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 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ทีจ่องหรอืซือ้รถยนต์คนัแรก
ภายในปี 2555 จ านวน 400 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติไิคสแควร์ และค่าสมัประสทิธิ ์Cramer’s V ผลการวจิยั 
พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 26 ปีขึน้ไป มสีถานภาพสมรสโสด ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาทต่อเดอืน 
  ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม ด้านราคาโดยรวม ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยรวม และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรมโดยรวม ปจัจยัดา้นเทคโนโลยโีดยรวม ปจัจยัดา้น
เศรษฐกจิโดยรวม ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืงโดยรวม ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาตโิดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก 
 ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มจีุดประสงคข์องการจองหรอืซือ้รถยนต์ เพื่อใชง้านเอง ประเภทรถยนต์ทีซ่ือ้
หรอืจองส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ที่ซื้อหรือจองส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์เบนซนิ ค่าย
รถยนตห์รอืประเทศผูผ้ลติรถยนตท์ีต่อ้งการซือ้ สว่นใหญ่เป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น โดยซือ้ผ่านโชวร์ูมรถยนต์ รูปแบบการ
ช าระเงนิสว่นใหญ่คอืการผ่อนช าระ และบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ตนเอง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรก ดา้นค่ายรถยนต ์หรอืประเทศผูผ้ลติรถยนตท์ี่ 
ผูบ้รโิภค ตอ้งการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั ลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษาสงูสดุ ในระดบัสงู  
 2. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกดา้นวธิกีารซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภค ม ี
ความสมัพนัธก์บัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ในระดบัสงู  
 3. พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกด้านรูปแบบการช าระเงนิของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์ กบั
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ มบีรกิารใหร้ถทดลองขบั และมกีระบวนการการสัง่ซือ้ทนัสมยั 
ถูกต้อง รวดเร็ว ด้านราคา ได้แก่ ระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนได้นานและการจดัข้อเสนอเงินดาวน์และอตัรา
ดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลูกคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล และดา้นการส่งเสรมิการตลาดไดแ้ก่ มกีารใหข้อง
แถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น 
และ การใหส้ว่นลด เมื่อซือ้ดว้ยเงนิสด ในระดบัสงู  
 
__________________________________ 
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 4. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาดไดแ้ก่ มกีารใหข้องแถม
หรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่น ชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น ใน
ระดบัสงู  
 5. พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกด้านรูปแบบการช าระเงินของผู้บริโภค มคีวามสมัพนัธ์กบั 
ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืงไดแ้ก่ นโยบายการปรบัเงนิเดอืนและรายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน ในระดบัสงู  
 
ค าส าคญั: อทิธพิล ตดัสนิใจ รถยนตค์นัแรก ผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 This research aims to study factors influencing first car buying behaviors among consumers in 
Bangkok metropolis. Sample size is 400 consumers buying or ordering their first car in 2013. Questionnaire is 
a tool for data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation, Chi-Square 
and Cramer’s V coefficient. Research results are as follows: 
 Most respondents are female, aging over 26 years old, being married/single, hold ing Bachelor’s 
degree or over, working as private company employees, and earning average monthly income between Baht 
15,001 and 25,000. 
 Consumers emphasize on overall product and service, price, distribution channel and marketing 
promotion at the high levels. 
 Consumers emphasize on overall society and culture, technology, economy, government policy 
and politics, and environment and natural disaster at the high levels. 
 Consumers’ behaviors toward car buying are as follows: their objectives on buying a car is for 
utilization; type of car is passenger car; type of engine is gasoline engine; they want to buy a car from 
Japanese automotive company; they buy cars through car dealers; most payments are installment payment; 
and most influncial persons on buying car are themselves. 
 Results of hypotheses testing at the statistical significance of 0.05 levels are as follows: 
 1.  First car buying behaviors in category of automotive company or car manufacturer country is 
related to demographic in highest education level at the high levels. 
 2.  First car buying behaviors in category of buying place is related to demographic in age at the 
high levels. 
 3.  First car buying behaviors in category of type of payment is related to marketing mix factors in 
product such as test drive and modern ordering process on both accuracy and rapids; in price such as long 
term installment payment, financial proposal for reasonable down payment and low interest rate; and 
marketing promotion such as free gift or additional accessories on exterior decoration parts, color waxing, 
rust proof coating, first class insurance and cash discount at the high levels. 
 4.  First car buying behaviors in category of most influential person on consumers’ first car buying 
decision is related to marketing mix factors in marketing promotion on free gift or additional accessories such 
as exterior car decoration parts, color waxing, rush proof coating , first class insurance at the high levels. 
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 5.  First car buying behaviors in category of type of payment is related to government policy and 
politics such as salary raising and minimum wage rate at the high levels. 
 
Keywords: Influence, Decision,  First car, Consumer 

 
บทน า 
 ในปจัจุบนัรถยนต์ถอืว่าเป็นสิง่อ านวยความสะดวกในการเดนิทางทีม่คีวามส าคญัอย่างมาก ในการด าเนิน
ชวีติของมนุษย์ รถยนต์ถอืว่าเป็นพาหนะทีม่นุษยเ์ลอืกน ามาใชใ้นการเดนิทางและการขนส่งมากทีสุ่ด  การขนส่งทาง
ถนนจงึเป็นรปูแบบการขนสง่หลกั ซึง่มสีดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 80โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืงทีม่กีารขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะทีก่ารบรกิารขนสง่มวลชนสาธารณะมไีม่พอเพยีงต่อความต้องการ จงึเป็นสิง่กระตุ้นผูบ้รโิภคทีม่คีวาม
จ าเป็นและความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตวัเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดนิทางให้กบัตวัเองเพิม่มากขึน้  ทัง้นี้ค่าย
รถยนต์ไดท้ าการกระตุ้นทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการพฒันารถยนต์ให้ตรงกบัความ
ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด อีกทัง้การได้รบัการนโยบายสนับสนุนจากภาครฐับาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร 
นายกรฐัมนตร ีเช่น นโยบายรถยนตค์นัแรก นโยบายค่าแรงงานขัน้ต ่า 300 บาท เป็นต้น ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของประชาชน เพื่อรกัษาสทิธใินการรบัการคนืภาษสีงูสดุถงึ 100,000 บาทเมื่อท าการสัง่จอง
รถยนต์ภายใน 31 ธนัวาคม 2555 และซื้อรถยนต์ที่มขีนาดเครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,500 CC ซึ่งท าให้ประชาชนที่มี
คุณสมบตัติามเงื่อนไขทีท่างรฐับาลก าหนดใหค้วามสนใจและเขา้จองรถยนต์คนัแรกตามแนวนโยบายของรฐับาลเป็น
จ านวนมาก ท าให้ค่ายรถยนต์หลายค่ายต้องเร่งท าการผลิตรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ผลกัดนัยุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลบัตื่นตัวหลงัจากอุตสาหกรรมยานยนต์ประสบปญัหาน ้าท่วม 
นโยบาย“รถคนัแรก” ถอืเป็นนโยบายทีไ่ด้รบัความสนใจการประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึง่รายละเอยีดในการใชส้ทิธิ
สามารถตรวจสอบไดท้ี่ www.thaigov.go.th จากรายงานสถิตกิารขายรถยนต์เดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทั โตโยต้า 
มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั มปีรมิาณการขายทัง้สิน้ 115,943 คนั เพิม่ขึน้ 107.6% ประกอบดว้ย รถยนต์นัง่ 55,983 
คนั เพิม่ขึน้ 137.5% รถเพื่อการพาณิชย ์59,960 คนั เพิม่ขึน้ 85.8% รวมทัง้ รถกระบะขนาด 1 ตนัจ านวน 52,155 คนั 
เพิม่ขึน้ 89.4% ตลาดรถยนตเ์ดอืนพฤษภาคม 2555 มปีรมิาณการขาย 115,943 คนัเป็นยอดขายรถยนต์ต่อเดอืนทีส่งู
ทีส่ดุของสถติยิอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยดว้ยอตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ 107.6% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ
ปีทีผ่่านมาโดยตลาดรถยนต์นัง่มปีรมิาณการขาย 55,983 คนัเป็นยอดขายต่อเดอืนทีส่งูทีสุ่ดของตลาดรถยนต์นัง่ของ
สถติยิอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยเช่นกนัมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ 137.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชยม์ปีรมิาณ
การขาย 59,960 คนั เพิม่ขึน้ 85.8% เป็นผลจากความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้สงูทัง้จากความนิยมในรถยนตร์ุ่นใหม่ 
และนโยบายสนับสนุนจากภาครฐัประกอบกบัก าลงัการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายกลบัเข้าสู่สภาวะปกติท าให้
สามารถสง่มอบรถยนตใ์หก้บัลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
   บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั . ผูจ้ดัการออนไลน์. 20 มถุินายน 2555 ส าหรบัตลาดรถยนต์
สะสม 5 เดอืน (ม.ค.-พ.ค.2555) มปีรมิาณการขาย 483,052 คนัเพิม่ขึน้ 33.5% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที่
ผ่านมาโดยตลาดรถยนตน์ัง่มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ 22.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย ์มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ 
42.2% เป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิในประเทศทีด่ ีความต้องการของตลาดรถยนต์ทีม่อียู่สงูตัง้แต่ต้นปีประกอบกบัการ
ผลติทีเ่ริม่กลบัเขา้สูร่ะดบัปกตลิว้นเป็นปจัจยับวกทีส่นบัสนุนการเตบิโตของตลาดรถยนต ์ 
 จากขอ้มลูดงักล่าว เช่น การบรกิารขนสง่มวลชนสาธารณะมไีม่พอเพยีงต่อความต้องการและความต้องการ
ในการใช้รถยนต์ที่เพิม่มากขึน้ ท าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
รถยนต์คนัแรก ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ว่ามปีจัจยัใดบ้างที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
รถยนตค์นัแรก และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และการวางแผนกลยุทธ ์

http://www.thaigov.go.th/
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรก ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรก ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกจิดา้นนโยบาย
ภาครฐัและการเมอืง ดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนั
แรก ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
  1.1  เพศ 
  1.2  อาย ุ
  1.3  สถานภาพสมรส 
  1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  1.5. อาชพี 
  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2.  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 3.  ปจัจยัอื่นๆทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
  3.1 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
  3.2 ดา้นเทคโนโลย ี
  3.3 ดา้นเศรษฐกจิ 
  3.4 ดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง 
  3.5 ดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิ
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คอื พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรก ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปจัจยัดา้นการส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผู้บริโภคในกรุงเทพ      
มหานคร 
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 3. ปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ด้านเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกจิ ด้านนโยบายภาครฐั
และการเมอืง ดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 
656) [1] ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ประชา หมายถงึ หมู่คน, ประชากร หมายถงึ หมู่คน หมู่พลเมอืง (เกีย่วกบัจ านวน) 
และไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ประชากรศาสตร ์หมายถงึ การศกึษาทางสถติเิกีย่วกบัประชากรในแง่ของอตัราการเกดิ 
การตาย การยา้ยถิน่ และการกระจาย เป็นตน้ รวมทัง้ผลกระทบทีม่ต่ีอสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) [2] ได ้กล่าวไว้
ว่า ทฤษฎสีว่นประสมการตลาดหมายถงึ ตวัแปรทางการตลาด ทีม่กีารควบคุมได ้ซึง่ธุรกจิสามารถใชร้่วมกนั เพื่อสนอง
ความพึงพอใจของผู้บรโิภค และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง ประกอบด้วย 4ส่วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2538: 
3) [3] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคลท าการคน้ควา้ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล และการใชจ้่าย
ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษา
วธิีการที่แต่ละบุคคลท าการตดัสนิใจที่จะใช้ทรพัยากร เงนิ เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกบัการบรโิภคสนิค้า ซึ่ง
นักการตลาดจงึต้องศกึษา สนิค้าทีจ่ะน ามาเสนอขายนัน้ว่าใครคอืลูกคา้ (Who) ผู้บรโิภคซือ้อะไร (What) ท าไมจงึซื้อ 
(Why) ซื้ออย่างไร (How) ซื้อเมื่อไหร่ (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใช้บ่อยครัง้เพยีงใด (How often) รวมทัง้
ศกึษาว่าใครมอีทิธพิลต่อการซือ้ (Who)  
 ปัจจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรม เสถยีร  โกเศส (ออนไลน์) [4]  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าสงัคมไวว้่า  
“มนุษยท์ีร่วมกนัอยู่เป็นหมู่คณะ ทีม่ที ัง้หญงิและชายตัง้ภูมลิ าเนาเป็นหลกัแหล่ง ณ ทีใ่ดทีห่นึ่งเป็นประจ าเป็นเวลานาน
พอสมควรพอเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงตนเองแต่ละคนไดแ้ละประกอบการงานเขา้กนัไดด้มีคีวามสนใจร่วมกนัในสิง่อนัเป็นมูล
ฐานแห่งชวีิต มีการครองชีพความปลอดภัยทางร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมมนุษย์ที่ร่วมกนัเป็นคณะตาม
เงื่อนไขทีก่ล่าวมานี้ เรยีกว่า “สงัคม” 
 ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี ผดุงยศ ดวงมาลา (2523: 16) [5] ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยวี่าปจัจุบนัมี
ความหมายกว้างกว่ารากศัพท์เดิม คือหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทาง 
อุตสาหกรรม ถา้ในแง่ของความรู ้เทคโนโลยจีะหมายถงึ ความรูห้รอืศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัเทคนิคการผลติในอุตสาหกรรม 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ที่มนุษย์ใช้
ทรพัยากรต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์แก่มนุษยเ์อง ทัง้ในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิง่แวดลอ้ม 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ทีจ่องหรอืซือ้รถยนต์คนัแรกภายใน
ปี 2555 ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูบ้รโิภคทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ทีจ่องหรอืซือ้รถยนตค์นัแรกภายในปี 
2555 ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงท าการก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ แบบไม่ทราบจ านวน
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ประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [6] ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่างจากการค านวณ 385 
ตวัอย่าง และเพิม่กลุ่ม 15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอย่างและผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง 
ดงันี้ 
 1.  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยการเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต โดยเลอืกเขตทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่เรยีงตามจ านวนประชากรมากทีสุ่ด 10 อนัดบั
แรก 
 2.  วธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 
แบ่งตามเขตจ านวน 10 เขต (ตามข้อที่ 1) จะได้สดัส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตวัอย่าง ต่อ 1 เขต จ านวน
เท่าๆกนั 
 3.  วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก ( Convenience Sampling) โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม
ตามจ านวนเขตทีไ่ด ้(ตามขอ้ที1่) ใหไ้ดค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั  
 ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 26 ปีขึน้ไป มสีถานภาพสมรสโสด ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาทต่อเดอืน 
  ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม ด้านราคาโดยรวม ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยรวม และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรมโดยรวม ปจัจยัดา้นเทคโนโลยโีดยรวม ปจัจยัดา้น
เศรษฐกจิโดยรวม ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืงโดยรวม ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาตโิดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก 
 ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มจีุดประสงคข์องการจองหรอืซือ้รถยนต์ เพื่อใชง้านเอง ประเภทรถยนต์ทีซ่ือ้
หรอืจองส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ที่ซื้อหรือจองส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์เบนซนิ ค่าย
รถยนตห์รอืประเทศผูผ้ลติรถยนตท์ีต่อ้งการซือ้ สว่นใหญ่เป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น โดยซือ้ผ่านโชวร์ูมรถยนต์ รูปแบบการ
ช าระเงนิสว่นใหญ่คอืการผ่อนช าระ และบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ตนเอง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรก ดา้นค่ายรถยนต ์หรอืประเทศผูผ้ลติรถยนตท์ี ่
ผูบ้รโิภค ตอ้งการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั ลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษาสงูสดุ ในระดบัสงู  
 2. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกดา้นวธิกีารซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภค มี 
ความสมัพนัธก์บัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ในระดบัสงู  
 3. พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกด้านรูปแบบการช าระเงนิของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์ กบั
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ มบีรกิารใหร้ถทดลองขบั และมกีระบวนการการสัง่ซือ้ทนัสมยั 
ถูกต้อง รวดเร็ว ด้านราคา ได้แก่ ระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนได้นานและการจดัข้อเสนอเงินดาวน์และอตัรา
ดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลูกคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล และดา้นการส่งเสรมิการตลาดไดแ้ก่ มกีารใหข้อง
แถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น 
และ การใหส้ว่นลด เมื่อซือ้ดว้ยเงนิสด ในระดบัสงู  
 4. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาดไดแ้ก่ มกีารใหข้องแถม
หรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่น ชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น ใน
ระดบัสงู  
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 5. พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกด้านรูปแบบการช าระเงินของผู้บริโภค มคีวามสมัพนัธ์กบั 
ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืงไดแ้ก่ นโยบายการปรบัเงนิเดอืนและรายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน ในระดบัสงู  
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากการวิจัยเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรก ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็มาอภปิรายไดด้งันี้ 
  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บ ริโภคใน
กรงุเทพมหานคร ดงัน้ี 
  เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยทัง้เพศหญิงและเพศชาย มจีุดประสงคข์องการจอง/ ซื้อรถยนต์ เพื่อใชเ้อง 
ประเภทรถยนต์ที่ผู้บรโิภคจอง/ ซือ้รถยนต์มากที่สุด คอื รถนัง่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ ที่ผูบ้รโิภค
เลอืกมากที่สุด คอื เครื่องยนต์เบนซิน ค่ายรถยนต์ /ประเทศผู้ผลติรถยนต์ที่ผู้บรโิภคต้องการซื้อมากที่สุด คอื ญี่ปุ่น 
วธิกีารซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภค คอืซือ้ผ่านโชวร์ูมรถยนต์ มากทีสุ่ด รูปแบบการช าระเงนิของผูบ้รโิภคคอืการผ่อนช าระ 
และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ คอืตวัผูบ้รโิภคเอง 
  อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 26 ปีขึน้ไป ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด มจีุดประสงคข์องการจอง/ ซือ้รถยนต์ เพื่อใชเ้อง 
ประเภทรถยนต์ที่ผู้บรโิภคจอง/ ซือ้รถยนต์มากที่สุด คอื รถนัง่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ ที่ผูบ้รโิภค
เลอืกมากทีสุ่ด คอื เครื่องยนต์เบนซิน ค่ายรถยนต์ /ประเทศผูผ้ลติรถยนต์ทีผู่บ้รโิภคอายุ26 ปีขึน้ไป ต้องการซือ้มาก
ทีสุ่ด คอื ญี่ปุ่น ส่วนค่ายรถยนต์ /ประเทศผูผ้ลติรถยนต์ทีผู่บ้รโิภคอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี ต้องการซือ้มากทีสุ่ด 
คอื สหรฐัอเมรกิา วธิกีารซื้อรถยนต์ของผู้บรโิภคอายุ26 ปีขึน้ไป คอืซือ้ผ่านโชวร์ูมรถยนต์ มากทีสุ่ด ส่วนวธิกีารซื้อ
รถยนตข์องผูบ้รโิภคอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี คอื ซือ้ผ่านงานโชวร์ถยนต์ตามหา้ง/ ศูนยก์ารคา้ มากทีสุ่ด รูปแบบ
การช าระเงินของผู้บริโภคทัง้หมด คือการผ่อนช าระ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคทัง้หมดมากทีส่ดุ คอืตวัผูบ้รโิภคเอง และในสว่นของผูบ้รโิภคอายุ26 ปีขึน้ไป มกีารใชค้วามส าคญักบับุคคลใน
ครอบครวั/คนรกั/สาม ีภรรยา/ญาต/ิคนรูจ้กั ในการช่วยในการการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภค ถงึ 40.1% 
รองมากจากตวัผูบ้รโิภคเอง 59.9% ซึง่ถอืไดว้่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากเช่นกนั 
  สถานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจุดประสงค์ของการจอง/ ซื้อรถยนต์ เพื่อใช้เอง ประเภทรถยนต์ที่
ผูบ้รโิภคจอง/ ซื้อรถยนต์มากทีสุ่ด คอื รถนัง่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ ที่ผูบ้รโิภคเลอืกมากทีสุ่ด คอื 
เครื่องยนตเ์บนซนิ ค่ายรถยนต ์/ประเทศผูผ้ลติรถยนตท์ีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้มากทีสุ่ด คอื ญี่ปุ่น วธิกีารซือ้รถยนต์ของ
ผูบ้รโิภค คอืซือ้ผ่านโชวร์มูรถยนต ์มากที่สดุ รปูแบบการช าระเงนิของผูบ้รโิภคคอืการผ่อนช าระ และบุคคลทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคมากที่สุด คอืตวัผู้บรโิภคเอง  และในส่วนของผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพ
สมรส/ หมา้ย/อย่ารา้ง มกีารใชค้วามส าคญักบับุคคลในครอบครวั/คนรกั/สาม ีภรรยา/ญาต/ิคนรูจ้กั ในการช่วยในการ
การตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภค ถงึ 42.3% รองมากจากตวัผูบ้รโิภคเอง 57.7 %% ซึง่ถอืไดว้่าผูบ้รโิภคให้
ความส าคญัมากเช่นกนั 
  ระดบัการศกึษาสูงสุด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด มี
จุดประสงคข์องการจอง/ ซือ้รถยนต์ เพื่อใชเ้อง ประเภทรถยนต์ทีผู่บ้รโิภคจอง/ ซือ้รถยนต์มากทีสุ่ด คอื รถนัง่รถยนต์
นัง่สว่นบุคคล ประเภทเครื่องยนต ์ทีผู่บ้รโิภคเลอืกมากทีส่ดุ คอื เครื่องยนต์เบนซนิ ค่ายรถยนต์ /ประเทศผูผ้ลติรถยนต์
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ทีผู่บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป ตอ้งการซือ้มากทีส่ดุ คอื ญีปุ่น่ สว่นค่ายรถยนต์ /ประเทศผูผ้ลติรถยนต์
ทีผู่บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีตอ้งการซือ้มากทีส่ดุ คอื สหรฐัอเมรกิา วธิกีารซือ้รถยนต์ของผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป คอืซือ้ผ่านโชวร์ูมรถยนต์ มากทีสุ่ด ส่วน วธิกีารซือ้รถยนต์ของผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีคอื ซื้อผ่านงานโชวร์ถยนต์ตามห้าง/ ศูนยก์ารค้า มากที่สุด รูปแบบการช าระเงนิของ
ผูบ้รโิภคคอืการผ่อนช าระ และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ คอืตวัผูบ้รโิภค
เอง และในส่วนของผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป มกีารใหค้วามส าคญักบับุคคลในครอบครวั /คนรกั/
สาม ีภรรยา/ญาติ/คนรูจ้กั ในการช่วยในการการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผูบ้ริโภค ถงึ 40.4% รองมากจากตวั
ผูบ้รโิภคเอง 59.6 %% ซึง่ถอืไดว้่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากเช่นกนั เช่นกนั 
  อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มจีุดประสงคข์องการจอง/ ซือ้รถยนต ์เพื่อใชเ้อง ประเภทรถยนต์
ทีผู่บ้รโิภคจอง/ ซือ้รถยนตม์ากทีส่ดุ คอื รถนัง่รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล แต่ประเภทรถยนต์ทีผู่ต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพี 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั เลอืกมากทีสุ่ด คอืกระบะ ประเภทเครื่องยนต์ ทีผู่บ้รโิภคเลอืกมากทีสุ่ด คอื เครื่องยนต์เบนซิน 
แต่ประเภทเครื่องยนต์ทีผู่้ตอบแบบสอบถามทีม่อีาชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั เลอืกมากที่สุด คอื ดเีซล ค่ายรถยนต์ /
ประเทศผูผ้ลติรถยนตท์ีผู่บ้รโิภคทุกอาชพี ตอ้งการซือ้มากทีส่ดุ คอื ญีปุ่น่ 
  วธิกีารซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ คอืซือ้ผ่านโชวร์ูมรถยนต์ มากทีสุ่ด ส่วน วิธกีารซือ้รถยนต์ของ
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ คอื ซือ้ผ่านงานโชวร์ถยนต์ตามหา้ง/ ศูนยก์ารคา้ มากทีสุ่ด รูปแบบการช าระ
เงนิของผูบ้รโิภคคอืการผ่อนช าระ และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด คอืตวั
ผู้บรโิภคเอง แต่ผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั ให้ความส าคญักบับุคคลในครอบครวั /คนรกั/สาม ี
ภรรยา/ญาต/ิคนรูจ้กั ในการช่วยในการการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ  
  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดย
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,001 – 25,000 บาท มจีุดประสงคข์องการจอง/ ซือ้รถยนต์ เพื่อ
ใช้เอง ประเภทรถยนต์ที่ผู้บรโิภคจอง/ ซื้อรถยนต์มากที่สุด คอื รถนัง่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ ที่
ผูบ้รโิภคเลอืกมากทีส่ดุ คอื เครื่องยนต์เบนซนิ ค่ายรถยนต์ /ประเทศผูผ้ลติรถยนต์ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้มากทีสุ่ด คอื 
ญีปุ่น่ วธิกีารซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ คอืซือ้ผ่านโชวร์มูรถยนต ์มากทีส่ดุ รปูแบบการช าระเงนิของผูบ้รโิภคคอื
การผ่อนช าระ และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผู้บริโภคส่วนใหญ่ คอืตวัผูบ้รโิภคเอง แต่
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,001 – 25,000 บาท ใหค้วามส าคญักบับุคคลในครอบครวั/คนรกั/สาม ีภรรยา/ญาต/ิ
คนรูจ้กั ในการช่วยในการการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ  
 2. ผลการวิเคราะหปั์จจยัด้านการส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นั
แรกของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร ดงัน้ี 
  2.1 พฤตกิรรมดา้นจุดประสงคข์องการจอง/ซือ้รถยนต ์
   ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้น โดยในดา้นการออกแบบภายในหอ้งโดยสาร,มรีุ่น /ส ี/ขนาด เครื่องยนต์
ให้เลอืกตรงตามความต้องการ, ความทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต์, มกีารบรกิารหลงัการขายและการรบัประกนั
คุณภาพ และ ตวัแทนจ าหน่าย/ศูนย์บรกิารมสีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อรบัรองลูกค้า เช่น Internet หนังสอืพมิพ ์
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นตน้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นจุดประสงคข์องการจอง/ซือ้รถยนต์ ในระดบัปานกลาง 
อาจเนื่องด้วยผู้บรโิภคให้ความส าคญัและใช้ประกอบการตดัสนิใจซื้อ ในส่วนรูปลกัษณ์ภายนอก การตกแต่ง ความ
สวยงาม/ทนัสมยั, สิง่อ านวยความสะดวกภายในรถยนต์, สมรรถนะเครื่องยนต์และความปลอดภยัในการขบัขี่, 
ความสามารถในการประหยดัน ้ามนัของเครื่องยนต์, ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยม, อะไหล่หาง่าย/มอีะไหล่ทดแทน, มี
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บรกิารให้รถทดลองขบั และ มกีระบวนการการสัง่ซื้อทนัสมยั ถูกต้อง รวดเรว็ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้าน
จุดประสงคข์องการจอง/ซือ้รถยนต ์ในระดบัต ่า  
   ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนไดน้าน ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั
อยู่ในระดบัปานกลางมากทีส่ดุ และใหค้วามส าคญั ในดา้นราคาขายต่อของรถยนต์, ราคาค่าบ ารุงรกัษา, ราคาค่าช าระ
เงนิดาวน์ และการจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล อยู่
ในระดบัต ่า  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นมผีูจ้ดัจ าหน่ายหลายราย , ความสะอาด กวา้งขวางและ
การตกแต่งภายในศูนยบ์รกิาร และ Web Site เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มูลในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้ ทีผุ่บ้รโิภค
ใหค้วามส าคญั ในระดบัปานกลาง และใหค้วามส าคญั ในดา้นศนูยบ์รกิารมจี านวนมากเพยีงพอต่อความตอ้งการ, สถาน
ทีต่ัง้ของศนูยบ์รกิารอยู่ใกลบ้า้น และตวัแทนจ าหน่าย/ศนูยบ์รกิารมมีาตรฐานและความน่าเชื่อถอื อยู่ในระดบัต ่า 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้น โดยใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าโฆษณา
ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สือ่สิง่พมิพป้์ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้, การเขา้ร่วมการจดังานแสดงสนิคา้ตามสถานที่
ต่างๆ เช่นมอเตอรโ์ชว ์หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้, การจดัใหม้กีารท ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม เช่น กจิกรรมแรลลีเ่พื่อการ
กุศล เป็นต้น, การใหส้่วนลด เมื่อซือ้ดว้ยเงนิสด, พนักงานขายมกีารใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจซือ้ และ
พนกังานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนตท์ีจ่ าหน่ายเป็นอย่างด ีซึง่มเีพยีง การใหข้องแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่ง
เพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั
ในระดบัต ่า อาจจะเนื่องดว้ยตวัแทนจ าหน่ายเกอืบทุกแห่งมกัจะมขีองแถมทีแ่ตกต่างกนัออกไป และผูบ้รโิภคสามารถ
เลอืกและต่อรองของแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิได้  
  2.2 พฤตกิรรมดา้นประเภทรถยนตท์ีผู่บ้รโิภคซือ้/จอง  
   ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมเกอืบทุกดา้น โดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นการออกแบบ
ภายในหอ้งโดยสาร, มรีุ่น /ส ี/ขนาดเครื่องยนต์ใหเ้ลอืกตรงตามความต้องการ, ความทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต์, 
ความสามารถในการประหยดัน ้ามนัของเครื่องยนต์, อะไหล่หาง่าย/มอีะไหล่ทดแทน, มกีารบรกิารหลงัการขายและการ
รบัประกนัคุณภาพ, ตวัแทนจ าหน่าย/ศูนยบ์รกิารมสีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อรบัรองลูกคา้ เช่น Internet หนังสอืพมิพ ์
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้น และใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรถยนต์ , สมรรถนะ
เครื่องยนตแ์ละความปลอดภยัในการขบัขี,่ ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยม, มบีรกิารใหร้ถทดลองขบั และมกีระบวนการ
การสัง่ซือ้ทนัสมยั ถูกตอ้ง รวดเรว็  
   ดา้นราคา ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมเกอืบทุกดา้น โดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นราคาค่าช าระเงนิดาวน์ 
อาจเป็นเพราะว่าประเภทรถยนต์ส่วนใหญ่มรีาคาค่าช าระเงินดาวน์ที่แตกต่างกนั ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคเลอืกประเภท
รถยนตเ์ป็นรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลขนาดเลก็ ซึง่มรีาคาค่าช าระเงนิดาวน์ต ่า และใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในดา้น ราคา
ค่าบ ารุงรกัษา, การจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในด้านสถานที่ตัง้ของ
ศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้าน, ความสะอาด กว้างขวางและการตกแต่งภายในศูนย์บรกิารและศูนย์บรกิารมจี านวนมาก
เพยีงพอต่อความตอ้งการ ทัง้นี้ผูบ้รโิภคอาจใหค้วามส าคญัของความสะดวกสบายในการใหบ้รกิาร และใหค้วามส าคญั
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ในระดบัต ่า ในดา้นตวัแทนจ าหน่าย/ศูนยบ์รกิารมมีาตรฐานและความน่าเชื่อถือ, มผีูจ้ดัจ าหน่ายหลายราย, Web Site 
เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มลูในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้  
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นการใหส้่วนลด เมื่อ
ซือ้ดว้ยเงนิสด และพนกังานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนตท์ีจ่ าหน่ายเป็นอย่างด ีและใหค้วามส าคญัในระดบั
ต ่า ในดา้นการจดัท าโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สื่อสิง่พมิพป้์ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น, การเขา้ร่วมการ
จดังานแสดงสนิคา้ตามสถานที่ต่างๆ เช่นมอเตอรโ์ชว ์หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น, การจดัใหม้กีารท ากจิกรรมช่วยเหลอื
สงัคม เช่น กจิกรรมแรลลีเ่พื่อการกุศล เป็นต้น, มกีารใหข้องแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นตน้  
  2.3 พฤตกิรรมดา้นประเภทเครื่องยนตท์ีผู่บ้รโิภคซือ้/จอง  
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นมรีุ่น /ส ี/ขนาดเครื่องยนต์ให้
เลอืกตรงตามความตอ้งการ, ความทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต,์ ความสามารถในการประหยดัน ้ามนัของเครื่องยนต์
, ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยม, อะไหล่หาง่าย/มอีะไหล่ทดแทน, มกีระบวนการการสัง่ซือ้ทนัสมยั ถูกต้อง รวดเรว็ 
และใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในดา้นรปูลกัษณ์ภายนอก การตกแต่ง ความสวยงาม/ทนัสมยั, การออกแบบภายในหอ้ง
โดยสาร, สมรรถนะเครื่องยนต์และความปลอดภยัในการขบัขี่, มกีารบรกิารหลงัการขายและการรบัประกนัคุณภาพ, 
ตวัแทนจ าหน่าย/ศนูยบ์รกิารมสีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อรบัรองลกูคา้ เช่น Internet หนงัสอืพมิพ ์เครื่องดื่ม อาหารว่าง 
เป็นตน้ และมบีรกิารใหร้ถทดลองขบั  
   ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในต ่า ในด้านราคาขายต่อของรถยนต์ , ราคาค่า
บ ารุงรกัษา, ราคาค่าช าระเงนิดาวน์, ระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนไดน้าน และการจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัรา
ดอกเบี้ยในการผ่อนช าระให้กบัลูกค้าในอัตราที่ต ่าและสมเหตุสมผล ซึ่งผู้บริโภคอาจเห็นว่าประเภทเครื่องยนต์ที่
ผูบ้รโิภคซือ้/จองกบัราคาไม่ไดม้คีวามสมัพนัธก์นัมากนกั  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในด้านศูนย์บริการมี
จ านวนมากเพียงพอต่อความต้องการ ให้ความส าคญัในด้าน ตัวแทนจ าหน่าย/ศูนย์บริการมีมาตรฐานและความ
น่าเชื่อถอื, สถานทีต่ัง้ของศูนยบ์รกิารอยู่ใกลบ้า้น, ความสะอาด กว้างขวางและการตกแต่งภายในศูนยบ์รกิาร, มผีูจ้ดั
จ าหน่ายหลายราย และ Web Site เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มลูในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้ ในระดบัต ่า  
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นการใหส้่วนลด เมื่อ
ซือ้ดว้ยเงนิสดเพยีงดา้นเดยีว และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สือ่สิง่พมิพป้์ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น, การเขา้ร่วมการจดังานแสดงสินคา้ตามสถานทีต่่างๆ 
เช่นมอเตอรโ์ชว ์หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น, การจดัใหม้กีารท ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม เช่น กจิกรรมแรลลีเ่พื่อการกุศล 
เป็นต้น, มีการให้ของแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เติม เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลือบส ีพ่นกนัสนิม 
ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น, พนักงานขายมกีารใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจซือ้ และพนักงานขายมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนตท์ีจ่ าหน่ายเป็นอย่างด ี 
  2.4 พฤตกิรรมดา้นค่ายรถยนต ์/ประเทศผูผ้ลติรถยนต ์ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้  
   ด้านผลติภณัฑ์ การตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์  คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นสิง่อ านวยความ
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สะดวกภายในรถยนต,์ ความสามารถในการประหยดัน ้ามนัของเครื่องยนต์, ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยม, อะไหล่หา
ง่าย/มีอะไหล่ทดแทน, ตัวแทนจ าหน่าย/ศูนย์บริการมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรับรองลูกค้า เช่น Internet 
หนงัสอืพมิพ ์เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นตน้ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ การออกแบบ
ภายในหอ้งโดยสาร, สมรรถนะเครื่องยนต์และความปลอดภยัในการขบัขี่, มรีุ่น /ส ี/ขนาดเครื่องยนต์ใหเ้ลอืกตรงตาม
ความตอ้งการ, ความทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต์, มกีารบรกิารหลงัการขายและการรบัประกนัคุณภาพ, มบีรกิารให้
รถทดลองขบั และมกีระบวนการการสัง่ซือ้ทนัสมยั ถูกตอ้ง รวดเรว็  
   ด้านราคา ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางราคาขายต่อของรถยนต์และราคาค่า
ช าระเงนิดาวน์ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าในดา้นราคาค่าบ ารุงรกัษา , ระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนได้
นาน, การจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในด้านมผีู้จดัจ าหน่าย
หลายรายและศนูยบ์รกิารมจี านวนมากเพยีงพอต่อความตอ้งการ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าในดา้นตวัแทน
จ าหน่าย/ศนูยบ์รกิารมมีาตรฐานและความน่าเชื่อถอื, สถานทีต่ัง้ของศูนยบ์รกิารอยู่ใกลบ้า้น, ความสะอาด กวา้งขวาง
และการตกแต่งภายในศนูยบ์รกิาร และ Web Site เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มลูในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นการจดัท าโฆษณา
ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สือ่สิง่พมิพป้์ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้, การเขา้ร่วมการจดังานแสดงสนิคา้ตามสถานที่
ต่างๆ เช่นมอเตอรโ์ชว์ หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้นและพนักงานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนต์ที่จ าหน่ายเป็น
อย่างด ี และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าในดา้นการจดัใหม้กีารท ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม เช่น กจิกรรมแรลลี่
เพื่อการกุศล เป็นตน้มกีารใหข้องแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนั
สนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นตน้, การใหส้ว่นลด เมื่อซือ้ดว้ยเงนิสดและพนกังานขายมกีารใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจซือ้  
  2.5 พฤตกิรรมดา้นวธิกีารซือ้รถยนต์ของผูบ้รโิภค  
   ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของ 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  ในด้านสมรรถนะ
เครื่องยนตแ์ละความปลอดภยัในการขบัขี,่ ความทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต์, ความสามารถในการประหยดัน ้ามนั
ของเครื่องยนต ์และตวัแทนจ าหน่าย/ศูนยบ์รกิารมสีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อรบัรองลูกคา้ เช่น Internet หนังสอืพมิพ ์
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้น และผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัต ่าในด้านรูปลกัษณ์ภายนอก การตกแต่ง ความ
สวยงาม/ทนัสมยั, สิง่อ านวยความสะดวกภายในรถยนต์, การออกแบบภายในหอ้งโดยสาร, มรีุ่น /ส ี/ขนาดเครื่องยนต์
ใหเ้ลอืกตรงตามความตอ้งการ, ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยม, อะไหล่หาง่าย/มอีะไหล่ทดแทน, มกีารบรกิารหลงัการ
ขายและการรบัประกนัคุณภาพ, มบีรกิารใหร้ถทดลองขบั และมกีระบวนการการสัง่ซือ้ทนัสมยั ถูกตอ้ง รวดเรว็  
   ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  ในดา้นราคาขายต่อของรถยนต์และ
ราคาค่าช าระเงนิดาวน์และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าในดา้นราคาค่าบ ารุงรกัษา, ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 
ผ่อนไดน้าน, การจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผูบ้รโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นมผีูจ้ดัจ าหน่าย
หลายราย เพยีงดา้นเดยีวผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย/ศูนยบ์รกิารมมีาตรฐานและความ
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น่าเชื่อถอื, สถานทีต่ัง้ของศูนยบ์รกิารอยู่ใกลบ้า้น, ความสะอาด กวา้งขวางและการตกแต่งภายในศูนยบ์รกิาร, Web 
Site เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มลูในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้ และศนูยบ์รกิารมจี านวนมากเพยีงพอต่อความตอ้งการ 
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั พนัธุล ี(2553: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์ชฟโรเลตอาวโีอของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์ชฟโรเลตอาวโีอ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นการจดัท าโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สื่อสิง่พมิพป้์ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้นและ การเขา้ร่วมการจดังานแสดงสนิคา้ตาม
สถานทีต่่างๆ เช่นมอเตอรโ์ชว ์หา้งสรรพสนิค้า เป็นต้น และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า การจดัใหม้กีารท า
กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม เช่น กจิกรรมแรลลีเ่พื่อการกุศล เป็นตน้, มกีารใหข้องแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุด
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลือบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น, การให้ส่วนลด เมื่อซื้อด้วยเงินสด, 
พนกังานขายมกีารใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการตัดสนิใจซือ้และพนักงานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนต์ที่
จ าหน่ายเป็นอย่างด ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดับสูง  ด้านมีบริการให้รถทดลองขบั และมี
กระบวนการการสัง่ซือ้ทนัสมยั ถูกต้อง รวดเรว็ และผูบ้รโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  ด้านมรีุ่น /ส ี/ขนาด
เครื่องยนตใ์หเ้ลอืกตรงตามความตอ้งการ, ความสามารถในการประหยดัน ้ามนัของเครื่องยนต์, อะไหล่หาง่าย/มอีะไหล่
ทดแทน, มกีารบรกิารหลงัการขายและการรบัประกนัคุณภาพ และ ตวัแทนจ าหน่าย/ศูนยบ์รกิารมสีิง่อ านวยความ
สะดวกเพื่อรบัรองลกูคา้ เช่น Internet หนังสอืพมิพ ์เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้นและผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบั
ต ่า ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก การตกแต่ง ความสวยงาม/ทนัสมยั, สิง่อ านวยความสะดวกภายในรถยนต์, การออกแบบ
ภายในหอ้งโดยสาร, สมรรถนะเครื่องยนตแ์ละความปลอดภยัในการขบัขีค่วามทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต์ และตรา
สนิคา้มชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยม  
   ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดับสงู ดา้นระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนไดน้าน
และการจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลูกคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นราคาขายต่อของรถยนต ์และราคาค่าช าระเงนิดาวน์ และมเีพยีงตวัเดยีวทีผู่บ้รโิภค
ใหค้วามส าคญัในระดบัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า คอื ราคาค่าบ ารุงรกัษา  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัปานกลางทัง้หมด ไดแ้ก่ มผีูจ้ดัจ าหน่ายหลาย
ราย, ตวัแทนจ าหน่าย/ศนูยบ์รกิารมมีาตรฐานและความน่าเชื่อถอื, สถานทีต่ัง้ของศนูยบ์รกิารอยู่ใกลบ้า้น, ความสะอาด 
กวา้งขวางและการตกแต่งภายในศูนยบ์รกิาร, Web Site เป็นประโยชน์ในการหาขอ้มูลในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 
และศนูยบ์รกิารมจี านวนมากเพยีงพอต่อความตอ้งการ  
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัสูง  ได้แก่ มกีารให้ของแถมหรอื
อุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นตน้ และ การให้
ส่วนลด เมื่อซือ้ดว้ยเงนิสด และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดัท าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิยุ สือ่สิง่พมิพป้์ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้, การเขา้ร่วมการจดังานแสดงสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆ เช่นมอเตอร์
โชว ์หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น, การจดัใหม้กีารท ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม เช่น กจิกรรมแรลลี่เพื่อการกุศล เป็นต้น , 
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พนกังานขายมกีารใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจซือ้ และพนกังานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนต์ที่
จ าหน่ายเป็นอย่างด ี 
  2.7 พฤตกิรรมดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภค  
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้น มรีุ่น /ส ี/ขนาดเครื่องยนต์ให้
เลอืกตรงตามความต้องการ, ความสามารถในการประหยดัน ้ามนัของเครื่องยนต์, มกีารบรกิารหลงัการขายและการ
รบัประกนัคุณภาพ, ตวัแทนจ าหน่าย/ศูนยบ์รกิารมสีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อรบัรองลูกคา้ เช่น Internet หนังสอืพมิพ ์
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้น, มบีรกิารใหร้ถทดลองขบั และมกีระบวนการการสัง่ซื้อทนัสมยั ถูกต้อง รวดเรว็ และ
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั ในระดบัต ่า ในดา้น รูปลกัษณ์ภายนอก การตกแต่ง ความสวยงาม/ทนัสมยั, สิง่อ านวยความ
สะดวกภายในรถยนต์, การออกแบบภายในหอ้งโดยสาร, ความทนทาน แขง็แรงของเครื่องยนต์ และอะไหล่หาง่าย/มี
อะไหล่ทดแทน  
   ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางทัง้หมด ไดแ้ก่ ราคาขายต่อของรถยนต์
, ราคาค่าช าระเงนิดาวน์, ระยะเวลาในการผ่อนช าระ ผ่อนไดน้าน และการจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ใน
การผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล  
   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางทัง้หมด ดา้นWeb Site เป็น
ประโยชน์ในการหาขอ้มูลในการช่วยในการตดัสนิใจซือ้ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย/
ศูนย์บริการมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ , ความสะอาด กว้างขวางและการตกแต่งภายในศูนย์บริการ  และ 
ศนูยบ์รกิารมจี านวนมากเพยีงพอต่อความตอ้งการ  
   ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัสงู ดา้นมกีารใหข้องแถมหรอือุปกรณ์
ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุด อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น และผูบ้รโิภคให้
ความส าคญั ในระดบัปานกลางเพยีงด้านเดยีว คอืในด้าน การเขา้ร่วมการจดังานแสดงสนิค้าตามสถานทีต่่างๆ เช่น 
มอเตอร์โชว์ ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น และผู้บรโิภคให้ความส าคญั ในระดบัต ่า ในด้าน  การจดัใหม้กีารท ากจิกรรม
ช่วยเหลอืสงัคม เช่น กจิกรรม แรลลี่เพื่อการกุศล เป็นต้น , การใหส้่วนลด เมื่อซือ้ดว้ยเงนิสด, พนักงานขายมกีารให้
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจซือ้ และพนกังานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรถยนตท์ีจ่ าหน่ายเป็นอย่างดี  
 3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย
ภาครฐัและการเมือง ด้านสภาวะแวดล้อมและภยัธรรมชาติ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตค์นัแรกของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 
   3.1 พฤตกิรรมดา้นจุดประสงคข์องการจอง/ ซือ้รถยนต ์ 
   ปจัจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลางทุกด้าน คอืด้านการมี
รถยนต์เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึสถานะและความมหีน้าตา, ความนิยมของสงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอื
ยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ, การขยายตวัของสงัคมเมอืง และค่านิยมในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคม  
   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัต ่าทุกด้าน คอืด้านนวตักรรมรถยนต์ไฮบริด 
(Hybrid), ระบบทีช่่วยใหผู้ข้บัขีร่กัษาความเรว็ของรถใหอ้ยู่ในระดบัคงทีโ่ดยไม่ต้องเหยยีบคนัเร่ง และนวตักรรมของ
ระบบน าทางในรถยนต ์(In-car Navigation System)  
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   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้น ราคาน ้ามนั เพยีงดา้นเดยีว และ
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ไดแ้ก่ อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราการจา้งงานและการว่างงาน  
   ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นนโยบายการ
ปรบัเงนิเดอืน/รายได้ข ัน้ต ่าของประชาชนและการชุมนุมทางการเมอืงต่างๆ  และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ในดา้น
นโยบายคนืเงนิภาษขีองรฐับาลและ นโยบายลดภาษกีารน าเขา้รถยนตข์นาดเลก็  
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
คนัแรกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นปญัหา
การจราจรตดิขดั และปญัหาระบบขนสง่สาธารณะไม่ตอบสนองการด าเนินชวีติต่างๆ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ใน
ด้านปญัหาสภาพแวดล้อม มลภาวะต่างๆ เช่น โลกร้อน ฯลฯ และปญัหาจากภัยธรรมชาติต่างๆเช่น น ้าท่วม 
แผ่นดนิไหว เป็นตน้  
   3.2 พฤตกิรรมดา้นประเภทรถยนตท์ีผู่บ้รโิภคซือ้/จอง 
   ปจัจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นการมรีถยนต์เป็นสิง่ที่
บ่งบอกถงึสถานะและความมหีน้าตาและค่านิยมในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคม และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ในดา้นความ
นิยมของสงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอืยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ และ การขยายตวัของสงัคมเมอืง  
   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าในทุกดา้น  ไดแ้ก่ นวตักรรมรถยนต์ไฮบรดิ 
(Hybrid), ระบบทีช่่วยใหผู้ข้บัขีร่กัษาความเรว็ของรถใหอ้ยู่ในระดบัคงทีโ่ดยไม่ต้องเหยยีบคนัเร่ง และนวตักรรมของ
ระบบน าทางในรถยนต ์(In-car Navigation System)  
   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง เพยีงดา้นเดยีว คอือตัราการจา้งงาน
และการว่างงาน และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ในดา้นอตัราเงนิเฟ้อ และราคาน ้ามนั  
   ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นนโยบาย
คนืเงนิภาษีของรฐับาลและการชุมนุมทางการเมอืงต่างๆ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ในดา้นนโยบายลดภาษีการ
น าเขา้รถยนตข์นาดเลก็ และนโยบายการปรบัเงนิเดอืน/รายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน  
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
คนัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง เพยีงดา้นเดยีว 
คอืปญัหาการจราจรตดิขดั และผูบ้รโิภคใหค้วาม ส าคญัต ่า ในดา้นปญัหาสภาพแวดลอ้ม มลภาวะต่างๆ เช่น โลกรอ้น 
ฯลฯ, ปญัหาจากภยัธรรมชาตต่ิางๆ เช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นต้น และปญัหาระบบขนส่งสาธารณะไม่ตอบสนอง
การด าเนินชวีติ 
   3.3 พฤตกิรรมดา้นประเภทเครื่องยนตท์ีผู่บ้รโิภคซือ้/จอง  
   ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง เพยีงดา้นเดยีว คอืค่านิยม
ในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคม และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต ่า ในดา้นการมรีถยนต์เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึสถานะและความมี
หน้าตา , ความนิยมของสงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอืยีห่อ้รถยนต์นัน้ๆ และการขยายตวัของสงัคม
เมอืง  
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   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าทุกดา้น  ไดแ้ก่ นวตักรรมรถยนต์ไฮบรดิ 
(Hybrid), ระบบทีช่่วยใหผู้ข้บัขีร่กัษาความเรว็ของรถใหอ้ยู่ในระดบัคงทีโ่ดยไม่ต้องเหยยีบคนัเร่ง และนวตักรรมของ
ระบบน าทางในรถยนต ์(In-car Navigation System)  
   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าทุกดา้นคอื อตัราเงนิเฟ้อ , ราคาอตัราการจา้ง
งาน และการว่างงานน ้ามนั  
   ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นนโยบาย
การปรบัเงนิเดอืน/รายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน และการชุมนุมทางการเมอืงต่างๆ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า 
ไดแ้ก่ นโยบายคนืเงนิภาษขีองรฐับาล และนโยบายลดภาษกีารน าเขา้รถยนตข์นาดเลก็  
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
คนัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นปญัหา
การจราจรตดิขดั และปญัหาสภาพแวดลอ้ม มลภาวะต่างๆ เช่น โลกรอ้น ฯลฯ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า 
ดา้นปญัหาจากภยัธรรมชาตต่ิางๆเช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นตน้ และปญัหาระบบขนส่งสาธารณะไม่ตอบสนองการ
ด าเนินชวีติ  
  3.4 พฤตกิรรมดา้นค่ายรถยนต ์/ประเทศผูผ้ลติรถยนต ์ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้  
   ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้นการมรีถยนตเ์ป็นสิง่
ทีบ่่งบอกถงึสถานะและความมหีน้าตา, ความนิยมของสงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอืยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ 
และค่านิยมในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคม และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า เพยีงดา้นเดยีวคอืการขยายตวัของสงัคม
เมอืง  
   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในทุกด้านไดแ้ก่  นวตักรรมรถยนต์ไฮบรดิ 
(Hybrid), ระบบทีช่่วยใหผู้ข้บัขีร่กัษาความเรว็ของรถใหอ้ยู่ในระดบัคงทีโ่ดยไม่ต้องเหยยีบคนัเร่ง และนวตักรรมของ
ระบบน าทางในรถยนต ์(In-car Navigation System)  
   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในทุกดา้นไดแ้ก่อตัราเงนิเฟ้อ , ราคาน ้ามนั 
อตัราการจา้งงานและการว่างงาน  
    ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางในดา้นนโยบายคนื
เงนิภาษขีองรฐับาล, นโยบายการปรบัเงนิเดอืน/รายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน และการชุมนุมทางการเมอืงต่างๆ และใน
ระดบัต ่า ไดแ้ก่ นโยบายลดภาษกีารน าเขา้รถยนตข์นาดเลก็ 
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
คนัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางในดา้นปญัหา
สภาพแวดลอ้ม มลภาวะต่างๆ เช่น โลกรอ้น ฯลฯ และ ปญัหาจากภยัธรรมชาตต่ิางๆเช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นต้น 
และในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ปญัหาการจราจรตดิขดั และปญัหาระบบขนสง่สาธารณะไม่ตอบสนองการด าเนินชวีติ  
   ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางในดา้นการมรีถยนต์เป็นสิง่
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ทีบ่่งบอกถงึสถานะและความมหีน้าตา, ความนิยมของสงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอืยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ 
และค่านิยมในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคม และในระดบัต ่าเพยีงดา้นเดยีว คอื การขยายตวัของสงัคมเมอืง  
   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าในทุกดา้นนวตักรรมรถยนต์ไฮบรดิ (Hybrid), 
ระบบทีช่่วยใหผู้ข้บัขีร่กัษาความเรว็ของรถใหอ้ยู่ในระดบัคงทีโ่ดยไม่ตอ้งเหยยีบคนัเร่ง และนวตักรรมของระบบน าทาง
ในรถยนต ์(In-car Navigation System)  
   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่ อตัราเงนิเฟ้อ , อตัราการจา้ง
งาน และในระดบัต ่าเพยีงดา้นเดยีว คอื ราคาน ้ามนั 
   ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  ในดา้นนโยบาย
คนืเงนิภาษขีองรฐับาล, นโยบายการปรบัเงนิเดอืน/รายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน และการชุมนุมทางการเมอืงต่างๆ และ
ในระดบัต ่า เพยีงดา้นเดยีว คอืนโยบายลดภาษกีารน าเขา้รถยนตข์นาดเลก็  
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
คนัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้น ปญัหา
สภาพแวดลอ้ม มลภาวะต่างๆ เช่น โลกรอ้น ฯลฯ และ ปญัหาจากภยัธรรมชาตต่ิางๆเช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นต้น 
และในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ปญัหาการจราจรตดิขดั และปญัหาระบบขนสง่สาธารณะไม่ตอบสนองการด าเนินชวีติ  
  3.6 พฤตกิรรมดา้นรปูแบบการช าระเงนิของผูบ้รโิภค  
   ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ในดา้น การมรีถยนต์เป็น
สิง่ทีบ่่งบอกถงึสถานะและความมหีน้าตา และค่านิยมในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคมและในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ความนิยมของ
สงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอืยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ และการขยายตวัของสงัคมเมอืง  
   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  ในดา้น ระบบทีช่่วยใหผู้้ขบัขีร่กัษา
ความเร็วของรถให้อยู่ในระดบัคงที่โดยไม่ต้องเหยียบคนัเร่ง  และนวตักรรมของระบบน าทางในรถยนต์ (In-car 
Navigation System) และในระดบัต ่าเพยีงดา้นเดยีว คอื นวตักรรมรถยนตไ์ฮบรดิ (Hybrid) 
   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า ในทุกดา้นไดแ้ก่ ราคาน ้ามนั, อตัราเงนิเฟ้อ 
และ อตัราการจา้งงานและว่างงาน  
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
คนัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปญัหา
สภาพแวดลอ้ม มลภาวะต่างๆ เช่น โลกรอ้น ฯลฯ และปญัหาจากภยัธรรมชาตต่ิางๆ เช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นต้น
และในระดบัต ่าเพยีงดา้นเดยีว ปญัหาระบบขนสง่สาธารณะไม่ตอบสนองการด าเนินชวีติ  
  3.7 พฤตกิรรมดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรกของ 
   ปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นการมรีถยนต์เป็นสิง่ที่
บ่งบอกถงึสถานะและความมหีน้าตา , การขยายตวัของสงัคมเมอืง และค่านิยมในเรื่องวตัถุนิยมของสงัคมและในระดบั
ต ่า ไดแ้ก่ ความนิยมของสงัคม / สงัคมเกดิความนิยมในประเภท รุ่นหรอืยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ  
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   ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านโดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ด้านระบบที่ช่วยให้ผู้ขบัขี่รกัษา
ความเร็วของรถให้อยู่ในระดบัคงที่โดยไม่ต้องเหยียบคนัเร่ง  และนวตักรรมของระบบน าทางในรถยนต์ (In-car 
Navigation System) และในระดบัต ่า ไดแ้ก่ นวตักรรมรถยนตไ์ฮบรดิ (Hybrid)  
   ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นราคาน ้ามนัและอตัราเงนิเฟ้อ และ
ในระดบัต ่าเพยีงดา้นเดยีว คอื อตัราการจา้งงานและว่างงาน 
   ปจัจยัดา้นนโยบายภาครฐัและการเมอืง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์คนั
แรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  ดา้นนโยบายคนื
เงนิภาษขีองรฐับาล , นโยบายการปรบัเงนิเดอืน/รายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน และการชุมนุมทางการเมอืงต่างๆและใน
ระดบัต ่าเพยีงดา้นเดยีว คอื นโยบายลดภาษกีารน าเขา้รถยนตข์นาดเลก็  
   ปจัจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
คนัแรกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นโดยผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นปญัหา
การจราจรตดิขดั และปญัหาระบบขนส่งสาธารณะไม่ตอบสนองการด าเนินชวีติและในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ปญัหาจากภยั
ธรรมชาตต่ิางๆเช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นตน้  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่องปจัจยัที่มอีทิธใินการการตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัแรกของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มลีกัษณะส่วนบุคคล ดงันี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาจเนื่อง
ดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีจ่ านวนเพศหญงิทัว่โลกมากกว่าเพศชาย อกีทัง้เพศหญงิเป็นเพศทีม่ีความอ่อนไหว
ต่อสิง่กระตุ้นมากกว่าเพศชาย ดงันัน้การท าการส่งเสรมิตลาดเพื่อกระตุ้นให้เพศหญิงซื้อสนิค้ามากขึน้  โดยการให้
ความรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูรถยนต ์เครื่องยนต์ต่างๆ การใชง้านและการบ ารุงรกัษา เนื่องดว้ยเพศหญงิมกัจะไม่ทราบขอ้มูล
พวกนี้ รวมถงึการกระตุน้ทางการตลาดอย่างครบวงจร และกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นมอีายุ 26 ปีขึน้ไป จงึ
เป็นสถานภาพโสดมากกว่าสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ และมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ในดา้นบุคคลที่
มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค คอืตวัผูบ้รโิภคเอง รวมถงึประเภทเครื่องยนต์ทีผู่บ้รโิภคเลอืกมากทีสุ่ด เป็น
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล ดงันัน้บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ควรมุ่งเน้นการวจิยัและพฒันารถยนต์ทีต่อบโจทยก์ลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้
มากทีส่ดุ อาจจะเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเลก็เนื่องดว้ยผูบ้รโิภคสถานภาพโสด ยงัไม่มคีรอบครวั มรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน อยู่ที ่15,001 – 25,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 38%สว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมผีูม้รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท จ านวน 29.5% ซึง่ถอืไดว้่าเป็นกลุ่มทีน่่าสนใจในการท าการตลาด เพื่อเพิม่ยอดขาย ซึง่
ผูผ้ลติอาจมสีนิคา้ที่หลากหลายรูปแบบและราคา เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกตามความพงึพอใจและก าลงัจ่ายของตนเอง 
ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป เลือก ญี่ปุ่น เป็นค่ายรถยนต์ /ประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ผู้บริโภค
ตอ้งการซือ้ ดงันัน้ผูผ้ลติควรวางแผนก าลงัการผลติและการท าการตลาดเพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
 2. กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดใ้หค้วามส าคญักบัรูปแบบการช าระเงนิ โดยการผ่อนช าระ ซึง่ให้
ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร ในดา้นมบีรกิารใหร้ถทดลองขบัและม ีขอ้เสนอเงนิดาวน์และ
อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีต่ ่าและสมเหตุสมผล ดา้นการส่งเสรมิการตลาดการใหส้่วนลด เมื่อ
ซือ้ดว้ยเงนิสด และมกีารใหข้องแถมหรอือุปกรณ์ตกแต่งเพิม่เตมิ เช่นชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนั
สนิม ประกนัภัยชัน้ 1 เป็นต้นและด้านนโยบายภาครฐัและการเมือง นโยบายการปรบัเงินเดือน /รายได้ข ัน้ต ่าของ
ประชาชน ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายควรมกีารจดัรูปแบบการช าระเงนิทีม่คีวามน่าสนใจและดงึดูดใจผูบ้รโิภค รวมทัง้บรกิาร
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และกระบวนการในการสัง่ซือ้รวมไปถงึการจดัสง่ทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ ทนัสมยัมากยิง่ขึน้ รวมถงึการใหส้่วนลดของง
แถมต่างๆ อกีทัง้รฐับาลควรมกีารกระตุ้นทางดา้นเศรษฐกิจ การปรบัปรบัเงนิเดอืน/รายไดข้ ัน้ต ่าของประชาชน โดยที่
ทุกภาคสว่นไดร้บัความเป็นธรรมและไม่เดอืดรอ้น 
 3. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดใ้ห้ความส าคญักบับุคคลทีม่อีทิธพิลมากที่สุดต่อการตดัสนิใจซื้อ
รถยนต์คนัแรก โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีม่สีถานภาพโสดจะตดัสนิใจดว้ยตนเองมากทีสุ่ด แต่ส าหรบัผูต้อบ
แบบสอบถามทีม่สีถานภาพสมรส หรอืมคีรอบครวัแลว้จะตดัสนิใจโดยมบีุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด คอื ครอบครวั /คน
รกั/ ภรรยา สามี เป็นต้น ซึ่งให้ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงกบัมีการให้ของแถมหรืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม เช่นชุด
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การเคลอืบส ีพ่นกนัสนิม ประกนัภยัชัน้ 1 เป็นต้น ดงันัน้ควรมกีารวางแผนการตลาดตาม
ลกัษณะของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าวิจัยเพิ่มเติมในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยมาศึกษา
เปรยีบเทยีบ อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิในการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้ 
 2. ควรท าการศกึษา เกีย่วกบัรถยนตใ์นแต่ละค่ายรถยนตห์รอืยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ รวมถงึประเภทรถยนต ์เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 3. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของลกูคา้หลงัจากซือ้/ใชร้ถยนตค์นัแรก เพื่อน า
ผลทีไ่ดม้าพฒันาและปรบัใชใ้นการแขง่ขนัทางธุรกจิใหป้ระส าเรจ็มากยิง่ขึน้ 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วย ความกรุณาอย่างดียิง่จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่า นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ในการให้ค าแนะน า 
ค าปรกึษา ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ ์ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ 
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยน์าฎอนงค์ นามบุดด ีและอาจารย ์ดร.กลัยกติต์ กรีติองักูร ทีใ่หค้วาม
กรุณาเป็นผูช้่วยเชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม รวมทัง้แนะน าแนวทางและความคดิในการท าวจิยั 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั          
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รรูาเสยีสละเวลาและกรุณาใหค้วามร่วมมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน  
ทีช่่วยอ านวยความสะดวก และประสานงาน จนท าใหง้านวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยดี 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ครอบครวั ทีใ่หก้ าลงัใจเป็นอย่างดยีิง่ ใหก้ารส่งเสรมิและ
สนบัสนุนในการศกึษา พี่ๆ  เพื่อนๆ MBA MK 13 ทุกท่านส าหรบัมติรภาพทีด่แีละขอบคุณหมูเจ ทีค่อยช่วยเหลอืเสมอ
มาและขอบคุณส าหรบัทุกๆ อย่าง 
 คุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบให้กบับิดา มารดา และสมาชิกใน
ครอบครวัทุกท่าน เพื่อนๆและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและก าลงัใจทีด่เีสมอมา จนท าใหส้ารนิพนธ์
ฉบบันี้ส าเรจ็ลงได ้ตลอดจนครูบาอาจารยท์ุกท่าน ซึง่เป็นผูม้อบวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานที่ส าคญัยิง่แก่ผูว้จิยั หากมี
ความผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ทีน่ี้ 
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