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บทคัดย่อ 
 
 กำรวิจัยนี้มีควำมมุ่งหมำย เพื่อศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์กับ              
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้ใช้หรือสนใจ
ซื้อรถยนต์ฮอนด้ำซีวิค ท่ีอำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 400 คน ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ค่ำที กำรวิเครำะห์ค่ำควำม
แปรปรวนทำงเดียว และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ผลวิจัยพบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 26 – 35 ปี 
สถำนภำพโสด มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน และมีรำยได้ต่ ำกว่ำ             
30,000 บำท ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดโดยรวมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.06           
ด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตโดยรวมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.95 และด้ำนกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์
ฮอนด้ำซีวิคโดยรวมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.92 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผู้บริโภคที่มี  
เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำด ด้ำนพนักงำน ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับ
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ควำมสัมพันธ์ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ปัจจัยรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนกิ จกรรม ด้ำนควำมสนใจ และ       
ด้ำนควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีควำมสัมพันธ์ระดับต่ ำ ในทิศทำงเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำด รูปแบบกำรด ำเนินชีวติ กำรตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the lifestyles and marketing mix in relation to purchasing 
decisions of Honda Civic cars in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred 
consumers who use or interested to purchase of Honda Civic in the Bangkok metropolitan area.             
A questionnaire was used for data collection and the statistics for data analysis included frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing included a t-test, One-Way 
Analysis of Variance and the Pearson product moment correlation coefficient. The results of the research 
showed that most of the samples were female, aged between 26-35, single, graduated with a Bachelor’s 
degree and employees of private companies with monthly income of less than 30,000 Baht. The overall 
marketing mix factors were at a high level and an average of 4.06, overall lifestyles factors were at a high 
level and an average of 3.95 and overall purchasing decisions of Honda Civic cars were at a high level and 
an average of 3.92. The results of hypotheses testing were as follows: consumers of a different gender, 
age, status, educational level, occupation and income decided to purchase Honda Civic cars differently. 
The marketing mix factors included product, price, place, promotion, people, physical evidence and 
process related to purchasing decisions of Honda Civic cars with a statistically significant level of 0.01, and 
the correlation was at a moderate level in the same direction. The lifestyle factors including activities, 
interest and opinions related to the purchasing decisions of Honda Civic cars at a statistically significant 
level of 0.01 and the correlation was at a low level in the same direction. 
 
Keywords: Marketing Mix, Lifestyles, Purchasing Decisions 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันกำรเดินทำงด้วยรถยนต์เป็นสิ่งจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน เพรำะมีควำมสะดวกสบำยมำกกว่ำกำรเดินทำง
ด้วยรถโดยสำรสำธำรณะที่ไม่ค่อยตอบโจทย์ของผู้คนและปัญหำต่ำงๆ เช่น กำรยืนรอรถโดยสำรที่นำน จ ำนวนที่นั่ง                    
ที่ไม่เพียงพอ ควำมไม่ได้มำตรฐำนของตัวรถ เป็นต้น กำรซื้อรถยนต์ส่วนตัวจึงเป็นตัวเลือกที่ผู้คนเลือกกัน รถยนต์ฮอนด้ำซีวิค
เป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่ง ที่ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน โดยมียอดขำยรถยนต์เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์ขนำดกลำงปี 2561 
และกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์ขนำดกลำงมีกำรแข่งขันท่ีดุเดือด คู่แข่งอย่ำงโตโยต้ำ และมำสด้ำ ได้เปิดตัวรถยนต์ขนำดกลำง
โฉมใหม่ออกมำเพื่อแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และประกอบกับฮอนด้ำซีวิคมีอำยุปลำยตลำดแล้ว ต้องมีกำรปรับปรุงโฉม              
เพื่อมำแข่งกับคู่แข่งที่มีกำรเปลี่ยนทั้งรูปทรงและอุปกรณ์ต่ำงๆ ในรถยนต์ที่ใหม่ขึ้น ทำงบริษัทจึงต้องมำคิดถึงกำรวำงกลยุทธ์
ในกำรท ำตลำดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนประสมทำงกำรตลำด ในด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรวำงแผน
โฆษณำ และกำรบริกำรต่ำงๆ ที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญ และต้องศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่ท ำให้ผู้บริโภคเกิดกำรตัดสินใจ
ซื้อ กำรวำงแผนกำรตลำดก่อนจ ำหน่ำยรถยนต์จึงเป็นเรื่องส ำคัญ 
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 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
พัฒนำสินค้ำและกำรบริกำร และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบริกำรหลังกำรขำย เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และ              
น ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรปรับปรุงในด้ำนของกำรวำงแผนบริหำรทำงกำรตลำด เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ  
กลุ่มผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์โดยจ ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ 
ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 2. เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำร
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 3. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ และด้ำนควำมคิดเห็น ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับ
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้            
ที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกัน 
 2. ส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 3. รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ และด้ำนควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์กับ           
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่ำวว่ำ 
ตัวแปรด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ได้แก่ อำยุ เพศ ศำสนำ เช้ือชำติ สถำนภำพ ขนำดของคนในครอบครัว จ ำนวน
สมำชิกที่อำศัยอยู่ในครอบครัว ระดับกำรศึกษำที่เรียน กำรประกอบอำชีพ และรำยได้ที่เรำได้รับ ซึ่งข้อมูลประชำกรศำสตร์             
ถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญ ท ำให้เรำสำมำรถก ำหนดตลำดเป้ำหมำย ในด้ำนลักษณะจิตวิทยำ ด้ำนสังคม รวมถึงวัฒนธรรมจะช่วย
อธิบำยในควำมคิดควำมรู้สึกของกลุ่มที่เรำเจำะจง ข้อมูลด้ำนประชำกรจะสำมำรถเข้ำถึงและมีประสิทธิผลต่อกำรก ำหนด
ตลำดเป้ำหมำย  
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Kotler Philip (2003) ที่ได้กล่ำวว่ำ 
ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) หมำยถึง เครื่องมือทำงกำรตลำดที่กิจกำรต่ำงๆ ใช้ผสมผสำนเครื่องมือเหล่ำนี้ 
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพอใจให้แก่ลูกค้ำที่ เรำตั้งไว้ โดยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ประกอบด้วย สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นโน้มน้ำวควำมต้องกำรสินค้ำและกำรบริกำร สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ “The 
Four Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
(Promotion) Kotler Philip (2012) ได้กล่ำวเพิ่มเติมถึง กำรท ำตลำดในปัจจุบันมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ส่วนประสมทำง
กำรตลำดหรือ The Four Ps ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในกำรสร้ำงควำมพอใจให้แก่ลูกค้ำเป้ำหมำย ดังนั้น จึงเพิ่มปัจจัยขึ้นมำอีก            
3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลำกร (People) ลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence) และกระบวนกำร (Process) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ซึ่งได้กล่ำวว่ำ 
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต หมำยถึง รูปแบบของกำรด ำรงชีวิตในโลกมนุษย์โดยกำรแสดงออกในรูปแบบต่ำงๆเช่น กิจกรรม  
ควำมสนใจ ควำมคิดเห็น ซึ่งรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตนั้นข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมต่ำงๆ ระดับช้ันทำงสังคมและกลุ่มอำชีพของแต่ละ          
ตัวบุคคล นักกำรตลำดเช่ือว่ำ กำรเลือกผลิตภัณฑ์ของคนๆนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของกำรด ำเนินชีวิตและค่ำนิยมของบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Kotler Philip (2012) ที่ได้กล่ำวว่ำ นักจิตวิทยำ
ต้องศึกษำ เพื่อให้เข้ำใจถึงกำรตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้ำ โดยใช้แนวคิด 5 ขั้นตอนของกำรตัดสินใจซื้อ แต่ลูกค้ำอำจท ำ              
ไม่ครบ 5 ขั้นตอนก็ได้ บำงทีก็อำจมีข้ำมขั้นตอนไป ซึ่ง 5 ขั้นตอน คือ กำรตระหนักถึงควำมต้องกำร กำรเสำะหำข้อมูล            
กำรประเมินทำงเลือก กำรตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรมหลังกำรซื้อ  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ใช้หรือสนใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้ำ ซีวิค ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวน
ประชำกรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้หรือสนใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้ำ ซีวิค ที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่
ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน (Non – Probability) ดังนั้นจึงก ำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้สูตร (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 
2546) ค ำนวณหำตัวอย่ำงที่ระดับควำมเช่ือมั่นที่ 95% ค่ำควำมผิดพลำดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน 385 รำย และเพิ่มเติมอีก 15 รำย เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดของแบบสอบถำม ดังกลุ่มตัวอย่ำงส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้
เท่ำกับ 400 รำย 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยไม่อำศัยหลักควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีกำรเลือกสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลำกเลือกแบบไม่ใส่คืนจำก
จ ำนวนศูนย์ตัวแทนจ ำหน่ำยฮอนด้ำ ท้ังหมด 54 สำขำในกรุงเทพมหำนคร โดยผลกำรจับฉลำกเพื่อน ำมำเป็นตัวแทนในกำร
เก็บข้อมูลได้จ ำนวน 10 ศูนย์ตัวแทนจ ำหน่ำย ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) โดยก ำหนด
ตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ตำมขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งหมด 400 ชุด แบ่งแต่ละที่ได้จ ำนวน 40 ชุด 
ต่อศูนย์ตัวแทนจ ำหน่ำย ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บแบบสอบถำม                
ที่เตรียมไว้และน ำไปเก็บข้อมูลในศูนย์ตัวแทนจ ำหน่ำย ตำมที่ก ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลตำมสถำนที่ที่ได้ก ำหนดไว้ในแต่ละศูนย์ตัวแทนจ ำหน่ำย และจะแจกแบบสอบถำมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจหรือ              
ใช้รถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค จนครบจ ำนวน 400 คน 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เพื่อให้มีลักษณะที่ง่ำยต่อ
กำรตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งเอำไว้โดยแบ่งเนื้อหำของแบบสอบถำมออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ลักษณะประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ เป็นแบบสอบถำม
ปลำยปิด (Close-Ended Question) โดยเป็นค ำถำมแบบหลำยตัวเลือกให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำน ด้ำนลักษณะกำยภำพ ด้ำนกระบวนกำร  เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด 
(Close-Ended Question) โดยเป็นค ำถำมแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ ด้ำนควำมคิดเห็น              
เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด (Close-Ended Question) โดยเป็นค ำถำมแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมกำรตัดสินใจซื้อ เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด (Close-Ended Question) โดยเป็นค ำถำม
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  
 1.1 ลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ  และ
รำยได้ วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
 1.2 ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนพนักงำน ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร  วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และ            
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) 
 1.3 ข้อมูลรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ และด้ำนควำมคิดเห็น วิเครำะห์โดยกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) 
 1.4 ข้อมูลกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation: S.D.) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐำนดังนี้ 
 2.1 สมมติฐำนข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ 
อำชีพ และรำยได้ ท่ีแตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกัน 
โดยใช้สถิติ Independent sample t-test และ One-Way Anova (F-test) 
 2.2 สมมติฐำนข้อที่ 2 ส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย         
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำน ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้สถิติค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) 
 2.3 สมมติฐำนข้อที่  3 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ และด้ำนควำมคิ ดเห็น             
มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  โดยใช้สถิติค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ข้อมูลลักษณะประชำกรศำสตร์  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ ำนวน 239 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 59.80 มีอำยุ 26 – 35 ปี จ ำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 273 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 68.20 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 มีอำชีพเป็นพนักงำน
บริษัทเอกชน จ ำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 และมีรำยได้ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท จ ำนวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 
 2. ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำด ผู้บริโภคมีระดับควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.06 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.35 รองลงมำมีระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ ในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ อยู่มีค่ำเฉลี่ย 4.19 ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีค่ำเฉลี่ย 4.16                
ด้ำนกระบวนกำรมีค่ำเฉลี่ย 4.04 ด้ำนด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ย 4.03 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีค่ำเฉลี่ย 3.83 
และด้ำนรำคำ มีค่ำเฉลี่ย 3.82 
 3. ข้อมูลรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ผู้บริโภคมีระดับควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 
3.95 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 รองลงมำ             
ด้ำนกิจกรรม อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 และด้ำนควำมสนใจอยู่ในระดบัปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.36 
 4. ข้อมูลกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำซีวิค ผู้บริโภคมีระดบัควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม
เท่ำกับ 3.92 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรประเมินทำงเลือกอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 
รองลงมำมีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ มีค่ำเฉลี่ย 3.97 ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ                 
มีค่ำเฉลี่ย 3.93 ด้ำนกำรแสวงหำข้อมูล มีค่ำเฉลี่ย 3.79 และด้ำนกำรรับรู้ปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย 3.65 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที ่1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 
และรำยได้ ที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกัน พบว่ำ  
 สมมติฐำนที่ 1.1 ผู้บริโภคที่เพศแตกต่ำงกันมีกำรตดัสนิใจซื้อรถยนตฮ์อนด้ำซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐำนที่  1.2 ผู้บริโภคที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสินซื้อไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐำนที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐำนที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสินใจซื้อไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐำนที่  1.5 ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสินใจซื้อไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐำนที่  1.6 ผู้บริโภคที่มีรำยได้แตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสินใจซื้อไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
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 สมมติฐานข้อที่ 2  ส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย                 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับ  
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ  
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.311 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ระดับปำนกลำง               
ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้  
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.347 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ระดับปำนกลำง               
ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้  
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.364 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์             
ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.534 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์              
ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.439 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์             
ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.400 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ร            
ะดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโ ภค             
ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.462 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์กัน             
ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่  ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ และด้ำนควำมคิดเห็น                          
มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ 
 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้ำนกิจกรรม มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเข ต
กรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.218 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ระดับต่ ำ ในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้ำนควำมสนใจ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.256 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ระดับต่ ำ ในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
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 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้ำนควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.269 แสดงว่ำตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ระดับต่ ำ ในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 
และรำยได้ ที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. เพศ ผู้บริโภคที่เพศแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครด้ำนกำร
ตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกเพศไม่สำมำรถบอกถึงกำรตัดสินใจซื้อได้ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพศชำย และเพศหญิง   
มีควำมเท่ำเทียมกันในเพศสภำพ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถเปิดรบัได้ทั้งสองฝ่ำย และกำรตัดสินใจที่เท่ำเทียมกัน ท ำให้
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจท่ีเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นิตำ ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโค คำร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์
ด้ำนเพศ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถอีโค คำร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร 
 2. อำยุ ผู้บริโภคที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร            
ด้ำนกำรตัดสินซื้อไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกปัจจุบัน กำรใช้รถส ำหรับเดินทำง ไม่ว่ำจะช่วงอำยุเท่ำไร ก็จ ำเป็นต้องใช้รถในกำร
เดินทำง ไม่ว่ำจะไปเรียน ไปท ำงำนหรือไปท่องเที่ยวตำมสถำนที่ต่ำงๆ เพรำะรถโดยสำรส่วนตัวให้ควำมสะดวกสบำยมำกกว่ำ
รถโดยสำรสำธำรณะ และฮอนด้ำ ซีวิคมีรูปลักษณ์ของรถท่ีตอบโจทย์ทุกช่วงอำยุ และขนำดเครื่องยนต์ที่เป็นมำตรฐำนไม่แรง
และไม่ช้ำจนเกินไป ท ำให้อำยุไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนำภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้
ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำ อัลติส ของผู้ที่
อำศัยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ อำยุที่แตกต่ำงกันมีระดับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำอัลติส             
ไม่แตกต่ำงกัน 
 3. สถำนภำพ ผู้บริโภคที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกสถำนภำพไม่ได้เป็นตัวก ำหนดกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อ
รถยนต์มำใช้ เพรำะไม่ว่ำจะเป็นคนโสดหรือคนมีครอบครัว ก็ต้องใช้รถเพื่อตอบสนองควำมสะดวกสบำยของตัวเอง                  
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จำรุพันธ์ ยำชมภู (2559) ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์ขนำดไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่ำ สถำนภำพมีระดับกำรตัดสินใจเลือกซื้อไม่แตกต่ำงกัน 
 4. ระดับกำรศึกษำ ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครด้ำนกำรตัดสนิใจซื้อไมแ่ตกต่ำงกัน เนื่องจำก ในปัจจุบันคนทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถเข้ำถึงสื่อต่ำง ๆ ได้ง่ำย
และมีควำมเท่ำเทียมกัน และในกำรซื้อรถแต่ละคันที่มีรำคำที่สูง ผู้บริโภคต้องท ำกำรหำข้อมูลในกำรตัดสินใจซื้ออย่ำงละเอียด 
และทดลองขับ เพื่อให้คุ้มค่ำเงินที่จ่ำยไป ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พิชชำภำ กิตตินันท์วัฒนำ (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ระดับ
กำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนครไม่แตกต่ำงกัน 
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 5. อำชีพ ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำก ไม่ว่ำจะอำชีพใดในปัจจุบัน ก็ต้องใช้รถในกำรไปหำลูกค้ำ ติดต่อลูกค้ำหรือ             
ต้องขับรถไปท ำงำน เพื่อตอบสนองควำมสะดวกสบำยของตนเอง เพรำะกำรโดยสำรรถสำธำรณะไม่สำมำรถตอบสนองที่ตรง
ควำมต้องกำรได้ และเนื่องจำกฮอนด้ำซีวิค เป็นรถที่เข้ำถึงได้ทุกอำชีพ เนื่องด้วยรำคำและขนำดรถ ที่ตอบโจทย์คนวัยท ำงำน
ได้และสร้ำงภำพลักษณ์ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พิชชำภำ กิตตินันท์วัฒนำ (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง ทัศนคติและ
แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ อำชีพท่ีแตกต่ำงกัน
มีพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนครไม่แตกต่ำงกัน 
 6. รำยได้ ผู้บริโภคที่มีรำยได้แตกต่ำงกันมีกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำก ศูนย์รถยนต์ในประเทศไทย มีกำรแข่งขันกันทำงกำรตลำด ไม่ว่ำจะเป็นกำรออก
โปรโมช่ัน แคมเปญ แข่งขันกันตลอด เรำจะได้เห็นดอกเบี้ย กำรผ่อนแบบบอลลูม ระยะเวลำในกำรผ่อน แคมเปญส ำหรับ
อำชีพต่ำงๆ ซึ่งท ำให้รำยได้ ไม่มีผลต่อกำรซื้อเลย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุเมธ ภู่ข ำ (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซื้อรถยนต์ฮอนด้ำบริโอ้ (Honda Brio) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รำยได้ที่             
แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรซื้อรถยนต์ฮอนด้ำบริโอ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน 
 สมมติฐำนข้อที่ 2 ส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 ด้ำนผลิตภัณฑ์ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก
ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรออกแบบรถยนต์ให้มีควำมสวยงำม กำรใส่เทคโนโลยีควำมสะดวกสบำยและอุปกรณ์ควำม
ปลอดภัยมำให้อย่ำงครบถ้วย เครื่องยนต์และช่วงล่ำงที่ตอบโจทย์ และมีควำมประหยัดน้ ำมัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  
พิชชำภำ กิตตินันท์วัฒนำ (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์
นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม               
กำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร  
 ด้ำนรำคำ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก 
รถยนต์เมื่อใช้แล้วขำยต่อได้รำคำขำยต่อที่ดี รำคำรถยนต์มีควำมเหมำะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีค่ำบ ำรุงรักษำท่ีถูก และอะไหล่
ไม่แพง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนำภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำ อัลติส ของผู้ที่อำศัยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ               
ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำอัลติส 
 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก ศูนย์บริกำรมีท ำเลที่ตั้งเข้ำถึงสะดวก และมีจ ำนวนมำกพอต่อกำรให้บริกำร ตัวแทนจ ำหน่ำย                 
ของแต่ละศูนย์บริกำรมีควำมน่ำเช่ือถือ และมี ช่องทำงติดต่อที่สะดวกตำมยุคสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ                 
ธนำภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ
โตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำ อัลติส ของผู้ที่อำศัยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำอัลติส 
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 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกมีกำรโฆษณำรถยนต์ตำมสื่อต่ำงๆ มีกำรจัดส่วนลดของแถม ดอกเบี้ยข้อเสนอ และรูปแบบเนื้อหำ
โฆษณำที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนำภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัย             
ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำ อัลติส ของผู้ที่อำศัยในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ำ                 
รุ่นโคโรล่ำอัลติส 
 ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคขอ งผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกพนักงำนมีอัธยำศัยที่ดี มีควำมพร้อมในในกำรบริกำร มีจ ำนวนพนักงำนท่ีเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในข้อมูลรถยนต์ และเอำใจใส่ในบริกำรหลังกำรขำย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พิชชำภำ                 
กิตตินันท์วัฒนำ (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน 
มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนพนักงำน มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์
นิสสัน มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก ศูนย์บริกำรมีบริกำรที่ครบวงจร เช็คระยะ ซ่อมรถ ศูนย์บริกำรมีควำมสะอำดเรียบร้อย มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำใช้บริกำร และมีพื้นท่ีกว้ำงขวำง ปลอดโปร่ง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนำภรณ์ ยศไพบูลย์ 
(2559) ท่ีได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำ 
อัลติส ของผู้ที่อำศัยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีผลต่อ  
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ำ รุ่นโคโรล่ำอัลติส 
 ด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เนื่องจำก มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อพนักงำน และมีช่องทำงกำรติดต่อที่ทันสมัย มีควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำ
ลูกค้ำ และมีรถให้ทดลองขับและสำมำรถรับรถได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พิชชำภำ กิตตินันท์วัฒนำ (2555) 
ศึกษำวิจัยเรื่อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มำร์ช ในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกระบวนกำร มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรเลือกใช้รถยนต์นิสสัน 
มำร์ช ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต  ได้แก่  ด้ำนกิจกรรม ด้ำนควำมสนใจ และด้ำนควำมคิดเห็น                    
มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 ด้ำนกิจกรรม มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก 
ผู้บริโภคต้องขับรถไปท ำงำนในทุกๆวัน ขับรถออกไปทำงอำหำรข้ำงนอกบ้ำน ขับรถออกไปท่องเที่ยวต่ำงจังหวัดหรือสถำนที่
ต่ำงๆ และชอบแต่งรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภำณุวัฒน์ ชุ่มช่ืน (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนกิจกรรม                   
มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ด้ำนควำมสนใจ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เนื่องจำก ผู้บริโภคมีควำมสนใจเทคโนโลยีรถยนต์ ชอบรับข่ำวสำรรถยนต์ ชอบไปงำนจัดแสดงรถยนต์ และชอบอ่ำนนิตยสำร
ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภำณุวัฒน์ ชุ่มช่ืน (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์
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ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนควำมสนใจ มีควำมสัมพันธ์กับ
กำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ด้ำนควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เนื่องจำก ผู้บริโภคคิดว่ำรถยนต์ที่ใช้ควรมีควำมทนทำน ไม่พังง่ำย ต้องเหมำะกับกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน ต้องประหยัด
เชื้อเพลิงและใช้เช้ือเพลิงได้หลำกหลำย รถยนต์ควรมีรูปลักษณ์ที่สวยงำมทันสมัย และควรมีสมรรถนะที่ใช้ได้ทั้งต่ำงจังหวัด
และในกรุงเทพฯ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภำณุวัฒน์ ชุ่มช่ืน (2555) ศึกษำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์
ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์
กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ฮอนด้ำซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนผลิตภัณฑ์มำกที่สุด เพรำะผู้บริโภคที่ซื้อฮอนด้ำ ซีวิค                 
ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องรถยนต์ที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงำมและทันสมัย มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกและระบบควำมปลอดภัยที่มี
ให้อย่ำงครบถ้วน เป็นส่วนที่ท ำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ และควรปรับปรุงให้รถยนต์มีอัตรำกำรใช้น้ ำมันที่ประหยัดขึ้น เพื่อให้
ผู้บริโภคหันมำซื้อมำกขึ้น ท ำให้ยอดขำยเพิ่มขึ้นได้ด้วย 
 ด้ำนรำคำ ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนรำคำ เพรำะรำคำจ ำหน่ำยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท ำให้ผู้บริโภคเกิด
กำรตัดสินใจซื้อ กำรตั้งรำคำจ ำหน่ำย จึงเป็นส่วนส ำคัญ นอกจำกนั้นค่ำดูแลบ ำรุงรักษำ ค่ำอะไหล่ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง                    
ที่ผู้บริโภคซื้อรถไปแล้ว ต้องเข้ำมำที่ศูนย์บริกำร เพื่อท ำกำรบ ำรุงให้รถใช้ได้ไปอีกยำวนำน ถ้ำค่ำบ ำรุงของผู้ประกอบกำร                
มีรำคำที่ถูกกว่ำคู่แข่ง ก็จะเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้ผู้บริโภค และหันมำใช้รถยนต์ของฮอนด้ำเพิ่มมำกขึ้น 
 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ ำย ผู้บริโภคชอบกำร
เข้ำถึงศูนย์บริกำรหรือโชว์รูมที่ง่ำยและใกล้บ้ำน มีควำมสะดวกสบำยในกำรดูรถยนต์ และกำรสั่งจองที่ง่ำย 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง               
ในกำรมำเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดกำรตัดสินใจซื้อ โดยกำรลงโฆษณำควรมีเนื้อหำที่ดึงดูดและเพิ่มควำม
น่ำสนใจลงไป เพื่อดึงดูดให้ผู้ชม โดยเน้นกำรโฆษณำไปท่ีสื่อออนไลน์ โซเช่ียลมีเดีย เพรำะในปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลำ
ในกำรเล่นอินเตอร์เน็ตมำกกว่ำกำรนั่งดูสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และผู้ประกอบกำรควรจัดโปรโมช่ันส่วนลดและของแถม และ
ออกแคมเปญต่ำงๆเพื่อมำกระตุ้นผู้บริโภค เพรำะมีกำรแข่งขันจำกค่ำยรถยนต์คู่แข่งในตลำดมำกมำย 
 ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร เพรำะผู้บริโภค                    
ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนขำยและพนักงำนบริกำร ในส่วนของพนักงำนขำย ควรมีควำมรอบรู้ในเรื่องรถยนต์ สำมำรถตอบ
ควำมสงสัยของผู้บริโภคได้ มีใจในกำรรักกำรบริกำร มีรอบยิ้ม อัธยำศัยดี ในเรื่องของพนักงำนบริกำร เมื่อผู้บริโภคซื้อรถ               
จำกผู้ประกอบกำรไปแล้ว ผู้บริโภคหวังจะได้รับบริกำรหลังกำรขำยที่ดีเหมือนตอนก่อนจะซื้อรถ กำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดี  
ก็เป็นสิ่งท่ีสร้ำงควำมประทับใจให้ลูกค้ำซื้อรถคันต่อไปจำกผู้ประกอบกำร 
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 ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ในเรื่องของควำมสะอำด 
พื้นที่กว้ำงขวำง ของอ ำนวยควำมสะดวก ของรับประทำนระหว่ำงรอรถ กำรจัดอ ำนวยควำมสะดวกในพื้นที่ศูนย์บริกำร                
ให้มำกกว่ำคู่แข่ง สำมำรถดึงดูดใจผู้บริโภคให้หันมำใช้รถยนต์ของค่ำยได้ และสร้ำงควำมประทับใจและบอกต่อ 
 ด้ำนกระบวนกำร ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกระบวนกำร ลูกค้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรติดต่อพนักงำน
ได้สะดวกและพนักงำนติดต่อกลับหรือตอบกลับลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว และมีช่องทำงกำรที่ทันสมัยในกำรติดต่อพนักงำน 
เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องค่ำโทรศัพท์หรือค่ำรถไปศูนย์บริกำร ศูนย์บริกำรควรมีรถให้ลูกค้ำทดลองขับในทุกรุ่น และ             
ควรบริหำรรถยนต์ในคลังเพื่อให้พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ  
 ด้ำนกิจกรรม ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกิจกรรม เพรำะผู้บริโภคต้องขับรถไปท ำงำนเป็นประจ ำ 
เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนวัยท ำงำนมีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชนมำกท่ีสุดที่ชอบไปเที่ยวต่ำงจังหวัดและทำนข้ำว
นอกบ้ำน ดังนั้นผู้ประกอบกำรควรค ำนึงถึงคุณภำพและประสิทธิภำพของรถยนต์ในกำรรองรับกำรใช้งำนตำมควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค 
 ด้ำนควำมสนใจ ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมสนใจ เพรำะผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจเรื่องเทคโนโลยี
รถยนต์ ชอบรับข่ำวสำรรถยนต์และไปเดินดูงำนแสดงโชว์รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในกำรออก
แสดงสินค้ำทุกๆปี เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคให้มำกท่ีสุด เช่นกำรจัดส่วนลด โปรโมช่ัน ต่ำงๆ ในงำนแสดงรถยนต์ 
 ด้ำนควำมคิดเห็น ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคญัในด้ำนควำมคิดเห็น ผู้บริโภคให้ควำมสนใจของรถยนต์ที่ใช้ต้องมี
ควำมทนทำน ไม่พังง่ำย ผู้ประกอบกำรควรค ำนึงถึงขั้นตอนในกำรผลิตช้ินส่วนแต่ละช้ิน ให้มีควำมทนทำน เพื่อตอบสนอง             
ในข้อนี ้
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ในกำรวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษำลักษณะประชำกรศำสตร์ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด หรือเขตปริมณฑล เพื่อจะได้ทรำบ
ถึงกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำซีวิคของในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้ทรำบว่ำในแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงในกำรตัดสินใจซื้อ
หรือไม่ เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรปรับกลยุทธ์ให้เหมำะสมในแต่ละจังหวัด 
 2. ในกำรวิจัยครั้งต่อไปไป ควรมีกำรศึกษำปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ำ รุ่นซีวิค เช่น 
แรงจูงใจ ทัศนคติ คุณค่ำตรำสินค้ำ เพื่อให้มีข้อมูลที่หลำกหลำย และน ำข้อมูลไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ในอนำคตได้ต่อไป 
 3. ในกำรวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษำเชิงเปรียบเทียบกับรถยนต์ของค่ำยอื่นๆในขนำดที่เท่ำกัน เพื่อให้ผู้ประกอบกำร 
ได้ทรำบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของรถยนต์ฮอนด้ำซีวิค และน ำมำพัฒนำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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แบบสอบถำมให้มีควำมน่ำเช่ือถือเป็นอย่ำงดียิ่ง ได้สละเวลำในกำรให้ข้อเสนอแนะ และช้ีข้ อบกพร่องอันเป็นประโยชน์              
เพื่อให้งำนวิจัยออกมำดีที่สุด ผู้วิจัยซำบซึ้งในควำมปรำรถนำดีของท่ำนอำจำรย์เป็นอย่ำงยิ่ง ขอกรำบขอบพระคุณ                      
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อำจำรย์ ดร.ดิศรณ์  แก้วคล้ำย ที่ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ระบบกำรท ำงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ท ำให้ผู้วิจัย และเพื่อนๆ 
กำรตลำดทุกคนเกิดควำมเข้ำใจในกำรวำงรูปแบบของสำรนิพนธ์ เพื่อให้งำนวิจัยออกมำสมบูรณ์แบบ และถูกต้องตำมระเบียบ
ของมหำวิทยำลัย ขอกรำบขอบพระคุณเหล่ำคณำจำรย์ภำควิชำบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ               
ทุกท่ำนที่ได้ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ วิชำกำรต่ำงๆแก่ผู้วิจัย ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ภำควิชำทุกท่ำนที่อ ำนวยควำมสะดวก                
ในด้ำนต่ำงๆ แก่ผู้วิจัย สุดท้ำยนี้ขอกรำบขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย ที่ได้ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆ  สิ่ง               
พร้อมให้ก ำลังใจมำโดยตลอด และขอบคุณเพื่อนๆทุกท่ำน ที่ให้ก ำลังใจคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมำ รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถำมทุกท่ำนท่ีสละเวลำและให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม และขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่ำนท่ีผู้เขียน
มิได้เอ่ยถึงมำ ณ ท่ีนี้ด้วย 
 

เอกสารอ้างอิง 
กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. (2546). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งท่่ี 7). กรุงเทพฯ:   
        ภำควิชำสถิติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
จำรุพันธ์ ยำชมภู. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซ.ี  
        (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  
ธนำภรณ์ ยศไพบูลย์. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า  
        รุ่นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต).  
        กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  
นิตำ ดิษฐ์บุญเชิญ. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโค คาร์ของผู้บริโภค 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สำรนิพนธ์ บธ.ม. (กำรตลำด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พิชชำภำ กิตตินันท์วัฒนำ. (2555). ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์ 
        นิสสัน มาร์ช ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญำนิพนธ์ บธ.ม. (กำรตลำด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย 
        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ภำณุวัฒน์ ชุ่มชื่น. (2555). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุสของผู้บริโภคในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สำรนิพนธ์ บธ.ม. (กำรตลำด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: พัฒนำศึกษำ. 
สุเมธ ภู่ข ำ. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฮอนด้าบริโอ้ (Honda Brio) ของผู้บริโภค 
        ในกรุงเทพมหานคร. สำรนิพนธ์ บธ.ม. (กำรจัดกำร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Kotler Philip. (2003). Marketing management (11th ed., international ed.). 
        Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 
________. (2012). Marketing management (14th ed., global ed.). Boston: Pearson. 
 


