และฮอนด้า โดยบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ จาํกัด (TMC) 

ก่อตั้งโดยคีชิโร่ โตโยดะ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2480 (ค.ศ. 1937) มีสํานกังานใหญ่
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ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นโตโยตา้ซิทต้ี เมืองไอจินะโงะยะและเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

และมีศูนยจ์าํหน่ายและบริการอยูม่ากกวา่ 160 ประเทศทัว่โลก โดยถือวา่เป็นบริษทัท่ี

ผลิตรถยนต์รายใหญ่ท่ีสุดในโลกรองจาก General Motors และ Ford Motors ทั้งน้ี

บริษทัฯ สามารถผลิตรถโตโยตา้ในประเทศไดถึ้ง 10 ลา้นคนัในปี 2515 (ค.ศ. 1972) 

และไดถึ้ง 100 ลา้นคนัในปี 2542 (ค.ศ. 1999) โดยสามารถส่งออกรถโตโยตา้ไดถึ้ง 10 

ลา้นคนัในปี 2522 (ค.ศ. 1979) และเคยไดรั้บการจดัลาํดบัให้เป็นบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

อนัดบัสองของโลกจากนิตยสาร Fortune ในปี 2549 (ค.ศ. 2006)  

สาํหรับบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 

2505 และดาํเนินงานภายใตว้ิสัยทศัน์ “เป็นบริษทัแกนนาํของโตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย 

แปซิฟิค และเครือข่ายโตโยตา้ทัว่โลก เป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งท่ีสุด

ในประเทศไทย” เพื่อผลิตและจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้เป็นท่ีนิยมใช้งานอย่างมาก

ภายในประเทศ โดยมียอดจาํหน่ายสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัรถยนตย์ี่ห้อต่างๆ ซ่ึงในปี 

2553 มียอดจาํหน่ายจาํนวน  326,007 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 41.4 และมีส่วน

แบ่งตลาด ร้อยละ 40.7 และในปี 2554 มียอดจาํหน่ายถึงเดือนพฤศจิกายน จาํนวน 

278,495 คนั ในขณะท่ีรถยนต์อิซูซุและฮอนดา้มียอดจาํหน่าย จาํนวน 127,054 คนั

และ 81,878 คนัตามลาํดบั   ผูว้ิจยัเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการพฒันา

ผลิตภณัฑ์และบริการ รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในตลาดรถยนต์โตโยตา้ จึง

เลือกศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนต์โต

โยตา้ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มกัมีแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัไป รวมทั้งการศึกษาส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมและส่งมอบใน

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและความภกัดีต่อ

ตราสินค้าได้ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับวาง

แผนการผลิต การใหบ้ริการ และการตลาดต่อไป       
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต์โตโยตา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหเ้ขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  ต่อการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด      

สาํหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์

3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานนาํมาเป็นโครงการนาํร่อง ท่ีใชเ้ป็นแนวทางสําหรับ

การศึกษาในอนาคต                

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนตโ์ตโยตา้ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั     

3. ส่วนประสมทางการตลาด   มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ต

โยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

                  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 
  

 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ    อาย ุ   ระดบัการศึกษา    อาชีพ    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

สถานภาพสมรส  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

พฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์ 

            เหตุผลหลกัท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โต

โยตา้     จาํนวนรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งานภายในครอบครัวในปัจจุบนั  

รุ่นของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งานภายในครอบครัวในปัจจุบัน  สีของ

รถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั ขนาดเคร่ืองยนต์

โดยเฉล่ียของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั  อายุ

การใช้งานโดยเฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ภายในครอบครัวในปัจจุบนั  

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้คนัใหม่  สภาพของ

รถยนต์โตโยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ     ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้น

การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้      

           งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับได้ในการซ้ือรถยนต์โตโยต้า  

บทบาทสาํคญัมากท่ีสุดของท่านท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้  

บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยต้า  

แหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

โตโยตา้  วิธีการชาํระเงินท่ีท่านนิยมมากท่ีสุดในการพิจารณาตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ 

การ

ตดัสินใจ

ซือ้

รถยนต์

โตโยต้า

ของ

ผู้บริโภค

ในเขต

กรุงเทพ 

มหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ์ (ดา้นตราสินคา้ ดา้นคุณภาพ ดา้นการออกแบบ 

ดา้นบริการต่างๆ)   ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 
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แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) บริษทัจาํกดั (2553); กาํพล วิวฒัน์นิมิต ธีรศกัด์ิ 

กิตติธีระนนทร์ และประวติั ชาติยานนท,์ 2539 (อา้งถึงในธารา   ธิยะภูมิ, 2554) ใน

ปัจจุบนัรถยนต์มีความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ทั้งในเร่ืองการขนส่ง 

และการคมนาคมต่างๆ จึงส่งผลทาํให้เกิดความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทยเพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อยา่งเช่นกรุงเทพมหานคร 

แต่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตในทุกดา้น รวม

ไปถึงผลกระทบจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลทาํให้ความตอ้งการซ้ือรถยนต์

ของผูบ้ริโภคมีจาํนวนน้อยลงบา้ง ทาํให้สภาวะทางการแข่งขนัในตลาดรถยนต ์และ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งมีความทวีรุนแรงยิ่งข้ึนไปอีก ดงันั้นบริษทัผลิตรถยนตต่์างๆ จึง

ตอ้งพยายามหากลยุทธวิธีทางการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อคาดหวงัในการเพิ่ม

ยอดขายให้กบับริษทัของตนเองและพยายามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขนัให้

ไดม้ากท่ีสุด 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2555) ประเทศไทย

มีรถท่ีจดทะเบียนใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2553 ทัว่ประเทศมีรถท่ีจดทะเบียนใหม่ 

เท่ากบั 2,880,733 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 25.68 ซ่ึงในปี 2554 ทัว่ประเทศมีรถ

ท่ีจดทะเบียนใหม่ถึงเดือนสิงหาคม เท่ากบั 2,307,218 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ในช่วง

เดียวกนั ร้อยละ 17.57 สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานครรถท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2553 

เท่ากับ 774,589 คัน เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 27.63 ซ่ึงในปี 2554 ในเขต

กรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียนใหม่ถึงเดือนสิงหาคม เท่ากบั 616,051 คนั เพิ่มข้ึน

จาก ปี  2 55 3  ใ นช่ วง เ ดีย วกัน  ร้อยล ะ 14 . 18  ทํา ให้ทั่วป ระ เทศ แล ะในเข ต

กรุงเทพมหานครมีรถท่ีจดทะเบียนสะสมถึงเดือนกนัยายน 2554 เท่ากบั 29,950,682

คนัและ 6,822,060 คนัตามลาํดบั โดยเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนจาํนวนรถจดทะเบียน 



207 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

สะสมในเขตกรุงเทพมหานครของทัว่ประเทศ เท่ากบั ร้อยละ 22.78  

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย บริษทัจาํกดั (2555) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2505 โดยมีทุนจดทะเบียน 7,520 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 บริษทัฯ มีโชวรู์ม 329 แห่ง ผูแ้ทนจาํหน่าย 121 ราย 

บุคลากร 13,500 คน และกาํลงัการผลิต จาํแนกออกเป็น โรงงานท่ีสําโรง 230,000 คนั

ต่อปี เกตเวย ์200,000 คนัต่อปี และบา้นโพธ์ิ 220,000 คนัต่อปี 

Kotler, Philip (2007) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริกร

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2009) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

โดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ พฤติกรรมก่อนการซ้ือหรือการมองเห็น

ปัญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการ

ประเมินผลหลงัการซ้ือ 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือ

ว่าเป็นนหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุงและความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วน

ประสมทางการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลาย

ปิด 4  ส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มีรถยนตโ์ต

โยต้า รุ่นต่างๆ  ไว้ใช้งานอย่า งน้อย  1  คัน  และอาศัยหรือทํางานอยู่ ในเข ต

กรุงเทพมหานคร 400 ตวัอยา่ง แยกเป็นในเขตบางรัก เขตสาทร เขตลาดพร้าว  เขตวงั

ทองหลาง และเขตบางกะปิ รวม 5 เขตๆ ละ 80 ตวัอยา่งในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

สําหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test F-test และ MRA ณ ระดบันยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.25 มีอายุระหวา่ง 31-40 

ปี ร้อยละ 38.75 สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 76.00 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 57.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001-40,000  

บาท ร้อยละ 47.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.75 และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว

ระหวา่ง 4-5 คน ร้อยละ 41.75 

5.1.2 สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเลอืกซ้ือและใช้รถยนต์โตโยต้าของ

กลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตโ์ตโยตา้

จาํแนกตามเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ ในดา้นช่ือเสียงของตรา

สินคา้ ร้อยละ 21.50 มีจาํนวนรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั 2 

คนั ร้อยละ 65.00 ใชรุ่้นของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั คือ 

Prius ร้อยละ 56.00 ใชสี้ของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั คือ 

สีดาํ ร้อยละ 56.75 ใชข้นาดเคร่ืองยนต์โดยเฉล่ียของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใช้งานภายใน

ครอบครัวในปัจจุบนั ระหว่าง 1,500-2,000 ซีซี ร้อยละ 32.00 มีอายุการใช้งานโดย

เฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ภายในครอบครัวในปัจจุบนัภายใน 1 ปี  ร้อยละ 34.00 มี

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้คนัใหม่ ภายใน 1 ปี  ร้อยละ 44.25 

มีสภาพของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ – ใหม่ ร้อยละ 85.50 มีระยะเวลา

โดยเฉล่ียท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้มากกว่า 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน 

ร้อยละ 41.50 มีงบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ระหวา่ง 

301,000-500,000 บาท ร้อยละ 36.25 มีบทบาทสําคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โตโยต้าเป็นผูใ้ช้งาน ร้อยละ 25.50 มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ คือ ตวัเอง ร้อยละ 68.75 ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจ
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

เลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ จากประสบการณ์ของตวัเอง ร้อยละ 49.25 และมีวิธีการชาํระ

เงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้แบบผอ่นชาํระ ร้อยละ 83.50 

5.1.3สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดทีม่ีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ในดา้นบริการต่างๆ ตามมาดว้ยการจดัจาํหน่าย การออกแบบ ราคา คุณภาพ 

และตราสินค้ากับการส่งเสริมการขายเท่ากันตามลาํดับ โดยในด้านตราสินค้าให้

ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านตราสินค้าท่ีจดจาํง่ายและคิดถึงก่อน ในด้าน

คุณภาพให้ความสําคญัมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นอุปกรณ์มีมาตรฐานและความทนัสมยั 

ในด้านการออกแบบให้ความสําคัญมากท่ีสุด กับปัจจัยด้านรูปทรงของรถยนต์

ภายนอกมีความโฉบเฉ่ียวและสวยงาม ในดา้นบริการต่างๆ ให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กบัปัจจยัด้านการได้รับบริการท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ และรวดเร็ว ในด้านราคาให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคาถูกกว่า เม่ือเทียบกบัรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนในขนาด

เคร่ืองยนตท่ี์ใกลเ้คียงกนั ในดา้นการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

จาํนวนสาขาของโชวรู์มและศูนย์บริการมีมาก และกระจายอยู่โดยทัว่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

การยดืระยะเวลาในการผอ่นชาํระ  

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า  

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ในดา้นผลิตภณัฑ ์(ตราสินคา้/คุณภาพ/รุ่น/สี/ราคา)  

5.1.5 สรุปผลผลการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือและใช้รถยนต์โตโยต้าส่วนใหญ่ ยกเวน้ รุ่นของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใช้งาน
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ภายในครอบครัวในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Prius Camry Vioz Yaris  Avensis Avanza และรุ่น

อ่ืนๆ สีของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สีดาํ สีขาว สี

เงิน สีทองบรอน และสีอ่ืนๆ ขนาดเคร่ืองยนตโ์ดยเฉล่ียของรถยนต์โตโยตา้ท่ีใชง้าน

ภายในครอบครัวในปัจจุบนั  สภาพของรถยนตโ์ตโยตา้ท่ีนิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ และ

วิธีการชาํระเงินในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  

ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี มีความสอดคล้องกับผล

การศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ รัตนโชติ สนธิซ่ือสัตย ์ )2553 ( ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ศิริวรรณ นาเมือง

(255 3)ปั จจัย ท่ี มีผล ต่อก ารตัดสินใจ ซ้ือถยนต์มือสอง ของผู ้บ ริโภคใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร แครีย่า ภู่พฒัน์  )2551  ( ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ นิว วีออส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาวดี ลํ้ าสกุลวงศ ์

)2552 (ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิตยา วงศ์

สุทธิเลิศ  )2550  (การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มนู   แฟงสุวรรณ   )2 5 52 (   ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจ ซ้ือรถยนต์กระบะยี่ห้อ มิตซู บิ ชิ   )1  ตัน   (ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ศิลพงศ์ สุภาภรณ์  )2548  (ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: โต

โยต้ากบัฮอนด้า จกัรพล ภสัสร  )2549  (ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: บริษทัฟอร์ด และสุรชยั พฒันดิลก )2549 (

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคล   )เฉพาะรถญ่ีปุ่น  (ของกลุ่มคนทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่ม
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตวัอย่างคร้ังน้ีท่ีมีอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั แต่มีความสามารถในการรับรู้และ

ทศันคติท่ีคล้ายคลึงกัน จนไม่ทาํให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า

แตกต่างกนัเช่นเดียวกนักบัความน่าจะเป็นโดยพื้นฐานทัว่ไป ในขณะท่ีงานวจิยัของ 

ศิลพงศ์ สุภาภรณ์  )2548  ( พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อาจมีสาเหตุมาจาก

กลุ่มตวัอย่างไม่สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างรถยนต์ 2 ยี่ห้อ: โตโยต้า

กบัฮอนด้า ซ่ึงต่างเป็นรถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่นเหมือนกันได้ จึงทาํให้การสร้างความ

แตกต่างในรถยนตท์ั้ง 2 ยีห่อ้ในสายตาของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้

 ผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลจากงานวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงดว้ยการนาํไปปรับให้เขา้กบัลกัษณะการบริหารจดัการของ

แต่ละองค์กร และสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้ งน้ี ควรใส่ใจแนวทางความต้องของ

ผูบ้ริโภคตามพฤติกรรมการซ้ือและใช้รถยนต์โตโยต้าท่ีศึกษามา และมุ่งเน้นให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านอาชีพและระดบัรายได้ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ ซ่ึงอาจทาํให้การวางแผนการตลาดยุ่งยากมากข้ึน เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ยาน

ยนตแ์ละบริการใหมี้ประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี ควร

มีการเพิ่มจาํนวนตวัแปรมากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใหก้วา้งขวางและครอบคลุมไดม้ากข้ึน โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยั

อ่ืนควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีความพร้อม และความเต็มใจในการให้ความ

ร่วมมือใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึนให้

ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีต่างจงัหวดัดว้ย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์
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ผูบ้ริโภคท่ีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารอ้างองิ 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552  

แครียา่ ภู่พฒัน์. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์โตโยต้า นิว วอีอส 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด), 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

จกัรพล ภสัสร. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา: บริษัทฟอร์ด.” รายงานการศึกษาอิสระ, คณะ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

ฉตัยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550 

ณฏัฐ ์ภูริพฒัน์สิริ. ความรู้เบือ้งต้นด้านประชากรศาสตร์. เอกสารประกอบการเรียน, 

บดัด้ีติวเตอร์, 2555 

ธารา   ธิยะภูมิ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นพดล ภูเกา้ลว้น. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง

จังหวดักระบี่.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2553 

นฤมล นนัทรัตนสกุล. “ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรถยนต์ทีม่ีอิทธิพลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิในเขตจังหวดัปทุมธานี.” 

วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2550 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นพดล%20ภูเก้าล้วน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=rmutt&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rmutt.ac.th%2F&ei=WmpXT8WsL4HRrQei8fCDDA&usg=AFQjCNG_roTWYiway8ulBeLJoSOrO-MQiQ


213 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

นิตยา วงศสุ์ทธิเลิศ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders - Weekend 

Program) รุ่นท่ี 1, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

นุชนาฏ สุทธิลกัษณ์. ความหมายของการตลาด. ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้, สาํนกับริการ

ขอ้มูลและสารสนเทศ, 2553  

บวร รุ่งเสถียร. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์คอมแพค็ของ

กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, คณะ

บริหารธุรกิจ,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550 

พชัรา เผือกหนู. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารพาณชิย์ต่างชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด, 

คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553   

พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์  “ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย.” รายงาน

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา, การศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การวจิยัและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

มนู   แฟงสุวรรณ. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์กระบะยีห้่อมิตซูบิชิ (1 

ตัน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค. ส่ือการเรียน

การสอนวชิาการโฆษณา, 2553 

รัตนโชติ  สนธิซ่ือสัตย.์ “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซ้ือรถยนต์น่ัง

ส่วนบุคคลในเขตอาํเภอเมือง  จังหวดัปทุมธานี.” รายงานภาคนิพนธ์, คณะ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์, 2553 

วรพล ตั้งงามสกุล. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของประชาชนในจังหวัดราชบุรี.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=fbrnvq9o7755r699gi4c14vr11&topic=480.msg2858#msg2858
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=fbrnvq9o7755r699gi4c14vr11&
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=fbrnvq9o7755r699gi4c14vr11&
http://www.nsru.ac.th/e-learning/advertising/chapter12.htmมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


214 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2552 

วลีรัตน์ ชุ่มมณี. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังอเนกประสงค์ของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2551 

วรีะพงษ ์ห่อนิรันดร์พงศ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ใหมาของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยันเรศวร, 2553 

ศิริวรรณ นาเมือง. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยันเรศวร, 2553 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: Diamand in Business World, 2550 

ศิลพงศ ์สุภาภรณ์. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจทีจ่ะเลอืกซ้ือรถยนต์

น่ังส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: โตโยต้า กบั ฮอนด้า.” 

รายงานการศึกษาอิสระ, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ผูป้ระกอบการยคุ

ใหม่), มหาวทิยาลยัรีามคาํแหง, 2548 

สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. จํานวนประชากรปี 2553. 

รายงานสถิติจาํนวนประชากรและบา้นทัว่ประเทศและรายจงัหวดั ณ เดือน

ธนัวาคม 2553, 2554 

สุดาพร กุณฑลบุตร. หลกัการตลาดสมัยใหม่  (Modern Principle of Marketing). 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550   

สุภาวดี ลํ้าสกุลวงศ.์ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลยีห้่อฮอนด้าของนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลยัเอกชนในเขต

http://arit.rru.ac.th/content/book_detail.php?book_id=3254
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=


215 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

สุรชยั พฒันดิลก. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะรถญีปุ่่ น) 

ของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผู้บริโภค. ปรับปรุงคร้ังท่ี 8, กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

Kotler, Philip. การจัดการการตลาด ฉบับเอเชีย. แปลโดยอุทิส ศิริวรรณ. 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2007 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. หลกัการตลาด ฉบับมาตรฐาน. แปลโดยวารุณี 

ตนัติวงศว์าณิช. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2009 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก. คํานิยามรถยนต์. ขอ้มูล

สาธารณะ, กระทรวงคมนาคม, 2553   เขา้ถึงไดจ้าก http://www.insure.co.th 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก. จํานวนรถทีจ่ดทะเบียน

สะสม ณ วนัที ่ 30  กันยายน  2554. 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.insure.co.th 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก. สถิติจํานวนรถจดทะเบียน

ใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี 

พ.ศ. 2550-2554. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.insure.co.th 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก. สถิติจํานวนรถใหม่ทีจ่ด

ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

ปี พ.ศ. 2550-2554 รวมทัว่ประเทศ. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.insure.co.th 



216 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย บริษทัจาํกดั. ฐานข้อมูลประเภทกจิกรรมทาง

การตลาด. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.toyota.co.th 

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย บริษทัจาํกดั. รู้จักโตโยต้า: ข้อมูลบริษัทและคณะ

ผู้บริหาร. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.toyota.co.th 

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย บริษทัจาํกดั. สรุปยอดจําหน่าย. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.toyota.co.th 

สารานุกรมทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ประชากรศาสตร์. ขอ้มูลบน

อินเตอร์เน็ต, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก http://kc.hri.tu.ac.th 

อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) บริษทัจาํกดั. ตลาดของรถยนต์. ข่าวสารบริษทั, 2553 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.isuzu-tis.com/2008/company_new2.html    

Toyota. Our History. Online information, 2012 Available on 

http://www.toyota.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://kc.hri.tu.ac.th/
http://www.isuzu-tis.com/2008/company_new2.html
http://www.toyota.com/

	ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ. ความรู้เบื้องต้นด้านประชากรศาสตร์. เอกสารประกอบการเรียน, บัดดี้ติวเตอร์, 2555
	นฤมล นันทรัตนสกุล. “ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรถยนต์ที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิในเขตจังหวัดปทุมธานี.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550
	ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: Diamand in Business World, 2550
	กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก. คำนิยามรถยนต์. ข้อมูลสาธารณะ, กระทรวงคมนาคม, 2553   เข้าถึงได้จาก http://www.insure.co.th
	โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัทจำกัด. ฐานข้อมูลประเภทกิจกรรมทางการตลาด. ข้อมูลออนไลน์, 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.toyota.co.th
	โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัทจำกัด. รู้จักโตโยต้า: ข้อมูลบริษัทและคณะผู้บริหาร. ข้อมูลออนไลน์, 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.toyota.co.th
	โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัทจำกัด. สรุปยอดจำหน่าย. ข้อมูลออนไลน์, 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.toyota.co.th
	Toyota. Our History. Online information, 2012 Available on http://www.toyota.com



