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ปัจจัยด้านโฆษณาทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ารถยนต์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ADVERTISING FACTOR EFFECT ON REPURCHASE 
THE PASSENGER CAR OF CONSUMERS WHO LIVE IN BANGKOK 

  พชัรา ป่ินเพชร 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                                ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความ

แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นโฆษณากบัการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษา ปัจจยัดา้นโฆษณาท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 
– 40 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
มีรายได ้ 30,001 – 40,000 บาท ท่ีซ้ือซ ้ ารถยนต์ โดยเพศและระดบัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์    

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นการโฆษณา และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้น
โฆษณาในดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์และการโฆษณาทางหนงัสือพิมพมี์ผลต่อการการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ และในด้านปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ด้านภาพลกัษณ์สินคา้ ด้าน
คุณภาพสินคา้ และการให้บริการหลงัการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: โฆษณา, การซ้ือซ ้ า, รถยนต ์          
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
The objective of this study is (1) differences in demography effect on 

repurchase the passenger car ; (2) advertising factor effect on repurchase the passenger 
car ; and (3) others factor effect on repurchase the passenger car. By selecting samples of 
people who repurchase the passenger  car in Bangkok. 

The study of Advertising factors effect on repurchase the passenger car of 
consumers who lives in Bangkok found that demographic. Most of the sample was 
female, aged 31-40 years, status single, graduated Bachelor degree, income 30,001 - 
40,000 baht per month. The result show that gender and education level of the sample has 
a different effect on the decision to purchase a car. 

The result of test hypothesis of advertising factor and other factors different 
influence effect on repurchase the passenger car of consumers who lives in Bangkok 
found that in advertising factor, television and newspaper ads affect the decision to 
repurchase the passenger car. And the others factors involved, the image of the product , 
Quality product , and providing after sales services effect on repurchase the passenger car 
of consumers at the significance level of  0.05 
Keywords : Advertising, Repurchase, Car 
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บทน า 
ปัจจุบนัรถยนต์ถือเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงรถยนต์

เป็นพาหนะท่ีนิยมน ามาใช้ในการเดินทางกันอย่างมาก เพราะเป็นทางเลือกท่ีเร็วท่ีสุด 
เน่ืองจากการบริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลในสังคมเมืองนั้นยงัไม่สามารถครอบคลุม
พื้นท่ีให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง ท าให้เกิดอุปสรรคในการสัญจรท่ีจะตอ้งอาศยัความสะดวก
รวดเร็ว จึงมีผลให้เกิดความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ซ้ือรถยนตส่์วนตวัเพิ่มมากข้ึน เพราะ
รถยนตเ์ป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกและสบายในการเดินทาง และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีการแข่งขนักนัอย่างมากทั้งในด้านการผลิตและการจดั
จ าหน่าย รวมถึงความตอ้งการในการสร้างลูกคา้ใหม่ และการรักษาลูกคา้เก่าท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดี
เพื่อท่ีจะท าให้เกิดการกลบัมาซ้ือซ ้ า บริษทัรถยนต์แต่ละแห่งจึงมีการคิดคน้วิธีท่ีจะท าให้
สามารถเพิ่มยอดขายโดยการใช้กระบวนการทางการตลาดเขา้มาช่วยในส่งเสริมการขาย 
เช่น การจดักิจกรรม Motor Expo การให้เง่ือนไขท่ีน่าสนใจแก่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต ์การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุน้ความตอ้งการ 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด การโฆษณาเป็นรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคกวา้ง
มากข้ึน เราสามารถรับรู้การโฆษณาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็ยงัคงจะไดเ้ห็นและไดย้ินอยู่
เสมอ การโฆษณาจึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อการด าเนินงานธุรกิจ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการโฆษณาท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้และบริการ โดยการส่ือสารตรา
สินคา้ผ่านส่ือต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภค และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ท าให้สินคา้เป็นท่ี
รู้จกัและทดลองใชสิ้นคา้และบริการ และโฆษณายงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
ใหแ้ก่องคก์รอีกดว้ย 

จะเห็นไดว้่าการโฆษณามีความส าคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ ซ่ึงรวมไปถึงการซ้ือซ ้ าดว้ย ซ่ึงการโฆษณาไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเชิญชวนให้ลูกคา้
ใหม่มาลองซ้ือเท่านั้น แต่ยงัเป็นการโฆษณาเพื่อให้ลูกคา้เก่าท่ีเคยซ้ือแลว้กลบัมาซ้ือซ ้ าอีก 
เป็นการรักษาลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้คงอยู่กบัเราตลอดไป เน่ืองจากสาเหตุของการซ้ือซ ้ า
นั้นเหตุผลหน่ึงก็มาจากการโฆษณา การส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีแต่ละบริษทัมีการแข่งขนั
กันอย่างดุเ ดือด แต่การท่ีโฆษณาของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ นั้ นมีมากมายจนเกินไป 
ผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชง้บประมาณทางดา้นการโฆษณาสูงมาก เม่ือเทียบกบัยอดขาย ซ่ึง
ไม่มีความสมดุลในเชิงธุรกิจ อีกทั้งในเน้ือหาโฆษณาขาดความชัดเจนมีผลให้ผูบ้ริโภค
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ไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสนในตวัสินคา้
ได ้ 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่ือ
โฆษณาว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เล็งเห็นถึงความส าคญัของส่ือโฆษณาท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู ้
ประกอบธุรกิจรถยนต์ไดใ้ช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการ 
และการกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคในการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตต่์อไป เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยใชส่ื้อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นโฆษณากบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอ่ืนๆ กับการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นโฆษณาท่ีประกอบไปดว้ยการโฆษณาทางโทรทศัน์ การโฆษณาทาง
วิทยุ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์การโฆษณาทางนิตยสาร 
และการโฆษณาทางส่ือกลางแจ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพของสินคา้
และการให้บริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และซ้ือซ ้ ารถยนตย์ีห่อ้เดิม เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน 
กนัยายน พ.ศ. 2556 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประกอบการ
ตดัสินใจของผูป้ระกอบการรถยนต ์

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือโฆษณารถยนต์ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค 
และกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถยนตแ์ละการกลบัมาซ้ือซ ้ า 

3. เพื่อสามารถบ่งช้ีถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การโฆษณา และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ในการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนต์
ต่อไป 

4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ท่ีสนใจศึกษารถยนต์ และรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดโดยใชโ้ฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
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     ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
- เพศ      - อาย ุ                    
- ระดบัการศึกษา     - สถานภาพสมรส 
- อาชีพ      - รายได ้

     ปัจจยัดา้นโฆษณา         
- ทางโทรทศัน์     - ทางวทิย ุ        
- ทางอินเทอร์เน็ต   - ทางนิตยสาร        
- ทางหนงัสือพิมพ ์ - ทางส่ือกลางแจง้
   

     ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ          
- ภาพลกัษณ์ของสินคา้          
- คุณภาพของสินคา้               
- การใหบ้ริการหลงัการขาย  
 

การตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ คือ เพศชายและหญิงของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตใ์น
กรุงเทพมหานคร 

อาย ุคือ อายขุองผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร 
ระดบัการศึกษา คือ ระดบัคุณวฒิุทางการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ า

รถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร 
สถานภาพ คือ สถานภาพโสด สมรส หยา่/หมา้ย ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ า

รถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร  
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รายได ้คือ เงินเดือนท่ีไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์
ในกรุงเทพมหานคร 

อาชีพ คือ ลกัษณะการท างานของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตใ์น
กรุงเทพมหานคร 

รถยนต ์คือ ยานพาหนะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์โดยปกติมี 4 ลอ้ และมีหลาย
ชนิด โดยเรียกช่ือต่างๆ กนัตามความมุ่งหมายท่ีใช ้

การซ้ือซ ้ า คือ การกลบัมาซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เดิมซ ้ าของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ไม่วา่จะเป็นการซ้ือเพิ่มเติมหรือซ้ือทดแทนรถคนัเดิม 

คุณภาพสินคา้ คือ ระดบัของคุณลกัษณะท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑข์องรถยนต ์ซ่ึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการ และความคาดหวงัของลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคย
ซ้ือรถยนตย์ีห่้อเดิมซ ้ า ท่ีมีต่อรถยนตย์ีห่อ้นั้นๆ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า งานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา 
โดยน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้หรือความเขา้ใจใน
ความพึงพอใจเป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005, 27) พบวา่ การตดัสินใจ
ของผู ้บ ริโภคนั้ น ข้ึนอยู่กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับ รู้
ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินคา้ซ่ึงท าให้ผู ้บริโภคจะใช้กระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากใน
การเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค    

และจากการศึกษาของ McPhee, Rauhut, and Ayres (2001) แสดงให้ทราบอีกวา่ 
เง่ือนไขท่ีชกัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีนั้นมกัจะมาจากการกระตุน้ท่ีเป็นแบบซ่อนเร้นหรือ
กระตุ้นแฝง ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีการเรียนรู้ท่ีดีและมีผลต่อการรับรู้ท่ีชัดเจนซ่ึงท าให้
ผูบ้ริโภคถูกชกัน าไปสู่เง่ือนไขเพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน (ไกรชิต สุตะเมือง, 2549) 
    

ผูว้ิจยัพอจะสรุปไดว้่าการตดัสินใจเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือและการใช้สินคา้หรือบริการ เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกหน่ึง โดยผ่านการรับรู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัจากไดรั้บขอ้มูล ซ่ึง
ทั้งน้ีจะใชข้อ้มูล หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัตวัสินคา้มาพิจารณา น ามาคิดวิเคราะห์ 
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และประเมิน มีผลท าให้เกิดการตดัสินใจเขา้มาเป็นองค์ประกอบภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ 
นั้น อาจตอ้งท าการตดัสินใจ ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
แนวคิดการซ้ือซ ้า 

การซ้ือซ ้ าเป็นรูปแบบหน่ึงของพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ โดยเกิดข้ึนจาก
แรงจูงใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงการซ้ือซ ้ าจึงต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจของผูบ้ริโภคเป็นหลัก 
หลงัจากซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจ
หรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึงระดับความพอใจของ
ผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ 

การซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อมาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกจาก
ภายใน และเกิดจากการใชป้ระสบการณ์จากการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา 

1. การแกปั้ญหาแบบซ ้ าซาก (repeated problem solving) การซ้ือซ ้ ามกัจะตอ้งมี
การแกปั้ญหาท่ีติดต่อกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเกิดจากปัจจยัหลายประการ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ
เกิดความไม่พอใจในทางเลือกท่ีซ้ือมาแต่คร้ังก่อน จนบางคร้ังเกิดการเปล่ียนตรายี่ห้ออยู่
เร่ือยๆ อาจจะเกิดจากสต๊อกในร้านคา้ปลีกหมด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งชัง่ดูว่าคุม้ค่าหรือไม่หากจะ
ลงทุนทั้งเวลาและพลงังานเพื่อไปซ้ือท่ีอ่ืน  

2. การตดัสินใจอยา่งเป็นนิสัย (habitual decision making) การซ้ือซ ้ าอาจเกิดจาก
นิสัยท่ีจะท าให้กิจกรรมการตดัสินใจง่ายข้ึน และท าให้ผูบ้ริโภคจดัการกบัแรงผลกัดนัของ
ชีวติไดดี้ข้ึน นิสัยการซ้ือแตกต่างกนัไปตามระดบัของการเก่ียวขอ้งและทุ่มเทความพยายาม
กบัสินคา้จึงจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบันิสัยการซ้ือข้ึนอยูก่บัความซ่ือสัตยข์องตรายี่ห้อและ
ข้ึนอยูก่บัความเฉ่ือย 

ก. ความซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อ (brand loyalty) มกัเกิดจากการตดัสินใจในคร้ังแรก
อย่างรอบคอบ เม่ือปรากฏว่าทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายสินคา้เป็นท่ีเช่ือถือได ้
ความรู้สึกจึงเป็นข่าวสารท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภคจึงไม่มีแรงจูงใจใดๆ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทุกคร้ังท่ีนึกถึงความตอ้งการเขาจะซ้ือตราน้ีอีกและซ่ือสัตยต่์อ
ร้านคา้ดว้ย แมว้า่จะตอ้งใชเ้วลา และค่าใชจ่้ายมากกวา่ 

ข. ความเฉ่ือย (inertial) ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือจนเป็นนิสัยเป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่ทุ่มเทความ
พยายาม หรือทุ่มเทนอ้ยมากในสินคา้ประเภทน้ี แมจ้ะรู้สึกวา่ทุกตราเหมือนกนั แต่ในความ
เป็นจริงผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ปล่ียนตราบ่อยนกั นอกจากวา่มีขายในราคาพิเศษพฤติกรรมเช่นน้ี
เป็นความเฉ่ือย นิสัยไม่คงทนถาวร ไม่ซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อ แต่จะมีการซ้ือตราเดิมจนกวา่จะ
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พบว่ามีใครท่ีขายถูกกว่าจึงเปล่ียน และเม่ือพบว่าใครขายถูกกว่าอีกก็เปล่ียนไปเร่ือยๆอีก 
(วรรัตน์ แขกธูป, 2553) 
แนวคิดการโฆษณา 

แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณาน้ีจะเป็นความรู้เบ้ืองต้นส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
เร่ืองโฆษณา โดยผูว้จิยัไดจ้ดักรอบความคิดและเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 

การโฆษณา หมายถึง ระบบธุรกิจท่ีช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้และการบริการแก่ผูบ้ริโภค โดยผ่านส่ือโฆษณา และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส าหรับความ
คิดเห็นของสินคา้และบริการท่ีโฆษณาโดยผูโ้ฆษณาหรือผูอุ้ปถมัภใ์ห้กบัส่ือโฆษณา เช่น 
ส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ์ ไดแ้ก่ นิตยสาร วารสาร เอกสารน าเสนอสินคา้ และส่ือโฆษณาทาง
เวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ การมีเวบ็ไซตโ์ฆษณาบนอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (พชัรา เมืองเจริญ, 2551) 

มนุษย์จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกดดันหลายๆ ประการเป็นประจ า
ตลอดเวลา อิทธิพลเหล่าน้ีประกอบดว้ยแรงกดดนัจากปัจจยัภายนอกท่ีลอ้มรอบตวัเขาอยู่
และปัจจยัภายในของเรา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการการแสดงออกเสมอ นอกจาก
ท่ีมนุษยย์งัมีสมองในการนึกคิด จดจ าท่ีดีเลิศ ดงันั้นเขาสามารถจะจดจ าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
(พนัธ์เทพ จุฬพนัธ์ทอง, 2553 อา้งถึงใน สุวรรณา สวา่งศรีสุทธิกุล, 2529) 

ดงันั้น การโฆษณาจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในปัจจุบนักบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการ เน่ือง จากเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เชิญชวนให้มาซ้ือสินคา้
หรือบริการโดยมีการน าเสนอดา้นดีของผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้และน ามาซ่ึงการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

โซเฟีย  แวหะมะ (2553) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง  
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อาจจะเป็น
เพราะการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ข้ึนอยู่กบัเพศ ดงันั้นเพศจึงมีผลให้ความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสองดา้น ประเภทของรถยนตแ์ตกต่างกนัเน่ืองจากส่วนใหญ่เพศชายตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่นั้นตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสอง ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุภตรา  พิมพศ์กัด์ิ, ฐิตินนัท์  วารีวนิช, ดวงตา  สราญรมย์ (2554) พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่เก่า ซ่ึงจะเห็นวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นของเพศ
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ในดา้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล จะแตกต่างกนั ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะเลือกเปล่ียน
อะไหล่ ตอ้งทราบถึงปัญหาของอะไหล่ท่ีตอ้งการเปล่ียนซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มูล 
เหตุท่ีเพศต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่เก่าต่างกันนั้นจากการสัมภาษณ์
บุคคลส าคญัโดยส่วนมาก และจากการสังเกต พบว่าเพศชายจะเป็นผูท่ี้ซักถามขอ้มูล และ
คน้หาขอ้มูลมากกวา่เพศหญิง  

ธีวรา สติชอบ (2550) ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลยี่ห้อโตโยตา้ ในเขตภาคตะวนัออก พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์และได้
สอดคลอ้งกบั ธญัญรัตน์ เหล่าชยัพฤกษ ์(2551) ท่ีพบวา่ การโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์
นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจุดเด่นของโทรทศัน์คือ มีทั้งภาพและเสียงและสามารถ
ออกอากาศซ ้ าไดท้  าใหก้ารโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์ สามารถน าเสนอจุดเด่นต่างๆ ของ
รถยนตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นสมรรถนะ เทคโนโลย ีลกัษณะของรถยนต ์เป็นตน้  

กญัญรัตน์ หงส์วรนันท์ (2551) ได้ศึกษาถึง การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ท่ีพึง
ประสงค์ขององค์กรกับภาพลักษณ์ในใจผู ้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลค่ายญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบริษทัรถยนตห์รือภาพลกัษณ์
จริงในใจผูบ้ริโภค ประเด็นท่ีให้ความส าคญัรองจากประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ คือ 
ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการได้เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อท่ีตนใช้อยู่ต่อ
สาธารณชน เร่ืองบรรยากาศในโชวรู์ม การให้บริการของพนกังานในโชวรู์ม และความ
ปลอดภยัในการขบัข่ี ส าหรับเหตุผลในการเลือกซ้ือรถยนต์มีหลายประการ อาทิ ราคาท่ี
สมเหตุสมผล รูปลกัษณ์การตกแต่งท่ีถูกใจ มีรุ่นให้เลือกมาก แมจ้ะมีหลาก หลายเหตุผล 
แต่มีอยู่เหตุผลหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความเห็นตรงกนัในทุกกลุ่มตวัอย่างทุกยี่ห้อ คือ เหตุผล
ท่ีวา่การเป็นท่ียอมรับต่อสังคม หรือความภาคภูมิใจเม่ือไดเ้ป็นเจา้ของรถยนตย์ี่ห้อท่ีตนได้
ใชอ้ยู่ ซ่ึงแนวโน้มพบว่า กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเดิมท่ีเคยใชซ่ึ้งการเลือกซ้ือ
รถยนต์ยี่ห้อเดิมท่ีเคยใช้ แสดงให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์จริงในใจผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนมีความ
ใกลเ้คียงกบัภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องแต่ละบริษทัท่ีน าเสนอ  
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีซ้ือซ ้ ารถยนต์ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

แบ่งโครงสร้างของค าถามเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงมีลักษณะค าถามแบบ

เลือกตอบหลายตวัเลือก (Multiple-Choice Questions) มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ้

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการวดัทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นโฆษณาท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ (Scale) มีจ  านวน 30 ขอ้ สามารถให้
ระดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์
ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Scale) มีจ านวน 15 ขอ้ สามารถ
ใหร้ะดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนส่วนประเมินค่า (Scale) มี
จ านวน 5 ขอ้ สามารถให้ระดับความคิดเห็นได้ ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่น้อยท่ีสุดไป
จนถึงมากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
24.4 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.0 และมีรายได ้30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านโฆษณา 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นโฆษณา จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 8.29, 
ดา้นการโฆษณาทางวทิย ุมีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างวิทยุ มีค่าเฉล่ีย 7.72, ดา้นการโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ต มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
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ท่ีสุดคือ ได้รับขอ้มูลจากการโฆษณารถยนต์ทางอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 8.33, ดา้นการ
โฆษณาทางนิตยสาร มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างนิตยสารมีค่าเฉล่ีย 7.77, ดา้นการโฆษณา
ทางหนงัสือพิมพ ์มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนต์ทางหนงัสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 7.93, ดา้นการ
โฆษณาทางส่ือกลางแจง้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างส่ือกลางแจง้ มีค่าเฉล่ีย  8.16   

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านอ่ืนๆ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบว่า ด้านภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 โดยปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 8.52, ดา้นคุณภาพสินคา้ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 3 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ประหยดั
น ้ ามนัมีความอดทน มีค่าเฉล่ีย 8.73, ดา้นการให้บริการหลงัการขาย มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การรับประกนัสินคา้และ
ระยะเวลาในการรับประกนั มีค่าเฉล่ีย 8.40     

4. ผลการวเิคราะห์ด้านการตัดสินใจซ้ือซ ้ารถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิ เคราะห์ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ซ้ือซ ้ ารถยนต์  จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ จะใช้
ประสบการณ์ในอดีตท่ีมีต่อรถยนตย์ี่ห้อเดิมเป็นองคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือซ ้ า มีค่าเฉล่ีย 
8.42 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test 
(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปได้
ดงัน้ี 
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มีเฉพาะด้านเพศและระดับการศึกษาเท่านั้ นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านโฆษณาท่ีประกอบไปด้วยการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
การโฆษณาทางวิทยุ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การ
โฆษณาทางนิตยสาร และการโฆษณาทางส่ือกลางแจง้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ี
ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพของสินคา้และการให้บริการหลงัการขายมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera
nce 

VIF 

ค่าคงท่ี 2.947 0.445  6.627 0.00    

ดา้นการโฆษณา
ทางโทรทศัน์ (X1) 

0.216 0.050 0.218 4.296 0.00 0.661 1.514 

ดา้นการโฆษณา
ทางวทิย ุ(X2) 

-0.015 0.031 -0.025 -0.473 0.636 0.599 1.670 

ดา้นการโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ต
(X3) 

-0.015 0.050 -0.015 -0.300 0.765 0.696 1.437 

ดา้นการโฆษณา
ทางนิตยสาร (X4) 

-0.055 0.034 0.090 -1.627 0.105 0.562 1.780 
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ดา้นการโฆษณา
ทางหนงัสือพิมพ ์
(X5) 

-0.087 0.036 -0.132 -2.385 0.018 0.558 1.793 

ดา้นการโฆษณา
ทางส่ือกลางแจง้ 
(X6) 

-0.061 0.032 -0.086 -1.902 0.058 0.825 1.212 

ดา้นภาพลกัษณ์
สินคา้ (X7) 

0.215 0.065 0.218 3.291 0.001 0.387 2.587 

ดา้นคุณภาพสินคา้ 
(X8) 

0.172 0.062 0.175 2.778 0.006 0.431 2.322 

ดา้นการใหบ้ริการ
หลงัการขาย (X9) 

0.197 0.048 0.217 4.093 0.000 0.605 1.653 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.580a 0.336 0.321 0.61656 

 
ปัจจัยด้านโฆษณา พบว่า  มี เฉพาะด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์  และ

หนังสือพิมพเ์ท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางด้านสถิติท่ี 0.00 และ 0.018 ตามล าดบั และปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ พบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.001 0.006 และ 0.000 ตามล าดบั 

ดงันั้นตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นการโฆษณาและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตามของการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ทั้งหมด 5 ตวัแปร จึงสามารถไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดงัน้ี 

 
Y = 2.947 + 0.216X1  - 0.087 X2  + 0.001 X3 + 0.006 X4 + 0.000 X5 
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อภิปรายผล 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัดา้นโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะด้านเพศและระดับการศึกษาเท่านั้ นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ กุลกัญญา 
บุษปะบุตร (2550) พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของอุปสงคข้ึ์นอยูก่บั
เพศ ดงันั้นเพศจึงมีผลให้ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองดา้นประเภทของรถยนตแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านโฆษณาท่ีประกอบไปด้วยการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
การโฆษณาทางวิทยุ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การ
โฆษณาทางนิตยสาร และการโฆษณาทางส่ือกลางแจง้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพเ์ท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กับการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางดา้นสถิติท่ี 0.00 และ 0.018 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีวรา สติชอบ (2550) พบว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยตา้ดา้น
การโฆษณาทางโทรทศัน์ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพ
ของสินคา้และการให้บริการหลงัการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพสินคา้ และการให้บริการหลงัการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.001 0.006 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรารัตน์ ทอง
ยงั (2550) พบว่า การโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตฮ์อนดา้ แจซ๊ ของผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงดว้ยการน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เขา้กบัลกัษณะการบริหารจดัการในแต่ของแต่ละองค์กร และเป็นแนวทางในการวางแผน 
การตดัสินใจในการด าเนินกลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยา่งสูงสุด 

ข้อค้นพบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า การโฆษณาทางโทรทศัน์ การโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพ ์ภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการขาย ซ่ึงเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภค ดังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์ควร
พฒันาในด้านสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทั้งเก่าและใหม่ อีกทั้งควรให้
ความส าคัญกับเคร่ืองมือการส่งเสริมการขายในส่ือโฆษณาทางด้านโทรทัศน์และ
หนงัสือพิมพใ์ห้มากข้ึน เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยใน
ตราสินค้า เกิดการตระหนักถึง สร้างความน่าเช่ือถือในตัวสินค้า และมีผลให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้วิธีในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ระบบมากข้ึน เช่น ติดต่อ Dealer รถยนตใ์นการเก็บขอ้มูลเชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และหลากหลาย 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเจาะลึกถึงรายละเอียดยี่หอ้รถ รุ่นรถ  รูปแบบ
การจ่ายเงิน (เงินสดหรือการผ่อนจ่าย อตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์) ให้เจาะลึก
รายละเอียดมากกวา่เดิม  

3. ควรขยายขอบเขตการวิจยัไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั รวมถึงรถยนต์
ยีห่อ้ต่างๆ เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูล ซ่ึงสามารถช่วยในเร่ืองของการท าการตลาด
ในแต่ละพื้นท่ีใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
บรรณานุกรม 
กมลนารี ศรีปาน. “การส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ 

ในเขตอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). 
เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2553 

กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท.์ “การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์ององคก์รกบั
ภาพลกัษณ์ในใจผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลค่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
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วทิยานิพนธ์. ศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2550                

กาญจนา ธานะ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และภาวะผูน้ าการปรับเปล่ียนของหวัหนา้หอผูป่้วย 
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. พย.ม. (การพยาบาล) : 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

กิตติ สนโพธ์ิ. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณา
ทางวทิยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 
และอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). 
เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551 

กุลกญัญา บุษปะบุตร. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
จดัการ). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 2550 

โกสีย ์รุ่งจ ากดั. “พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริสของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

ไกรชิต สุตะเมือง. “อิทธิพลของการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ าของธุรกิจ
รถยนตน์ัง่ในประเทศไทย” ดุษฎีนิพนธ์. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549 

แครียา ภู่พฒัน์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิววิออส ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2551 

จิตฏภทัร์ วอ่งพิทูรมานะชยั. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์อนกประสงค ์
(SUV) ยีห่อ้ฟอร์ด ในกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2550 

จิตติมา ส่ิงสม. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและความตั้งใจซ้ือซ ้ าอะไหล่
รถยนตแ์ทโ้ตโยตา้ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร” กรุงเทพมหานคร” สาร
นิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินท
รวโิรฒ, 2555 

จิราภรณ์ เพียรทอง. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” สารนิพนธ์. 
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บธ.ม. (การตลาด). ชลบุรี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี
, 2552 

จุฑามาศ พงษสุ์วนิยั. “การรับรู้ความเส่ียง ความไวว้างใจ และแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นช่องทางการตลาดทางโทรศพัทข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

ฉตัยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550  
ชนิกานต ์พนมอุปถมัภ.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์อนกประสงคข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. ศ.ม. (สังคมศาสตร์). กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554 

ชยัณรงค ์ทรายค า. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัล าพนู” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม). เชียงใหม่ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

โซเฟีย แวหะมะ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค
ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
จดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์. “กลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). อุบลราชธานี : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2553 

ณิชากุล สาตรา. “อิทธิพลของการรับรู้ส่ือโฆษณาและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. 
(การตลาด). ชลบุรี : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2553  

ดวงใจ หทยัววิฒัน์กุล. “พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี”วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). สุราษฎร์ฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุราษฎร์ธานี, 2554 

ดุจดาว อกัษร. “อิทธิพลของส่ือส่ิงพิมพต่์อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
หา้งสรรพสินคา้”วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการส่ือสารการตลาด). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2550 

ธญัญมาศ วุน่ศิริ. “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจท่ีมีต่อพฤติกรรมและ
แนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตใ์นอนาคตภายใตแ้บ
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รนด์ฮาเปอร์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

ธญัญรัตน์ เหล่าชยัพฤกษ.์ “ผลของการโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. ศ.ม. (เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551 

ธีวรา สติชอบ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้โตโยตา้ในเขต
ภาคตะวนัออก” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2550 

นิตา ดิษฐบุ์ญเชิญ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค คาร์ของ
ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553 

นุชนารถ รุ่งเรือง, พชัราวลัย ์สุนนัทศิ์ริกลู, มณธิรา วิรมรัตน์. “การศึกษาอิทธิพลของ
รูปแบบน าเสนอส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการจดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). พิษณุโลก : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2552 

ปฐมพนัธ์  บุญญกานนท.์ “การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ, 2552 

ปัญญา พงษย์หิวา. “ความพึงพอใจโดยรวมและแนวโนม้การซ้ือซ ้ าของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองถ่ายเอกสารยีห่้อ Konica ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วศิวการ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตภาคใตต้อนบน” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ   :   
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548. 

ปราณี กุลล้ิมรัตน์ชยั. “ความตั้งใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ซ ้ าของลูกคา้ในจงัหวดัปทุมธานี” 
วทิยานิพนธ์ บธ.ม. ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัปทุมธานี, 2553 

พงศพ์นัธ์  จ  านงจิตร. “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์หม่” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). 
เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553 

พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช. การใชแ้รงจูงใจในการโฆษณา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 

พรสุรีย ์ไข่ติยากุล. “ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีต่อส่ือภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเค้ียว” วทิยานิพนธ์. นศ.ม. (นิเทศศาสตร์
ธุรกิจ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2552 



129 
 

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

พชัรา เทพจนัอดั. “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลต่อความภกัดีตรา
สินคา้เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. 
(การตลาด). ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
, 2553 

พชัรา เมืองเจริญ. “การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์ ศป.ม. 
(ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551 

พนัธ์เทพ จุฬพนัธ์ทอง. “การศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจท่ีมีต่อโฆษณาของ
ผูป้ระกอบการในยา่นสยามสแควร์” วทิยานิพนธ์ ว.ม. (การบริหาร
ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

พีรวรรณ พฤกษว์ฒันาชยั. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2554 

ไพรินทร์ แสงแกว้. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัตวัแทนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา” 
วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย, 2551 

มนทินาถ ค าทิพย.์ “การศึกษาอิทธิพลของส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือโทรทศัน์ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมเลียนแบบของวยัรุ่นในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี” วทิยานิพนธ์. ค.ม. (คุรุศาสตร์เทคโนโลย)ี. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2554 

เมธี ราหุรักษ.์ “ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเปิดรับส่ือโฆษณาออนไลน์
ในประเทศไทย” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 

รณพร สุวรรณานนท.์ “การโฆษณาทางวทิยโุทรทศัน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้สตรี
ในหา้งสรรพสินคา้ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ ศป.ม. 
(ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551 

รัศมี มีสุวรรณ. “เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ท่ีมีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต ์ยีห่อ้ฮอนดา้ ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. 
บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551 



130 
 

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

วรรัตน์ แขกธูป. “พฤติกรรมการซ้ือซ ้ ากะทิส าเร็จรูป (Aroy-D) : การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2553 

วรารัตน์ ทองยงั. “พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้แจซ๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (เม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน)” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

วรีรัตน์ สิทธิ, เชาว ์โรจนแสง, ประภาศรี พงศธ์นาพาณิช. “การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). นนทบุรี : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 

วไิลลกัษณ์ ซ่อนกล่ิน และ ศิริชยัสุวรรณประภา. การโฆษณา. กรุงเทพฯ : เจริญรุ่งเรืองการ
พิมพ,์ 2551 

ศศกร อตัตาธรรมกุล. “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลมือสองของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศิรินยา  ศรีศศลกัษณ์, กฤษฎา  พชัรวานิช. “ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี
อยูอ่าศยั กรณีศึกษา : อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม”  วทิยานิพนธ์. บธ.
ม. (การประกอบการ). นครปฐม : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2546 
ศิโสภา อุทิศสัมพนัธ์กุล. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าธุรกิจออนไลน์ Group 

Buying” วท.ม. (การบริหารการตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

สมชาย จนัทร์ไพศรี. “ปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตน์ัง่ขนาดเล็กยีห่อ้โตโยตา้ ของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร” 
วทิยานิพนธ์. บธ.ม. ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 
2550 

สัจนนัท ์สันธิ. “ปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนตข์องประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
พะเยา จงัหวดัพะเยา”  วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). เชียงราย : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550 



131 
 

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

สุธิดา วงษชู์. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้เขตมีน
บุรี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนคร, 2550 

สุนีย ์เจษฎาวรางกลู ฐิตินนัท ์วารีวนิช ดวงตา สราญรมย.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” วทิยานิพนธ์. 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัป์, 2552 

สุภตรา  พิมพศ์กัด์ิ. และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออะไหล่เก่า กรณีศึกษา บริษทั อชิรยนต ์จ ากดั” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554 

สุภคั แสงทอง. “ทศันคติและแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ พรีอุส ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 

สุรพงษ ์บณัฑิต. “พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์บัเคล่ือนส่ีลอ้ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). อยธุยา : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552 

สุรศกัด์ิ ศรีคง. “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือโชค้อพั “มอนโร” 
ของผูจ้  าหน่ายอะไหล่รถยนตใ์นประเทศไทย” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

สุระเทพ สุระสัจจะ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขต
กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ). ปทุมธานี : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2553 

สุวรรณา สวา่งศรีสุทธิกุล. “อิทธิพลของการโฆษณาในสังคมไทย” สารนิพนธ์. ว.ม. (การ
บริหารส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาธรรมศาสตร์, 
2529  

สุวทิย ์โชติวทิยธานินทร์. “ความตั้งใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

 



132 
 

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

สุวณีา สุริยประภากร. “ความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือรถอีโค คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.
ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 
2551 

เสกสรรค ์โอสถิตพร. “การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหวา่งรถยนตย์ีห่้อโตโยตา้
และฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2551 

อภิชิต สุขสินธ์. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

อจัฉรา เข่ือนสาร. “การโฆษณาในนิตยสารวยัรุ่นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
สินคา้ของวยัรุ่นไทย” วทิยานิพนธ์. ศ.ม. (เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน). กรุงเทพฯ 
: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550 

อจัฉรา นพวิญญูวงศ.์ “ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
และการใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมการขายเส้ือเช้ิตบุรุษมีตราสินคา้ในตลาด
บน” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550 

เอกชยั พนัธ์ุลี. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเชฟโรเลต อาวีโอของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพนคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

Ajzen, I. The theory of planned behavior. Organization Behavior and Human Decision 
Processes, 50, 179-211, 1991 

Hellier P. K., Geursen G. M., Carr R. A. & Rickard G. A. Customer repurchase intention: 
a general structural equation model. European Journal of Marketing. 37. (11-
12), 1762-1800, 2003 

Kotler, P. (2003). Marketing Management (10th ed.). New Jersy: Prentice Hall, 2003 
Kouzes, J. M., and Posner, B. Z. The leadership challenge: How to keep getting 

extraordinary things done in organization. San Francisco: Jossey-Bass, 1995 
Liu Dongyan, Bai Xuan. “Car Purchasing Behavior in Beijing” Master Thesis. (Umeå 

School of  Business and Economics). Beijing, China : University of Umeå, 
2008  



133 
 

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

McGraw-Hill/Irwin . MARKETING MANAGEMENT. a business unit of The McGraw-
Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, 10020. 
Copyright by The McGraw-Hill Companies, Inc, 2010 

McPhee, J. E., Rauhut, A. S., & Ayres, J. J. B. Evidence for learning-deficit versus 
performance-deficit theories of latent inhibition in Pavlovian fear conditioning. 
Learning and Motivation, 32, 274-305, 2001 

Warlop, L., Ratneshwar, S., & van Osselaer, S. M. J. Distinctive  brand cues and memory 
for product consumption experiences. Intern Journal of Research in Marketing, 
22, 27-44, 2005 

Yamane Taro. Statistic : An Introductory Analysis. Tokyo : Harper International Edition, 
1970 

 
 

 
 
 


