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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค              
เจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่เปิดรับสื่อโฆษณาและ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม            
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้อยู่ที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านความถี่ในการพบเห็นสื่อป้ายโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ครั้งขึ้นไปต่อวัน และ
สถานที่ที่พบเห็นป้ายสื่อโฆษณาจากสถานที่ที่พบเห็นสื่อกลางแจ้งมากที่สุดคือ ริมถนน/ฟุตบาท   เส้นทางด่วนพิเศษ                 
ตึกอาคาร/ที่อยู่อาศัย และสถานขนส่ง/พาหนะขนส่งสาธารณะ ตามล าดับ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วยด้าน สถานภาพ รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โฆษณาประกอบด้วยความสนใจและการจดจ าสื่อโฆษณา รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อ รถยนต์ส่วนบุคคล กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
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ABSTRACT 
 
  This research aims to study the factors influencing decisions to purchase personal cars among 
members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research were 400 
members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area, who were also open to advertising media 
and decided to buy personal cars in the Bangkok metropolitan area. The results revealed that most of the 
respondents were female, who were employed by private companies with an income of less than or 
equal to 25,000 Baht, single and a Bachelor’s degree level of education. The frequency of seeing 
billboard media for personal cars more than seven times per day and the billboards were located where 
the outdoor media would be the most visible: by the roadside and on footpaths, on express routes and 
commercial and residential buildings, transportation facilities and public transport, respectively. The 
hypothesis testing found that the demographical characteristics consisted of different status, income and 
education levels. There were different decisions to purchase personal cars among Generation Y 
consumers in in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05, their media 
exposure behavior consisted of interest in and recognition of advertising media. The interest in lifestyle 
patterns influence the purchasing decisions of members of Generation Y on personal cars in the Bangkok 
metropolitan area. 
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บทน า 
  ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีอยู่ที่ 4% มีปัจจัยภายทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลในระยะยาวต่อภาคธุรกิจและการลงทุนเกี่ยวกับระบบคมนาคมและระบบโทรคมนาคมรวมไปถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยที่เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อโฆษณาเป็นอย่าง
มากซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ส่วนบุคคลมียอดขายรถยนต์มีการเติบโตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจรายงานสถิติการขาย
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งยอดขายลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะที่สื่อโฆษณานอกบ้านเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้น
เนื่องจากว่าจ านวนการพบเห็นของผู้โภคจ านวนมากมีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์และความถี่สูงมีรูปแบบการพัฒนาในเรื่อง
ของการน าเสนอท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อเกิดความน่าสนใจและดึงดูดมากข้ึนเสริมด้วยเทคโนโลยีที่เข้าเสริมมีการพัฒนาช่องทาง
สื่อโฆษณานอกบ้านการตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing จากข้อมูลรายงานของ “นีลเส็น ประเทศไทย” 
(Masterad,2562)  ได้รายงานถึงการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่า            
มีเงินลงทุนรวม 50,702 ล้านบาท ติดลบ 2% โดยสื่อโฆษณานอกบ้านมีการใช้งบโฆษณา 3,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.32%              
ที่ประกอบไปด้วย สื่อเคลื่อนที่มีมูลค่า 3,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% ส่วนสื่อในห้างฯ 514 ล้านบาททรงตัว และ           
สื่อดิจิทัล 302  ล้านบาท ดังนั้นจึงท าให้เห็นว่าป้ายสื่อโฆษณานั้นมีการเติบโต กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ได้รับความสนใจ 
จากนักการตลาดเป็นอย่างมากแต่พบว่าส่วนมากคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าโฆษณาออนไลน์นั้นเป็นการรบกวนจึงท าให้ส่วนใหญ่             
ต่างตั้งโปรแกรมปิดกั้นโฆษณา (Ad Block) การโฆษณาและสื่อนอกบ้าน Out Of Home Media (OOH)เป็นทางเลือกที่ดี
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เหมาะส าหรับกลุ่มคนรุ่นนี้ต้องการหาประสบการณ์จริงจากการมองเห็นและสัมผัสได้  
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ป้ายสื่อโฆษณาแบบดิจิตอลนั้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา 
ประกอบด้วย ความถี่ในการพบเห็น ความสนใจต่อสื่อโฆษณา การจดจ าสื่อโฆษณา สถานที่ที่พบเห็นสื่อโฆษณา และมุ่งเน้น
ศึกษาทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น โดยเลือกศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ประกอบด้วย ความถี่ในการพบเห็น ความสนใจต่อสื่อโฆษณา                      
การจดจ าสื่อโฆษณา สถานที่ที่พบเห็นสื่อกลางแจ้ง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มผู้บริโภค                
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ความสนใจ ด้านความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อ               
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลที่เปิดรับสื่อโฆษณาของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาชีพ รายได้ 
สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน  

2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ประกอบด้วย ความถี่ในการพบเห็น ความสนใจต่อสื่อโฆษณา การจดจ าสื่อ
โฆษณา สถานที่ที่พบเห็นสื่อกลางแจ้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y                         
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กล่าวว่า หลักด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย  เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจ านวนสมาชิก ซึ่งหลักการประชากรศาสตร์สามารถ 
ใช้ในการแยกความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้ 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Klapper 1960 (อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554) การ
เลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกเปิดรับสื่อ การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) 
บุคคลจะเลือกตามความเห็นความสนใจส่วน  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
ผู้รับสารอาจมีการตีความตามความเข้าใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ และการเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือก
จดจ าสื่อหรือข้อมูลข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับความสนใจ ความต้องการ ของตนเอง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของผู้บริโภคที่แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลนับว่าเกี่ยวข้องกับลักษณะของบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ครอบครัว           
กลุ่มอ้างอิง ชนช้ันทางสังคมวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมย่อย 
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  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ  Kotler (2016) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย                
5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) ผู้บริโภคให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหา การ
ค้นหาข้อมูล (Information Search)เริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่ม เติม การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
กระบวนการประเมินทางเลือกนั้นข้ึนอยู่กับผู้บริโภคแต่ละคน การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ประเมินทางเลือกจนได้
ผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นจะเกิดความตั้งใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)หลังการซื้อ
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มากกว่าสิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวัง  
  ความเป็นมาและแนวโน้มของสื่อโฆษณานอกบ้าน  สื่อโฆษณาป้ายดิจิตอลนอกบ้านคือการน าเทคโนโลยี 
(Technology) และ อุปกรณ์ (Devices) เข้ามาท าให้สื่อ Out Of Home Media (OOH) จึงเป็นการสร้างสรรค์สื่อและมีการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two-Way-Communication) เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคในลักษณะการสื่อสารแบบระหว่างบุคคล              
(One-On-One) ด้วยการน าเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality) เทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูลแบบไร้สายด้วยคลื่นความถี่ในระยะใกล้ (Near Field Communication) (Marketingoops, 2015) 
  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาในปัจจบุันจากรายงานของนีลเส็น (ประเทศไทย) ได้รายงานถึงการใช้งบ
โฆษณาผ่านสื่อช่วง 6 เดือนแรก ตั้งแต่ ม.ค. -มิ.ย. 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่า มีเม็ดเงินรวม 
50,702 ล้านบาท ติดลบ 2% โดยสื่อโฆษณาที่มีการเติบโต ได้แก่  สื่อนอกบ้าน มีการใช้งบโฆษณา 3,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1.32% , สื่อเคลื่อนที่ 3,147  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 6.07%  ส่วนสื่อในห้างฯ  514  ล้านบาท  ทรงตัว และสื่อดิจิทัล มีเม็ดเงิน
โฆษณาอยู่ราว 302  ล้านบาท (Masterad, 2562) 
 กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ได้รับความสนใจจากกลุ่มแบรนด์และเอเยนซีโดยพบว่า 
60% ของคนกลุ่มนี้ รู้สึกว่าโฆษณาออนไลน์ (Online) นั้นเป็นการรบกวนกับรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงท าให้ส่วนใหญ่ต่างตั้ง
โปรแกรมปิดกั้นโฆษณา (Ad Block) บนอุปกรณ์ดิจิตอล ของตัวเองเพื่อให้การใช้สื่อออนไลน์ (Online Media)ไม่มีโฆษณา
ขึ้นมาคั่นกลางซึ่งสถานการณ์นี้ท าให้แบรนด์ และอุตสาหกรรมโฆษณาต้องหาช่องทางที่จะสามารถสร้างความสนใจของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ได้  สิ่ งที่พบคือ สื่อนอกบ้าน Out Of Home Media (OOH) เพราะกลุ่มคนรุ่นนี้ต้องการหา
ประสบการณ์จริงจากการมองเห็นและสัมผัสได้ ดังนั้นสื่อ Out Of Home Media (OOH) ที่ธุรกิจมีความสนใจโฆษณา 
(Siwarotemarketeer, 2018) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่เคยเปิดรับสื่อโฆษณาและตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่เคยเปิดรับสื่อโฆษณาและตัดสินใจซือ้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณ เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2558, 28) และได้ก าหนดค่าความ
เช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และได้เพิ่มอีกจ านวน 15 คน           
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 400 คน 
  วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีดังนี้  เขตวัฒนา เขตคลองเตย             
เขตปทุมวัน เขตสาทร และเขตจตุจักร ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Center Business District)  
(Forbesthailand, 2019; Marketingoops, 2015; Posttoday, 2560) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota 
Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน เลือกตัวอย่างจากเขตที่สุ่มได้จากขั้นตอนที่ 1 เขตละ 80 คน 
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สุดท้ายการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคในเขต
วัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน เขตสาทร และเขตจตุจักร ตามล าดับ 
  เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  โดยการออกแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยเป็นข้อค าถาม
แบ บ ค าต อบ ห ลายตั ว เลื อ ก  (Multiple Choices)  โด ย ให้ ผู้ บ ริ โภ ค เจ เน อ เร ช่ั น  Y เลื อ ก ต อบ เพี ย งข้ อ เดี ย ว  
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณามีทั้งหมดจ านวน 4 ข้อ ความถี่ในการพบเห็น               
ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) ความสนใจต่อสื่อโฆษณา ลักษณะค าถามแบบความหมายที่ตรงข้ามกัน 
(Semantic Difference Scale) การจดจ าสื่อโฆษณาลักษณะค าถามแบบความหมายที่ตรงข้ามกัน (Semantic Difference 
Scale) และ สถานท่ีที่พบเห็นสื่อกลางแจ้ง ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  ส่วนที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question)               
มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
  ส่วนที่ 4 ด้านการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะค าถาม
แบบมาตราวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้   
  1. ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในก าหนดขอบเขต 
  2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม เพื่อสร้างแบบสอบถามโดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นิยามศัพท์ 
และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี ้ 
  3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยอ้างอิงกับกรอบแนวคิดการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา 
รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจซื้อ 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ในการปรับปรุง แก้ไข              
มีความถูกต้องของส านวนภาษา เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่มีข้อความตรงตามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 คน แล้วน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha Coefficient ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558)  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีจ านวน 400 ชุด 
และน าข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตมีที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อรถยนต์ส่ วนบุคคลของผู้บริ โภคเจนเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร   
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 
บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล บทความทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าการศึกษา รวมทั้งให้ผลการศึกษาครั้งน้ีได้รับประโยชน์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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  การจัดกระท าข้อมูล 
  1. ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ (Pre - test) และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามพร้อม
ตรวจสอบความเช่ือมั่ น  (Validity) ด้ วยวิธีสั มประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
  2. น าแบบสอบถามที่ผ่านแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ออกเก็บข้อมูลจริง 
  3. น าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ (Editing) จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง สมบูรณ์ มาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้ (Coding) 
  4. น าข้อมูลที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการประมวลผลข้อมูลตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y  ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยแจกแจงเป็นความถี่  (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าค่าที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี้ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ได้แก่ ประกอบด้วย เพศ อาชีพ รายได้ 
สภานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ Independent 
Sample t-test และ One-way Analysis of Variance ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ประกอบด้วย ความถี่ในการพบเห็น ความสนใจต่อสื่อโฆษณา 
การจดจ าสื่อโฆษณา สถานที่ที่พบเห็นสื่อกลางแจ้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y  
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติ Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance ในการทดสอบ
สมมติฐานและใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression) 

สมมติฐานข้อที ่3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression) 
 

ผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นเพศหญิง จ านวน                 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50                   
มีรายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 สถานะโสด จ านวน 265 คน ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50  
  2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ส่วนใหญ่ด้านความถี่ในการพบเห็น ผู้บริโภค                 
เจเนอเรช่ัน Y ส่วนใหญ่พบเห็นป้ายสื่อโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคล มากกว่า 7 ครั้งขึ้นไปต่อวัน จ านวน 158 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจต่อสื่อป้ายโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคลและเนื้อหาและรูปแบบการ
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น าเสนอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 การจดจ าาสื่อป้ายโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคล
โดยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และการจดจ าสินค้าในสื่อโฆษณาได้มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 การจดจ าสื่อโฆษณาโดยรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง                
ส่วนใหญ่พบเห็นป้ายสื่อโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคลบนริมถนนหรือฟุตบาท จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 
  3. รูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ด้านกิจกรรม ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.14  ด้านความสนใจ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ  โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71  และด้านความคิดเห็น 
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น  โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย                
อยู่ท่ี 4.04  
  4.การตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y              
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ท่านตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพราะหลังจากเปิดรับสื่อโฆษณาได้ท าการค้นหาข้อมูลและตั ดสินใจซื้อ ,ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์             
ส่วนบุคคลเพราะช่ืนชอบในตราสินค้า และท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพราะชอบโฆษณา และผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y  
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.11 3.91 และ 3.81 ตามล าดับ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อาชีพ รายได้  สภานภาพ และระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่ างกัน   
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีเพศ และอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภค               
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภค         
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีรายได้แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภค                   
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล           
น้อยกว่าผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท รายได้ 35,001 - 45,000 บาท และรายได้มากกว่า              
45,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีน้อยกว่าปริญญาตรี และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ประกอบด้วย ความถี่ในการพบเห็น ความสนใจต่อสื่อโฆษณา 
การจดจ าสื่อโฆษณา และสถานที่ที่พบเห็นสื่อกลางแจ้งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค                
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีความถี่ในการพบเห็นแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความถี่ในการพบเห็นที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล          
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ด้านความสนใจต่อสื่อโฆษณา การจดจ าสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านความสนใจและการจดจ าสื่อโฆษณามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขต
กรุงเทพมหานครน าผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อาชีพ รายได้ สภานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  ด้านเพศ พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์              
ส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากสื่อโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับทุกเพศ
สามารถเลือกรับชมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัชชา จันทราเพ็ญ 
(2555) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและการรับรู้สื่อโฆษณาติดภายนอกรถโดยสารประจ าทางที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้า
และบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเพทมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการซื้อสินค้าและบริการหลังจาก
ที่พบเห็นสื่อโฆษณาติดภายนอกรถโดยสารประจ าทาง ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ปัจจุบันความแตกต่างด้านบทบาทหน้าที่ตามเพศ
น้อยลง ผู้หญิงในปัจจุบันท างานนอกบ้านมากข้ึนกว่าเมื่อก่อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิภา สุขสุสาสน์ (2559) ศึกษา
เรื่องการเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลและความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลไม่แตกต่างกัน  
  ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี การตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากความต้องการซื้อรถยนต์สว่นบุคคลจะเกิดจาก
คนท่ีมีสถานภาพโสดมากกว่าเนื่องจากไม่มีภาระด้านการเงินท่ีจ าเป็นต้องใช้ภายในครอบครัวท าให้สามารถตัดสินใจซื้อรถยนต์
ส่วนบุคคลได้ง่ายมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ กิจวรเกียรติ (2558) ศึกษาเรื่อง สื่อโฆษณาที่ติดภายนอก              
ในระบบขนส่งมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภค
ที่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/               
อยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันแล้ว ย่อมมีการสร้างรากฐานความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด ซึ่งผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับกิจกรรมสังสรรค์ สันทนาการมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
  ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมี การตัดสินใจซื้อรถยนต์               
ส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้อง              
กับอาชีพ โดยจะสอดคล้องกับความต้ องการหรือความสนใจ เกี่ ย วกับรถยนต์  ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ                       
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ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ (2561) เรื่อง ทัศนคติและการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า อาชีพ             
ที่แตกต่างกันมีทัศคติของผู้โดยสารต่อสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีที
เอสสามารถสื่อสารให้ผู้ใช้บริการทุกคนเข้าใจและจดจาไดง่้าย ดังจะเห็นว่าสื่อโฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่มจึงท าให้
ไม่เกิดความแตกต่างกับทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอส 
  ด้านรายได้ พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากรายได้เป็นตัวบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินในการตดัสินใจ
ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลโดยมกีารตดัสนิซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากความพร้อมด้านฐานเงินเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้ งใจซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน
โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย40,001 บาทขึ้นไปมีความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยที่สูง จะมี
ก าลังในการซื้อสินค้าที่มากกว่า และมีการตัดสินใจซื้อที่ง่ายกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ Gülmez 
(2010) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการโฆษณากลางแจ้งที่มีต่อผู้บริโภค พบว่าระดับรายได้และโฆษณากลางแจ้ง ปัจจัยความ
แตกต่างและปัจจัยการแจ้งและโน้มน้าวผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของความแตกต่างระบุว่าผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y 
ที่มีรายได้น้อยไม่สังเกตเห็นโฆษณากลางแจ้งมาก 
  ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ในช่วง               
เจเนอเรช่ัน Y  ช่ืนชอบสินค้าและบริการใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับ รูปแบบการด าเนินชีวิต(Lifestyle) ดังนั้น ต้องการ
ลักษณะที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถ โดยให้ความส าคัญกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และตัวของพวกเขา
เองมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา สมานสุข (2554) ศึกษาเรื่องการรับรู้และทัศนคติทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีะดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้านจ านวนครั้งในการซื้อต่อเดือน ด้านจ านวนเงินในการซื้อ
สินค้าและบริการ ด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษตอนปลายปวช.ปวส. หลังจาก
การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระตับปวส.
อนุปริญญาและปริญญาตรี 
  สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ประกอบด้วย ความถี่ในการพบเห็น ความสนใจต่อสื่อโฆษณา 
การจดจ าสื่อโฆษณา และสถานท่ีที่พบเห็นสื่อกลางแจ้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านความถี่ในการพบเห็น พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่มีความถี่ในการพบเห็นแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากมีการพบเห็นบ่อยสามารถท าให้เกิดความสนใจ
และจดจ าได้ซึ่งน าไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
ซึ่งกล่าวไว้ว่า สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา ความพยายามของพนักงานขาย การสร้าง
ความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิภา สุขสุสาสน์ (2559) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภท
ดิจิตอลและความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มี
ระดับความถี่ในการเปิดรับสื่อ มากกว่า 6 ครั้ง/วันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการน าเสนอข้อมูลที่มีความครบถ้วนชัดเจนท าให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สโรบล เตือนจิตต์ (2561) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีการพบเห็นโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอย่อมจะเป็นปัจจัยเบื้องต้น
ที่จะน าไปสู่ความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านความสนใจต่อสื่อโฆษณา พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจต่อสื่อป้ายโฆษณา
รถยนต์ส่วนบุคคลและเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แสดง
ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจกับป้ายโฆษณาเมื่อพบเห็นด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจเรื่องของสินค้าและบริการของรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รูปแบบการน าเสนอแบบใหม่ที่เป็นแบบดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ (2561) ศึกษาเรื่อง 
ทัศนคติและการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่ามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องมาจากผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้ าบีทีเอส พบว่า            
พรีเซ็นเตอร์มีส่วนช่วยให้มีความสนใจในสื่อโฆษณาที่ปรากฎบนรถไฟฟ้าบีทีเอสสีสันสวยงามและความโด่ดเด่นของสื่อโฆษณา  
  ด้านการจดจ าต่อสื่อโฆษณา พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาด้านการจดจ าสื่อโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y สามารถจดจ าสื่อป้ายโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคลและยังจดจ าสินค้าในสื่อโฆษณาได้
เนื่องจากว่าการน าเสนอโดยสินค้าหรือแบรนด ์การออกแบบให้สามารถจดจ าได้ง่ายจากข้อความ ภาพ สีสัน เสียง ท าให้เปิดรับ
ความสนใจและสามารถจดจ าได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ (2561)  ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
และการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า             
บีทีเอส ด้านการเลือกจดจ า พบว่า สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอสมีส่วนช่วยให้สมารถดจ าพรีเซ็นเตอร์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า  
บีทีเอสมีส่วนช่วยให้สามาถจดจ ารูปภาพสินค้าและบริการ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอสมีส่วนช่วยให้สามารถจดจ าโลโก้             
ตราสินค้าและบริการ 
  ด้านสถานที่ที่พบเห็นสื่อกลางแจ้ง พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y พบเห็นป้ายสื่อโฆษณาจากสถานที่ที่พบเห็นสื่อ
กลางแจ้ง ริมถนน หรือเส้นทางด่วนพิเศษ  หรือตึกอาคาร/ที่อยู่อาศัย และสถานขนส่ง/พาหนะขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกัน
โดยมาจากในปัจจุบันมีการเดินทางมากขึ้นโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะท าให้มีโอกาสได้พบเห็นป้ายสื่อโฆษณา
สามารถจดจ าและเกิดความสนจจากการพบเห็นบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิภา สุขสุสาสน์ (2559) ศึกษาเรื่อง              
การเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลและความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการพบเห็นสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัล 5–6 วันต่อสัปดาห์ โดยให้ความสนใจต่อ            
สื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลโดยดูเฉพาะภาพโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีการจดจ าสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลจาก 
พรีเซนเตอร์ได้มากที่สุด นอกจากน้ี ภาพโฆษณาของสินค้าหรือบริการจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดตาหรือดึงดูดใจผู้พบเห็น และผู้พบ
เห็นจะจดจ าพรีเซนเตอร์ได้มากท่ีสุดด้วยเพราะสินค้าส่วนใหญ่จะเลือกใช้ดาราที่มีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์การโฆษณาสินค้า 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดภาพจ าได้อย่างรวดเร็วแก่ผู้บริโภคที่พบเห็นสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิทัลของสินค้านั้น ๆ 
  สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อรถยนต์                
ส่วนบุคคลเนื่องจากผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y มีความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคลในการออกแบบหรือความนิยมของ
สังคมไทยที่มีรถยนต์เป็นพื้นฐาน ช่ืนชอบในการดูแลรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์  ความรู้ทั่วไปของรถยนต์ โปรโมช่ัน
ส่งเสริมการขาย เทคโนโลยีทีทันสมัย นวัตกรรมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิภา                      
สุขสุสาสน์ (2559) ศึกษาเรื่องสื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถประจ าทางในระบบขนส่งมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจและความคิดเห็น มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายได้ร้อยละ 24.6 โดยพบว่า 
คนวัยหนุ่มสาวก็ชอบหรือสนใจเรื่องแฟช่ัน ส่วนผู้ใหญ่วัยท างานก็ชอบเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีความนิยมต่างกันไป
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ตามความสนใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ กิจวรเกียรติ (2558) ศึกษาเรื่องสื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถประจ าทาง
ในระบบขนส่งมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านความสนใจและความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ พบว่าความสนใจ              
แต่ละคนจะแตกต่างกันไป แต่ละช่วงอายุของแต่ละคนก็มีผลต่อความนิยมชมชอบ  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขต

กรุงเทพมหานครมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1. ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเพศหญิงที่มีการตัดสินใจซื้อโดยประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในนะดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y นี้เป็นส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลโดยผู้ประกอบการมีการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y ที่ให้ความส าคัญกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และ 
ตัวของพวกเขาเองมากกว่า ต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องเวลากลุ่มคน Gen Y จะใช้อารมณ์เพื่อเลือกสรรสินค้าเหมาะกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต(Lifestyle) 
  2. ผู้ประกอบผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลควรมีการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี การน าเอา
โทรศัพท์มือถือมาท างานกับNear Field Communication เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ เป็นการสื่อสาร
โดยตรงกับบุคคล หรือรูปแบบการโฆษณาที่อาศัยเทคโนโลยีมาจับท่าทางและแสดงผลผ่านจอภาพในรูปแบบท่ีต้องการท าให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้นโดยเพิ่มเติมการใช้พรีเซนเตอร์อย่าง ดารานักแสดงหรือบุคคลที่มีอิทธิพลเข้ามา โดยปัจจุบันความถี่         
ในการพบเห็นสื่อโฆษณานอกบ้านของกลุ่มสินค้ารถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 7 ครั้งขึ้นไปต่อวันและผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y 
สามารถจดจ าเนื้อหาและสินค้าได้ โดยสื่อนอกบ้านมุ่งเน้นไปยังสถานที่บนริมถนนหรื อฟุตบาท รองลงมาคือ เส้นทาง                
ด่วนพิเศษ 
  3. ผู้ประกอบการสื่อโฆษณา ควรมีการสร้างกิจกรรมโดยน าเทคโนโลยีต่างๆ สร้างการตอบโต้ ( Interactive) เข้ามา
เสริม ขณะเดียวกันหากมีผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) โดยเฉพาะบนสังคมออนไลน์ (Social Media) จะท าให้
กิจกรรมดึงดูดมากข้ึนและเพิ่มองค์ประกอบเพื่อกระตุ้น ให้พวกเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรม ซึ่งสามารถท าออกมาในรูปแบบป้าย
หรือการท ากราฟฟิกแบบเรื่องราวตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณาโปรโมช่ันการส่งเสริมการขายรถยนต์ส่วนบุคคล โฆษณา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์อย่างกล้องติดรถยนต์ เซนเซอร์และอื่นๆ โฆษณาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอย่างชุดแต่งรถยนต์ และ
โฆษณาเกี่ยวกับประกันหรือบริการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่า นั้น                     
ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาที่ขยายพื้นที่ไปยังปริมณฑลให้ผลการศึกษามีความละเอียดและครอบคลุม  
  2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วงประชากรศาสตร์อื่นและน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ทางารตลาด จะสามารถเพิ่มจ านวนกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ ๆ ได้เพิ่มมากข้ึน 
  3. ควรมีการศึกษาเรื่องอื่น ๆ เช่น ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน Y เพิ่มเติมเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดต่อไปได้ 
  4.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลมากข้ึน 
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