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บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจ
ซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภควยัท างาน
ทีม่คีวามตัง้ใจ สนใจ หรอืก าลงัจะซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ทีอ่าศยัหรอืท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย             
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ใชส้ถติค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการศกึษาวจิยั พบว่า  
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  29-39 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน และเป็นผูม้รีายไดต่้อเดอืน 15,001-25,000 บาท  
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัภายนอกด้านสงัคมและดา้นเศรษฐกจิ อยู่ในระดบัมาก มแีนวโน้มความตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิแิอททราจ          
อยู่ในระดบัปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ และอาชพีแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจดา้นระยะเวลา
ในการวางแผนเลอืกซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายโดยภาพรวมและการตลาดทางตรง           
โดยภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาในการ 
วางแผนเลือกซื้อ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่าในทิศทางตรงกนัขา้ม และมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก           
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01ตามล าดบั  
 3. ปัจจยัภายนอกด้านเศรษฐกจิ ด้านสถานะทางการเงนิขององค์กรที่ท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ความตัง้ใจซือ้ รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the integrated marketing communication relating to 
working-age consumer’ buying decision in Mitsubishi Attrage car in Bangkok metropolis. The sample 
group consists of 400 consumers over the age of eighteen. A questionnaire was used as an instrument 
to collect the data. The statistical methods used in data analysis include percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one way analysis of variance. The analysis of this relationship analysis employed 
Pearson product moment correlation coefficient.  
 The results of this research are as follows: 
 Most of consumers were female, with aged between twenty-nine to thirty-nine of age and single. 
Most of them work as offices at private companies with an average monthly income between 15,001-
25,000 Baht. 
 Most of consumers rated the important of integrated marketing communication at a high level. 
The external factors in social and economic aspects are at high levels. Consumers have to tendency to 
have a purchase intention for Mitsubishi Attrage car at moderate level. 
 The results of hypotheses testing are as follows: 
 Consumers with different in marital status and occupations have different purchase intentions 
regarding Mitsubishi Attrage in term of time for purchase plan at a statistically significant level of 0.05 
and 0.01,respectively. 
 Integrated marketing communication in terms of overall personal selling and direct marketing 
have low negatively and very low positively related to purchase intention of Mitsubishi Attrage in term of 
time for purchase plan at statistically significant level of 0.01 respectively. 
 3. External factors in term of economic of company financial status has very low positively 
related with purchase intention of Mitsubishi Attrage in terms time for purchase plan at statistically 
significant level of 0.05. 
 
Keyword: Integrated Marketing Communication, Buying Decision, Mitsubishi Attrage Car 
 

บทน า 
 ในยุคปัจจุบนัรถยนต์ถือเป็นสิง่ส าคญัและมบีทบาทในการด าเนินชวีติประจ าวนัของผู้คนเป็นอย่างมาก  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์ถือเป็นปัจจยัที่ 5 ของผู้คนในปัจจุบนั เนื่องจากเป็นสิง่อ านวยความสะดวกสบายและ
ความรวดเร็วในการเดินทาง รวมทัง้เป็นสิง่ที่แสดงถึงฐานะทางสงัคมของผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย และเนื่องจาก
สถานการณ์ราคาน ้ามนัทีม่กีารปรบัตวัสงูขึน้ทัว่โลก เหล่าผูผ้ลติรถยนต์ค่ายต่างๆ จงึไดม้กีารพฒันาสมรรถนะของ
เครื่องยนตใ์หม้อีตัราการสิน้เปลอืงน ้ามนัลดลง รวมถงึการพยายามออกแบบรปูทรงทัง้ภายนอกและภายในรถยนต์
ทีม่สีสีนัและสไตลส์วยงามทนัสมยั สิง่อ านวยความสะดวกในรถยนตม์ากยิง่ขึน้ดว้ย  
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 รถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบชิิ แอททราท (Attrage) ก็เป็นอกีหนึ่งรุ่นที่เป็นทางเลือกให้ผู้บรโิภคได้ตดัสนิใจซื้อ  
รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราท เปิดตวัเมื่อปี พ.ศ.2556 แต่มยีอดขายรวมรถอโีคคารปี์ 2557 อยู่ทีอ่นัดบั 4 โดยอนัดบั
ที ่1 ไดแ้ก่ โตโยตา้ ยารสิ อนัดบัที ่2 นิสสนั อลัเมลล่า อนัดบัที ่3 ซซูกู ิสวฟิต ์อนัดบัที ่5 มติซบูชิ ิมริาจ อนัดบัที ่6 
นิสสนั มารช์  และ ฮอนดา้ บรสิ โอ ้ตามล าดบั  และยอดขายปัจจุบนัอยู่ล าดบัที ่3 (เดอืนมนีาคม 2558) สบืคน้เมื่อ
วนัที ่22 มถุินายน 2558, จาก http://www.headlightmag.com   
 การแข่งขนัทางการตลาดเพื่อแย่งชิงผู้บรโิภคที่เป็นลูกค้าเป้าหมายค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีบรษิัท
รถยนต์หรอืที่เรียกว่าค่ายรถยนต์ เป็นคู่แข่งจ านวนมาก ดังนัน้ทุกค่ายจึงต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
ผูบ้รโิภคซือ้รถยนตข์องค่ายตน นอกเหนือจากตวัรถยนต์ทีเ่น้นนวตักรรมและออกแบบตวัรถยนตใ์หถู้กใจผูบ้รโิภค
แลว้ การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรเป็นกลยุทธท์างการตลาดช่องทางหนึ่ง ทีช่่วยในการสือ่สารและใหผู้บ้รโิภค
รบัขอ้มลูขา่วสารจากทางค่ายรถยนตไ์ดด้ขีึน้ 
 จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสมัพันธ์กบั
ความตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจของผูบ้รโิภควยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ี
ก าลงัซือ้รถยนต์ มอีาชพี รายได ้วถิชีวีติที่หลากหลาย และกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีค่่าครองชพีสงู รบีเร่งและ
การจราจรแออดั เพราะมปีรมิาณการใช้รถยนตเ์ป็นจ านวนมาก รถยนต์ขนาดเลก็หรอือโีค่คาร ์จงึเป็นอกีทางเลอืก
ของผู้บริโภค ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด และวางแผนการตลาดให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ บริโภคได้รบัความ         
พงึพอใจสงูสดุ  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ของผู้บรโิภควยัท างานโดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์          
มติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การตลาด การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ปัจจยัด้าน
เศรษฐกจิและดา้นสงัคม 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ความตัง้ใจซือ้รถยนต์รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
1. ผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ แตกต่างกนั 
2. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม          

การขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บั ความตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ 
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บั ความตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิ
แอททราจ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง พรทพิย ์สมัปัตตะวนิช (2529: 312-316) 
วเิคราะหต์ามลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ เพศ การศกึษา ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ ซึง่แต่ละบุคคล
จะมคีวามแตกต่างกนัโดยทีค่วามแตกต่างนี้จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารได้  
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ใช้ทฤษฏีของ  เสรี วงษ์มณฑา            
(2542: 3) ซึ่งกล่าวว่า IMC คอื กระบวนการของการพฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาดทีต่้องใชก้ารจูงใจหลาย
รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกบัลูกค้า  (IMC coordinate 
multiple customer communication) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนเดียวกัน (Single plan) และจุดมุ่งหมายเดียวกัน IMC 
ตระหนักว่าบุคคลสะสมขอ้มูลตลอดเวลาและขอ้มูลที่สะสมจะมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ ดงันัน้ จงึควรมกีารป้อน
ขอ้มลูใหก้บัลกูคา้ดว้ยวธิกีารต่างๆ   
 3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัภายนอก ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์นวคดิของ ระวงั เนตรโพธิแ์กว้ (2537: 
10 -12) ปัจจยัภายนอกองคก์รจากทัง้หมด 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางสงัคม สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย 
สภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิ สภาพแวดล้อมทางการเมอืง สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มด้านลูกค้า 
สภาพแวดลอ้มดา้นองคก์รคู่แขง่และสมาคมธุรกจิต่างๆ   
 4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค  
 จากแนวคดิของ Blackwell, Miniard; & Engel (2001) ไดแ้บ่งประเภทของความตัง้ใจซือ้ทีส่ามารถวดัได้ 
ออกเป็น 5 ประเภท (1) ความตัง้ใจซือ้ หมายถงึ ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเพื่อจะซือ้สนิคา้ซึง่อาจจะเกดิขบวนการซือ้สนิคา้
หรอืไม่กไ็ด ้(2) ความตัง้ใจซือ้ซ ้า หมายถงึ ผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ชนิดเดยีวกนั จากตราสนิคา้เดมิอกีครัง้ (3) ความ
ตัง้ใจซื้อผลติภณัฑ์ในอนาคต หมายถงึ ผู้บรโิภคมกีารวางแผนในการซื้อสนิค้าประเภทใดๆจากตราสนิค้านัน้ใน
อนาคต (4) ความตัง้ใจในการใชจ้า่ยเพื่อซือ้ หมายถงึ ผูบ้รโิภคจะยนิยอมจา่ยเงนิเพื่อซือ้สนิคา้นัน้ๆ โดยความตัง้ใจ
ในขัน้นี้จะเกดิขบวนการซื้อสนิค้านัน้ๆจากผู้บรโิภค (5) ความตัง้ใจซื้อเพื่อการบรโิภค หมายถึง ความตัง้ใจของ
ผูบ้รโิภคในการยอมรบัและมสีว่นร่วมในการซือ้สนิคา้นัน้แลว้ เพื่อการใชส้นิคา้จากตราสนิคา้นัน้ 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภควยัท างานทีม่คีวามตัง้ใจ สนใจ หรอืก าลงัจะซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิ
แอททราจ ทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน ผูว้ิจยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สตูรในการค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) 
โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสงูสุดที่จะเกดิขึน้ 0.05 ได้ขนาดตวัอย่าง
จ านวน 385 คนเพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คนจะไดเ้ท่ากบั 400 คน 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 และเพศชาย จ านวน 172 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 43 
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อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่อายุระหว่าง 29-39 ปี จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 รองลงมา
คอื ผู้ทีม่อีายุระหว่าง 18-28 ปี จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 ผู้ทีม่อีายุ 40-50 ปี จ านวน 66 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.5  และผูท้ีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25  ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25           
มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และ มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่           
19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 

อาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนจ านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.75 
รองลงมาคือ พนักงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 อาชีพอิสระ จ านวน 44 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 11 เจ้าของกจิการ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 และ พ่อบา้น/แม่บ้าน จ านวน 30 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 

รายไดต่้อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ทีร่ายไดต่้อเดอืน 15,001-25,000 บาท จ านวน 159 
คน คดิเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาคอืผู้ที่มรีายได้ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24.75 ผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไป จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และผูท้ีม่รีายไดต้ ่ากว่า 15,000 
บาทขึน้ไป จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการส่ือสารการตลาดของรถยนตมิ์ตซูบิชิ แอททราจ 
 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคีวามเฉลีย่เท่ากบั 3.55  
 ระดบัความส าคญัดา้นการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากที่สุด 1 ขอ้ และปานกลาง            
3 ขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนนค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี้ การโฆษณาทางโทรทศัน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 การ
โฆษณาทางป้ายโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 การโฆษณาทางสื่อสิง่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 และ การ
โฆษณาทางวทิยุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.86 ตามล าดบั 
 ระดบัความส าคญัด้านการขายโดยใชพ้นักงานขายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 
เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ทัง้ 3 ขอ้ 
โดยเรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี้ พนกังานขายในโชวร์มู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.84 การใหค้ าปรกึษา
และค าแนะน าของช่างเทคนิคทีโ่ชวร์มูรถยนต์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และ MC Pretty และ พนักงานแนะน าในงาน
แสดงรถยนต ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ตามล าดบั 
 ระดบัความส าคญัดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 เมื่อแยก
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ขอ้ 
โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้ ข้อเสนอเงนิดาวน์ ดอกเบี้ยและตารางผ่อนช าระ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.01 อุปกรณ์ตกแต่งและของแถม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และไดร้บับรกิารหลงัการขาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.75 ตามล าดบั 
 ระดบัความส าคญัดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 เมื่อ
แยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ และปานกลาง 2 
ขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี้  การใชด้าราเป็นพรเีซน็เตอร์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 การแจง้
ขา่วผ่านทางFacebook มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 และการแจง้ขา่วผ่านทางwebsite มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 ตามล าดบั 
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 ระดบัความส าคญัด้านการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.37 เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ 1 ข้อ และ           
ปานกลาง 2 ขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี้ แคต็ตาลอ็กรถยนต ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 เชญิ
มาทดลองขบั ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 และสง่จดหมายแจง้ขา่วถงึลกูคา้ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านปัจจยัภายนอกของรถยนตมิ์ตซูบิชิ แอททราจ 
 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัปัจจยัดา้นสงัคมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากทัง้ 
3 ขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนนค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี้ ความเชื่อเรื่องสรีถและวนัออกรถทีเ่ป็นมงคล มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.66 การตชิมของคนรอบขา้งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และ ค่านิยมพืน้ฐานทางสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
ตามล าดบั  
 ระดบัความส าคญัปัจจยัดา้นเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ข้อ โดยเรยีงล าดบั
คะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย รายได้เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 สถานะทาง
การเงนิของครอบครวั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และ สถานะทางการเงนิขององคก์รทีท่ างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกบัความตัง้ใจซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ แอททราจ 
 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นการวางแผนซื้อในอนาคต
มากทีส่ดุ คอื ชอบรปูลกัษณ์ การออกแบบและสขีองตวัรถยนต ์จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.75 รองลงมาคอื 
ไดร้บั ไดร้บัค าแนะน าจากคนรูจ้กัและผูท้ีเ่คยขบั จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 เชื่อมัน่ในตราสนิคา้รถยนตม์ติ
ซบูชิ ิจ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.25 และอื่นๆ จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นลกัษณะการใชง้านมากทีสุ่ด 
คอื ขบัรถไปท างาน จ านวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.75 รองลงมาคอื เป็นรถครอบครวั จ านวน 98 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.50 การเดนิทางระยะสัน้ จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 และอื่นๆ จ านวน    11 คน คดิเป็นร้อยละ 
2.75 ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ด้านลกัษณะการช าระเงนิ คอื 
จ่ายเงนิแบบผ่อนช าระเป็นงวด จ านวน 323 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.75 รองลงมาคอื จ่ายเงนิสดจ านวนเตม็ จ านวน 
71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.75  และอื่นๆ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50  ตามล าดบั 
ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัแนวโน้มความตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมแีนวโน้มความตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิแิอททราจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.33 
 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ แตกต่างกนั สรุปได ้ดงันี้ 
 1.1 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพและอาชีพแตกต่างกัน มีความตัง้ใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจด้าน
ระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจดา้น
ระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 2 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
สง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บั ความตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอ
ททราจ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นสมมตฐิานย่อยได ้ดงันี้ 
 2.1 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณาทุกดา้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจเลอืก
ซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
 2.2 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร  การขายโดยใช้พนักงานขายโดยภาพรวมในภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซื้อ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าในทศิทางตรงกนัขา้ม  
 การใช้พนักงานขายในโชวร์ูมรถยนต์ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้น
ระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่0.01  โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม  
 การใช ้MC, Pretty และพนักงานแนะน าในงานแสดงรถยนต ์มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนต์มติ
ซูบิชิ แอททราจ ด้านระยะเวลาการวางแผนเลือกซื้อ ในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 การใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าของช่างเทคนิคทีโ่ชวร์มูรถยนต์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจเลอืกซือ้
รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
 2.3 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการสง่เสรมิการขายทุกดา้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจ
เลอืกซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.05 
 2.4 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการประชาสมัพันธ์โดยภาพรวม การแจ้งข่าวผ่านทาง 
website การใช้ดาราหรอืบุคคลที่มชีื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอร์และประชาสมัพนัธ์ข่าวต่างๆ  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความตัง้ใจเลือกซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ  ของผู้บริโภคในด้านระยะเวลาการวางแผนเลือกซื้อ ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 การแจ้งข่าวผ่านทาง facebook มีความสมัพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ด้าน
ระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่0.05  โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนั  
 2.5 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การตลาดทางตรงโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้
รถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ด้านระยะเวลาการวางแผนเลือกซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั  
  การใช้หนังสือแค็ตตาล็อกของรถยนต์มิตซูบิชิ มีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์มิตซูบิช ิ          
แอททราจ ด้านระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.01  โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่ามากในทศิทางตรงกนัขา้ม  
 การแจง้ขา่วสารและการแนะน าต่างๆผ่านทางจดหมายสง่ถงึลูกคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจเลอืก
ซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
 การเชิญให้ทดลองขบั(Test-Drive) มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ด้าน
ระยะเวลาการวางแผนเลอืกซื้อ ในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนั  
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ด้านสงัคม และด้านเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์ับความตัง้ใจซื้อ
รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นสมมตฐิานย่อย ไดด้งันี้ 
 1. ปัจจยัด้านสงัคมทุกด้าน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจเลือกซื้อรถยนต์มิตซูบชิิ แอททราจ ของ
ผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลาการวางแผนเลอืกซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05  
 2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิโดยภาพรวม สถานะทางการเงนิของครอบครวั และรายไดท้ีเ่พยีงพอกบัค่าใชจ้่าย
ในแต่ละเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจเลอืกซือ้รถยนตม์ติซูบชิ ิแอททราจ ของผูบ้รโิภคในดา้นระยะเวลา
การวางแผนเลอืกซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 สถานะทางการเงนิขององคก์รทีท่ างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซูบชิ ิแอททราจ ดา้น
ระยะเวลาการวางแผนเลอืกซื้อ ในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนั  
 

สรปุและอภิปรายผล 
 การผลการวจิยั การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบิช ิ 
แอททราจของผูบ้รโิภควยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มดีา้นใหอ้ภปิราย ดงันี้ 
 ลกัษณะทางประชากรศาตร ์
 1. ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ด้านระยะเวลาการวางแผน
เลอืกซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่0.05 ทัง้นี้เนื่องจากปัจจุบนัเพศหญิงและเพศชายมคีวามเท่า
เทยีมกนัมากขึน้ และสามารถศกึษาหาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ไดเ้หมอืนกนั และอาจมคีวามชอบและรสนิยมในเรื่อง
รถยนต์เหมือนกนั ท าให้ไม่พบความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ เสร ีวงษ์
มณฑา (2542: 12) ที่ว่าแนวโน้มเรื่องความแตกต่างทางเพศจะลดน้อยลง คือ ผู้หญิงมคีวามสามารถ  ทดัเทยีม
ผูช้าย สนิคา้ทีเ่คยผลติเพื่อสนองความต้องการของผูช้ายจงึต้องผลติเพื่อผูห้ญงิดว้ย หรอื สนิคา้ทีผ่ลติเพื่อผูห้ญงิก็
ต้องผลติเพื่อผูช้ายด้วยเช่นเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตา ดษิฐ์บุญเชญิ (2553) ท าการศกึษาวจิยั
เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตอ์โีคคารข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครเพศ พบว่าเพศไม่
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์อโีคคาร์ของผู้มอี านาจในการตดัสนิใจซื้อ  ด้านเหตุผลที่ซื้อ
รถยนต์อโีคคาร์ ด้านชนิดของเครื่องยนต์ที่ซื้อ ด้านราคารถยนต์อโีคคารท์ี่ต้องการซื้อ ด้านวธิกีารช าระเงนิ และ
ดา้นระยะเวลาในการซือ้รถอโีคคาร ์ 
 2. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ด้านระยะเวลาการวางแผน
เลอืกซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อายรุะหวา่ง 29-39 
ปี เป็นช่วงวยัท างานตอนกลาง ซึง่อาจพจิารณารถยนต์ทีร่าคาสงูกว่า สามารถรองรบัรายจ่ายค่าซ่อมบ ารุงและค่า
น ้ามนัได ้จงึอาจไม่ไดม้คีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจซึง่เป็นรถยนตอ์โิคคาร ์สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สทิธพิงษ์ พนัธุไ์ชยศร ี(2556)  ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์
และราคา ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฟอร์ด เฟียสต้า ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฟอร์ด เฟียสต้า ด้านระยะเวลาระเวลาการตัดสนิใจซื้อ            
ดา้นงบประมาณในการซือ้และดา้นโชวร์มูทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลู ไม่แตกต่างกนั 
 3. ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาในการ
วางแผนการเลือกซื้อแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสมีความตัง้ใจซื้อ
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง ทัง้นี้เน่ืองจาก ครอบครวัมคีวามส าคญัต่อความตอ้งการในการ
ซือ้และมอีทิธพิลในการช่วยตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิุดา พฤกษาชาต ิ(2547) ได้
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ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความคาดหวงัและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์คนัแรกของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ความคาดหวงัดา้นผลติภณัฑเ์กีย่วกบัคุณลกัษณะต่อการเลอืกซือ้รถยนตค์นั
แรกของผูบ้รโิภคสถานภาพสมรสมากกว่าผูบ้รโิภคสถานภาพโสด 
 4. ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ด้านระยะเวลาในการวาง
แผนการเลอืกซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 เนื่องมาจากอาชพีของผูบ้รโิภคมคีวามจ าเป็นใน
การใช้รถยนต์แตกต่างกนั จากผลการวิจยัพบว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีความตัง้ใจซื้อมากที่สุด เนื่องจาก ผู้
ประกอบอาชพีอสิระมลีกัษณะงานพบปะผูค้นตามสถานทีต่่างๆเพื่อตดิต่องาน ยงัไม่มทีีป่ระจ าท างาน ตอ้งใชค้วาม
คล่องตวัในการเดนิทาง และความไม่แน่นอนของอาชพีและรายได ้จงึอาจเลอืกใชร้ถยนต์แบบประหยดัน ้ามนั ซึ่ง
เหตุผลดงักล่าวส่งผลให้อาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์อีโค คาร์ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กุลกญัญา บุษปะบุตร (2550) ทีไ่ด้ท าการศกึษาวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อ
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
ณ ระดบั 0.05 กบัการตดัสนิใจซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาใน
การวางแผนเลอืกซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เนื่องมาจากรถยนต์มติซบูชิ ิแอททราจเป็น
รถอโิคคารท์ีม่รีาคาถูก แมเ้งนิเดอืนไม่สงูกส็ามารถซือ้ได ้รายไดต่้อเดอืนจงึไม่มผีลต่อความตัง้ใจซือ้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ แครยีา ภู่พฒัน์ (2551) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต ์โต
โยต้า นิว วอิอส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศกึษาความแตกต่างของพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ จากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ไม่มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจและในดา้นจ านวนโชวร์มูทีเ่ขา้เยีย่มชมเพื่อศกึษาและเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 
 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 1. การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายโดยรวม มคีวามสมัพนัธ ์กบัความ
ตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่าใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 การใช้พนักงานขายในโชว์รูมรถยนต์มิตซูบิชิ และ MC, 
Pretty และพนักงานแนะน าในงานแสดงรถยนต์ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอททราจ ดา้น
ระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที ่0.01 เนื่องจากรถยนตเ์ป็นผลติภณัฑม์ทีีร่ายละเอยีด และราคาสงู จงึตอ้งใชเ้วลาและขอ้มลูในการพจิารณาเลอืก
ซือ้นาน พนักงานขายที่ติดต่อสื่อสารจะให้ความเขา้ใจด้านขอ้มูลได้โดยตรง ท าให้ผู้บรโิภคใช้เวลาการพจิารณา
เลอืกซือ้น้อยลง ถา้มกีารท าการตลาดทีด่ ีท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดเ้รว็และง่ายขึน้ ท าใหร้ะยะเวลาการตดัสนิใจ
สัน้ลง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธาสณีิ การชยัศร (2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อ
รถยนตม์อืสองในเขตเทศบาลเมอืงพทัยา พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลหรอืพนกังานขาย
เท่านัน้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนตม์อืสอง ดา้นเหตุผลในการซือ้รถยนต์ 
 2. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยการแจ้งข่าวผ่านทาง facebook มี
ความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ด้านระยะเวลาในการวางแผนเลือกซื้อ โดยมี
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ในปัจจุบนัผู้บรโิภคนิยมติดตาม
ข่าวสารจากทางFacebook มากขึน้ ประชาสมัพนัธข์่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ของผู้บรโิภคทางช่องทางนี้จงึช่วยให้
ผู้บรโิภครบัรู้และกระตุ้นในการวางแผนเลือกซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจได้ ซึ่งสอดคล้องกบั งานวิจยัของ 
มานิตย์ มาแกว้ (2555) ศกึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้าของ  รถยนต์
ยีห่้อฟอรด์ โฟกสั ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตราสนิคา้ของ 
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รถยนต์ยีห่อ้ฟอรด์ โฟกสั ไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สารการตลาด เกีย่วกบัสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธข์องรถยนต์ยีห่อ้
ฟอรด์ โฟกสั ดา้นการเผยแพร่ผ่านสือ่ต่างๆ และน าเสนอเน้ือหาทีแ่ต่งต่างจากรถยนตย์ีห่อ้อื่นในรุ่นเดยีวกนั 
 3. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรงโดยรวม การใช้หนังสอืแค็ตตาล็อกของ
รถยนต์ มติซูบชิ ิและการเชญิใหท้ดลองขบั (Test-Drive) มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซือ้รถยนต์มติซูบชิ ิแอทท
ราจ ดา้นระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติที ่0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคสามารถจบัตอ้งไดแ้ละสามารถทดลองขบักบัสนิคา้จรงิดว้ยตวัเอง เป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจในตัวรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ท าให้มีความพึงพอใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความตัง้ใจซื้อมากขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธาศนิีย ์เมอืงทพิย ์(2557) ศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มอีทิธพิล
ต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตลาดทางตรงใน
ภาพรวม มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน และดา้นระยะเวลาทีใ่ช้
ในการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 4. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านอื่นๆ การโฆษณา และการส่งเสริมการขายทุกด้าน ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซูบชิ ิแอททราจ ดา้นระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นสนิคา้ทีต่อ้งใชเ้งนิจ านวนมากในการซือ้ การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย
อาจไม่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจซือ้ได ้ทัง้นี้ผูบ้รโิภคตอ้งการศกึษาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีจ่บัตอ้งไดม้ากกว่า
การโฆษณาชวนเชื่อ และดูทีค่วามคุม้ค่าในการใชง้านระยะยาวมากกว่าการส่งเสรมิการขายทีไ่ดร้บั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สทิธพิงษ์ พนัธุไ์ชยศร ี(2556)  ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์และราคา ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฟอร์ด เฟียสต้า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณาและด้านส่งเสริมการขาย ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ฟอรด์ เฟียสต้า ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นงบประมาณ
ในการซือ้และดา้นโชวร์มูทีใ่ชใ้นการหาขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจ 
 ปัจจยัภายนอก 
 1. ปัจจยัภายนอก ด้านสงัคมทุกด้าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์มติซูบชิิ   แอททราจ 
ดา้นระยะเวลาในการวางเลอืกซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เนื่องมาจากผูบ้รโิภคอาจมองความคุม้ค่าจาก
การใช้งานมากกว่าปัจจยัด้านความเชื่อและค่านิยม สอดคล้องกบังานวิจยัของ พงศา ธเนศศรยีานนท์ (2556) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถยนต์รุ่นประหยดั (Eco cars) ทีม่เีครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,600 ซซี ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นสงัคม ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์รุ่นประหยดั (Eco cars) 
ดา้นแหล่งขอ้มลู 
 2. ปัจจยัภายนอก ด้านเศรษฐกิจ ทางสถานะทางการเงนิขององค์กรที่ท างาน มีความสมัพันธ์ระดับ          
ต ่ามากในทิศทางเดยีวกนั ต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ด้านระยะเวลาในการวางแผนเลือกซื้อ  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นี้ผูบ้รโิภคอาจตดัสนิใจซือ้โดยดจูากความมัน่คงขององคก์ร ถา้สถานะทางการ
เงนิมัน่คง การตดัสนิใจซื้อกจ็ะมมีากขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรสา ทาปาสาย (2555) ปัจจยัที่มอีทิธพิลใน
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บรโิภคใน  กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ด้าน ราคาน ้ามนั เพยีงดา้นเดยีว และ ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัต่างๆ ได้แก่ อตัรา
เงนิเฟ้อ และอตัราการจา้งงานและการว่างงาน 
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ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าวจิยัเพิม่เตมิในภูมภิาคอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวจิยัมาศกึษาและ
เปรยีบเทยีบ อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิในการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่มากขึน้ 
 2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค  เพื่อให้การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นต่างๆ และสามารถน าไปพฒันาและปรบัปรุงแผนการตลาดต่างๆ ของทางมติซบูชิ ิ
ใหด้ยีิง่ขึน้ 
 3.ควรท าการวจิยัเพิม่เตมิ เปรยีบเทยีบกบัรถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจ กบัรถยนตค์่ายต่างๆ ทีอ่อกรถยนต์
รุ่นเดยีวกนัทีข่นาดเครื่องยนต์และราคาใกลเ้คยีงกนั และรถยนต์รุ่นอื่นๆ ทีส่งูกว่า เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กลยุทธิก์ารตลาด เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้หมาะสม และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และ
เพื่อสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ของกลุ่มสนิคา้ใหแ้ขง็แกร่งและดงึดดูใจผูบ้รโิภคใหไ้ดส้งูสดุ 
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