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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัด้านการโฆษณาที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อ
รถยนต์โตโยต้า วอีอส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่าง คอื คนวยัท างานที่สนใจหรอื
ก าลงัจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ทีท่ างานในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอืค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิมการถดถอยเชงิซอ้นพหุคณู  

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี สถานภาพโสด อาชีพ
พนักงาน/ ลูกจา้งบรษิทัเอกชน ระดบัการศกึษาอยู่ระดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
15,001 – 30,000 บาท 
 ปัจจยัดา้นการโฆษณาของรถยนต์โตโยต้า วอีอส ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสื่อสิง่พมิพ ์การโฆษณาผ่านสื่อ
กระจายภาพและเสยีง และการโฆษณาผ่านสือ่อื่นๆ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวยัท างานที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั           
มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ดา้นระยะเวลาโดยเฉลี่ยทีห่าขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
แตกต่างกนั คนวยัท างานทีม่เีพศ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยต้า 
วอีอส ด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส เป็นรถยนต์คนัต่อไปแตกต่างกนั คนวยัท างานที่มเีพศ อายุ สถานภาพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ด้านจะแนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อ
รถยนต์โตโยต้า วอีอสแตกต่างกนั คนวยัท างานทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั   
มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ดา้นจะซือ้รถยนต ์ถงึแมว้่าราคาจะสงูกว่าคู่แขง่ขนัแตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นการโฆษณา ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสือ่กระจายภาพและเสยีง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ในดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นจะซือ้เป็นรถยนตค์นั
ต่อไปและดา้นจะแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส 
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การโฆษณาผ่านสือ่สิง่พมิพ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ในดา้นจะซือ้
รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ถงึแมว้่าราคาจะสงูกว่าคูแ่ขง่ขนัและดา้นจะซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส เป็นรถยนตค์นัต่อไป 

 
ค าส าคญั: การโฆษณา รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส คนวยัท างาน 

 

Abstract 
 

The objectives of this research is to study the advertising factors influencing Toyota Vios car    
purchasing behavior among working-age consumers in the Bangkok area. The research was conducted 
with working-age consumers in the Bangkok metropolitan area, who were interested in or planning to 
purchase Toyota Vios car by using questionnaires as the tool to collect data. The statistics used for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test for the independent group, One-Way 
ANOVA and multiple regression analysis.  
 The research found that most of the subjects were female, aged between twenty five to thirty 
four years, single, working as employees of private companies, holding a bachelor’s degree and with a 
monthly income between 15,001 – 30,000 Baht. 
 The advertising factors for the Toyota Vios car were at high levels in the aspects of  
advertising through printed media, broadcasting media and other media advertising.  
 The results of the hypotheses testing found that working-age consumers with different sex, 
single status, occupation, education level have different Toyota Vios car purchasing behavior in the 
aspect of average length of time spent searching for information. Working-age consumers with different 
sex, occupation, income level have different Toyota Vios car purchasing behavior in the aspect of 
choosing Toyota Vios car as the next purchase. Working-age consumers with different sex, age, status, 
income level have different Toyota Vios car purchasing behavior in the aspect of the recommending 
other people to buy Toyota Vios car. Working-age consumers with different sex, age, status, occupation, 
income level have different Toyota Vios car purchasing behavior in the aspect of purchasing Toyota Vios 
car even the price is higher than competitors. 
 The advertising factors including advertising through broadcasting medias influenced Toyota 
Vios car purchasing behavior in the aspects of the average length of time spent searching for 
information,  the aspect of choosing Toyota Vios car as the next purchase and the aspect of the 
recommending other people to buy Toyota Vios car. The advertising through printed media influenced 
Toyota Vios car purchasing behavior in the aspect of purchasing Toyota Vios car even the price is higher 
than competitors and the aspect of choosing Toyota Vios car as the next purchase. 
 
Keyword: The advertising, Toyota VIOS Car, Working-Age 

 
 
 



3 
 

บทน า 
ในปัจจุบันรถยนต์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต นอกจากใช้เพื่ออ านวยความ

สะดวกสบายแล้ว รถยนต์ยงัเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกสถานะของผู้ขบัขีด่้วย  จงึสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บรโิภค
เปลีย่นไปมคีวามต้องการรถยนต์ทีส่ามารถตอบโจทยก์บัการใชง้านอย่างครบครนั แต่ส าหรบัในปี 2560 จากการ
คาดการณ์ มแีนวโน้มว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยอาจจะร่วงลงมา ดว้ยปัจจยัเศรษฐกจิในประเทศทีย่งัไม่ม ี        
ทที่าว่าจะฟ้ืนตวั  

นายสุรพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ค่ายรถชะลอผลติรถรุ่นใหม่ ฉุดใหย้อดขายโดยรวมในตลาดเดอืนธนัวาคม 
2559 ต ่าสุดรอบ 19 เดอืนทีผ่่านมา จงึเป็นเหตุผลใหบ้รษิทัรถยนต์หลายค่ายตดัสนิใจลดการผลติรถในบางรุ่นลง 
เหน็ไดจ้ากค่ายใหญ่ “โตโยต้า” ค่ายรถยนต์ยกัใหญ่ เบอรห์นึ่งของตลาดไทย ทีใ่นปีก่อนๆ ครองแชมป์ยอดขายใน
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย แต่ในปี 2559 ยอดขายรถยนต์ตกตามสภาพตลาด ยงัเป็นสถานการณ์การขาย             
ทีล่ดลงอย่างต่อเน่ือง 3 ปีตดิต่อกนั  ท าใหใ้นปี 2559 ฮอนดา้สามารถครองอนัดบั 1 ในตลาดรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล
เป็นปีที ่2 ตดิต่อกนัในปี 2558 - 2559 ซึง่ท าใหใ้นเดอืนมกราคม 2560 ค่ายรถยนตต่์างลดสตอ็กการผลติลง จงึมี
รถเปิดตวัแค่ 5 รุ่นดว้ยกนั เริม่จากฮอนดา้ ซติี้ ตามดว้ยอโีคคารร์ุ่นใหม่ของนิสสนั คอื โน๊ต ทีเ่ปิดตวัไปแลว้ และ
รถทีร่อเปิดตวั คอื มาสดา้ 3,โตโยต้า วอีอส และเมอรเ์ซเดส-เบนซ ์อ-ีคลาส รุุ่นประกอบในประเทศ ทัง้นี้จะเหน็ได้
ว่า รถที่เปิดตัวเดือนมกราคมจะเป็นรถที่มบีทบาทในตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะรถกลุ่มซบัคอมแพคท์ (เป็น
รถยนตท์ีม่คีวามยาวในระดบั 4,000 มลิลเิมตรบวกลบ และใชเ้ครื่องยนตไ์ม่เกนิ 1,500 ซซี)ี สว่นราคากอ็ยู่ระหว่าง 
500,000 บาท ต้นๆ ไปจนถงึ 700,000 บาทกลางๆ) ทีเ่ป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ดในกลุ่มรถยนต์นัง่ และมสีดัส่วน 16% 
ของตลาดรวมรถทุกประเภท (ฐานเศรษฐกจิ. 2560: ออนไลน์) 

ทัง้นี้ บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย กล่าวว่าในปี 2560 นี้จะกลบัมาขายวอีอสใหม่ ซึง่จะท าให้
มัน่ใจว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์นัง่ของโตโยตา้ปีนี้จะโตเพิม่ถงึ 26% เพราะการแขง่ขนัของตลาดรถยนตจ์ะอยู่ทีก่ลุ่ม
ซบัคอมแพคท ์เป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของความประหยดั มากกว่าเรื่องเทคโนโลยใีหม่ๆ ท าให้
มัน่ใจว่าสนิคา้ของโตโยตา้ยงัตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได้ รวมถงึโตโยตา้ไดป้ระเมนิว่า ถงึแมค้รึง่ปีหลงัจะ
มแีรงบวกจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายของภาครฐั การท่องเทีย่ว ภาคบรกิาร และการลงทุนจาก
ภาคเอกชน รวมถึงการแนะน ารถใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ จะเริม่ส่งผลดต่ีอภาพรวมของเศรษฐกจิและตลาด
รถยนต์ ท าให้ตลาดรถยนต์จ าเป็นต้องพยายามรกัษาผลการด าเนินธุรกจิ การวเิคราะห์ภาพรวมในอนาคตของ
ธุรกจิและแนวโน้มดา้นการตลาด โดยการวเิคราะห์คู่แข่งรายใหญ่  เพื่อจะช่วยใหห้ลกีเลีย่งการด าเนินการทัง้ด้าน
การตลาดและการวางกลยุทธท์างธุรกจิทีผ่ดิพลาด  

ประกอบกบัเศรษฐกจิไทยในปัจจบุนัยงัคงอยู่ในสภาวะชะลอตวั ท าใหเ้มด็เงนิทีจ่ะใชเ้พือ่การท าโฆษณา 
สือ่ต่างๆ เพิม่ขึน้ทัง้ “แคมเปญ” เพื่อดงึยอดขาย จากขอ้มลูการใชง้บโฆษณาของอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างช่วง
ไตรมาสสุดท้ายปี 2559 ผู้บรโิภคเร่งการซือ้ขายเพื่อเลีย่งทีจ่ะจ่ายค่าตวัรถยนต์ที่เพิม่สูงขึน้ส่งผลให้การโฆษณา
ของอุตสาหกรรมรถยนต ์จนมกีารซือ้สือ่โฆษณารวมทีส่งูขึน้เป็น 10,238 ลา้นบาท โดยค่ายโตโยตา้เป็นผูน้ าในการ
ใช้งบโฆษณาสงูที่สุดมาตัง้แต่ปี 2555 โดยใชง้บในแต่ละปีเกนิหลกั 2 พนัลา้นบาทมาโดยตลอด และเมื่อดูขอ้มูล
การซื้อสื่อโฆษณารวมล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึเดอืนกุมภาพนัธใ์นปี 2559  
พบว่า มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ถงึ 10% (ฐานเศรษฐกจิ. 2559: ออนไลน์) 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษาและรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของคนวัยท างาน ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
   2 .  เพื่อศึกษา ปัจจ ัยด้านการโฆษณา ได้แก่  การโฆ ษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  การโฆษณา
ผ่านสื่อกระจายภาพและ เสยีง และการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ ที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต ์         
โตโยตา้ วอีอส ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ ได้อธิบายว่า ตัวแปรซึ่ง
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นตวัแปรทีน่ ามาพจิารณา
การแบ่งส่วนทางการตลาดที่ส าคญั และน าขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายว่า มลีกัษณะอย่างไรน ามาพฒันา           
เป็นกลยุทธท์างการตลาดต่อไป  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการโฆษณา ของ เสร ีวงษ์มณฑา กล่าวไวว้่า สือ่โฆษณา (Advertising 
Media) เป็นพาหนะที่น าเอาข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารไปยงักลุ่มเป้าหมายทางการตลาด   
โดยเลือกประเภทสื่อมวลชน (Mass Media) เพราะมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้มากนัก              
เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และมคีวามหลากหลาย  
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะกล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
คอืพฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หาการซือ้เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการใช้
ของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ คนวัยท างานที่สนใจหรอืก าลังจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส               

ทีท่ างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื คนวยัท างานทีส่นใจหรอืก าลงัจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส             

ที่ท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดใช้สูตรค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้
ขนาดตวัอย่าง 385 คนและเพิม่เตมิอกี 15 คน  รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน และจะสุ่มตวัอย่างแบบ 
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)   
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดงันี้ 
 1.1 วเิคราะหล์กัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 
ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนโดยการใชก้ารแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
    1.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการโฆษณา ได้แก่ ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร ดา้นการโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ และดา้นการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ ไดแ้ก่ 
สื่อกลางแจง้ สื่อเคลื่อนทีท่างยานพาหนะ โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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 1.3 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส  ของคนวัยท างานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
 2.1 สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) ใชเ้ปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน    
 2.2 สถติวิเิคราะหส์มการถดถอยชนิดหลายตวัแปร (Multiple Regression Analysis) ใชว้เิคราะหส์มการ
ของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบักลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มหรอืมากกว่าเพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  
 
ผลการวิจยั 
1. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 1.1.การวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสดและหย่าร้าง อาชพีพนักงาน/ลูกจ้างบรษิัทเอกชน ระดบัการศกึษา           
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตรแีละมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000บาท 
 1.2.การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการโฆษณา ได้แก่ ด้านการโฆษณาผ่านสื่อสิง่พิมพ์ ได้แก่ หนังสอืพิมพ ์
นิตยสาร ดา้นการโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ และดา้นการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ ไดแ้ก่ 
สือ่กลางแจง้ สือ่เคลื่อนทีท่างยานพาหนะ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 1.3.การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส  ของคนวัยท างานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส ประมาณ 
39 วนั ดา้นงบประมาณโดยเฉลีย่ทีย่อมรบัไดใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ประมาณ 660,850 บาท 
2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
 2.1 เพศ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ในด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่หา
ขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส (วนั) ด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ถึงแม้ว่าราคาจะ             
สูงกว่าคู่แข่งขนั ด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส เป็นรถยนต์คนัต่อไป ด้านจะแนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อรถยนต์             
โตโยตา้ วอีอสแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.2 อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ในด้านงบประมาณโดยเฉลี่ย           
ที่ยอมรบัได้ในการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส (บาท) ด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ถึงแม้ว่าราคาจะ             
สูงกว่าคู่แข่งขนั ด้านจะแนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออสแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 
 2.3 สถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส ในด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ย          
ทีห่าขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส (วนั) ดา้นจะซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส ถงึแมว้่าราคาจะ
สูงกว่าคู่แข่งขัน ด้านงบประมาณโดยเฉลี่ยที่ยอมรับได้ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส (บาท)              
ดา้นจะแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอสแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.4 อาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ในด้านระยะเวลาโดยเฉลีย่ที่หา
ขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส (วนั) ด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ถึงแม้ว่าราคาจะ          
สูงกว่าคู่แข่งขนั ด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส เป็นรถยนต์คนัต่อไปแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ            
ทีร่ะดบั 0.05 
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 2.5  ระดับการศึกษา  แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเลือกซื้ อรถยนต์ โตโยต้า วีออส ในด้าน              
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส (วนั)แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ในด้าน              
งบประมาณโดยเฉลีย่ทีย่อมรบัไดใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส (บาท) ดา้นจะซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส 
ถงึแมว้่าราคาจะสงูกว่าคู่แขง่ขนั ดา้นจะซือ้รถยนตโ์ตโยต้า วอีอส เป็นรถยนต์คนัต่อไป ดา้นจะแนะน าบุคคลอื่นให้
ซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอสแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.7 ปัจจยัด้านการโฆษณา ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง มีอิทธพิลต่อพฤติกรรม          
การเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มูล
เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส (วนั) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.8 ปัจจยัดา้นการโฆษณา ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสื่อสิง่พมิพ ์การโฆษณาผ่านสือ่กระจายภาพและเสยีง 
และการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของคนวยัท างาน             
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณโดยเฉลีย่ที่ยอมรบัไดใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส (บาท) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.9 ปัจจัยด้านการโฆษณา ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อสิง่พิมพ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นจะซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส ถงึแมว้่าราคา
จะสงูกว่าคู่แขง่ขนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.10 ปัจจยัดา้นการโฆษณา ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสือ่สิง่พมิพ ์และการโฆษณาผ่านสือ่กระจายภาพและ
เสยีง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร            
ดา้นจะซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส เป็นรถยนตค์นัต่อไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.11 ปัจจยัด้านการโฆษณา ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง และการโฆษณาผ่าน            
สื่ออื่นๆ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร            
ดา้นจะแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 

สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการศกึษา เรื่องปัจจยัด้านการโฆษณาที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า           

วอีอส ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้    
สมมติฐานท่ี 1 คนวยัท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า     
วอีอส แตกต่างกนั  

1. เพศ  
จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้

รถยนต์โตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานเพศหญิง มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส 
มากกว่าคนวยัท างานเพศชาย ในดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ที่หาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ ดา้นจะซื้อ
รถยนตถ์งึแมว้่าราคาจะสงูกว่าคู่แข่งขนั ดา้นจะซือ้เป็นรถยนตค์นัต่อไป และดา้นจะแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้รถยนต์
โตโยตา้ วอีอส อาจเป็นเพราะคนวยัท างานเพศหญงิอาจจะไม่มคีวามรูเ้รื่องเครื่องยนตม์ากเท่ากบัเพศชาย จงึตอ้ง
คน้คว้าหาขอ้มูลรถยนต์ เพื่อเปรยีบเทยีบกบัตราสนิค้าอื่นๆและสร้างความมัน่ใจให้แก่ตนเอง ก่อนการเลอืกซื้อ  
เช่น ดา้นสมรรถนะของรถยนต์ ดา้นการออกแบบ เป็นตน้ อกีทัง้คนวยัท างานเพศหญงิยงับอกต่อสิง่ทีไ่ดห้าขอ้มูล
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มาให้กบัคนอื่นด้วย สอดคล้องกบังานวจิยั ของ พงศา ธเนศศรยีานนท์ (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตัดสนิใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยดั (ECO CAR) ที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600ซีซี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า             
เพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตร์ุ่นประหยดั (ECO CAR) ทีม่เีครื่องยนตไ์ม่เกนิ 1,600 ซซี ีในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0 .05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ทิพวรา  
ลภิศพิมาน (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต ์
TOYOTA ขนาดเครื่องยนต์ 1500 CC ของผู้ขบัขีร่ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล พบว่า 
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนขบัขีร่ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑลส่วนใหญ่มผีลต่อพฤติกรรม
การซือ้รถยนต ์TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์1500 CC อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. อายุ 
จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้

รถยนต์โตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยต้า 
วอีอส มากกว่าคนวยัท างานทีม่อีายุกลุ่มอื่นๆ ในดา้นงบประมาณโดยเฉลีย่ทีย่อมรบัไดใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์  
อาจเป็นเพราะคนวยัท างานทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไปเป็นวยัทีม่คีวามมัน่คงทางดา้นรายไดท้ าใหม้อี านาจซือ้มากกว่าคน
วัยท างานกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาเรื่องพ ฤติก ร รม กา ร
ตัดสิน ใจซื้อ รถยนต์ยี่ห ้อ โต โยต้า  รุ่นพรีอุสของผู้บ ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร จากผลวจิยั  พบว่า 
ผู้บรโิภคที่มชี่วงอายุมากกว่าจะมีงบประมาณและแนวโน้มที่ผู้บรโิภคจะซื้อรถยนต์ยี่ห ้อ โต โยต้า  รุ่นพรีอุส  
มากกว่าผู้บริโภคช่วงอายุ น้อย   

จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้
รถยนตโ์ตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานทีม่อีายุ 35 – 44 ปี มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า 
วอีอส มากกว่าคนวยัท างานที่มีอายุกลุ่มอื่นๆ ด้านจะซื้อรถยนต์ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าคู่แข่งขนั และด้านจะ
แนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส อาจเป็นเพราะคนวยัท างานที่มชี่วงอายุ 35 -44 ปี มีการไตร่ตรอง
ทางดา้นค่าใชจ้่ายอย่างรอบครอบ และหากรถยนต์โตโยตา้ วอีอส มคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านของตน กจ็ะเลอืก
ซือ้และจะแนะน าใหบุ้คคลรอบขา้งซือ้ดว้ย แมว้่ารถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส จะมรีาคาทีส่งูกว่ารถยนตต์ราสนิคา้อื่นทีอ่ยู่
ในระดบัเดยีวกนักต็าม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธญัญรตัน์ เหล่าชยัพฤกษ์ (2551) ศกึษาเรื่อง ผลของการ
โฆษณารถยนต์ทางโทรทศัน์ต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค เขตคลองสาน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ 
รายได้ สถานภาพ ทางครอบครวัมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคแตกต่างกนั และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ แครยีา ภู่พฒัน์ (2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์ โตโยต้า วอีอส 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ได้แก่ อายุ 
สถานภาพและระดับการศึกษา มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในด้านโอกาสที่จะแนะน าหรือบอกต่อบุคคลอื่น
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากขึน้กจ็ะมโีอกาสแนะน าหรอืบอกต่อบุคคลอื่น ใหเ้ลอืกซือ้มากกว่าคนอายุน้อย 

3. สถานภาพ 
จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

เลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานทีม่สีถานภาพโสดและหย่ารา้ง มพีฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส มากว่าคนวยัท างานทีม่สีถานภาพสมรส ในดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การตัดสนิใจซื้อรถยนต์ ด้านจะซื้อรถยนต์ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าคู่แข่งขนั และด้านจะแนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อ
รถยนต์โตโยต้า วอีอส อาจเป็นเพราะคนวยัท างานที่มสีถานภาพโสดและหย่ารา้ง  จะเลอืกซื้อรถยนต์เพื่อการใช้
งานคนเดยีวและไวใ้ชง้านในระยะยาว จงึท าใหค้นวยัท างานกลุ่มดงักล่าวต้องใชเ้วลาในการศกึษาหาขอ้มูลอย่าง
ละเอยีดเพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีคุ่ม้ค่ามากทีสุ่ด ถงึแมว้่าเมื่อเปรยีบเทยีบราคาแลว้จะมรีาคาสงูกว่าตราสนิคา้อื่นกต็าม และ
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ยงัจะแนะน าบุคคลรอบข้างใหเ้ลอืกซือ้ตามดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ โกสยี ์รุ่งก าจดั (2550) ศกึษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซื้อ รถยนต์โตโยต้ายารสิ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้ายารสิ ในเรื่องการแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้และเรื่องอนาคต
ท่านจะซือ้รถยนตโ์ตโยตา้อกีแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานทีม่สีถานภาพสมรส มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์
โตโยต้า วอีอส มากกว่าคนวยัท างานทีม่สีถานภาพโสดและหย่าร้าง ในดา้นงบประมาณโดยเฉลี่ยที่ยอมรบัได้ใน
การตดัสนิใจซื้อรถยนต์ อาจเป็นเพราะคนวยัท างานที่มีสถานภาพสมรสมคีวามต้องการซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานใน
ครอบครวั เช่น การรบัสง่ลูกไปโรงเรยีน การไปพกัผ่อนต่างจงัหวดักบัครอบครวั เป็นต้น ซึง่รถยนต์โตโยต้า วอีอส 
มสีมรรถนะ และความปลอดภยัทีเ่หมาะสมกบัการใช้งาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ของ แครยีา ภู่พฒัน์ (2551) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์ โตโยต้า วอิอส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพและระดบัการศกึษา มพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอิอส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

4. อาชีพ 
จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการเลอืก

ซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานที่มีอาชีพพ่อบ้าน/ แม่บ้าน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส มากกว่าคนวยัท างานทีม่อีาชพีกลุ่มอื่นๆ ในดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ อาจเป็นเพราะคนวยัท างานทีม่อีาชพีพ่อบา้น/ แม่บา้น เป็นกลุ่มคนท างานทีเ่กษียณอายุ และ 
มีความต้องการซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออสเพื่อใช้งานในชีวิตประจ าวนั เช่น ซื้อของ ไปตลาด รบัส่งลูก -หลาน            
ไปโรงเรยีน และขบัขีไ่ปยงัจงัหวดัใกล้ๆ  เพื่อพกัผ่อน เป็นต้น จงึท าใหต้้องใชเ้วลาในการศกึษาหาขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อมัน่ใจว่ารถยนต์โตโยต้า วอีอส เหมาะสมกบัการใชง้านของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พงศา 
ธเนศศรยีานนท ์(2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์รุ่นประหยดั (Eco cars) ทีม่เีครื่องยนต์
ไม่เกนิ 1,600 ซซี ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจและสาเหตุทีแ่ตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานทีม่อีาชพีพนักงาน/ ลูกจา้งบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส มากกว่าคนวยัท างานที่มอีาชพีกลุ่มอื่นๆ ในด้านจะซื้อรถยนต์ถึงแม้ว่าราคาจะ           
สงูกว่าคู่แข่งขนั และด้านจะซือ้เป็นรถยนต์คนัต่อไป อาจเป็นเพราะราคาของรถยนต์โตโยต้า วีออส มรีะดบัราคา 
ไม่สูงมาก เป็นรถยนต์ที่มีความนิยมหากเทียบกบัตราสนิค้าอื่นๆ และมีเอกลกัษณ์ การออกแบบอย่างมีสไตล ์            
โฉบเฉี่ยว กะทดัรดั และมใีหเ้ลอืกหลากหลายส ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ โกสยี ์รุ่งก าจดั (2550) ศกึษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อ รถยนต์โตโยต้ายารสิ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มี
อาชพีพนักงานลูกจา้งบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้ รถยนต์โตโยต้ายารสิ ในเรื่องการแนะน าให้
ซือ้และเรื่องอนาคตท่านจะซือ้อกี แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

5. ระดบัการศึกษา 
จากการวจิยัพบว่า คนวยัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มพีฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส มากกว่าคนวยัท างานที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีในด้าน
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่หาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ อาจเป็นเพราะคนวยัท างานที่มรีะดบัการศกึษา
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ปรญิญาโท มคีวามสนใจและต้องการรถยนต์ทีป่ระหยดัพลงังานเพื่อไว้ใชง้านในระยะยาว จงึท าใหค้นวยัท างาน
กลุ่มนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้จากคลบัวอีอส เวบ็ไซต์แนะน ารถยนต์ บลอ็กเกอร์             
ผูแ้นะน าและคนรอบขา้ง เพื่อใหไ้ด้รถยนต์ที่ถูกใจและตรงความต้องการมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  
ธญัญรตัน์ เหล่าชยัพฤกษ์ (2551) ศกึษาเรื่อง ผลของการโฆษณารถยนต์ทางโทรทศัน์ ต่อการตัดสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค เขตคลองสาน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้
รถยนต์จากสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0 .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ อรสา ทาปาสาย (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรก ของผู้บริโภค           
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์คนัแรกของ
ผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
จากการวิจัยพบว่า คนวัยท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน              

มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส แตกต่างกนั โดยคนวยัท างานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 
บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส มากกว่าคนวยัท างานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกลุ่มอื่นๆ 
ในดา้นงบประมาณโดยเฉลีย่ทีย่อมรบัไดใ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ดา้นจะซือ้รถยนตถ์งึแมว้่าราคาจะสงูกว่าคู่แข่งขนั 
ด้านจะซื้อเป็นรถยนต์คนัต่อไป และด้านจะแนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส อาจเป็นเพราะคนวยั
ท างานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่รีายไดค้่อนขา้งสูง มคีวามสนใจและชื่นชอบในรถยนต์โตโยต้า วอีอส ซึง่เป็นรถยนต์ทีม่ ี
ชื่อเสยีงอยู่ในตลาดยานยนตเ์ป็นเวลานาน โดยเฉพาะรถยนตข์นาดเลก็ อกีทัง้คนวยัท างานกลุ่มนี้ย่อมมอี านาจการ
ซือ้สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ สามารถจดัสรรการเงนิและวางแผนการใชเ้งนิได้เป็นอย่างด ีจงึตดัสนิใจซื้อและยงัจะแนะน า
บุคคลอื่นใหเ้ลอืกซือ้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พงศา ธเนศศรยีานนท ์(2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์รุ่นประหยดั (ECO CAR) ทีม่เีครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,600 ซซี ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ มากกว่า 50,001 บาท มตีดัสนิใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยดั (ECO CAR) ที่มเีครื่องยนต์ไม่เกนิ 
1,600 ซีซี ในด้านการเลือกซื้อยี่ห้อเดิมและด้านการแนะน าบุคคลอื่น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรสา            
ทาปาสาย (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้รถยนตค์นัแรก ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการโฆษณา ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อสิง่พมิพ์ การโฆษณาผ่านสื่อกระจาย
ภาพและเสียง และการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของคน           
วยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

1. ด้านระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยต้า วีออส (วนั)  
จากการวจิยัพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อ

รถยนตโ์ตโยตา้ วอีอส ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีห่าขอ้มลูเพื่อใชใ้น
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส (วนั) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสื่อทางโทรทศัน์เป็นสื่อทีส่ามารถกระจายขอ้มูล
ขา่วสารไดอ้ย่างทัว่ถงึ ไม่จ ากดัเพศ ไม่จ ากดัวยัของผูร้บัสื่อ รวมถงึสามารถระบุเวลาทีจ่ะออกฉายได ้มคีวามถี่ใน
การออกอากาศค่อนขา้งสงู อกีทัง้สามารถดงึดูดผูช้มไดด้ว้ยเสยีงดนตรทีีป่ระกอบโฆษณา พรเีซน็เตอรท์ีม่ชีื่อเสยีง 
และองคป์ระกอบในการน าเสนอ อาจท าให้คนวยัท างาน เกดิความสนใจ ต้องการจะเลอืกซือ้ ดงันัน้จงึตอ้งใชเ้วลา
ในการคิดไตร่ตรองค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องใช้เงนิก้อนใหญ่ในการซื้อ อกีทัง้ในปัจจุบนัสื่อค่อนข้างมีความ
หลากหลาย การแขง่ขนักนัค่อนขา้งสงู มกัมกีารชวนเชื่อ การจงูใจ คนวยัท างานจงึท าใหต้อ้งใชว้จิารณญาณในการ
พิจารณาข้อมูลในการตัดสนิใจนานไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พชัรา ป่ินเพชร (2557) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยด้านโฆษณาที่ม ีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อซ ้า รถยนต์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ปัจจัยด้านโฆษณา ในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้ารถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ กนกรตัน์ พึ่งเดช และ
อชัฌาณี ตัง้พสิฐิโยธนิ (2558) ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่อโีคคาร ์
พบว่า การโฆษณาจากโทรทศัน์/วทิยุ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์นัง่อโีคคาร ์ในการหาขอ้มูล เพื่อประกอบ 
การตดัสนิใจซือ้รถยนตน์ัง่อโีคคาร ์ 

2. ด้านจะซ้ือรถยนตโ์ตโยต้า วีออส ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าคู่แข่งขนั 
จากการวจิยัพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อสิง่พมิพ์ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า              

วอีอส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านจะซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่า             
คู่แข่งขนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสื่อสิง่พิมพ์ เป็นสื่อที่คนวยัท างานมกัจะน าหยิบมาอ่านในที่ท างาน โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และจะใช้เวลากับสื่อชนิดนี้นานกว่าสื่อชนิดอื่น เพราะข้อความหรือภาพประกอบ           
ที่น าเสนอผ่านสื่อสิง่พิมพ์มีความสวยงาม มีความโดดเด่น เมื่อคนวยัท างานได้อ่านจะท าให้สามารถเข้าใจได้
ในทนัท ีจงึท าใหก้ลุ่มคนวยัท างานเกดิความสนใจและชื่นชอบรถยนต์โตโยต้า วอีอส ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ธวีรา สตชิอบ (2550) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้า ในเขตภาค
ตะวนัออก พบว่า ผูบ้รโิภคจะท าการเปรยีบเทยีบราคากบัคุณภาพจากการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์หรอื
โบรชวัรร์ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลยีห่อ้โตโยตา้ก่อนทีจ่ะท าการตดัสนิใจซือ้   

3. ด้านจะซ้ือรถยนตโ์ตโยต้า วีออส เป็นรถยนตค์นัต่อไป 
จากการวจิยัพบว่า การโฆษณาผ่านสือ่สิง่พมิพ ์การโฆษณาผ่านสือ่กระจายภาพและเสยีง มอีทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในด้านจะซื้อรถยนต์             
โตโยต้า วีออส เป็นรถยนต์คันต่อไป ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสื่อสิง่พิมพ์และสื่อกระจายภาพและเสยีง เป็นสื่อที่
สามารถกระจายไดบ้รเิวณกวา้ง ไม่จ ากดัเพศ ไม่จ ากดัวยั เช่น การโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ ์สามารถพบสือ่ชนิดนี้
ได้ในทุกๆวนั ภาพประกอบและขอ้ความที่ใช้ในการโฆษณามีสสีนัชดัเจน สวยงามสื่อความหมายถึงรถยนต์ได้
อย่างชดัเจน และสื่อกระจายภาพและเสยีง เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ ฉายออกอากาศค่อนขา้งถี ่มเีสยีงดนตร ี
ขอ้ความและสโลแกนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ท าใหเ้มื่อคนวยัท างานไดร้บัสือ่ทัง้สองชนิดบ่อยขึน้ เกดิความสนใจในขอ้มูล
ที่สื่อได้น าเสนอ ท าให้มีความคิดที่จะซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส เป็นคัน ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
พชัรา ป่ินเพชร (2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจัยด้านโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้ารถยนต์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านโฆษณาในด้านการโฆษณาทางหนังสอืพิมพ์ และด้านการโฆษณา           
ทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อซ ้ารถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ             
ทีร่ะดบั 0.01 

4. ด้านจะแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือรถยนตโ์ตโยต้า วีออส 
จากการวจิยัพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง และการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ มอีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านจะแนะน า
บุคคลอื่นให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสื่อกระจายภาพและเสยีง มลีกัษณะภาพเคลื่อนไหว 
การน าเสนอทีส่รา้งสรรค ์เรื่องราวน่าตดิตาม สรา้งความจดจ าใหแ้ก่ผูพ้บเหน็ไดง้่าย และการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ 
เช่น ป้ายโฆษณากลางแจง้ หรอืบนยานพาหนะมคีวามโดดเด่นทีท่ าใหเ้หน็แลว้สะดุดตา จดจ าง่าย และประกอบกบั
ค าที่ใช้ เป็นค าสัน้ๆ กระชบั และสามารถสงัเกตและเห็นเบอร์ติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ขายได้ทนัที ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ธนัฏฐา สารกิบุตร (2556) ศกึษาเรื่อง การวเิคราะหเ์นื้อหาป้ายโฆษณาบนถนนรมิทางเทา้ส่งผลต่อ
การรบัรูแ้ละการจดจาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เนื้อหาบนป้ายโฆษณาบนถนนรมิทางเทา้ดา้น
การออกแบบ ด้านเนื้อหาขอ้ความ และดา้นการมพีรเีซน็เตอร ์ส่งผลต่อต่อการรบัรู้และการจดจ าของผูบ้รโิภคใน
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เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรา ป่ินเพชร (2557) ศกึษา
เรื่อง ปั จจ ัยด้านโฆษณาที่ม ีผลต่อการตัดส ิน ใจซื้อซ ้า รถยนต์ของผู ้บ ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัดา้นโฆษณาในด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อซ ้ารถยนต์ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศกึษาปัจจยัด้านการโฆษณาที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส  
ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผลการศกึษาพบว่า เพศหญิง มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส มากกว่าเพศชาย              
ในด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่หาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ดงันัน้ผู้ประกอบการควร
ติดต่อและติดตามลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งจดหมายเชิญทดสอบและรบัของที่ระลกึ เมื่อมีรถยนต์              
รุ่นใหม่ๆ จะไดช้่วยสรา้งความมัน่ใจใหก้บัเพศหญงิ ใหเ้กดิความพงึพอใจและมกีารตดัสนิใจซือ้ทีเ่รว็ยิง่ขึน้  

2. ผลการศกึษาพบว่า  อาชพีพนักงาน/ ลกูจา้งบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า 
วอีอส มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น ในดา้นจะซือ้รถยนต์โตโยตา้ วอีอสถงึแมว้่าราคาจะสงูกว่าคู่แข่งขนั เพราะเน่ืองจาก
กลุ่มอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ค่อนข้างมีความหลากหลายในสายอาชีพ รายได้แน่นอน ดังนัน้ 
ผูป้ระกอบการ ควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของการจดักจิกรรมและท าโปรโมชัน่ ในย่านธุรกจิ เช่น สลีม อโศก ฯลฯ 
เพื่อใหโ้ปรโมชัน่เขา้ถึงพนักงานออฟฟิศไดด้ยีิง่ขึน้ โดยพยายามใชส้ื่อโฆษณาทีท่นัสมยั เพื่อเป็นการสรา้งความ
สนใจและดงึดดูใจใหก้ลุ่มอาชพีนี้ใหม้กีารตดัสนิใจซือ้รวดเรว็ยิง่ขึน้  

3. ผลการศกึษาพบว่า อายุ 45 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส มากกว่ากลุ่ม
อายุอื่น ในด้านงบประมาณโดยเฉลี่ยที่ยอมรบัได้ในการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า   
วอีอส เพราะเนื่องจากเป็นช่วงอายุทีอ่าจต้องการเปลีย่นรถยนต์คนัใหม่เพื่อความสบายในการเดนิทางและการใช้
รถยนต์ภายในครอบครวั ภายใต้ก าลงัทรพัย์ที่จ ากดั ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย             
ในพื้นที่ที่กลุ่มอายุนี้จะไปใช้บรกิาร เช่น ห้างสรรพสนิค้า ฯลฯ เพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์และข่าวสารกจิกรรมด้าน  
ยานยนตท์ีท่นัสมยั ช่วยใหต้ดัสนิใจซือ้ไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

4. ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัการโฆษณา ดา้นการโฆษณาผ่านสื่อสิง่พมิพ ์มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า วอีอส ของคนวยัท างาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านจะซื้อเป็นรถยนต์คนัต่อไป 
ดงันัน้ ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรร่วมมอืกบัฝ่ายกราฟฟิก เพื่อออกแบบภาพประกอบรถยนต์โตโยต้า วอีอส 
และขอ้ความในการโฆษณา ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่โฆษณาบนสื่อสิง่พิมพ์ต้องมีความโดดเด่น สามารถมองเช่นได้
ชดัเจน โดยใชส้สีนัสวยงาม เพื่อสรา้งความโดดเด่นส าหรบัการโฆษณาผ่านหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร ค าทีใ่ชใ้นการ
น าเสนอทีส่ ัน้ กระชบั เขา้ใจง่ายเพื่อดงึดดูสายตาผูอ้่าน จะช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจซือ้ไดเ้รว็ขึน้  

5. ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัการโฆษณา ด้านการโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสยีง (โทรทศัน์)             
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส ของคนวยัท างาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในดา้นจะ
ซือ้เป็นรถยนต์คนัต่อไปและดา้นจะแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้รถยนต์โตโยต้า วอีอส ดงันัน้ ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด
ควรร่วมมอืกบัฝ่ายผลติภณัฑ ์เกีย่วกบัการสรา้งเนื้อหาในการน าเสนอโฆษณารถยนตโ์ตโยต้า วอีอส ทางโทรทศัน์ 
ให้มกีารร่วมมอืกบันักรอ้งมอือาชพีหรอืนักแสดงชัน้น า มกีารก าหนดช่วงเวลาออกอากาศและการน าเสนอขอ้มูล             
ทีเ่ป็นจรงิ รวมถงึขอ้ความสโลแกนทีใ่ช้ให้มคีวามโดดเด่นและติดหู เพื่อช่วยให้คนวยัท างานสามารถตดัสนิใจซื้อ
และบอกต่อได ้
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก           
อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ี่ไดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นจน
เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้
ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และอาจารย์จิตอุษา ขนัทอง ที่กรุณาเป็น
กรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัให้ค าแนะน า             
ในการวจิยัครัง้นี้ดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ด ี           
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์เจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน            
ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าเป็นอย่างด ีตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณนิตยา ยศนนัท ์คุณสภุากร นะสะโร และคุณมลฑา คลา้ยสวุรรณ และเพื่อนร่วมงาน
ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะห ์ตลอดจนความสะดวกอย่างยิง่ในการจดัเกบ็แบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูซ้ึง้ใหช้วีติ ความรกั การอบรมสัง่สอนและเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหม้วีนัน้ี คอยใหก้ าลงัใจและมอบโอกาสในการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัแก่ผูว้จิยัในปัจจุบนั  

ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด และการจดัการ           
รุ่นที่ 17 ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอดและ
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านทีม่สีว่นร่วมในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันี้ทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน่ี้ไดอ้ย่างครบถว้น 
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