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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ี กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ผู้บรโิภคที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวใช้สถิต ิ

Independent Samples t- test และการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการวจิยั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28 – 37 ปี มกีารศกึษาตํ่ากว่าหรอื

เท่ากบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกทางกนัอยู่ ประกอบอาชพี ลูกจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 บาท ขึน้ไปสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความเชื่อเรื่องเลขศาสตรก์บัการซือ้ทะเบยีน

รถเลขสวย ด้านตัวเลข ด้านความหมายดี อยู่ในระดบัมาก และ ด้านรูปแบบตัวเลข อยู่ในระดบัปานกลาง ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวยด้าน

ผลติภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปาน

กลางผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ทีซ่ือ้ทะเบยีนรถเลขสวยหมายเลขทีต่้องการใชม้ากทีสุ่ด คอืหมายเลข 9 สถานทีซ่ือ้

ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยซือ้จากกรมการขนสง่ทางบกมากทีสุ่ด ราคาทีใ่ชใ้นการซือ้ไม่เกนิ 20,000 บาท เหตุผลทีท่ําให้

เลอืกซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยคอืเลอืกซือ้ตามความเชื่อสว่นบุคคล 

 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ีอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารซือ้

ทะเบียนรถเลขสวยด้านซื้อซํ้าถ้ามีโอกาสจะเลือกซื้อทะเบียนรถเลขสวย และด้านการแนะนําให้บุคคลอื่นซื้อป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวย แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 

 ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะเลอืกซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยมคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อเลขศาสตรด์า้นตวัเลข 

ดา้นความหมายด ีด้านรูปแบบตวัเลข ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย มคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อเลขศาสตรด์า้นตวัเลข 

ดา้นความหมายด ีด้านรูปแบบตวัเลข ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คาํสาํคญั: ความเชื่อ ทะเบยีนรถยนต ์ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research; the samples size consisted of 400 consumers who are over 18 years 

old. A questionnaire is used as the tool for data collection. In terms of statistical application, percentage, 

mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance for differential analysis and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient were applied to the research and testing correlation. 

 The results of the research are as follows; Most of the respondents are female, age between 28-37 

years old, their marital status is single/widow/divorced/separated and who obtained Bachelor’s degree and 

lower, their occupations are employees of private companies, their monthly income is between 35,001bath 

and over. The opinion of numerology and purchasing of super number license plate is at a high level with 

number and meaning aspects, and is at a moderate level with number pattern aspect, respectively. The 

opinion of marketing mix factors and purchasing of super number license plate is at a high level with product 

aspect and is at a moderate level with price place promotion aspects, respectively. Most of the respondents 

have a purchasing of the license plate with number 9 and mostly purchase with Department of Land 

Transport. The budget for purchasing is not above 20,000 baht. The reason of purchasing is mostly because 

of personal belief. 

 The results of this study are found as below: The respondents with variation in age, marital status, 

education, occupation, and income have to buy in repeating to purchase. If they have an opportunity to buy a 

license plate, they would buy the super number license plate. Moreover, they would encourage others to buy 

the super number license plate. The different are significantly at level 0.01.  The repeating purchases, if they 

have an opportunity to buy a license plate, have a relationship with Belief in Numerology; believing in a 

meaning of lucky numbers, influences of numbers and number formation. Marketing mix factors of product, 

price, distribution methods, marketing promotion moderately associated of the relationship in the same 

direction.  Encouraging others to buy the super number license plate have a relationship with Belief in 

Numerology; believing in a meaning of lucky numbers, influences of numbers and number formation. 

Marketing mix factors of product, price, distribution methods, marketing promotion moderately associated 

which in one direction.  

 

Keywords: Faith, Car Registration, Consumers 

 

บทนํา 

 ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย คอืป้ายทะเบยีนกราฟิก ซึ่งมขีึน้โดยมาตรา 10/1 แห่งพระราชบญัญตัิรถยนต ์

พุทธศกัราช 2522 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่12) พุทธศกัราช 2546 ไดบ้ญัญตัใิหอ้ธกิารบดี

กรมการขนสง่ทางบก นําหมายเลขทะเบยีนซึง่เป็นทีต่อ้งการหรอืเป็นทีนิ่ยมออกเปิดประมลูเป็นการทัว่ไปทัง้สิน้จํานวน 

301 หมายเลขโดยเริม่เปิดประมูลครัง้แรกในกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่13-14 สงิหาคม ปี พ.ศ. 2546 โดยป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวยทีม่กีารนําออกมาประมลูครัง้แรกเป็นการประมลูในหมวดอกัษร ษง ซึง่ป้ายทะเบยีนรถจะมตีวัอกัษร
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นําหน้า 2 ตวั และตามดว้ยตวัเลขตัง้แต่ 1 ตวัถงึ 4 ตวั ตวัอย่างเช่น ษง 1234 โดยใหห้มายเลขดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

กฎกระทรวงกาํหนดกฎกระทรวง (กระทรวงคมนาคม. 2546)  

 จุดเด่นของป้ายทะเบยีนรถเลขสวยหรอืป้ายทะเบยีนกราฟิกที่แตกต่างจากป้ายทะเบยีนแบบปกตคิอืป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวยจะมพีืน้หลงัเป็นรปูภาพปจัจุบนัมดีว้ยกนั 2 คอืสเีหลอืงทอง และสชีมพูโดยรูปภาพบนป้ายทะเบยีน

รถเลขสวย จะเป็นรูปภาพที่สื่อถึงจงัหวดันัน้ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จะมีรูปวดัพระแก้ว อนุสาวรยี์ประชาธปิไตย 

สะพานพระราม 8 เป็นพื้นหลงั และมีเลขทะเบียนรถที่มีลกัษณะพิเศษ เช่น กก 9999 โดยผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา

ทะเบยีนรถเลขสวยของรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ เท่านัน้ซึง่ป้ายทะเบยีนเลขสวยเหล่าน้ีจะถูกเปิดประมูลโดย

กรมการขนสง่ทางบก   

 ในการดาํเนินธุรกจิในปจัจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยถีูกนํามาเป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินธุรกจิและมี

ความก้าวหน้ามากขึน้ แต่ในธุรกจิของทะเบียนเลขรถสวยส่วนหน่ึงได้นําความเชื่อ ในเรื่องของเลขศาสตร์ ซึ่งเป็น

โหราศาสตร์แขนงหน่ึงมาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของ

กรมการขนสง่ทางบก เพื่อเพิม่มลูค่าทางจติวทิยาของผูบ้รโิภค เน่ืองจากสงัคมไทยมคีวามเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์

เป็นพืน้ฐาน จากความเชื่อดงักล่าวทาํความเชื่อดา้นเลขศาสตร ์ไดก้ลายมาเป็นกลยุทธต์วัใหม่ และเป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่

เจา้ของธุรกจิ และองค์กรผูใ้หป้ระมูลทะเบยีนรถเลขสวยนํามาใชด้งึดูดความสนใจของผูท้ี่ต้องการซือ้ทะเบยีนรถเลข

สวยทาํใหธุ้รกจิจาํหน่ายทะเบยีนรถเลขสวยเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็และไดร้บัความนิยมเป็นอย่างแพร่หลาย และมมีลูค่า

ทางการตลาดเพิม่มากขึน้ทุกปี 

 ปจัจุบนัในตลาดการแขง่ขนัในธุรกจิป้ายทะเบยีนรถสวยมสีงูต่อเน่ือง จากรายงานปีงบประมาณของกรมการ

ขนสง่ทางบก ตัง้แต่ปี 2552 – ถงึปี 2556 รายไดจ้ากการประมลูมมีลูค่าเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองทุกปี ในปี 2555รายไดจ้ากการ

ประมลูมมีลูค่า 1,623 ลา้นบาท มอีตัราการเจรญิเตบิโดเพิม่ขึน้ประมาณ 26.25 % ในปี 2556 รายไดจ้ากการประมูลมี

มลูค่า 1,623 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราการเจรญิเตบิโดเพิม่ขึน้ 20.84%  

 จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้ยงัไม่มผีูส้นใจศกึษาว่าปจัจยัใดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรต่างๆ เช่น ความเชื่อ 

และส่วนประสมทางการตลาด ที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อทะเบียนรถเลขสวยเหล่านัน้ ทําให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา 

“ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อ และส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อทะเบียนรถเลขสวยของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร” โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาเพื่อดวู่าความเชื่อเรื่องเลขศาสตร ์หรอืส่วนประสมทางการตลาดปจัจยั

ใดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย เพื่อทีจ่ะนําผลจากการวจิยัทีไ่ดจ้ากการสอบถามผูท้ีเ่ลอืกหมายเลข

ทะเบยีนนัน้ๆมาใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการพฒันากลยุทธด์า้นการตลาดของธุรกจิจําหน่ายหมายเลขทะเบยีนสวย

และผลของการวจิยัน้ีจะเป็นขอ้มลูใหแ้ก่กรมการขนสง่ทางบก และเพื่อตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค

ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาการซื้อทะเบียนรถเลขสวยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลกัษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างเชื่อด้านเลขศาสตร์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวยของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดกบัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยของผูบ้รโิภค ใน

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

  1.1  ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1  ชาย 

    1.1.1.2  หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1  18– 27 ปี 

    1.1.2.2  28 – 37 ปี 

    1.1.2.3  38 – 47 ปี 

    1.1.2.4  48 – 57 ปี 

    1.1.2.4  ตัง้แต่ 58 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพ 

    1.1.3.1  โสด 

    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  อาชพี 

    1.1.5.1  นิสติ / นกัศกึษา 

    1.1.5.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.3  ลกูจา้ง / พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.4  คา้ขาย / ธุรกจิสว่นตวั 

    1.1.5.5  แมบ่า้น / พ่อบา้น 

    1.1.5.6  อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 

   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.6.1  น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

     1.1.6.2  15,001 – 25,000 บาท 

     1.1.6.3  25,001 – 35,000 บาท 

     1.1.6.4  35,001 – 45,000 บาท 

     1.1.6.5  45,001 บาทขึน้ไป 

  1.2  ความเชื่อทีม่ผีลต่อการเลอืกทะเบยีนเลขสวย 

   1.2.1  ความเชื่อเรื่องตวัเลข 

   1.2.2  ความเชื่อเรื่องความหมายด ี

   1.2.3  ความเชื่อเรื่องรปูแบบตวัเลข 
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  1.3  ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 

   1.3.1  ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์

   1.3.2  ทศันคตทิีม่ต่ีอราคาหมายเลขป้ายทะเบยีน 

   1.3.3 ทศันคตทิีม่ต่ีอช่องทางการเลอืกซือ้หมายเลขป้ายทะเบยีน 

   1.3.4 ทศันคตทิีม่ต่ีอการสง่เสรมิการตลาด 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

  2.1  พฤตกิรรมดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะเลอืกซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย 

  2.2  พฤตกิรรมดา้นการแนะนําบุคคลอื่นใหซ้ือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการซื้อทะเบียนรถเลขสวยด้านการซื้อซํ้าถ้ามีโอกาสจะเลือกซื้อ

ทะเบียนรถเลขสวยและด้านการแนะนําบุคคลอื่นให้ซื้อป้ายทะเบยีนรถเลขสวยของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนั 

 2.  ความเชื่อดา้นเลขศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะเลอืก

ซื้อทะเบียนรถเลขสวยและด้านการแนะนําบุคคลอื่นให้ซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวยของผู้บริโภคของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความเชื่อดา้นตวัเลข ความเชื่อดา้นความหมายด ีความเชื่อดา้นรปูแบบตวัเลข 

 3.  ทศันคตดิา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยดา้นการซือ้ซํ้า

ถ้ามโีอกาสจะเลอืกซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยและดา้นการแนะนําบุคคลอื่นให้ซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ปจัจยัทางด้านผลิตภัณฑ์ ปจัจยัทางด้านราคา ปจัจัยทางด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย ปจัจยัทางดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ “พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคทาํการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผลใน

สนิค้าและบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรอื เป็นขัน้ตอนซึ่งเกี่ยวกบัความคดิ ประสบการณ์ 

การซื้อ การใช้สนิค้าและบรกิาร ของผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของเขา หรอื หมายถึง

การศกึษาถึงพฤตกิรรมการตดัสนิใจ และการกระทําของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ และการใชส้นิคา้” (ศริวิรรณ  

เสรรีตัน์; และคณะ. 2546: 192) 

 พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้รบัและใชส้นิคา้และบรกิาร

ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกดิก่อนและเป็นตวักําหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่าน้ี (อดุลย ์

จาตุรงคกุล. 2543: 5) 

 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ฉลองศร ีพมิลสมพงศ ์ (2548: 22) ไดก้ล่าวถงึความหมายของปจัจยัทางประชากรศาสตร ์ Demographic 

Factor) หมายถึงลกัษณะของประชากรได้แก่ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครวัเพศอายุการศกึษาประสบการณ์

ระดบัรายไดอ้าชพีเชือ้ชาตสิญัชาตซิึง่โดยรวมแลว้จะมผีลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑท์างการ

ท่องเทีย่ว 
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 สวุสา  ชยัสรุตัน์ (2537) กล่าวว่าประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถงึปจัจยัต่างๆทีเ่ป็นหลกัเกณฑใ์น

การบ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรทีอ่ยู่ในตวับุคคลนัน้ๆไดแ้ก่อายุเพศขนาดครอบครวัรายไดก้ารศกึษาอาชพี วฏัจกัร

ชวีติครอบครวัศาสนาเชือ้ชาตสิญัชาตแิละสถานภาพทางสงัคม (Social class) 

 ความหมายของความเช่ือ ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

 ทศันีย์ ทานตวณิช (2523) กล่าวว่า ความเชื่อคือการยอมรบันับถือว่าเป็นความจริง หรือมีอยู่จริง การ

ยอมรบัหรอืการยดึมัน่น้ี อาจมหีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะพสิจูน์ได ้หรอือาจไม่มหีลกัฐานทีจ่ะพสิจูน์สิง่นัน้ใหเ้หน็จรงิได ้

 สุนทร ีโคมนิ (2539) กล่าวว่า ความเชื่อเป็นความนึกคดิยดึถอื โดยทีเ่จา้ตวัจะรู้ตวัหรอืไม่กต็าม เป็นสิง่ที่

สามารถจะศกึษาและวดัไดจ้ากคาํพดูและการกระทาํของคน 

 สถาพร ศรสจัจงั (2533) ใหค้วามหมายของความเชื่อไวว้่า ความเชื่อหมายถงึการยอมรบัขอ้เสนออย่างใด

อย่างหน่ึงว่าเป็นความจรงิ การยอมรบัน้ีอาจจะเกดิจากสตปิญัญา เหตุผลหรอืศรทัธา โดยไม่ต้องมเีหตุผลใดๆ รอบรบั 

กไ็ด ้

 กาญจนา นาคสกุล (2542) ไดใ้หค้วามหมาย ความเชื่อ“เชื่อ” มคีวามหมายว่า เหน็ตามว่าเป็นจรงิ, พจิารณา

ดว้ยเหตุผลแลว้เหน็ว่าเป็นจรงิ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืผู้ที่ซื้อป้ายทะเบยีนรถเลขสวยในกรุงเทพมหานครจากพื้นที่สํานักงาน

ขนสง่กรุงเทพมหานครพืน้ที ่5 (กรมการขนสง่ทางบก. 2555: ออนไลน์) ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอนจงึกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการคํานวณตวัอย่าง

แบบไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยป์ญัชา. 2549: 14) โดยใหค้่าความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ดว้ย

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่มวีธิกีารหาค่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจากสตูร  n = Z2 / 4E2 ไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 385 คน และ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด 5% หรือ 0.05 จากสูตรการวิจยัจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพิ่มขนาด

ตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง รวมไดข้นาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง การสุม่ตวัอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารสุม่แบบตามขัน้ตอน 

 

ผลการวิจยั  

 สรุปผลการศกึษาพบว่า ความสมัพนัธด์า้นความเชื่อและสว่นประสมทางการตลาด กบัการซือ้ทะเบยีนรถเลข

สวยของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มจีํานวน 280 คน คดิเป็นร้อยละ 70.00 มอีายุ 28 - 37 ปี จํานวน 232 คน คดิเป็นร้อยละ 58.00 มี

สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกทางกนัอยู่ จํานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรือ

เท่ากบัปรญิญาตร ีจํารวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.25 อาชพี ลูกจา้ง/ พนักงานบรษิัทเอกชน จํานวน 246 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 61.50 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 บาท ขึน้ไป จาํนวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 

 ข้อมูลด้านความเช่ือเลขศาสตร ์

 ผลจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ทัง้หมด 400 คน ประกอบดว้ย (1) ความเชื่อดา้น

ตวัเลข (2) ความเชื่อดา้นความหมายด ี(3) ความเชื่อดา้นรปูแบบตวัเลข โดยพจิารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 
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 ความเชื่อเลขศาสตร์ ในด้านตวัเลข มผีู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อในระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้น

ความหมายด ีผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามเชื่อในระดบัมาก และดา้นรปูแบบตวัเลข ผูท้ีต่อบแบบสอบถามความเชื่อใน

ระดบัปานกลางตามลาํดบั 

 ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 ผลจากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่ซื้อทะเบยีนรถเลขสวย ทัง้หมด 400 คน มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด

โดยพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 สว่นประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑม์ผีูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก รองลงมา คอื 

ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นราคา ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบั

ปานกลาง ตามลาํดบั  

 ข้อมูลด้านการซ้ือทะเบียนรถเลขสวย 

 ผลจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ทัง้หมด 400 คน มพีฤตกิรรมการเลอืกหมายเลข

ทีต่อ้งการใชม้ากทีส่ดุคอื หมายเลข 9 จาํนวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 เลอืกซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยจากกรม

ขนสง่ทางบกมากทีส่ดุ จาํนวน 327 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.75 ราคาโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยซือ้

ในราคา ไม่เกนิ 20,000 บาท จํานวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 เหตุผลที่ทําให้ผูบ้รโิภคเลอืกซื้อทะเบยีนรถเลข

สวยมากทีส่ดุคอื ซือ้ตามความเชื่อสว่นบุคคล จาํนวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.75  

 สรปุผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมติฐานข้อ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาส

จะเลือกซื้อทะเบียนรถเลขสวยและด้านการแนะนําบุคคลอื่นให้ซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวยของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

 1. ด้านเพศ พบว่าเพศต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีน

รถเลขสวย ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัที่ระดบัสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลองกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  เพศต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย 

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. ด้านอายุ พบว่าอายุต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีน

รถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 โดยมคี่าความแปรปรวน 

0.000 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  อายุต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย 

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 โดยมคี่าความแปรปรวน 0.001 ซึ่ง

สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3.  ด้านสถานภาพ พบว่าสถานภาพต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาส

จะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัที่ระดบัสถติิ 0.05 โดยมคี่า

ความแปรปรวน 0.030 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สถานภาพต่างกนัส่งผลต่อการซื้อทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการแนะนําให้บุคคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถ

เลขสวย ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัที่ระดบัสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลองกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 4.  ด้านการศึกษา พบว่าระดบัการศกึษาต่างกนัส่งผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ด้านการซื้อซํ้าถ้ามี

โอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 โดย

มคี่าความแปรปรวน 0.000 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ระดบัการศกึษาต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 โดยมคี่าความแปรปรวน 

0.000 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. ด้านอาชีพ พบว่าระดบัอาชพีต่างกนัส่งผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะ

ซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 โดยมคี่าความ

แปรปรวน 0.003 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ระดบัอาชพีต่างกนัส่งผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลข

สวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 โดยมคี่าความแปรปรวน 0.005 

ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 6.  ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัส่งผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้น

การซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั

สถติ ิ0.01 โดยมคี่าความแปรปรวน 0.003 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัส่งผลต่อการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ด้านการแนะนําให้บุคคลอื่นซื้อป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถิต ิ0.01 โดยมคี่าความ

แปรปรวน 0.000 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 2 ความเชื่อดา้นเลขศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามี

โอกาสจะเลอืกซื้อทะเบียนรถเลขสวยและด้านการแนะนําบุคคลอื่นให้ซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวยของผู้บรโิภคของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความเชื่อดา้นตวัเลข ความเชื่อดา้นความหมายด ีความเชื่อดา้นรปูแบบตวัเลข 

 1. ด้านตวัเลข พบว่าความคดิเหน็ต่อระดบัความเชื่อเลขศาสตร ์ดา้นตวัเลข ในการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะซือ้

ทะเบยีนรถเลขสวย มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.494 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ความคดิเหน็ต่อระดบัความเชื่อเลขศาสตร ์ดา้นตวัเลข ในการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลข

สวย มีความสมัพันธ์กับการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสมัประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.463 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2.  ด้านความหมายดี พบว่า ความคดิเหน็ต่อระดบัความเชื่อเลขศาสตร ์ดา้นความหมายด ีในการซือ้ซํ้าถา้

มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั 

โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.488 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ความคดิเหน็ต่อระดบัความเชื่อเลขศาสตร ์ดา้นความหมายด ีในการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวย มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.461 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3.  ด้านรปูแบบตวัเลข พบว่าความคดิเหน็ต่อระดบัความเชื่อเลขศาสตร ์ดา้นรูปแบบตวัเลข ในการซือ้ซํ้า

ถ้ามีโอกาสจะซื้อทะเบียนรถเลขสวย มีความสมัพันธ์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทิศทาง

เดยีวกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.456 อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้
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  ความคิดเห็นต่อระดับความเชื่อเลขศาสตร์ ด้านรูปแบบตัวเลข ในการแนะนําให้บุคคลอื่นซื้อป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวย มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.414 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 3 ทศันคตดิา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย

ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะเลอืกซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยและดา้นการแนะนําบุคคลอื่นใหซ้ือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัทางดา้นราคา ปจัจยัทางด้านช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ปจัจยัทางดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 1. ด้านผลิตภณัฑ ์พบว่า ความคดิเหน็ต่อระดบัความสาํคญั ดา้นผลติภณัฑ ์ในดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาส

จะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.548 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ความคดิเหน็ต่อระดบัความสาํคญั ดา้นผลติภณัฑ ์ในดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลข

สวย มีความสมัพันธ์กับการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสมัประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.488 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2.  ด้านราคา พบว่าความคิดเห็นต่อระดบัความสําคญั ด้านราคา ในด้านการซื้อซํ้าถ้ามีโอกาสจะซื้อ

ทะเบยีนรถเลขสวย มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.533 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ความคดิเหน็ต่อระดบัความสาํคญั ดา้นราคา ในดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย 

มคีวามสมัพนัธก์บัการซื้อทะเบยีนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

เท่ากบั 0.527อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ความคดิเหน็ต่อระดบัความสาํคญั ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ในดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ในระดบัปานกลาง

ในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.515 อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ความคดิเหน็ต่อระดบัความสําคญั ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ในดา้นการแนะนําให้บุคคลอื่นซือ้ป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวย มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.547 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าความคดิเหน็ต่อระดบัความสาํคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ในดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถ

เลขสวย ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.410 อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั

สถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ความคดิเห็นต่อระดบัความสําคญั ด้านการส่งเสริมการตลาด ในด้านการแนะนําให้บุคคลอื่นซื้อป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวย มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.455 อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธด์า้นความเชื่อ และสว่นประสมทางการตลาด กบัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี  
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 1. ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน โดยลกัษณะสว่นบุคคลในแต่ละดา้นทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยแตกต่างกนัสามารถแจกแจง

ไดด้งัน้ี 

  1.1  เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวย ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวยไม่แตกต่างกนั 

  1.2 อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวย ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวยแตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบั Kotler. (2003: 190) ไดก้ล่าวว่า การตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา โอกาสทางเศรษฐกิจ โดยลกัษณะส่วนบุคคลที่

แตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อซํ้าที่แตกต่าง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีศกัดิ ์พจนานุภาพ (2555: 

บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาถงึความสมัพนัธข์องสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แว่นตากนัแดด 

พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้แว่นตากนัแดดในดา้นความถีแ่ตกต่างกนั 

  1.3 สถานภาพ พบว่า สถนภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่

แตกต่างกนัทัง้ในดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวยแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั ณัฐพล อุ้มสนิ (2555: บทคดัย่อ) ที่ศกึษาเรื่องปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไซน่า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพไม่มีความสมัพันธ์

พฤตกิรรมการซือ้สขุภณัฑว์เิทรยีสไซน่า ของผูบ้รโิภค 

  1.4 ระดับการศึกษา ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวย ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวยแตกต่างกนั ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ พรทพิย ์พฤทธบิูรณ์สกุล (2552: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยั

ทางด้านผลติภณัฑ์และการสื่อสารทางการตลาดของคอมพวิเตอร์แบบพกพา Asua ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นลกัษณะการ

นําคอมพวิเตอรแ์บบพกพา Asus ไปใชง้าน และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็พรรณ ป่ินเกสร (2553: บทคดัต่อ) 

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ ในห้องน้ําของผู้บรโิภคพบว่าระดบัการศกึษามี

ความสมัพนัธก์บัการซือ้อุปกรณ์หอ้งน้ําของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

  1.5 อาชีพ ส่ งผลต่อส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวยแตกต่างกนั ซึง่ระดบัทางสงัคมของแต่ละบุคคลจะสง่ผลต่อทศันคตแิละการตดัสนิใจซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อนัญญา จงจิตสุข (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ซลัซิล ลีฟออน ของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ซลัซลิ ลฟีออน ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธก์บัอาชพี  

  1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวย ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีน

รถเลขสวยแตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชรอร แสงแก้ว (2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อในด้านสถานที่และในด้านประโยชน์ที่ได้รบัมากที่สุด และสอดคล้องกบั ศริวิรรณ  

เสรรีตัน์; และคณะ. (2541: 134) ทีว่่าโอกาสทางเศรษฐกจิ หรอืรายไดข้องบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขา

ตดัสนิใจซือ้ โดยโอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออม อาํนาจการซือ้ และทศันคตเิกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิ 
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 2. ความสมัพนัธข์องความเชื่อกบัการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพ-      มหานคร  จ า ก

การทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ ์จาํแนกเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

  2.1  ความสมัพนัธ์ความเชื่อเลขศาสตร์ ด้านตวัเลข ได้แก่ ความเชื่อว่าเลขศาสตร์มใีนสงัคมไทยมา

ยาวนาน ทุกประเทศมคีวามเชื่อเรื่องเลขศาสตร ์เลขทะเบยีนรถทีม่เีลขดเีพิม่ความมัน่ใจในการใชร้ถของท่านมากขึน้ 

เลขศาสตรท์ีด่มีอีทิธพิลต่อการดําเนินชวีติ และเชื่อว่าคําทํานายของเลขศาสตรเ์ป็นเรื่องจรงิมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรม

การเลอืกซื้อทะเบยีนรถเลขสวย ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้น

การแนะนําให้บุคคลอื่นซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวย มีค่า P-Valueเท่ากับ 0.00 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่ผูบ้รโิภคแต่ละคนต่างกม็ทีศันคตคิวามคดิเหน็และความ

เชื่อในเรื่องตวัเลขทีแ่ตกต่างกนัไปซึง่สอดคลอ้งกบับุษบา มณีวงณ์ (2538: 10) ใหค้วามเหน็ว่าคนในสงัคมปจัจุบนัดํารง

ทศันคตคิวามเชื่อในเรื่องดวง โชคราง หรอื โหราศาสตรม์าอย่างต่อเน่ือง เช่น การตรวจดวงชะตาและทาํพธิสีง่เสรมิดวง

ชะตา ดงันัน้วถิกีารดํารงชวีติประจําวนัประกอบไปดว้ยสิง่เล่าน้ีทัง้สิน้ และมแีนวโน้มทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้เรื่อยๆ

โดยเฉพาะกบับุคคลที่มคีวามเชื่ออยู่แลว้ จงึไม่เป็นการยากในการนําส่วนดมีาประยุกต์กบัการเลอืกซือ้หมายเลขป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวย และสอดคลอ้งกบักว ีบรูพสายนัห ์(2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความเชื่อศาสตร ์ฮวงจุย้ทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม ของผู้บรโิภคในย่านพระราม 3 พบว่า ความเชื่อของผู้บรโิภคมผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมโดยมดีา้นย่อยตําแหน่ง ทศิทาง รปูแบบ 

  2.2 ความสมัพนัธค์วามเชื่อเลขศาสตร ์ดา้นความหมายด ีไดแ้ก่ ความเชื่อว่าหมายเลขทีด่จีะส่งผลดกีบั

ชวีติ หมายเลขทีม่ผีลรวมตรงกบัความหมายทีด่จีะส่งผลดกีบัชวีติ ความหมายของเลข (1, 8, 9) สาํหรบัคนไทยเป็น

เลขที่มีความหมายมงคล และ ความหมายของเลข (4, 13) เป็นเลขที่มคีวามหมายไม่เป็นมงคล มีความสมัพนัธ์

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย 

และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย มคี่า P-Valueเท่ากบั 0.00 ที่ระดบันัยสาํคญั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้งกบั นฤมล รตัน์อ่อน (2554: บทคดัย่อ) ศกึษา

เรื่อง ความหมาย ความเชื่อ และค่านิยม ทีส่ะทอ้นจากการตัง้ชื่อนักเรยีน ตําบลท่าชา้งคลอ้ง จงัหวดัเลย พบว่า กลุ่ม

ความหมายของชื่อทีม่คีวามถีม่ากทีส่ดุคอืกลุ่มความหมายทีเ่กีย่วกบัความดงีาม และความเจรญิรุ่งเรอืง 

  2.3  ความสมัพนัธ์ความเชื่อเลขศาสตร์ ด้านรูปแบบตวัเลข ได้แก่ความเชื่อว่าตวัเลขเหมือนกนัหรือ

แตกต่างกนับนป้ายทะเบยีนรถตรงกบัความหมายทีด่จีะมผีลดกีบัชวีติ รปูแบบการเรยีงหมายเลขทีด่บีนป้านทะเบยีนรถ

จะสง่ผลด ีจาํนวนตวัเลข (1, 2, 3, 4) บนป้ายทะเบยีนรถจะส่งผลด ีมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทะเบยีนรถ

เลขสวย ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้

ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย มค่ีา P-Valueเท่ากบั 0.00 ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและ

ไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้งกบั อธคิม เรงิใจ (2547: บทคดัย่อ ) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของเจา้ของรถยนต์

ต่อการออกหมายเลขทะเบยีนรถยนต์ ส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นบุคคล

ของเจา้ของรถยนตม์คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อหมายเลขรถยนตส์ว่นบุคคลทีไ่ดร้บัของกรมการขนสง่ทางบก 

 3. ความสมัพันธ์ของปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อทะเบียนรถเลขสวย ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ ์จาํแนกเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

  3.1  ความสัมพันธ์ของปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับการซื้อ

ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภค โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากต่อป้ายทะเบยีนรถเลขสวยสารถจําหน่ายขายต่อได ้

รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายทะเบยีนรถสวยมรีปูแบบสวยงามกว่าป้ายธรรมดา และกลุ่มตวัเลขบนป้ายทะเบยีนรถเลขสวย ใน

ดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย มคี่า P-

Valueเท่ากบั 0.00 ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้ง

กบั นภดล ศกึษากจิ ( 2555: บทคดัย่อ ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้
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รถยนตไ์ฟฟ้า นิสสนั ลฟิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า นิสสนั ลฟิ ของผูบ้รโิภค โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และยงั

สอดคล้องกบั พรทพิย์ พฤทธิบูรณ์สกุล (2552: บทคดัย่อ ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ และสื่อทางการตลาด

คอมพวิเตอรแ์บบพกพา Asus ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า งบประมาณในการ

ซือ้คอมพวิเตอรแ์บบพกพา Asus มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของผลติภณัฑ ์

  3.2  ความสมัพนัธข์องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ทะเบยีนรถ

เลขสวย ของผูบ้รโิภค โดยมคีวามคดิเหน็ต่อป้ายทะเบยีนรถเลขสวยมรีะดบัราคาหลากหลายใหเ้ลอืก รองลงมาไดแ้ก่

ราคาที่ซื้อจากตัวแทนจําหน่ายเมื่อเทียบกบัการเข้าร่วมประมูลด้วยตนเองมีความเหมาะสมแล้ว ค่าบรกิารและค่า

หลกัประกนัต่อราคาทีซ่ือ้ ราคาเริม่ตน้ของการประมลูหมายเลขแต่ละกลุ่มสมเหตุสมผล และราคาป้ายทะเบยีนเลขสวย

ทีซ่ือ้เป็นเลขทีเ่หมาะสมแลว้ ในดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้

ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย มคี่า P-Value เท่ากบั 0.00 ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและ

ไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้งกบัเพญ็พรรณ ป่ินเกสร (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางประสมการตลาดที่

มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อุปกรณ์หอ้งน้ําของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นดา้น

ราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อุปกรณ์หอ้งน้ํา โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในดา้นราคาเหมาะสม

กบัคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบัคอร์ตเลอร์ (Kotler. 2000) ได้อธิบายปจัจยัภายนอกหรือสิง่กระตุ้นที่มี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) และอกีกลุ่มเป็นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง และ

วฒันธรรมดงันัน้สิง่กระตุ้นทางดา้นราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑโ์ดยพจิารณา

ผลติภณัฑแ์ละลกูคา้เป้าหมาย 

  3.3  ความสมัพนัธข์องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัการ

ซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยของผูบ้รโิภค การซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยจากตวัแทนจาํหน่ายมผีูช้่วยดาํเนินการ การซือ้ป้าย

ทะเบยีนรถเลขสวยผ่านตวัแทนจาํหน่ายมคีวามสะดวก ในการร่วมประมลูป้ายทะเบยีนรถเลขสวยมหีลากหลายช่องทาง 

รองลงมาคอื รา้นตวัแทนจําหน่ายป้ายทะเบยีนรถเลขสวยมคีวามน่าเชื่อถอื ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัสถานที่

ประมูล ในดา้นการซือ้ซํ้าถ้ามโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลข

สวย มคี่า P-Valueเท่ากบั 0.00 ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรอร แสงแก้ว (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัความน่าเชื่อถอื

ของตวัแทนจําหน่าย และการตกแต่งสถานที่จดัจําหน่ายมคีวามชื่อถือ สะดุดตา อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบั 

อนญัญา จงจติตส์ขุ (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑซ์นัซลิลฟีออนของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑซ์นัซลิลฟีออนดา้น

ประเภทผลติภณัฑ์ทีซ่ื้อดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัจําหน่ายสนิคา้ใหท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคเพื่อ

เป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑซ์นัซลิลฟีออน มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2547: 48-85) กล่าวว่าสิง่กระตุ้นทางการตลาดที่นักการตลาดจดัทําขึ้นเพื่อให้

ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์สิง่กระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสนิค้าเช่น สิง่กระตุ้นด้านการจัด

ช่องทางการจําหน่าย (Distribution) หรอื (Place) เช่นการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่

ผูบ้รโิภคถอืว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

  3.4  ความสมัพนัธข์องปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด การสง่เสรมิการตลาดมคีวาม สมัพนัธก์บัการซือ้

ทะเบยีนรถเลขสวย ของผูบ้รโิภค ต่อการโฆษณา การประชามสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ เพื่อใหท้ราบถงึประโยชน์ของการ

ซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยของกรมการขนส่งทางบก รองลงมาผูบ้รโิภคทราบขอ้มูลจากการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา 
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(Bill Board) ทราบขอ้มลูจากการโฆษณาผ่านโทรทศัน์ ทราบขอ้มูลจากการโฆษณาผ่านนิตยสาร และทราบขอ้มูลจาก

การโฆษณาผ่านหนงัสอืพมิพใ์นดา้นการซือ้ซํ้าถา้มโีอกาสจะซือ้ทะเบยีนรถเลขสวย และดา้นการแนะนําใหบุ้คคลอื่นซือ้

ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย มค่ีา P-Valueเท่ากบั 0.00 ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและ

ไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้งกบั พชรอร แสงแกว้ (2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้

โทรศพัท์มอืถือยี่ห้อ Apple iPhone ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

โทรศพัท์มอืถอืยีห่้อ Apple iPhoneในเรื่องของการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผ่านอนิเทอร์เน็ต หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร 

โทรทศัน์ วทิยุ และป้ายโฆษณา (Bill Board) ดงันัน้ผูจ้ําหน่ายหรอืตวัแทนจําหน่ายต้องมกีารวางแผนการส่งเสรมิ

การตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกดิการซือ้สนิค้าต่อไป ซึ่ง สอดคลอ้งกบั ธงชยั สนัติวงษ์ (2545: 156) ที่

กล่าวว่า การส่งเสรมิการขาย หมาถงึกจิกรรมทัง้ดา้นการตลาดทัง้ปวงนอกเหนือจากการใชพ้นักงานขาย หรอืวธิกีาร

โฆษณากจิกรรมทางการตลาดทีส่ง่เสรมิการขายน้ี จะกระทาํเพื่อกระตุน้กรซือ้ของผูบ้รโิภค  

 4. พฤตกิรรมการซือ้ทะเบยีนรถเลขสวยของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เมื่ อพิจารณารายข้อ

พบว่าผูบ้รโิภค มพีฤติกรรมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ในด้านถ้ามโีอกาสเลอืกซื้อรถยนต์จะเลอืกซื้อทะเบยีนรถเลขสวย 

และการแนะนําบุคคลอื่นใหซ้ือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยหรอืไม่ จาํแนกเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

  4.1  หมายเลข 0-9 หมายเลขทีต่อ้งการใชม้ากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ต้องการใชห้มายเลข 9 มากทีสุ่ด 

จาํนวน 144 หมายเลข 8 จาํนวน 92 คน หมายเลข 5 จาํนวน 46 หมายเลข 1 จาํนวน 440 คน หมายเลข 6 จาํนวน 28 

คน หมายเลข 7 จาํนวน 24 คน หมายเลข 4 จาํนวน 8 คน หมายเลข 2 และหมายเลข 3 มจีาํนวนเท่ากนั คอื 2 คน 

  4.2 ซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยจากสถานทีใ่ดมากทีสุ่ด ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลข

สวยจากกรมขนสง่ทางบก มากทีส่ดุ และรองลงมาคอื รา้นตวัแทนจาํหน่ายทีเ่ชื่อถอืได ้

  4.3 ราคาโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ราคาทีซ่ือ้โดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ทะเบยีน

รถเลขสวย ไม่เกนิ 20,000 บาท รองลงมาคอืราคา 20,001 - 50,000 บาท 50,001 - 80,000 และ 80,001 บาท ขึน้ไป 

  4.4  เหตุผลใดที่ทําให้ท่านเลอืกซื้อทะเบยีนรถเลขสวย ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เลอืกซื้อตามความเชื่อส่วน

บุคคล รองลงมาคอื ชอบรปูแบบป้ายและตวัเลข จาํหน่ายขายต่อได ้ตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรจะทาํการศกึษาปจัจยัอื่นเพิม่เตมิเช่นปจัจยัทางวฒันธรรมค่านิยมทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้

ป้ายทะเบยีนรถเลขสวยเพิม่เตมิ 

 2. ควรขยายขอบเขตของการศกึษาเพิม่เตมินอกเหนือจากเขตผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เช่นการศกึษา

ตวัอย่างในเขตปรมิณฑล และ จงัหวดัอื่นๆเพื่อทีจ่ะนําผลการวจิยัที่แตกต่างมาเปรยีบเทยีบเพื่อพฒันาให้ตรงความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคของแต่ละพืน้ที ่

 3. ศกึษาถงึกลุ่มทีไ่ม่เคยซือ้ป้ายทะเบยีนรถเลขสวย และกลุ่มผูบ้รโิภคควรมคีวามหลายหลายเพศชายและ

เพศหญงิควรมจีํานวนทีเ่ท่าหรอืใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหผ้ลทีไ่ดส้ามารถนํามาใชใ้นการวางกลยุทธท์างการตลาดเพื่อทีจ่ะ

เพิม่ยอดขายจากผูบ้รโิภคใหถู้กกลุ่มเป้าหมาย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณอาจารย ์             

ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่กรุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ รวมถึงให้ความรู ้ขอ้แนะนํา 

ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิและ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล 

อาจารย์สนัติ เติมประเสรฐิสกุล ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม 
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และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะ และชี้ขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ 

อย่างยิง่ในการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้ในการศึกษาตลอดหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด จนสามารถนําความรู้ที่ได้รบัไปพฒันาตนเองและทําประโยชน์ให้กบัผู้อื่นได้ และ

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่โตรงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวกต่างๆ 

พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

 สดุทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบดิาและมารดาของผูว้จิยั ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิในทุกๆสิง่ พรอ้ม

ให้กําลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลอืให้ผู้วจิยั และคอยช่วยเหลอืในการจดัทําสาร

นิพนธฉ์บบัน้ี และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  และน้องๆทุกท่าน ทีใ่หก้ําลงัใจและคอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา รวมถงึผูต้อบ

แบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือ         

ทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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