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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลติมาจากประเทศจีน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณศึีกษารถยนต์ยีห้่อเฌอร่ี 

SATISFACTION OF CONSUMER CARS IN CHAINA OF THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA: A CASE STUDY OF CHERY CARS 

สิริรัตน์ ปิติพฒันพงศ์1    ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
รถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยี่ห้อเฌอร่ีนั้น เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ความแตกต่างทางด้าน
พฤติกรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่้อเฌอร่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ คนท่ีมีอายุ 20 ปี
ข้ึนไป จ านวน 250 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีแจกโดยวิธี
สุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติ t-Test (Independent Sample t-
Test), F-Test (One-Way ANOVA) และ MRA (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพคา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ี 20,000-30,000 บาท การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า และมี
สถานภาพสมรส 
__________________________________________ 
  1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่โดยทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่ง มีรถยนตเ์ฌอร่ี 1 คนั รุ่น 
QQ ขนาดเคร่ืองยนต์ 1500 CC. มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน ซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีแบบ
ผอ่นช าระ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เนตและส่ือออนไลน์ ตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์ฌอร่ี
ใน 1 เดือน และใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถซ้ือได ้

ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ:  ความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั 
เรียงตามล าดบั คือ ดา้นราคา เนน้ ความเหมาะสมของราคาซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ์ เนน้ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เนน้ ความมีช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ  และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เนน้ บุคคลิกภาพของพนกังานขาย 

ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานตวามแตกต่างด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา
รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี พบวา่  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และสถานภาพ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ จ  านวนรถยนต์เฌอร่ีในครอบครอง การ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตเ์ฌอร่ีจากแหล่งต่างๆ การใชเ้วลาหาขอ้มูล และการให้
ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนตท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
รถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยีห่อ้เฌอร่ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัความพึงพอใจ พบว่า 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
รถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยีห่อ้เฌอร่ี 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, รถยนต,์ ประเทศจีน 
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ABSTRACT 
The purpose of this independent study was study about consumer satisfaction 

with the vehicle manufacturer from China in the Bangkok Metropolitan Area. A Case 
Study of the Cherry brand cars need to study the differences in individual factors, the 
differences of behavior and relationships between marketing mix factors that affect 
satisfaction of customer with the vehicle manufacturer from China in Bangkok 
Metropolitan Area.  

The sample group of this survey was 250 people, aged from 20 years, live or 
work in Bangkok Metropolitan Area. The survey tools were questionnaires which being 
done of the samples with convenience sampling random. To use percentage, average and 
standard diviation as a means for statistical analysis while t-test (independent Sample t-
test), F-test (One-Way ANOVA) and MRA (Multiple Regression Analysis) were used for 
testing  hypothesis at significant level of 0.05 in order to study the relationship of 
independent and dependent variables. 

From this study, it was found that the majority of respondents was female with 
age range between 21-30 years, holding Bachelor degree, married, trading career, 
working in private company and had average monthly income between 20,000 to 30,000 
bath. 

About the important level of 4P’s factors, it was found that most consumers gave 
precedence convenience of reasonable Price factor (focus on the appropriateness of the 
purchase price), product factor (focus on facilities), place factor (focus on the reputation 
of the center) and term of promotion factor (focus on Personality of the salesperson). 

For consumer purchasing behavior on Cherry brand cars, it was found that 
respondents mostly had Cherry 1 car, series QQ and engine size 1500cc. with family 
member 4 people. They pay by installments, get all information from internet and online 
broadcast. They decided for purchase Cherry car in 1 month and focus on a standard 
price. 
          For testing of demographic factors, marketing mix and consumer behavior with 
consumer satisfaction that influenced of the vehicle manufacturer from China in the 
Bangkok Metropolitan Area, it was found : The differences of demographic factors – 
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gender, age and status – influenced with consumer satisfaction that influenced of the 
vehicle manufacturer from China in the Bangkok Metropolitan Area. 

The different of marketing mix factors – amount of Cherry cars that was occupy, 
Obtaining information about Cherry cars from various sources, Time spent looking for 
information and focus on decision of purchase cars – influenced with consumer 
satisfaction that influenced of the vehicle manufacturer from China in the Bangkok 
Metropolitan Area. 

For relationship of marketing mix factors with the satisfaction, was found that 
price factor and promotion factor– influenced with consumer satisfaction that influenced 
of the vehicle manufacturer from China in the Bangkok Metropolitan Area. 
KEYWORD : SATISFACTION, CAR,CHINA 
 
บทน า 

การเลือกซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีปัจจยัต่างๆมากมายให้เลือก สืบ
เน่ืองมาจากความเปิดกวา้งในตลาดโลก ผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่พยายามส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ของตนให้ผูบ้ริโภคได้รับทราบ วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เช่นกัน การแข่งขนัอย่าง
ดุเดือดในทุกๆดา้นท าให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการตดัสินใจซ้ือรถยนตม์ากข้ึน เพื่อให้เกิด
ความคุม้ค่าและถูกใจมากท่ีสุดไม่ว่าจะเป็น รูปทรง สมรรถนะ ราคา เทคโนโลยี หรือ
ประเทศผูผ้ลิต ถึงแมเ้ศรษฐกิจในปัจจุบนัจะดีหรือไม่ดีก็ตามรถยนตก์็ยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมีไวค้รอบครองเพื่อความสะดวกสบายของตน 

ปัจจุบนัประเทศจีนก าลงัมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก นวตักรรม
ต่างๆคนจีนสามารถท าออกมาไดเ้ป็นอย่างดีและมีราคาตน้ทุนท่ีต ่า ดว้ยราคาตน้ทุนท่ีต ่า
กวา่ประเทศอ่ืนๆในโลกท าให้รถยนตจ์ากประเทศจีนเขา้มาเป็นตวัเลือกให้กบัผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั ในการคน้ควา้วจิยัอิสระในคร้ังน้ีผูว้จิยัจะขอศึกษาถึง “ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี” ร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่มีการขยายตวัและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
เพราะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ท าให้นิยมซ้ือ
สินคา้ใกลบ้า้น อีกทั้งท าเลของร้านท่ีมีขนาดเล็กไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองกฎหมายผงัเมือง ท าให้
สามารถหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไดง่้ายและอาศยัเงินลงทุนไม่มากนกั  

ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงเห็นว่า การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู ้
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ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือหรือนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกประเภทน้ี ได้
ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่ และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง 
หรือเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างท่ีเช่ือมโยงกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ี่หอ้เฌอร่ี 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. เพื่อศึกษาใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบั
การศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมา
จากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรณีศึกษา รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปด้วย จ านวนรถยนต์เฌอร่ี รุ่นของ
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี ขนาดเคร่ืองยนต์ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว การช าระเงินเพื่อซ้ือ
รถยนต์เฌอร่ี ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ เวลาในการหาขอ้มูล และการให้ความส าคญักบัการ

- มีรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจ านวนก่ีคนั 
- ใชร้ถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีรุ่นอะไร 
- ตดัสินใจเลือกซ้ือขนาดเคร่ืองยนตเ์ท่าไหร่ 
- จ านวนสมาชิกครอบครัว 
- ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีดว้ยวธีิการช าระแบบใด 
- ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใดบา้ง 
- ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
จากสาเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจาก
ประเทศจีนในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยีห่อ้เฌอร่ี 

- เพศ                - ระดบัการศึกษา 
- อาย ุ          - รายได ้
- สถานภาพ      - อาชีพ 

- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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เลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจากสาเหตุใด ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา
รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กนัส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
ขอบเขตการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีเคยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลยี่ห้อ เฌอร่ี โดยพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางผูว้ิจยัจะท า
การส ารวจโดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค จ านวน 250 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่าส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตัวแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบด้วย ตัวแปรท่ีเ ก่ียวกับปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และตวัแปรท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 3.2 ตวัแปรตาม ในท่ีน้ีประกอบไปดว้ยความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์
ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อ
เฌอร่ี 
นิยามศัพท์   

1. รถยนตน์ัง่ หมายถึง รถยนต ์4 ลอ้ ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 
2. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยใชร้ถยนต ์หรือผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
3. รถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์หมายถึง รถตู ้และ รถโดยสาร ไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ รถบรรทุก

ท่ีมีขนาดบรรทุก 1 ตนั – 10 ตนั ข้ึนไป 
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น 
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และทัศนค ติด้ านลบจะแสดงใ ห้ เ ห็นสภาพความไม่พึ งพอใจนั่น เ อ ง 
วรูม (Vroom.1964:8) 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็น

กรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าวว่า พึงเป็นค าช่วยกริยา 
หมายความวา่ ควร เช่น พึงใจ หมายความวา่ เหมาะใจ พอใจ ชอบใจ 
พอใจ ตามค าจ ากดัความของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525 หนา้ 577) หมายถึง 
สมใจ ชอบใจ  เหมาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติของทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคล
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลง
หรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง (พิทกัษ ์ตรุษ
ทิม 2538:22) 

ววิรรยา ขอนยาง (2545:28) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความ
พึงพอใจเป็นสภาพอารมณ์ ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลไดรั้บการตอบสนอง เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการเพื่อท าให้บรรลุ
จุดหมายไดบุ้คคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก และเป็นความรู้สึกความพึงพอใจ ในทาง
ตรงกนัขา้มหากส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดหมาย จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
ลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ โดยท่ีบุคคลจะเปรียบเทียบความรู้สึกต่อสถานการณ์ท่ี
เป็นอยูก่บัสถานการณ์ท่ีอยากให้เป็น ทั้งน้ี ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั 
ข้ึนอยูก่บัค่านิยมประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาก่อนหนา้นั้น 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ ( 2543 : 29-34 ) ได้กล่าวถึง  ส่วนประสมการตลาด ( 
Marketing Mix ) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, การจดัจ าหน่าย, การก าหนดราคา,การส่งเสริม
ทางการตลาด หรือเราสามารถเรียกส่วนประกอบทางการตลาดไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ 4Ps ส่วน
ประสมทั้ง 4 ตวัน้ี  ทุกตวัมีความเก่ียวพนัโดย P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั  แต่
ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนท่ีจะวางกลยทุธ์ วา่จะเนน้ส่วนใด 
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แนวคิดทฤษฎลี าดับความต้องการของมาสโลว์ 
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตวัมาแต่ก าเนิด และความ

ปรารถนาเหล่าน้ี จะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ ความปรารถนา
ขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั 

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( The Need –Hierarchy Conception of Human 
Motivation ) Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้น
ต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงัน้ี 

3.1ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) 
3.2ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs )  
3.3 ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ ( Belongingness and love needs )  
3.4 ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง ( Esteem needs )   
3.5ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง ( Self-actualization needs ) 

แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539,หน้า3 )กล่าวไวว้่ากิจกรรมทุกกิจกรรมแต่ละบุคคลท าการ

ตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยาการ (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ ) ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคและการ
บริการ 

ธงชยั สันติวงษ ์( 2540, หนา้ 26 ) อา้งอิงจาก James, et. Al.n.d. ) กล่าววา่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึง  การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา
ใหไ้ดม้า  และการใชสิ้นคา้และบริการรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ  ซ่ึงมีอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงมี
ส่วนในการก าหนดการกระท าดงักล่าว 

อดุลย ์จาตุรงคกลู ( 2543 , หนา้ 5-6 ) อา้งอิงจาก Engel , et. Al.n.d. )  กล่าววา่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และ
บริการ  ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ  ของการตดัสินใจต่างๆดงัน้ี 
อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศจีน 

จีนเป็นตลาดยานยนต์ใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลกตั้งแต่ปี 2552 และด้วยจ านวน
ประชากรท่ีมากกว่า 1,370 ลา้นคนและการครองต าแหน่งมหาอ านาจทางเศรษฐกิจใหญ่
อนัดบั 2 ของโลกในปัจจุบนั ท าใหต้ลาดรถยนตข์องจีนเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากอุปสงค์
ภายในประเทศท่ีมีเป็นจ านวนมาก นัน่คือโอกาสของประเทศไทย 

ปัจจยัส าคญัของการเติบโตของตลาดรถยนตจี์นในช่วงปี 2552-2553 เป็นผลมาจาก
นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องจีนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 
11 (2549-2553) และนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนการใชจ่้ายภายในประเทศผา่นการคืน



445 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ภาษีมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูซ้ื้อรถยนตข์นาดเล็ก โดยปี 2553 แมว้า่ขนาดการเติบโตจะไม่มากนกั 
อย่างไรก็ตาม จากตวัเลขสถิติก็สะทอ้นให้เห็นถึงอุปสงค์และอตัราการเติบโตของตลาด
ยานยนตท่ี์มีเสถียรภาพในระยะยาวภายหลงัช่วงท่ีมีการขยายตวัอยา่งมากในช่วง 2 ปีท่ีผา่น
มา 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา  โดยขอน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

ปรมะ สตะเวทินและ พรทิพย์ วรกิจโภคทร (2535) กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เก่ียวกับเร่ือง เพศ ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ 
พฤติกรรม และความต้องการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลวท่ี์ว่ามนุษยมี์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัข้ึนหลายปัจจยั ได้แก่ การ
ไดรั้บการตอบสนอง ท าใหบุ้คคลมีความตอ้งการและพึงพอใจในส่ิงเดียวกนัไม่เท่ากนั 

พรรณนุช นาขวา (2538) ได้ค้นควา้แบบอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ใน
ดา้นปัจจยัราคานั้นควรจะมีราคาท่ีไม่สูงเกินไป ซ่ึงการก าหนดราคาจะมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค 

ธานี ศิริสกุล (2538 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ได้
กล่าวไวว้า่ ดา้นราคาท่ีลูกตอ้งการซ้ือตอ้งมีเง่ือนไขการจ่านเงินราคาขายท่ีตั้งไวถู้กกวา่ยี่ห้อ
อ่ืนๆและรถเก่าตอ้งสามารถขายไดร้าคาดี 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. การวจิยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, วารสาร,  
วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก และค าถามเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้  
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  โดยเป็นค าถามปิดจ านวน 8 ขอ้ และ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 29 ขอ้ 
ซ่ึงส่วนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก คือ มากท่ีสุด, มาก, 
ปานกลาง, นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยการใหค้ะแนนความคิดเห็น มีดงัต่อไปน้ี 

มากท่ีสุด    7-10 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง  4-6  คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  0-3 คะแนน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการ โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข 
หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่างๆ 

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistic) 
2.1 สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และสถิติ F-

test (Analysis of Variance: ANOVA) หรือการทดสอบความแปรปรวน ใชเ้พื่อทดสอบตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2.2 สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี อาชีพคา้ขายและประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. หรือ
เทียบเท่า และมีสถานภาพสมรส  
ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้รถยนต์เฌอร่ีส่วนใหญ่ มีรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี
จ านวน 1 คนั ใชร้ถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีรุ่น QQ รถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีรุ่นท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือมีขนาด
เคร่ืองยนต ์1500 CC มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีคนัดงักล่าว
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ดว้ยวิธีการช าระแบบซ้ือผ่อนช าระ ได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจาก
อินเตอร์เนต / ส่ือออนไลน์ ใชเ้วลาในการหาขอ้มูลและตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ี 
ภายใน 1 เดือน และ ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีเพราะราคาอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
สามารถซ้ือได ้
ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ ความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณศึีกษารถยนต์ยีห้่อเฌอร่ี 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 

ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาเฉล่ียใน
ระดับมาก คือ  6.5696 โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุด ต่อ ความเหมาะสมของราคาซ้ือ 
รองลงมาคือ ราคาค่าอะไหล่และค่าซ่อมบ ารุง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
เฉล่ียในระดับมาก คือ 6.537778 โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ต่อ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น กระจกไฟฟ้า รองลงมาคือ ความประหยดัเช้ือเพลิง 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเฉล่ียในระดบัมาก คือ 6.1904 โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ต่อ
ความมีช่ือเสียงของ ศูนยบ์ริการ/โชวรู์ม รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์และความทนัสมยัของ 
ศูนยบ์ริการโชวรู์ม 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดเฉล่ียในระดบัมาก คือ 6.5784 โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ต่อ 
บุคลิกภาพของพนกังานขาย เช่น การแต่งกาย ความรู้ความเขา้ใจในรถยนต์ ทกัษะการพูด 
รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุ
ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลิตมา
จากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีของ
กลุ่มตัวอย่าง ทีม่ีต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านความพึงพอใจของรถยนต์นั่งยี่ห้อเฌอร่ี เฉล่ียในระดับมาก คือ 7.6192 โดยให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ต่อรูปแบบและการออกแบบรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีไดส้ัดส่วน
การใชง้าน รองลงมาคือ ต่อความปลอดภยัท่ีไดจ้ากการใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และ
สถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนกรณีศึกษายี่ห้อเฌอ
ร่ีจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ จ  านวน
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีในครอบครอง การได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจาก
แหล่งต่างๆ การใช้เวลาในการหาขอ้มูลและตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี และ การ
เลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิต
มาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา รถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ี  จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-test 0.001 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.024 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.455 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.673 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.066 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.011 ยอมรับ 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรม 
มีรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจ านวนก่ีคนั F-Test 0.012 ยอมรับ 
ใชร้ถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีรุ่นอะไร F-Test 0.235 ปฏิเสธ 
รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีรุ่นท่ีเลือกซ้ือขนาดเคร่ืองยนต ์ F-Test 0.538 ปฏิเสธ 
จ านวนสมาชิกครอบครัวของท่านมีก่ีคน F-Test 0.070 ปฏิเสธ 
ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีดว้ยวธีิการช าระแบบใด t-test 0.947 ปฏิเสธ 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจากแหล่งใด F-Test 0.000 ยอมรับ 
ใช้เวลาในการหาขอ้มูลและตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ
เฌอร่ีของท่านนานเท่าไหร่ 

F-Test 0.004 ยอมรับ 

ให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจากสาเหตุ
ใด 

F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สมมตฐิานที3่ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นราคา MRA 0.050 ยอมรับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.126 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.502 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบั ดา้นราคา 
คือ ความเหมาะสมของราคาซ้ือ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 
บุคลิกภาพของพนกังานขาย เช่น การแต่งกาย ความรู้ความเขา้ใจในรถยนต์ ทกัษะการพูด  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวคิดจากงานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 29-34) กล่าวไวว้่า การ
ก าหนดราคา (Price) คือการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้ผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไปขายก่อนท่ีจะ
ก าหนดราคาสินคา้ และ การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีเป็นการบอกลูกคา้ให้
ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย  

สอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการพิจารณาใน
การเลือกซ้ือรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนา โดย รัชนีกร ณ พทัลุง (2543) 
ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองของราคาวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัระหวา่งราคากบัการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและตรายี่ห้อ โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
ราคารถยนตท่ี์มีราคาถูกมากท่ีสุด  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณณิศา ถ่ินพงังา (2550) จากการคน้ควา้อิสระเร่ือง 
ทัศนคติและความคาดหวงัของผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาไดพ้บวา่ ราคาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการก าหนด
ราคาขายของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งน้ีทั้งนั้นในการก าหนดราคาขายตอ้งก าหนดราคา
ขายใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของรถยนตแ์ละตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณลกัษณ์ พูนสวสัด์ิ (2541) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิท ธิพล ต่อกระบวนการตัด สินใจ ซ้ือรถยนต์นั่ ง ขนาด เล็ ก ส่ วนบุคคลใน เขต
กรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก และการรับรู้ถึง
ปัญหา คือ การมีรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กส่วนบุคคลใช้ท าให้เกิดความสะดวกสบายใจในการ



450 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

เดินทาง รวมถึงความรู้สึกพึงพอใจในการบริการหลงัการขายท่ีมีศูนยบ์ริการมาก มีช่าง
ผูช้  านาญการ และอะไหล่มีราคาถูก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฎ์ บุษกรแกว้ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ทางการตลาดและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล
ยีห่อ้ฮอนดา้ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้ฮอนดา้ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัญญา สุทธิกูล (2546) ไดศึ้กษาถึงความภกัดีในตรา
สินคา้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 
คุณภาพสินคา้ ภาพลกัษณ์สินคา้ และบริการหลงัการขายมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมเกียรติ ฉายสุรียศ์รี (2545) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีน ารถเขา้รับบริการ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไปใชบ้ริการในศูนยบ์ริการซ่อมรถยนตฮ์อนดา้ จาก
ขอ้มูลพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีน ารถเขา้มารับบริการท่ีศูนยร์ถยนต ์มีผลกบัตวัแปร
ต่างๆ เช่น ดา้นบริการ ดา้นการตอ้นรับ ดา้นคุณภาพการซ่อม ดา้นราคาและค่าอะไหล่ ดา้น
การช าระเงิน ดา้นการติดตามหลงัการซ่อม ซ่ึงหากเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรอิสระ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยศูนยร์ถยนต์และรุ่นรถยนต์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการน ารถยนต์
เขา้มารับบริการ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามในระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ส าหรับปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบั จ านวนรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีในครอบครอง รองลงมาคือ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวคิดจากงานวิจยัต่างๆ
ดงัน้ี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีนัส อัศวสิทธิถาวร (2539) ได้ศึกษาเร่ืองการรับ
ข่าวสารเก่ียวกบัการใชย้างรถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ผลการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากช่องทาง
ต่างๆ เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะรับข่าวสารจากทางคู่มือประจ ารถ ผูท่ี้มีการศึกษาปานกลาง
รับขอ้มูลข่าวสารจากทางโทรทศัน์ ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาต ่าจะรับขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อน
หรือญาติ 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและสถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจาก
ประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา รถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวคิดจากงานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประมะ สตะเวทินและ พรทิพย ์วรกิจโภคทร (2535) 
กล่าวไวว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัเร่ือง เพศ ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลมีความคิด 
ค่านิยม ทศันคติ พฤติกรรม และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะสอดคล้องกบัทฤษฎี
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวท่ี์วา่มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัข้ึนหลายปัจจยั 
ไดแ้ก่ การไดรั้บการตอบสนอง ท าให้บุคคลมีความตอ้งการและพึงพอใจในส่ิงเดียวกนัไม่
เท่ากนั 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ทิพวรรณ เมฆเกิดชู (2546 : 96-102) ได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัต่างมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินท่ีใช้
จ่าย 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นายเชิงชาย คทาวุธยุทธชยั (2545) วิทยานิพนธ์เร่ือง
ส่วนประสมการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อการซ้ือรถยนต์กระบะของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากพลการวิจยัพบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบั ตรายี่ห้อ เคร่ืองยนต์ การ
ส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
รถกระบะของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกพงษ ์สถิตอมรธรรม (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการของศูนยบ์ริการรถยนตก์รณีศึกษาร้าน CAR MANIA 
AUTO SHOP จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองอายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากจะไดรั้บ
การตอ้นรับท่ีดีกวา่ 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญพล ตั้งสถาพร (2539) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทซิต้ีคาร์ โดยศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ ประเภทซิต้ีคาร์ ยี่ห้อโอเปิล และฮอนดา้ โดยกล่าว
ไวว้่า สถานภาพ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลและเป็นตวัสร้างระดบัความเช่ือมัน่ในทางบวก
หรือเพื่อความน่าจะเป็นท่ีจะซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทซิต้ีคาร์มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในเร่ือง
ของราคา และการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงตรงกบัผลการวิจยัท่ีมีผูท้  าการศึกษาไว้
เช่นเดียวกนัคือ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ เม่ือ ราคามีความเหมาะสม และมีศูนยบ์ริการ
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เพื่อรองรับบริการหลงัการขายเพียงพอ พนกังานขายมีความรู้และส้รางความประทบัใจให้
ลูกคา้ได ้
 ด้านการส่งเสริมของภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจการผลิตรถยนต์
เพิ่มข้ึน ลดก าแพงภาษีน าเขา้สินคา้ลง โดยอาจจะสร้างมาตรการภาษีน าเขา้ท่ีถูกลงส าหรับ
รถประหยดัพลงังานหรือรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อกระตุน้ให้ผูน้  าเขา้มีความสนใจในการ
น าเขา้รถยนตจ์ากประเทศจีนมากข้ึน เพื่อให้การแข่งขนัในตลาดเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์แบบ 
ไม่ผกูขาดเหมือนในปัจจุบนัท่ีมีรถยนตแ์ค่ไม่ก่ีค่ายใหเ้ลือกซ้ือ 
 ด้านภาคธุรกิจ ผูจ้  าหน่ายรถยนต์น าเข้าจากประเทศจีน ควรสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูบ้ริโภคมากกวา่น้ี เน่ืองจากภาพลกัษณ์สินคา้จากประเทศจีนมีความไม่น่าเช่ือถือ ยิ่ง
หากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาและเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดว้ยแลว้ อาจจะตอ้งส่ือสารให้ลูกคา้
รับรู้รับทราบถึงข้อดีของรถยนต์ท่ีน าเข้ามาจากประเทศจีนมากข้ึน เพื่อกระตุน้และให้
ผูบ้ริโภคสนใจในตวัสินคา้ อีกทั้งการรับประกนัคุณภาพของตวัผูน้ าเขา้เอง ควรมีมาตรฐาน
ท่ีลูกคา้สามารถยอ้นกลบัมาใช้บริการไดอ้ย่างมัน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส ารอง
อะไหล่ ในส่วนของการตรวจเช็ครถยนต์ หรือ การการันตีตวัรถยนต์จากศูนยบ์ริการเอง 
วงจรเหล่าน้ีจะท าให้รถยนต์ดูมีคุณภาพมากยิ่งช้ึนและท าให้การท่ีผูซ้ื้อซ้ือรถยนต์ไปแลว้ 
อาจจะไม่ตอ้งกงัวลกบัราคาขายต่อมากนกั 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบจากการ
ซ้ือรถยนต์เฌอร่ี และการใช้รถยนต์เฌอร่ี รวมไปถึงทศันคติและความเขา้ใจต่อรถยนต์ท่ี
น าเขา้มาจากประเทศจีน ซ่ึงถา้ไดมี้การศึกษาเร่ืองเหล่าน้ีเพิ่มเติม จะสามารถช่วยให้ธุรกิจ
มองเห็นแนวทางท่ีท าใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไป 
บรรณานุกรม 

กฤษณลกัษณ์ พูนสวสัด์ิ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังขนาด
เล็กส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 2541. 

คชินทร์ สุกุมลจนัทร์. การวิเคราะห์อุปสงค์รถยนต์น่ังในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ 
มหาบณัฑิต. วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ). เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2542. 
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ฉันธนะ เกศมณี. การวิเคราะหทศันคติของผูบริโภคท่ีมีตอรถยนตนัง่สวนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร.ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย, 2540. 

เชิงชาย คฑาวธุยทุธชยั. ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ือรถยนต์กระบะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์แขวงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการ
การจดัการ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 2545. 

ทิพวรรณ เมฆเกิดชู, พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ : ศึกษา
เฉพาะลีดเดอร์ไพรซ์สโตร์, สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ), บณัฑิตวิทยาลยั มศว, 
2546. 

ธงชยั สันติวงษ.์ การวางแผน.กรุงเทพฯ.ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2540.  
ธญัญพล ตั้งสถาพร. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังประเภทซิต้ีคาร์ .

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต , เศรษฐศาสตร์ , มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2539. 
ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า. กลยุทธ์การส่ือสารแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร: ทิปป้ิง พอยท.์ 

2544. 
ธานี ศิริรสกุล. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัด

เ ชี ย งร าย . ก า รค้นคว้า แบบ อิสระบ ริหาร ธุ ร กิ จมหาบัณ ฑิตวิท ย าลัย . 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2538. 

ธ ารงศกัด์ิ หม่ืนจกัร์ และ สง่า กรรณสูตร, จิตวิทยาธุรกจิ, กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวชิาการ, 2527. 
นิตยา วงศสุ์ทธิเลิศ. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ของผู้ ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง , 
คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders-Weekend Program) รุ่นท่ี 1, 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550. 

นรา ปวิดาภา. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังเอนกประสงค์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2545. 

แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน, หนังสือพิมพ์ China Daily ฉบับวันท่ี 
21,22,25 พฤศจิกายน 2554, หนังสือพิมพ์ China Daily ฉบับวนัท่ี 4 มีนาคม 2554. 

ปรมะ สตะเวทิน.  หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ,์ 2527 
ปนดัดา จ่างแกว้. 2538. ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการทางการแพทย์ภายใต้

พระราชบัญญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 : ศึกษากรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
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อันมิใช่เน่ืองจากการท างาน. วิทยานิพนธ์พฒันาบริหารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขา
พฒันาสังคม บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2538. 

พิทกัษ์ ตรุษทิม. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานเขตยานนาวา. วิทยานิพนธ์ ศศม. 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ. 2538. 

พวงทอง ตั้งธิติกุล. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการบัตรประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ 
ต่อการบริการของสถานีอนามัยในเขตจังหวัดอุทัยธานี . กรุงเทพฯ วิทยานิพนธ
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัมหิดล.  2542. 

พรทิวา ทรัพย์เกษตริน. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซ้ือรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กใน
จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,บณัฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2546. 

พรรณนุช นาขวา. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังขนาดเล็กของผู้บริโภค
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลยัเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผน่ 53-54. 
2538. 

ภิรมย ์สุทา. บทบาทผู้น าต่อการพฒันาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ .มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  บัณฑิตวิทยาลัย ;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง. 2541. 

ราชบณัฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, พิมพ์คร้ังท่ี2, 
กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2526. 

รัชนีกร ณ พทัลุง. การศึกษาปัจจัยทีใ่ช้ประกอบการพจิารณาในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์จาก
เต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนา. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย. 2543. 

วรพฒัน์ เมฆสวรรค์. โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังขนาด
ใหญ่ของผู้ บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ,ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์. 2545. 

วรวิทย ์ดิลกรุ่งธีระภพ. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถแท๊กซ่ีในเขตสนามบิน
ดอนเมืองศึกษาเฉพาะคนไทยมหาวิทยาลัยรังสิต. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชา
การจดัการธุรกิจทัว่ไป. 2548. 
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วรัตม ์  ปกรณ์ธนกิจ. พฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ 
น่ังส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ:  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 2549.   

วลีรัตน์ ชุ่มมณี. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังเอนกประสงค์ของคนใน

กรุงเทพมหานคร , รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั
รังสิต, 2551. 

วีนสั อศัวสิทธิถาวร. การรับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยางรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2539. 169 หนา้. 
(วพ 80029) 

วิวรรยา ขอนยาง. ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการภูพานเพลซ สถาบันราชภัฎสกลนคร. 
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2545. 

วารินทร์ สินสูงสุด และวนัทิพย ์สินสูงสุด. ความพงึพอใจ . กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2541. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา, 

2539. 
ศิริโสภาคย ์ บูรพาเดช. จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2518.   
สุวชัร์ ศุภกาญจน์เดชากุล. พฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

รถยนต์ น่ัง  ขนาดเล็กของผู้ บ ริ โภค .  ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์. 2540.  

สมเกียรติ งามพาณิชย.์ ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ใหม่ของ
ผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
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