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The purpose of this research is to study the lifestyles and marketing mix in
relation to purchasing decisions of Honda Civic cars in the Bangkok metropolitan area. The
sample consisted of four hundred consumers who use or interested to purchase of Honda
Civic in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used for data collection and the
statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The
statistical hypothesis testing included a t-test, One-Way Analysis of Variance and the Pearson
product moment correlation coefficient. The results of the research showed that most of the
samples were female, aged between 26-35, single, graduated with a Bachelor’s degree and
employees of private companies with monthly income of less than 30,000 Baht. The overall
marketing mix factors were at a high level and an average of 4.06, overall lifestyles factors
were at a high level and an average of 3.95 and overall purchasing decisions of Honda Civic
cars were at a high level and an average of 3.92. The results of hypotheses testing were as
follows: consumers of a different gender, age, status, educational level, occupation and
income decided to purchase Honda Civic cars differently. The marketing mix factors included
product, price, place, promotion, people, physical evidence and process related to
purchasing decisions of Honda Civic cars with a statistically significant level of 0.01, and the
correlation was at a moderate level in the same direction. The lifestyle factors including
activities, interest and opinions related to the purchasing decisions of Honda Civic cars at a
statistically significant level of 0.01 and the correlation was at a low level in the same direction.

Keyword : Marketing Mix, Lifestyles, Purchasing Decisions
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จ จุบัน การเดิน ทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากจะต้ องอาศัยการเดิน ทางด้ วยรถ
โดยสารสาธารณะแล้ ว การเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคลก็เป็ นที่นิยมมากในปั จจุบัน เพราะมี
ความสะดวกสบายมากกว่าการเดินทางด้ วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากการอาศัยอยู่ของคน
เมืองในปั จจุบัน มีการขยายตัวออกไปนอกเมือง ทาให้ ไม่สะดวกในการเดินทางด้ วยรถโดยสาร
สาธารณะ และปั ญหาที่ผ้ โู ดยสารจะต้ องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็ นการยืนรอรถโดยสารสาธารณะที่นาน
จ านวนที่ นั่ ง ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ความไม่ ไ ด้ ม าตรฐานของขนส่ ง ที่ ท าให้ ผู้ โดยสารไม่ ไ ด้ รั บ ความ
สะดวกสบาย การซื ้อรถยนต์จึงเป็ นทางเลือกที่ผ้ บู ริ โภค ซื ้อมาเพื่อตอบสนองความต้ องการ ความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ในการเดินทางของตนเอง และรถยนต์ยังเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึง
รูปแบบของการใช้ ชีวิต รสนิยม ความเป็ นตัวเองอีกด้ วย
ฮอนด้ า ซีวิคเป็ นรถยนต์ที่ได้ รับการชื่นชอบจากผู้บริ โภคในประเทศไทยมานานกว่า 47 ปี
โดยได้ รับ การพัฒ นามาตลอดตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2515 จนถึ ง พ.ศ. 2559 ฮอนด้ า ซี วิค รุ่ น ที่ 10 ได้
เปิ ดตัวในประเทศไทย หลังจากการเปิ ดตัวฮอนด้ า ซีวิค ตัวรถยนต์ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภค
อย่ า งมาก เนื่ อ งจากการออกแบบภายนอกและภายในที่ ทัน สมั ย ห้ อ งโดยสารที่ ก ว้ า งขวาง
เครื่ อ งยนต์ แ ละสมรรถนะในการขั บ ขี่ ที่ ดี และเทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ค อยอ านวยความ
สะดวกสบายแก่ผ้ ทู ี่ขับขี่ (อาคม รวมสุวรรณ, 2561) แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันกันในตลาดกลุ่ม
รถยนต์โดยสารขนาดกลาง หรื อที่เรี ยกกันว่า C Segment นัน้ เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่าง
ดุเดื อด เพราะเป็ นรถยนต์ ที่ มี ขนาดไม่ ใหญ่ และไม่ เล็ ก จนเกิน ไป เหมาะกับ เป็ นรถครอบครั ว
สมรรถนะในการขับขี่ท่ีดีตอบโจทย์กับผู้บริ โภคทัว่ ไป รูปลักษณ์ ที่ดูทนั สมัย และราคาที่จับต้ องได้
ดังนัน้ ในรถกลุ่มนีจ้ ึงมีผ้ ูประกอบการหลายราย ที่ส่งรถยนต์ของค่ายตัวเองลงไปแข่งขันเพื่อส่วน
แบ่งทางการตลาด(Autospinn, 2562) ผู้ประกอบการที่มีรถยนต์กลุ่มนีอ้ ยู่ในตลาด ได้ แก่ ฮอนด้ า
มาสด้ า โตโยต้ า นิสสัน เอ็มจี ฟอร์ ด และเชฟโรเลต ในบรรดาผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ทงั ้ 7 ราย
ผู้นาตลาดของรถโดยสารขนาดกลางมีอยู่ 3 บริษัท ได้ แก่ ฮอนด้ า โตโยต้ าและมาสด้ า ที่แข่งขันกัน
ในด้ านยอดขายกันมาโดยตลอด (Headlight magazine, 2562) โดยปลายปี 2562 ทางรถยนต์
ค่ ายคู่แ ข่ ง ได้ อ อก โตโยต้ า อัล ติ ส และมาสด้ า 3 รุ่ น ปรับ โฉมใหม่ อ อกมาเพื่ อ แข่ ง ขัน ในตลาด
(วรัญญู ยอดพรหม, 2562) ทางนักการตลาดต้ องวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ แข่งขันกับรถยนต์โฉม
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ใหม่ของคู่แข่ง เพราะฮอนด้ าซีวิค รุ่นที่ 10 อยู่ในปลายอายุตลาดแล้ ว ถ้ าไม่มีการทาตลาดหรือวาง
กลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้ า อาจทาให้ ยอดขายลดลง และเสียอันดับและส่วนแบ่งทางการตลาดได้
ยอดขายรถยนต์ โดยสารขนาดกลาง
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ภาพประกอบ 1 ยอดขายรถยนต์โดยสารขนาดกลาง (C segment) ของปี 2561
ที่มา : Headlight magazine
ทางบริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องวางแผนกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับคู่แข่งขัน ยิ่งวางกลยุทธ์ ได้ รวดเร็ ว
มากเท่าไร ความเสียหายก็จะน้ อยลงเท่านัน้ ทางบริษัทต้ องคิดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อไม่ให้ เสียยอดขาย
โดยส่วนประสมทางการตลาดบริ การถือว่าเป็ นอีกกลยุทธ์ หนึ่งที่ทางค่ายรถยนต์ฮอนด้ าสามารถ
นามาปรับเป็ นกลยุทธ์ เพื่อแก้ ปัญหาได้ เพราะนอกจาก ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดแล้ วด้ านบุคลากร กระบวนการ และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ก็
เป็ นกลยุทธ์ ในเรื่ องของงานบริ การที่ศูนย์บริ การรถยนต์ต้องมีทุกศูนย์ เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความ
ประทับใจในการให้ บริ การ และเกิดการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ นอกจากนัน้ รูปแบบการดาเนินชีวิตก็
เป็ นอีกเหตุผลของผู้บริโภค เพราะทางนักการตลาดจาเป็ นต้ องศึกษาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่า ลูก
ค้ าฮอนด้ าซี วิค มี การดาเนิ นชี วิตในด้ านกิจ กรรม ความสนใจ และความคิดเห็นอย่างไร เพื่ อที่
นักการตลาดจะได้ วางกลยุทธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจซื ้อใน
ที่สดุ
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จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึ ง มี ค วามสนใจศึกษา รู ป แบบการดาเนิ นชี วิ ตและส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นข้ อมูลในการวางแผนพัฒนาสินค้ าและการบริ การ และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาบริ การหลังการขาย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูบริ โภค และนาข้ อมูลที่ได้ มาทาการ
ปรับปรุงในด้ านของการวางแผนบริหารทางการตลาด เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
กลุม่ ผู้บริโภค
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ ที่มี ความสัม พันธ์ กับ การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮ อนด้ า ซีวิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และด้ าน
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและผู้ผลิตทราบว่ามีปัจจัย ใดที่ผ้ บู ริ โภคนามาใช้ ประกอบในการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและผู้ผลิต นาผลการวิจยั ครัง้ นี ้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค
3. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและผู้ผลิตนาไปพัฒนากลยุทธ์การตลาด และวางแผนการตลาด
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค
4. เพื่อให้ กลุ่มงานวิจยั นางานวิจัยไปพัฒนาเพื่อต่อยอดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยี่ห้อ
ฮอนด้ าต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มุ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ใช้ หรื อสนใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ หรื อสนใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Non – Probability) ดังนัน้ จึง
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) คานวณหาตัวอย่างที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 5% จะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ราย
และเพิ่มเติมอีก 15 ราย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดังกลุ่มตัวอย่างสาหรับการ
วิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 ราย โดยใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธี
จับ ฉลากเลื อ กแบบไม่ ใส่ คื น จากจ านวนศูน ย์ ตัว แทนจ าหน่ า ยฮอนด้ า ทั ง้ หมด 54 สาขาใน
กรุ งเทพมหานคร (บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด , 2563) โดยผลการจับฉลาก
เพื่อนามาเป็ นตัวแทนในการเก็บข้ อมูลได้ จานวน 10 ศูนย์ตวั แทนจาหน่าย ได้ ดงั ต่อไปนี ้ ศูนย์เมโทร
ฮอนด้ าสายไหม 72 ศูนย์ฮอนด้ าศรี อยุธยา ศูนย์ซัมมิทฮอนด้ าพัฒ นาการ ศูนย์นคริ นทร์ ฮอนด้ า
คาร์ ส์ ศูนย์ฮอนด้ าพระราม 9 ศูนย์ยูไนเต็ดฮอนด้ า ศูนย์พระราม 3 ฮอนด้ า สาขาหัวลาโพง ศูนย์
ฮอนด้ าตลิ่งชัน่ ศูนย์วีกรุ๊ปฮอนด้ า สาขาหนองแขม ศูนย์เพชรบุรีตดั ใหม่ฮอนด้ า
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนด
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ตามขันตอนที
้
่ 1 แบบสอบถามมีจานวนทังหมด
้
400 ชุด แบ่ง
แต่ละที่ได้ จานวน 40 ชุดต่อศูนย์ตวั แทนจาหน่าย
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ตาราง 1 แสดงรายชื่อศูนย์ตวั แทนจาหน่ายในกรุ งเทพมหานครและจานวนชุดแบบสอบถาม
ศูนย์ตวั แทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร

จานวนชุดแบบสอบถาม

ศูนย์เมโทรฮอนด้ าสายไหม 72
ศูนย์ฮอนด้ าศรี อยุธยา
ศูนย์ซมั มิทฮอนด้ าพัฒนาการ
ศูนย์นครินทร์ ฮอนด้ าคาร์ ส์
ศูนย์ฮอนด้ าพระราม 9
ศูนย์ยไู นเต็ดฮอนด้ า
ศูนย์พระราม 3 ฮอนด้ า สาขาหัวลาโพง
ศูนย์ฮอนด้ าตลิ่งชัน่
ศูนย์วีกรุ๊ปฮอนด้ า สาขาหนองแขม
ศูนย์เพชรบุรีตดั ใหม่ฮอนด้ า
รวมทังสิ
้ ้น

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

ขันตอนที
้
่ 3 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บ
แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ และนาไปเก็บข้ อมูลในศูนย์ตวั แทนจาหน่าย ตามที่กาหนดไว้ ในขันตอนที
้
่
2 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเก็บข้ อมูลตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ ในแต่ละศูนย์ ตัวแทน
จาหน่าย และจะแจกแบบสอบถามให้ กับบุคคลทั่วไปที่สนใจหรื อใช้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค จนครบ
จานวน 400 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 ต่ากว่า 25 ปี
1.1.2.2 26 - 35 ปี
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1.1.2.3 36 - 45 ปี
1.1.2.4 46 - 55 ปี
1.1.2.5 56 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส
1.1.3.3 แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง / หม้ าย
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
1.1.5.4 พ่อบ้ าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
1.1.5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ….)
1.1.6 รายได้
1.1.6.1 น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท
1.1.6.2 30,001 – 40,000 บาท
1.1.6.3 40,001 – 50,000 บาท
1.1.6.4 50,001 บาทขึ้นไป
1.2 ส่วนประสมทางการตลาด
1.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้ านราคา
1.2.3 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
1.2.4 ด้ านการส่งเสริมการตลาด
1.2.5 ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
1.2.6 ด้ านลักษณะทางกายภาพ
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1.2.7 ด้ านกระบวนการ
1.3 รูปแบบการดาเนินชีวิต
1.3.1 ด้ านกิจกรรม
1.3.2 ด้ านความสนใจ
1.3.3 ด้ านความคิดเห็น
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮ อนด้ า ซี วิค
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. รถยนต์ ฮอนด้ า ซี วิ ค หมายถึ ง รถยนต์ โ ดยสารส่ ว นบุ ค คล ไม่ เกิ น 7 ที่ นั่ ง มี
เครื่องยนต์ขนาด 1,500 ซีซี เทอร์ โบ และ เครื่องยนต์ 1,800 ซีซี
2. รถยนต์ โดยสารขนาดกลาง (C Segment) หมายถึง รถโดยสายที่มี ขนาดไม่เล็ก
และไม่ใหญ่ เกิน เหมาะสาหรับใช้ ในครอบครัวและบริ ษัทต่างๆ มีเครื่ องยนต์ขนาด 1,500 ซีซี ถึง
2,000 ซีซี
3. ผู้บริ โภค หมายถึง ผู้ที่ใช้ รถยนต์และผู้ที่กาลังสนใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ า รุ่นซีวิค ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การตั ด สิ น ใจซื อ้ หมายถึ ง การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ ห้ อ ฮอนด้ า รุ่ น ซี วิค ของผู้ ที่
ครอบครองอยู่และผู้ที่กาลังจะตัดสินใจซื ้อในอนาคต
5. ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคที่ใช้
และผู้ที่กาลังตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ า รุ่นซีวิค ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
6. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยในด้ านต่างๆที่กระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจ
ซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ า รุ่นซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่
6.1 ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ หมายถึง ความชอบ ความคิดเห็น และการใช้ เหตุผล ในการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ในเรื่อง รูปลักษณ์และสีของรถ สมรรถนะของเครื่ องยนต์ ความกว้ างและความ
สะดวกสบายของห้ องโดยสาร ความประหยัดพลังงาน คุณภาพวัสดุของรถ อุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวกภายในรถ และคุณค่าตราสินค้ าของรถยนต์
6.2 ด้ านราคา หมายถึง ความคิดเห็น และการใช้ เหตุผล ในการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ในเรื่ อง ราคารถยนต์ที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไป การขายต่อแก่บุคคลอื่นเมื่อเราไม่ใช้ รถแล้ วได้
ราคาที่ดี และค่าบารุงรักษากับอะไหล่ไม่แพง
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6.3 ด้ านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย หมายถึ ง การใช้ เหตุผ ล ความชอบ และความ
คิดเห็น ในการตัดสินใจซื ้อในเรื่ อง จานวนสาขามีมากพอ การกระจายของสาขามีทวั่ ประเทศไทย
หรือไม่ และทาเลที่ตงสะดวกสบายต่
ั้
อการไปรับชมและนารถเข้ าศูนย์บริการได้ ง่าย
6.4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด หมายถึ ง การใช้ เหตุผล ความรู้สึก และความคิดเห็น
ในการตัดสินใจซื ้อในเรื่ อง ส่วนลดเงินสดหรื อส่วนลดเงินดาวน์รถยนต์ อัตราดอกเบี ้ยในการผ่อน
ชาระรถยนต์เป็ นงวด และของแถมต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถ ประกันภัยรถยนต์ชนั ้ 1
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการสื่อสารข้ อมูล ทางการตลาดระหว่างผู้จาหน่ายกับผู้ซือ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้ งข่าวสาร จูงใจ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
6.5 ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร หมายถึง การใช้ เหตุผล ความรู้สึก และความคิดเห็น
ในการตัดสินใจซื ้อในเรื่ อง การบริ การของพนักงานที่ให้ ข้อมูล แนะนาเงื่อนไขโดยที่ไม่ปกปิ ดความ
จริง มีความรู้ความสามารถ และน่าเชื่อถือ
6.6 ด้ านลัก ษณะทางกายภาพ หมายถึ ง การใช้ ค วามรู้ สึก ความคิ ด เห็ น ในการ
ตัดสินใจซื ้อในเรื่องศูนย์บริ การ มีความสะอาด กว้ างใหญ่ มีรถให้ เลือกชมหลายรุ่น การตกแต่งและ
การเปิ ดเพลงภายในศูนย์บริการ
6.7 ด้ า นกระบวนการ หมายถึ ง การใช้ เหตุ ผ ล ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น ในการ
ตัดสินใจซื ้อในเรื่ องการจัดการด้ านการบริการตังแต่
้ ต้นจนถึงการรับส่งมอบรถยนต์ และการบริการ
หลังการขาย
7. รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต หมายถึ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต การแบ่ ง เวลาไปท า
กิจกรรมต่างๆ หรือการให้ ความสนใจในสิ่งรอบข้ าง
7.1 ด้ านกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การซื ้อสินค้ า การฟั งเพลง
ดูหนัง การทากิจกรรมออกกาลังกาย การทานข้ าว การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
7.2 ด้ านความสนใจ หมายถึง การสนใจความก้ าวหน้ าของวงการรถยนต์ เทคโนโลยี
ยนตกรรม ข่าวสารรถยนต์ และงานแสดงโชว์รถยนต์
7.3 ด้ านความคิ ด เห็ น หมายถึง ทัศ นะในการมองเห็ น ตัวเอง และสิ่ ง รอบตัวของ
บุคคลต่อสิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้น ได้ แก่ ความคิดเห็นต่างๆในการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการดาเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจ
ซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
1 3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
ทฤษฎี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538)
ส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร
6. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้ านกระบวนการ
ทฤษฎี Kotler (2012)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ด้ านการรับรู้ปัญหา
2. ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
3. ด้ านการประเมินทางเลือก
4. ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
5. ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
ทฤษฎี Kotler (2012)

รูปแบบการดาเนินชีวิต
1. ด้ านกิจกรรม
2. ด้ านความสนใจ
3. ด้ านความคิดเห็น
ทฤษฎี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)
ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บ ริ โภคที่ มี ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้ านกระบวนการ มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัดสิ นใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และด้ านความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ค้นคว้ าข้ อมูลการทาวิจัย โดยศึกษาจากแนวความคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องมาใช้ ประกอบงานวิจัยเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะนาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการดาเนินชีวิต
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื ้อ
งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล สถิ ติ แ ละการบรรยายลัก ษณะของ
ประชากรในด้ านการกระจาย สถิ ติ ชี พ อายุ เพศ และสถานภาพในเรื่ องประชากร ในขณะใด
ขณะหนึ่ง หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2542) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ เพศ ครอบครัว
รายได้ การศึกษา ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาด เพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค์ใน
ตัวสินค้ าทังหลาย
้
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นถึงการเกิดขึ ้นของตลาดใหม่ และ
ตลาดอื่นที่เคยมีก็จะหมดหรือลดความสาคัญลงไป
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) กล่าวว่า ตัวแปรด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ
เพศ ศาสนา เชื ้อชาติ สถานภาพ ขนาดของคนในครอบครัว จานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัว
ระดับการศึกษาที่เรียน การประกอบอาชีพ และรายได้ ที่เราได้ รับ ซึ่งข้ อมูลประชากรศาสตร์ ถือเป็ น
สิ่งที่สาคัญ ทาให้ เราสามารถกาหนดตลาดเป้าหมาย ในด้ านลักษณะจิตวิทยา ด้ านสังคม รวมถึง
วัฒ นธรรมจะช่ วยอธิบ ายในความคิดความรู้ สึกของกลุ่ ม ที่เราเจาะจง ข้ อมูลด้ านประชากรจะ
สามารถเข้ าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จากปั จจัยต่อไปนี ้
1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศทาให้ แต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทังในด้
้ าน
ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความคิด รูปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้ า
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และบริ ก าร ดังนัน้ นักการตลาดจ าเป็ นต้ องกาหนดกลุ่ม เป้ าหมายให้ ชัด เจน เพื่ อการวางแผน
การตลาดที่ถกู ต้ องและมีประสิทธิภาพ
2. อายุ (Age) อายุเป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงความต้ องการ ความสนใจในสินค้ า มักเปลี่ยนแปลง
ตามอายุของผู้บริ โภค โดยสิ นค้ าที่เหมื อนกัน อาจไม่ ตรงความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม ที่เรา
เจาะจง และอาจมีความแตกต่างในความพึงพอใจ นอกจากนีอ้ ายุยังมีผลเรื่ องความแตกต่างใน
ด้ านความคิดและพฤติกรรม
3. สถานภาพ (Marital Status) เป็ นลักษณะที่สาคัญเกี่ยวกับทางสังคม และกฎหมาย
ซึ่ง สถานภาพเป็ นส่วนส าคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจ เนื่ อ งจากคนโสดมี ค วามอิ ส ระในการตัด สิ น ใจ
มากกว่าคนที่สมรสแล้ ว และใช้ เวลาในการตัดสินใจน้ อยกว่า เพราะไม่มีภาระผูกผันกับบุคคลใด
4. ระดั บ การศึ ก ษา (Education) การศึก ษาเป็ นอี กคุณ ลักษณะหนึ่ ง ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ผู้บริโภค เนื่องจากแต่ละบุคคลมีการศึกษาที่ต่างกัน รูปแบบการศึกษาต่างกัน จบการศึกษาเวลาที่
ต่างกัน สถานศึกษาที่ต่างกัน ทุกอย่างกล่อมเกลาให้ มีความคิดและความต้ องการที่ต่างกันไป
5. อาชี พ (Occupation) มีอิทธิพ ลต่อรู ปแบบการดาเนินชี วิตของผู้บริ โภค อาชีพ และ
ตาแหน่งงานที่ ไม่ เหมื อนกัน จะส่งผลให้ การดาเนินชี วิตแตกต่างกัน ผู้ที่เกี่ ยวข้ องต้ องเรี ยนรู้ ว่า
สินค้ าและบริการเป็ นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายประเภทใด เพื่อที่จะได้ เตรียมสินค้ าให้ เหมาะกับ
ความต้ องการของอาชีพนันๆ
้
6. รายได้ (Income) เป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการ
ตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่มีรายได้ สงู แต่อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคที่มีรายได้ กลางและรายได้ ต่าเป็ นกลุ่ม
ตลาดที่ใหญ่กว่า ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้ อย่างเดียวก็คือรายได้ จะ
เป็ นตัวชี ว้ ัด ถึง ความสามารถการจับ จ่ ายสินค้ า และการเลือกซื อ้ สิ นค้ า อาจมาจากเกณฑ์ การ
ดารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ ว่าข้ อมูลทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึกษา
อาชีพ รายได้ และจานวนสมาชิกครอบครัว ล้ วนส่งผลให้ เกิดการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันไป
และส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อด้ วย
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
Kotler Philip (2003) กล่าวว่า ส่ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ องมือทางการตลาดที่กิจการต่างๆ ใช้ ผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี ้ เพื่อ ให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการและสร้ างความพอใจให้ แก่ ลู ก ค้ า ที่ เราตั ง้ ไว้ โดยส่ ว นประสมทางการตลาด
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ประกอบด้ วย สิ่งที่เป็ นแรงกระตุ้น โน้ มน้ าวความต้ องการสินค้ าและการบริ การ สามารถจาแนก
ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ “The Four Ps” ได้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางการจัด
จาหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
Kotler Philip (2012) กล่าวเพิ่มเติม ถึง การทาตลาดในปั จจุบันมี ความซับซ้ อนมากขึน้
ส่วนประสมทางการตลาดหรื อ The Four Ps ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการสร้ างความพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
เป้าหมาย ดังนัน้ จึงเพิ่มปั จจัยขึน้ มาอีก 3 กลุ่ม ได้ แก่ บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)
ดังนัน้ ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้ างขึ ้นเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการและ
เกิดความพึงพอใจกับผู้บริ โภค และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริ ษัทได้ แนวคิดของ Kotler เรื่ องส่วน
ประสมทางการตลาด มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่นาเสนอไปสู่ตลาด ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ูจกั และ
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ โดยสิ่งที่นาเสนอไปสู่ตลาด เป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งที่จบั ต้ อง
ได้ และจับต้ องไม่ได้ เช่น สินค้ า บริ การ ความคิด สถานที่ หรื อบุคคล ซึ่งผู้บริ โภคต้ องจ่ายเงินเพื่อ
แลกเปลี่ยน การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี ้
1.1 ความแตกต่ างของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) หรื อความแตกต่า ง
ทางการแข่งขันในงานบริการ ที่จะนาเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาให้ ผ้ ูบริโภคได้ เลือกซื ้อ
1.2 องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Component) เช่ น ประโยชน์ พื น้ ฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ ตราของสินค้ า และอื่นๆ
1.3 การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Posiioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคณ
ุ ค่าในจิตใจของผู้บริโภคเป้าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Devolopment) เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีความแปลก
ใหม่ และดีขึ ้น ควรคานึงถึงความต้ องการของผู้บริโภคให้ ดียิ่งขึ ้น
1.5 กลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Mix) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ลัก ษณะคล้ า ยกัน โดยมี ก ลุ่ม เป้ าหมาย ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ตลาดเดี ย วกัน แต่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการเฉพาะแต่ละกลุม่ ย่อยได้
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่สามารถสร้ างรายได้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่สาคัญมากๆ ในการ
กาหนดราคา โดยการกาหนดราคาต้ องชัดเจนในวัตถุประสงค์ ไม่ตงั ้ ราคาให้ ต่าจนเกินไป หรื อสูง
จนเกินไป ต้ องเป็ นราคาที่ผ้ บู ริ โภคสามารถยอมรับได้ แม้ ว่าราคาจะเพิ่มในอนาคต ต้ องให้ ผ้ บู ริ โภค
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รู้ สึก ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ คุณ ภาพแล้ ว รู้ สึก คุ้ม ค่ าและยอมตัด สิ น ใจซื อ้ โดยการตัง้ ราคาจะ
พิจารณาจากปั จจัย 3 อย่าง ได้ แก่
2.1 ต้ นทุน เป็ นเกณฑ์อย่างแรกที่ใช้ กาหนดราคา โดยการตังห้
้ ามต่ากว่าต้ นทุน
2.2 ราคาของคู่แข่ง และราคาขายสินค้ าทดแทน เป็ นการตังราคาโดยมี
้
จุดมุ่งหมายที่
การแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้ า
2.3 การประเมิ น ลัก ษณะที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ใช้ เป็ นระดับ ของการ
กาหนดราคา ทาให้ เกิดวิธีการตังราคาโดยมุ
้
่งที่อปุ สงค์
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) จานวนร้ านค้ า คลังเก็บสินค้ า การกระจายสินค้ า
โดยรวมไปถึงการนาเข้ าสินค้ าจากผู้ผลิตให้ ถึงผู้บริ โภค การควบคุมปริ มาณสินค้ า การขนส่ง และ
การติดต่อสื่อสาร ดังนัน้ ช่องทางการจัดจาหน่ายต้ องคานึงถึงกิ จกรรม ที่ตงั ้ ร้ านค้ า และช่องทาง
การนาเสนอสินค้ าและบริการให้ แก่ผ้ บู ริโภค
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้บริ โภค เพื่อกระตุ้นยอดขาย และแนะนาผลิตภัณ ฑ์ และบริ การให้ แก่ผ้ ูบริ โภคให้ รับรู้ และเกิด
ความต้ องการ นอกจากนีย้ ังกระตุ้นให้ ผ้ ูบ ริ โภคเกิดการซือ้ ซา้ โดยเราสามารถแบ่งการส่งเสริ ม
การตลาดออกเป็ น
4.1 การโฆษณา เป็ นการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ และบริ การต่างๆ ของผู้ผลิต ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ แต่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา
4.2 การขายโดยใช้ บุคคล เป็ นการติดต่อสื่อสารโดยการเผชิญหน้ ากันระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื ้อ
4.3 การส่งเสริ มการขาย เป็ นเครื่องมือกระตุ้นความต้ องการของผู้บริ โภค โดยการ ลด
แลก แจก แถม การให้ ข่าวผลิตภัณฑ์ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง และการให้ ผ้ บู ริโภคนาไปทดลองใช้
4.4 การประชาสัมพันธ์ เป็ นการนาเสนอข่าวสารขององค์กรจากผู้ผลิตเอง โดยไม่ต้อง
ใช้ บุคคลมีชื่อเสียงให้ เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ เป็ นการนาเสนอข่าวสารกิจกรรมที่องค์กรไปทามา เพื่อ
สร้ างทัศนคติที่ดีแก่องค์กรให้ เกิดขึ ้นในใจผู้บริ โภค
5. ด้ านบุคลากร (People) หมายถึง ส่วนขับเคลื่อนที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจ เพราะ
บุคลากรเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยสร้ างภาพลักษณ์แก่ยี่ห้อได้ ดังนัน้ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรจึง
เป็ นสิ่ ง ส าคัญ จ าเป็ นต้ องมี ก ารคัด เลื อ ก ฝึ กอบรม การสร้ างแรงจูงใจ ค่ านิ ย ม และการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรต่อบุคลากร เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูบริโภค และแตกต่างเหนือคู่แข่ง
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6. ลักษณะทางกายภาพ (Psysical Evidence) หมายถึง สิ่งที่สมั ผัสและจับต้ องได้ ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การ โดยส่ง ผลต่ อความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โภค ซึ่งการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพสามารถนาเสนอได้ หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้ วย
6.1 ลักษณะทางกายภาพที่ผ้ บู ริโภคสามารถมองเห็นได้ ทาให้ เกิดความรู้สกึ พึงพอใจ
ในการบริการที่ผ้ บู ริโภคได้ รับ
6.2 ลัก ษณะทางกายภาพที่ ผ้ ูบ ริ โภคให้ ความพึ งพอใจ เรี ย กว่าภาพรวมแห่ ง การ
บริ การ ผู้ประกอบการสามารถจัดการให้ ดีขึ ้นได้ เช่น การตกแต่งศูนย์บริ การ จัดพื ้นที่รับบริ การให้
ผู้บริโภคนัง่ ได้ อยากสะดวกสบาย เปิ ดเพลงคลอภายในศูนย์บริการหรื อร้ านค้ า
6.3 ลักษณะทางกายภาพที่แปลกใหม่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น เช่น การ
ตกแต่งร้ านและสภาพแวดล้ อม บุคลากรและอุปกรณ์ ต่างๆ ก็เป็ นหนึ่งองค์ประกอบทางลักษณะ
ทางกายภาพ โดยผู้บริโภคจะดูที่การแต่งกาย อุปกรณ์ที่ใช้ ในการนาเสนอประชาสัมพันธ์ ทุกอย่าง
ล้ วนบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ
7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการผลิตไปจนถึง
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ูบริ โภคได้ รวดเร็ว ประทับใจ และมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความ
พอใจสูงสุดของผู้บริโภคเป็ นหลัก โดยมีการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ลกู ค้ า
เกิดความภักดี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) ได้ กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุ รกิจการ
ให้ บริ การ(Service Mix) ของ Kotler ไว้ ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ให้ บริ การ ซึ่งได้ ส่วน
ประสมทางการตลาด มาใช้ กาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้ วย
1. ด้ านผลิตภั ณฑ์ เป็ นสิ่งที่สนองความจาเป็ นและความต้ องการของบุคคลได้ โดยที่
ผู้ขายจะให้ สินค้ าให้ แก่ผ้ ูซื ้อ โดยผู้ซื ้อได้ รับ สิ่งดีๆจากของชิน้ นัน้ โดยสินค้ าต้ องเป็ นสิ่งที่จับได้ หรื อ
จับไม่ได้ ก็ได้
2. ด้ านราคา หมายถึง คุณค่าของสินค้ าในรูปแบบของเงิน ลูกค้ าจะดูสินค้ าและนาเอา
มาเปรี ยบกับคุณ ค่าขอมัน ถ้ าดูแล้ วคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายลูกค้ าก็จะเลือกซือ้ ดังนัน้ การกาหนด
ราคาต้ องเหมาะสมกับการให้ บริการ และต้ องง่ายต่อการแยกระดับการบริการที่แตกต่างกัน
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมในการนาเสนอ
สินค้ าให้ แก่ลูกค้ า ซึ่ง ส่งผลต่อการรับรู้ คุณ ค่าและประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ ต้ องพิจารณา
ทาเลและช่องทางการนาเสนอ

16
4. ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสาร
ให้ ลกู ค้ า เพื่อแจ้ งข่าวสารและจูงใจให้ คนมาซื ้อสินค้ าและใช้ บริการ
5. ด้ านบุคคลหรื อพนักงาน ต้ องอาศัยการเลือก การอบรม การจูงใจ เพื่อให้ พนักงาน
บริการและสร้ างความพอใจให้ แก่ลกู ค้ าให้ ได้ มากกว่าคู่แข่ง
6. ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นการนาเสนอกายภาพและ
รูปแบบให้ แก่ลูกค้ า โดยเป็ นภาพลักษณ์ โดยรวม ในเรื่ องการแต่งกาย ความสะอาดเป็ นระเบียบ
การพูดคุยที่สภุ าพ การให้ บริการด้ วยความรวดเร็ว หรือประโยชน์อื่นที่ลกู ค้ าต้ องได้
7. ด้ า นกระบวนการ เป็ นกิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ ระเบี ย บการปฏิ บัติง าน ที่ เสนอให้
ผู้ใช้ บริการ เพื่อทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความประทับใจจนบอกต่อไป
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ ว่าส่วนประสมทางการตลาดมี ความสาคัญ ต่อการตัดสินใจซื อ้
สินค้ าและบริ การ ซึ่งในตัวผลิตภัณฑ์จาเป็ นต้ องมีความแตกต่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนดีกว่า
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายอื่น และราคาต้ องมีความสมเหตุสมผล โดยจาหน่ายในช่องทางที่
เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ง่าย มีการส่งเสริ มทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ นอกจากนัน้
การบริ ก ารของบุ ค ลากร การจัด และตกแต่ ง ภายในการค้ า และกระบวนการน าเสนอที่ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ ก็สามารถทาให้ เกิดตัดสินใจซื ้อได้
แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการดาเนินชีวิต
สุปัญญา ไชยชาญ (2543) กล่าวว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง พฤติกรรมการใช้
ชีวิตในแต่ละวัน การใช้ เงินในการจับจ่าย ใช้ เวลาของคนๆนัน้ ซึง่ จะปรากฏให้ เห็นบ่อยๆ ต่อไปนี ้
1. ลักษณะประชากรที่ประกอบเป็ นคนๆนัน้ (Demographics)
2. กิจกรรมทีท่ าส่วนรวม (Activities)
3. ความสนใจที่มีต่อสิ่งหนึ่ง (Interrest)
4. ความคิดเห็นที่มสี ิ่งหนึ่ง (Opinion)
ได้ กล่าวถึง AIO ว่าทัง้ สามสิ่งนี ้ มักเรี ยกว่า AIO variables เมื่อกล่าวถึงทัง้ สี่รวมกัน เรา
จะเรี ยกว่า AIO Demographics หากนามาไขว้ กันให้ ครบทัง้ สี่มิติ จะทาให้ ได้ รูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของคนเรามีหลายรูปแบบ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวว่า รู ป แบบการดาเนินชีวิต หมายถึง รู ปแบบของการ
ดารงชีวิตในโลกมนุษย์โดยการแสดงออกในรูปแบบต่างๆเช่น กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ซึ่งรู ปแบบการดาเนินชีวิตนัน้ ขึน้ อยู่กบั วัฒนธรรมต่างๆ ระดับชัน้ ทางสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่
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ละตัวบุคคล นักการตลาดเชื่ อว่า การเลื อกผลิตภัณ ฑ์ ของคนๆนัน้ จะขึน้ อยู่กับรู ปแบบของการ
ดาเนินชีวิตและค่านิยมของบุคคล
ตาราง 2 แสดงลักษณะรูปแบบการดาเนินชีวิตและลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
กิจกรรม
(Activities)
การทางาน (Work)
งานอดิเรก
(Hobbies)
กิจกรรมสังคม
(Social event)
การใช้ เวลาว่าง
(Vacation)
การพักผ่อน
(Entertainment)
สมาชิกคลับ (Club
membership)
การร่วมกิจกรรม
ชุมชน (Community)
การเลือกซื ้อ
(Shopping)
กีฬา (Sports)

ความสนใจ
(Interest)
ครอบครัว (Family)
บ้ าน (Home)
งาน (Job)
การร่วมกิจกรรม
ชุมชน (Community)
การพักผ่อน
(Recreation)
ความนิยม (Fashion)
อาหาร (Food)
สื่อ (Media)
ความสาเร็จ
(Achievement)

ความคิดเห็น
(Opinions)
ต่อตัวเอง
(Themselves)
ปั ญหาสังคม
(Social issues)
การเมือง (Politics)
ธุรกิจ (Business)
เศรษฐกิจ
(Economics)
การศึกษา
(Education)
ผลิตภัณฑ์
(Product)
อนาคต (Future)
วัฒนธรรม (Culture)

ประชากรศาสตร์
(Demographics)
อายุ (Age)
การศึกษา
(Education)
รายได้ (Income)
อาชีพ (Occupation)
ขนาดครอบครัว
(Family size)
ที่อยู่อาศัย
(Dwelling)
ภูมิศาสตร์
(Geography)
ขนาดของจังหวัด
(City size)
ขันตอนวงจรชี
้
วิตของ
ครอบครัว (Stage in
Family life cycle)

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) การบริหารการตลาดยุคใหม่
A หมายถึ ง กิ จ กรรมปฏิ กิริย าที่เราแสดงออกมา เช่ น การดูโทรทัศ น์ การไปซื อ้ ของที่
ร้ านค้ า แม้ ว่าจะเป็ นปฏิกิริยาที่ใครก็เห็นได้ หมด แต่เราก็ไม่สามารถหาเหตุผลของการกระทาได้
หมดและก็ไม่มีใครทาการวีดเพื่อหาเหตุการทาเช่นนัน้
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I หมายถึง ความสนใจ เป็ นความสนใจในเรื่ องราวต่างๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยมีความ
ตื่นเต้ นหรือรู้สกึ พิเศษกับสิ่งเหล่านันที
้ ่เกิดขึ ้นโดยตังใจที
้ ่จะสนใจมัน
O หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น เป็ นในรู ป แบบค าพู ด หรื อ เขี ย นตอบที่ บุ ค คลตอบต่ อ
สถานการณ์ที่มีการกระตุ้น ความคิดเห็นของเราใช้ เพื่อแปลและอธิบายความหมาย การคาดคะเน
และกระประเมินค่า เช่นการเชื่อในสิ่งที่คนอื่นตังใจ
้ ความเชื่อในเรื่ องของอนาคต ประเมินสิ่ งที่เรา
จะได้ รับ จากเหตุก ารณ์ ที่ จ ะเกิด ในอนาคต และในบางทีถ้ าเราได้ ในสิ่ งที่ ไม่ พ อใจ เราก็จ ะโทษ
ทางเลือกที่เราเลือก
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้ กล่าวว่า การใช้ ชีวิตของคนจะอยู่กันเป็ นกลุ่ม ก้ อน มีกฎที่
กาหนดให้ ทุกคนทาตาม การกระทาของแต่ละคนจะเป็ นไปในทางเดียวกัน ไม่เพียงเท่านัน้ เมื่ อ
กลุ่มชันทางสั
้
งคม ที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ก็จะทาอะไรที่ไปในทิศทางเดียวกัน คนที่เป็ นสมาชิก
ของชัน้ ทางสังคมและวัฒ นธรรม จะปรับการใช้ ชีวิต ตลอดจนแบบแผนของการใช้ สินค้ าต่างๆ
ขึ ้นมาเพื่อใช้ ในสังคม แบบแผนดังกล่าวเราจะเรียกว่า แบบของการใช้ ชีวิต (Lifestyles)
1. บทบาททางสั งคม (Social Roles) โครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ข องบทบาทภายใน
ครอบครัวของคนไทยเปลี่ ยนไปจากเมื่ อก่อนมาก แต่ เดิม ผู้ห ญิ งอยู่กับ บ้ านและตัดสินแต่เรื่ อง
ภายในบ้ าน ผู้ชายมักจะทาหน้ าที่ ซื ้อของมาให้ แต่ในปั จจุบนั ผู้หญิงได้ รับการศึกษาที่เพิ่มมากขึน้
จึงทาให้ ผ้ ูหญิ งมีบทบาทและมีอานาจในการซือ้ สูงทีเดียวในตลาด ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้
ใหญ่ ของการใช้ ชี วิตแบบครอบครัวของคนไทย ปั จ จุบันทุกคนในครอบครัวมี บทบาทและการ
ตัดสินใจซื ้อของให้ กบั ครอบครัวมาก เมื่อมีการเลือกยี่ห้อไหน ก็จะมีการตัดสินใจร่วมกัน
2. เวลาสาหรั บ การพั ก ผ่ อน (Leisure Time) ปั จจุบันการทางานของคนเราน้ อยลง
เหลือเพียง 5 วันต่อสัปดาห์ ดังนัน้ ปรัชญาของการใช้ เวลาพักผ่อน จึงมีบทบาทเป็ นส่วนหนึ่งของ
การใช้ ชีวิต ในทุกวันนี ้คนไทยให้ ความสนใจในเรื่องของกิจกรรม กีฬา และการพักผ่อน เช่น การไป
เที่ยวทะเล สนใจศิลปะ ดนตรี การแสดง การออกไปหาอาหารทานนอกบ้ าน การเพิ่มเวลาพักผ่อน
จะนาไปสูก่ ารใช้ ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ตังแต่
้ การใช้ ชีวิตคู่หลังแต่งงาน การใช้ ชีวิตกับครอบครัว
เป็ นต้ น
3. ช่ วงเวลาของชีวิต (Place of Living) ในขณะที่มีการให้ ช่วงเวลาของชีวิตหมุนไปเร็ว
ขึ ้น คนแต่ละคนจะไม่อยากรอเวลา ความต้ องการในการซื ้อสินค้ า แม้ ว่าจะไม่มีเงินในการจับจ่าย
มาเป็ นเจ้ าของก็ตาม แนวโน้ มดังที่กล่าวมานี ้ จะเพิ่มความสาคัญในการกู้เงิน ตลอดจนถึงการขาย
ผ่อนสินค้ าของบริ ษัท นอกจากนีบ้ ริ ษัท ต้ องมีเครื่ องมือที่อานวยความสะดวก และระบบอัตโนมัติ
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และเครื่ องจักร มีเครื่องไว้ สาหรับขายและบรรจุ คอยผลิตสินค้ าประทับตรา เพื่อส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าที่
ต้ องการได้
นอกจากเรื่องที่กล่าวมานี ้ แบบของการใช้ ชีวิตของผู้บริโภคยังเกี่ยวข้ องกับต้ นทุน ในเรื่ อง
เวลา ความพยายามที่ลงไปในการใช้ จ่ายของการบริ โภคของผู้ซื ้อด้ วย ปั จจุบนั การซื ้อแต่ละครัง้
สะดวกและรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากเพิ่มความสาคัญการปฏิบตั ิในทางการตลาดมากขึ ้น
เช่นการใช้ ยี่ห้อและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดึงดูดใจมากขึ ้น การส่งเสริมการขายที่เร้ าใจ ทุกสิ่งอย่ างที่ออกมา
ขายนั น้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งพยายามให้ เกิ ด การใช้ ในทัน ที จะเห็ น ได้ จ ากสิ น ค้ า นม โจ๊ ก กาแฟ ผง
เครื่ องแกงส าเร็ จ รู ป ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เกิดความพอใจแก่ผ้ ูบริ โภคในการอานวยความสะดวก เพื่อให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของแบบการใช้ ชีวิต
4. การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนสังคมเป็ นลักษณะที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภค ได้ แก่ การเปลี่ยนอาชีพไปทาอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งได้ รายได้ ที่
เพิ่มมากขึ ้น การเรี ยนต่อหรือเพิ่มวุฒิทางการศึกษาจะเป็ นอีกตัวหนึ่งที่ทาให้ เรามีรสนิยมที่เปลี่ยน
ในบางทีอาจทาให้ ระดับทางสั่งคมของเราเพิ่มมากขึน้ และเป็ นเหตุให้ ตัวคนหางานที่รายได้ เพิ่ม
มากขึน้ ในอนาคต ในปั จจุบันแบบแผนการใช้ จ่ายในครอบครัวได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยขึน้ อยู่กับ
ความต้ องการของผู้บริ โภคมากกว่ารายได้ ที่มีอยู่ เราจะได้ เห็นจากการขอใช้ สินเชื่อที่มีเพิ่มมากขึ ้น
และคนชนชัน้ กลางก็เพิ่มมากขึน้ การเคลื่อนย้ ายภูมิศาสตร์ ก็มีมากขึน้ คนต่างถิ่นเข้ ามาอาศัยใน
เมืองใหญ่โดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
แบบของการใช้ ชี วิ ต ของแต่ ล ะคน น าไปสู่ ก ารแสดงออกของสถานการณ์ ค่ า นิ ย ม
ประสบการณ์ ชี วิต ทัศนคติ การใช้ ชีวิตต่างๆได้ รับอิทธิพ ลมาจากรอบตัวเรา ไม่ ว่าจะเป็ นเพื่อน
ครอบครัว
อาจแบ่งการดาเนินชีวิตได้ หลายแบบ B.E. Bryant สารวจพบว่าคนที่มีกิจกรรม ชอบทา
อะไรนอกบ้ าน จะมีแบบของการใช้ ชีวิต ดังนี ้
1. ชอบความตื่นเต้ น การแข่งขัน เรื่องที่ค่อนข้ างอันตราย
2. ชอบธรรมชาติ เดินทางไปสถานที่ ที่ทาให้ ผ่อนคลาย
3. ไปทากิจกรรมที่ทาให้ เรามีรูปร่างและสุขภาพที่ดี
4. ขับรถไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้ างความพอใจ
5. ไม่สนใจกิจกรรมนอกบ้ านใดๆ
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จากแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต จะเห็ น ได้ ว่า ปั จ จัย ดัง กล่า ว
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่มี รูปแบบการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกัน ทัง้ ในด้ านกิจ กรรม
ความสนใจ และความคิดเห็น ที่จะทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าใดๆได้
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้
ฉัตยาพร เสมอใจ (2546) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งลูกค้ าต้ องตัดสินใจเลือกเสมอในชีวิตประจาวัน ลูกค้ าจะเลือกสิ่งใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั ว่าสถานการณ์
นันจะต้
้ องตัดสินใจไปทางใด การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจที่สาคัญ
Kotler Philip (2012) กล่าวว่า นักจิตวิทยาต้ องศึกษา เพื่อให้ เข้ าใจถึงการตัดสินใจเลือก
ซื ้อของลูกค้ า โดยใช้ แนวคิด 5 ขันตอนของการตั
้
ดสินใจซื ้อ แต่ ลกู ค้ าอาจทาไม่ครบ 5 ขัน้ ตอนก็ได้
บางทีก็อาจมีข้ามขันตอนไป
้

ภาพประกอบ 3 กระบวนการตัดสินใจซื ้อ 5 ขันตอนของผู
้
้ บริโภค
1. การรั บ รู้ ถึ งความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem Recognition) การที่ลูกค้ าเกิด
ความรู้ สึกว่าตัวเรามีปัญ หาหรื อความอยากได้ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีทัง้ แรงกระตุ้นทัง้ จาก ภายนอก
ภายใน ร่างกายเราต้ องการอะไร เรามีความปรารถนา โดยความรู้สกึ พวกนี ้จะเป็ นสิ่งกระตุ้นตัวเรา
1.1 สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ที่ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ เช่น ความหิว ความต้ องการขับถ่ายของเสีย
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1.2 สิ่ ง กระตุ้น ภายนอก (External Stimuli) เป็ นสิ่ ง ที่ ก ระตุ้น ให้ เราอยากได้ สิ น ค้ า
อย่างใดอย่างหนึ่งจากการโฆษณา การเห็นเพื่อนมี จนเราเกิดความรู้สึกอยากได้ เป็ นเจ้ าของและ
ต้ องมีตามเพื่อน
2. การแสวงหาข้ อมูล (Information Search) หลังจากลูกค้ ารู้ ถึงปั ญหาแล้ วว่าตัวเอง
อยากได้ อะไร ลูกค้ าจะไปแสวงหาข้ อมูลต่างๆจากหลายๆแหล่ง เพื่อนามาตัดสินใจว่าซื ้อแบบไหน
ของยี่ห้อไหน ดังนัน้ ทางบริ ษัทเจ้ าของสินค้ าต้ องศึกษาแหล่งข้ อมูลต่างๆ เพื่อนาข้ อมูลเข้ าไปให้
ลูกค้ าได้ ศกึ ษา โดยแหล่งข้ อมูลประกอบด้ วย 5 กลุม่
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น ลูกค้ าจะสอบถามจากคนในครอบครัวที่
ใช้ เพื่อนๆที่ใช้ และคนที่มีประสบการณ์ใช้ จากแหล่งต่างๆ
2.2 แหล่งทางการค้ า (Commercial Sources) เช่น ลูกค้ าเดินไปดูสิ ้นค้ าตามแหล่งที่
สินค้ าวางจาหน่าย อ่านข้ อมูลหน้ าร้ าน และถามจากพนักงานที่ดแู ลอยู่
2.3 แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น ลูกค้ าเข้ าไปหาข้ อมูลในแหล่งต่างๆ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูล ตามช่องทางอินเตอร์ เน็ต
2.4 แหล่ง ประสบการณ์ (Experiential Sources) เช่ น ทดลองใช้ สิน ค้ าตัวนัน้ และ
นามาเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) เช่น สอบถามตามแหล่งที่สินค้ านันผลิ
้ ต
ขึ ้นมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ลูกค้ าทัว่ ไปจะได้ ข้อมูลจากแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ผู้เกี่ยวข้ องสามารถกาหนดการให้ ข้อมูล
ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องดูความสาคัญในแต่ละที่ เพราะแต่ละที่มีผลต่อการเลือกซือ้ ต่างกัน โดยเรา
สามารถรู้ได้ จากการทาแบบสอบถามลูกค้ า
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อลูกค้ าศึกษาข้ อมูลจากข้ อ
ที่ 2 แล้ ว ลูกค้ าก็จ ะมาประเมิ นทางเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้ าจะซื อ้ โดยสินค้ าแต่ละชิน้ ก็จะมี
คุณ ค่า ความดี ความสวย หรื อต่างๆไม่เหมือนกัน และลูกค้ าจะคัดเลือกสินค้ าที่ดูไว้ จนเหลือแค่
ยี่ห้อเดียวที่อยู่ในใจลูกค้ า โดยมีแนวทางที่ทาให้ ลกู ค้ าตัดสินใจง่ายขึ ้น ดังนี ้
3.1 คุณ สมบัติ (Attributes) สิ่งที่ลูกค้ าจะได้ รับจากคุณประโยชน์ของตัว สินค้ า ว่า
สินค้ าตัวนัน้ ตอบสนองและให้ ประโยชน์อะไรเราได้ บ้าง ตัวสินค้ านัน้ ตอบความเป็ นตัวเราเองได้
อย่างไรบ้ าง
3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) ลูกค้ ามองว่าสินค้ าตัวนัน้ สาคัญ
มากขนาดไหนต่อตัวลูกค้ า มีคณ
ุ สมบัติที่โดดเด่นมากถึงขันมองข้
้
ามสินค้ าอีกหลายยี่ห้อได้ หรือไม่
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3.3 ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) ลูกค้ าจะมองถึงตามสินค้ า ว่ามีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าก็มีสว่ นสาคัญที่ทาให้ ลกู ค้ าเลือก เพราะบริการหลังการ
ขายที่ดี ทาให้ ลกู ค้ าตัดสินใจได้ ง่ายขึ ้น
3.4 ความพอใจ (Utility Function) ลูกค้ าจะมองว่าสินค้ าที่เลือกจะสร้ างความพึง
พอใจให้ ลกู ค้ าได้ มากแค่ไหน ยี่ห้อที่เลือกไปสามารถสร้ างความพอใจได้ มากกว่ายี่ห้ออื่นๆหรือไม่
3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) การนาข้ อสรุปความชอบต่างๆที่
เรามีต่อสินค้ า ถ้ าทุกด้ านมีคะแนนในใจมากกว่ายี่ห้ออื่น ลูกค้ าก็จะเลือกสินค้ าชิ ้นนัน้
4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) หลังจากที่ลกู ค้ าประเมินทางเลือกสินค้ าที่มี
อยู่หลากหลายในตลาดแล้ ว ลูกค้ าจะเข้ าสู่การตัดสินใจซื ้อ โดยกาหนดจานวนที่จะซื ้อ ไปซื ้อจาก
แหล่งไหน เวลาไหน จะชาระเงินอย่างไรเป็ นต้ น
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลังจากลูกค้ าซื ้อสินค้ าไป
แล้ ว ลูกค้ าจะประเมินว่าสินค้ าที่ซื ้อมาตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ หรื อไม่ ถ้ าลูกค้ าพอใจ
จะเกิดการซื อ้ มาใช้ อีกและแนะนาให้ คนรอบตัวใช้ ต่อ แต่ ถ้าสิ่งที่ซื อ้ มาลูกค้ าเกิดความผิดหวัง
ลูกค้ าก็จะเปลี่ยนไปใช้ ยี่ห้ออื่น ดังนันผู
้ ้ เกี่ยวข้ องต้ องทาแบบสอบถามเพื่อถามความพึงพอใจลูกค้ า
เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
จากที่กล่าวมาสรุปได้ ว่า จุดเริ่มต้ นของกระบวนการตัดสินใจซื ้อนันเกิ
้ ดจากสิ่งกระตุ้น ทา
ให้ เกิดความต้ องการ และก่อให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจอีก 5 ขัน้ ตอน ซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้
ปั ญหา การแสวงหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
นิตา ดิษฐ์ บุญ เชิญ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้
รถยนต์ อี โ ค คาร์ ข องผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณ ะทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถอีโค คาร์ ในขณะที่
ด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถอีโค
คาร์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ ม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อรถอีโค คาร์
ภาณุวฒ
ั น์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า
รุ่นพรี อสุ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
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จานวนสมาชิ กในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือนแตกต่า งกัน มี พ ฤติกรรมการ
ตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ ห้ อโตโยต้ า รุ่ น พรี อุ ส ด้ านงบประมาน แตกต่ า งกั น ผู้ บริ โ ภคที่ มี อ ายุ
สถานภาพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรถยนต์โตโยต้ า พรีอสุ แตกต่างกัน
รู ปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภค ด้ านกิจกรรมและความสนใจ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ รถยนต์โตโยต้ า พรี อุส ด้ านงบประมาน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภค ด้ านกิจกรรมและความสนใจ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า พรี อสุ ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนด้ านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ าพรี
อุส ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
พิชชาภา กิตตินันท์วัฒนา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้ รถยนต์ นิสสัน มาร์ ช ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุ และจานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิส
สัน มาร์ ช ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้ าน
กระบวนการ และด้ านบุคลากร มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ านกิ จ กรรม ด้ านความสนใจ และด้ านความคิ ด เห็ น มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการเลื อ กใช้ รถยนต์ นิ ส สัน มาร์ ช ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุเมธ ภู่ ข า (2555) ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ าบริ โอ้ (Honda Brio) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปั จ จัยด้ าน
ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ าบริโอ้ แตกต่างกัน
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ านกิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น มี ผ ลต่ อ การซื อ้
รถยนต์ฮอนด้ าบริโอ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น โคโรล่า อัล ติ ส ของผู้ที่ อาศัย ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ ยี่ ห้อโตโยต้ า รุ่ นโคโรล่า อัล
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ติส โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสมรรถนะ ดีไซน์ และราคา ปั จจัยด้ านความ
น่าเชื่อถือ ของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยการส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ปั จ จัย ด้ านค่ าบ ารุ ง รั ก ษาและราคาขายต่อ ปั จ จัย ด้ านกระบวนการ ปั จจัยด้ า น
บุคลากร และปั จจัยช่องทางการจัดจาหน่าย
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ผลพบว่า เพศที่แตกต่างกัน อายุ ท่ีแตกต่าง
กัน สถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน และอาชีพที่แตกต่างกัน
ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ โ ตโยต้ า รุ่ น โคโรล่ า อั ล ติ ส ของผู้ ที่ อ าศั ย ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์
ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ ขนาดไม่
เกิน 1,500 ซีซี โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของ
ราคากับระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ปั จจัยด้ านกระบวนการบริ การ พนักงาน และโชว์รูม
ศูนย์ บ ริ การ ปั จ จัยด้ าน ช่ องทางการจัดจ าหน่ าย ปั จ จัยด้ านราคา และระยะเวลาในการรอรั บ
บริการหลังการขาย และปั จจัย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และการแต่งกายของพนักงาน
นอกจากนั น้ ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ พ บว่ า ในด้ านเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์
ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ในขณะที่ ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน อาทิ รับราชการ พนักงานบริ ษัท และ
นักศึกษา เป็ นต้ น จะส่งผลที่ แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี
โดย อาชีพรับราชการมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซีมากที่สดุ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ในการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง “รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย
ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ใช้ หรื อสนใจซื อ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้ใช้ หรือสนใจซื ้อรถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ สูต รค านวณแบบไม่ ท ราบจ านวนประชากร (Non – Probability)
ดังนัน้ จึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู รคานวณหาขนาดตัวอย่างระดับความเชื่อมัน่ 95% และ
ให้ ความผิดพลาดไม่เกิน 5 % (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546)
สูตรที่ใช้ n =
แทนค่า

𝑍 2 𝑝𝑞
𝐸2

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
E = ระดับค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งกาหนดให้ มี ความเบี่ยงเบนได้ 5%
ดังนัน้ E = 0.05
Z = ค่ามาตรฐานซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ระดับความเชื่อมัน่
p = สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% = 0.5
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ในทางปฏิ บัติเรานิยมใช้ ระดับความเชื่ อมั่น 95% ดังนัน้ Z = 1.96 ฉะนัน้ ได้ ขนาด
ตัวอย่าง
n=
n=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.05)2
(3.8416)(0.25)
(0.0025)

n = 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง
เพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ของแบบสอบถามครอบคลุม สมบู รณ์ จึ ง มี การเพิ่ ม จ านวน
ตัวอย่างกับ 15 คนเพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้จึงเท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขันตอนที
้
่ 1 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีจับ
ฉลากเลื อ กแบบไม่ ใ ส่ คื น จากจ านวนศู น ย์ ตั ว แทนจ าหน่ า ยฮอนด้ า ทั ง้ หมด 54 สาขาใน
กรุ งเทพมหานคร (บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด , 2563) โดยผลการจับฉลาก
เพื่อนามาเป็ นตัวแทนในการเก็บข้ อมูลได้ จานวน 10 ศูนย์ตวั แทนจาหน่าย ได้ ดงั ต่อไปนี ้ ศูนย์เมโทร
ฮอนด้ าสายไหม 72 ศูนย์ฮอนด้ าศรี อยุธยา ศูนย์ซัมมิทฮอนด้ าพัฒ นาการ ศูนย์นคริ นทร์ ฮอนด้ า
คาร์ ส์ ศูนย์ฮอนด้ าพระราม 9 ศูนย์ยูไนเต็ดฮอนด้ า ศูนย์พระราม 3 ฮอนด้ า สาขาหัวลาโพง ศูนย์
ฮอนด้ าตลิ่งชัน่ ศูนย์วีกรุ๊ปฮอนด้ า สาขาหนองแขม ศูนย์เพชรบุรีตดั ใหม่ฮอนด้ า
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดตาม
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ตามขันตอนที
้
่ 1 แบบสอบถามมีจานวนทังหมด
้
400 ชุด แบ่งแต่
ละที่ได้ จานวน 40 ชุดต่อศูนย์ตวั แทนจาหน่าย
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ตาราง 3 แสดงรายชื่อศูนย์ตวั แทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานครและจานวนชุดแบบสอบถาม
ศูนย์ตวั แทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร

จานวนชุดแบบสอบถาม

ศูนย์เมโทรฮอนด้ าสายไหม 72
ศูนย์ฮอนด้ าศรี อยุธยา
ศูนย์ซมั มิทฮอนด้ าพัฒนาการ
ศูนย์นครินทร์ ฮอนด้ าคาร์ ส์
ศูนย์ฮอนด้ าพระราม 9
ศูนย์ยไู นเต็ดฮอนด้ า
ศูนย์พระราม 3 ฮอนด้ า สาขาหัวลาโพง
ศูนย์ฮอนด้ าตลิ่งชัน่
ศูนย์วีกรุ๊ปฮอนด้ า สาขาหนองแขม
ศูนย์เพชรบุรีตดั ใหม่ฮอนด้ า
รวมทังสิ
้ ้น

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็ บ
แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ และนาไปเก็บข้ อมูลในศูนย์ตวั แทนจาหน่าย ตามที่กาหนดไว้ ในขันตอนที
้
่
2 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเก็บข้ อมูลตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ ในแต่ละศูนย์ ตัวแทน
จาหน่าย และจะแจกแบบสอบถามให้ กับบุคคลทั่วไปที่สนใจหรื อใช้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค จนครบ
จานวน 400 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้
เพื่อให้ มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผ้ วู ิจยั ตัง้ เอาไว้ โดยแบ่งเนื ้อหา
ของแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ ตอบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Question) เป็ นลักษณะการตังค
้ าถามที่มีการกาหนด
ตัวเลือกคาตอบไว้ แล้ ว เพื่อให้ ผ้ ตู อบเลือกจากตัวเลือกที่กาหนดไว้ ให้ เท่านันและเป็
้
นคาตอบเดียวที่
ตรงกับความเป็ นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ มี 6 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูล ดังนี ้
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1. เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
2.1 ต่ากว่า 25 ปี
2.2 26 – 35 ปี
2.3 36 – 45 ปี
2.4 46 – 55 ปี
2.5 56 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 แยกกันอยู่/หย่าร้ าง/หม้ าย
4. ระดับการศึกษา ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
5.1 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
5.4 แม่บ้าน/พ่อบ้ าน/เกษียณอายุ
5.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ…………)
6. รายได้ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
6.1 น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท
6.2 30,001 – 40,000 บาท
6.3 40,001 – 50,000 บาท
6.4 50,001 บาทขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่มี ความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบ
ปลายปิ ด (Close-Ended Question) โดยกาหนดแบบสอบถามเป็ นรูปแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale)
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีคาตอบ
ให้ เลือก 5 ระดับ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 31 ข้ อ โดยแบ่งตามด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
6. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้ านกระบวนการ

จานวน 5 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ
จานวน 5 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ
จานวน 5 ข้ อ

โดยมีเกณฑ์กาหนดระดับคะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ ม ตัวอย่างจะใช้ หลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใช้ สูตรการคานวณช่วงกว้ างของชัน้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2548) ดังนี ้

ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

= 5
= 0.8

จานวนชัน้
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ ย 4.21 – 5.00 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น กับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ ย 3.41 – 4.20 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น กับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ ย 2.61 – 3.40 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น กับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.81 – 2.60 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น กับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.80 หมายถึ ง ผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น กับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ รู ปแบบการดาเนินชีวิต ที่มี ความสัม พันธ์ กับ การ
ตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบ
ปลายปิ ด(Close-Ended Question) โดยกาหนดแบบสอบถามเป็ นรูปแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale)
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีคาตอบ
ให้ เลือก 5 ระดับ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 14 ข้ อ โดยแบ่งตามด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านกิจกรรม
2. ด้ านความสนใจ
3. ด้ านความคิดเห็น

จานวน 5 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ
จานวน 5 ข้ อ

โดยมีเกณฑ์กาหนดระดับคะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
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ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่างจะใช้ หลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใช้ สูตรการคานวณช่วงกว้ างของชัน้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2548) ดังนี ้

ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

= 5
= 0.8

จานวนชัน้

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นกับ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตอยู่ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นกับ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นกับ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นกับ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตอยู่ในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นกับ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Question) โดยกาหนด
แบบสอบถามเป็ นรูปแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale) ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาค
ชัน้ หรื อ มาตราช่ ว ง (Interval Scale) โดยมี ค าตอบให้ เลื อ ก 5 ระดับ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยค าถาม
จานวน 22 ข้ อ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ด้ านการรับรู้ปัญหา
2. ด้ านการแสวงหาข้ อมูล

จานวน 5 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ
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3. ด้ านการประเมินผลทางเลือก
4. ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
5. ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

จานวน 4 ข้ อ
จานวน 5 ข้ อ
จานวน 4 ข้ อ

โดยมีเกณฑ์กาหนดระดับคะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่างจะใช้ หลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใช้ สูตรการคานวณช่วงกว้ างของชัน้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2548) ดังนี ้

ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

= 5
= 0.8

จานวนชัน้

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื ้ออยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื ้ออยู่ใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื ้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื ้ออยู่ใน
ระดับน้ อย
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื ้ออยู่ใน
ระดับน้ อยที่สดุ
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปร
เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดขอบเขตการสร้ างแบบสอบถาม
2. นาข้ อมูลที่ได้ ศึกษามาสร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุม ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยสร้ างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ น้ ไปเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไข
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะในขันที
้ ่ 4 จากนันน
้ าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้ จริง
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดสอบความน่าเชื่อถื อและความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (- Coefficient) ของครอนบัค
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ค่าแอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมัน่ ได้ สงู โดยกาหนดค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ในเกณฑ์ คือ 0.7 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมั่นได้ ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ า ดังนี ้
ด้ านผลิตภัณฑ์
มีค่าเท่ากับ 0.754
ด้ านราคา
มีค่าเท่ากับ 0.708
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ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีค่าเท่ากับ 0.778
ด้ านส่งเสริมทางการตลาด
มีค่าเท่ากับ 0.720
ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
มีค่าเท่ากับ 0.843
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
มีค่าเท่ากับ 0.813
ด้ านกระบวนการ
มีค่าเท่ากับ 0.786
ด้ านกิจกรรม
มีค่าเท่ากับ 0.845
ด้ านความสนใจ
มีค่าเท่ากับ 0.870
ด้ านความคิดเห็น
มีค่าเท่ากับ 0.793
ด้ านการรับรู้ปัญหา
มีค่าเท่ากับ 0.744
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
มีค่าเท่ากับ 0.785
ด้ านการประเมินผลทางเลือก
มีค่าเท่ากับ 0.925
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
มีค่าเท่ากับ 0.769
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
มีค่าเท่ากับ 0.802
6. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บ
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ที่ใช้ หรื อสนใจซือ้ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ า รุ่ นซีวิค จานวน 400 ชุด ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. แหล่งข้ อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการค้ นคว้ า ศึกษา หาข้ อมูล จาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ บทความวารสาร เอกสารงานวิจยั สิ่งพิมพ์ และข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามตามจานวนขนาดตัวอย่าง
แล้ ว ผู้วิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
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1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้ องการแล้ วตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั
ตรวจสอบความถูกต้ องและสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม เรี ยบเรี ยงแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการลง
รหัส
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ ถูก ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว มาลงรหัสที่ ไ ด้
กาหนดไว้ ล่วงหน้ า เพื่อทาการป้อนข้ อมูลต่าง ๆ ลงคอมพิวเตอร์
3. การประมวลผลข้ อมูลโดยทาการป้อนข้ อมูลที่ตรวจความถูกต้ องแล้ ว มาบันทึก
และประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วยสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และ ร้ อยละ (Percentage)
4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยนตฮอนด้ า ซีวิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
4.2.1 สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ Independent
sample t-test และ One-Way Anova (F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน
4.2.2 สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร
ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
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ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน
4.2.3 สมมติฐานข้ อที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ าน
ความสนใจ และด้ านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน
สถิติท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติ ดังนี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) มีสตู รดังนี ้
𝑓

P = x100
𝑛

เมื่อ

P
f
n

แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติร้อยละ หรือ เปอร์ เซ็นต์
ความถี่ของข้ อมูล
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ 𝑥̅ ) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) มีสตู รดังนี ้
𝑥̅ =
เมื่อ

𝑥̅
∑𝑥

n

แทน
แทน
แทน

∑𝑥
𝑛

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2546) มีสตู รดังนี ้
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S.D = √

เมื่อ

S.D.

แทน
(∑ 𝑥)2 แทน
∑ 𝑥 2 แทน
n
แทน

𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม การ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) มีสตู รดังนี ้
α=
เมื่อ

𝑘 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(𝑘−1)𝐶𝑜
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

แทน ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
แทน จานวนคาถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่ วมระหว่างคาถามต่างๆ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานใน
การวิจยั ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
3.1 สถิติ Independent Samples t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อ
ที่ 1 ในด้ านเพศ มีสตู รดังนี ้
3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน ( 𝑠12 = 𝑠22 )
α
k

t=

̅̅̅1̅ − 𝑥
̅̅̅2̅
𝑥
1

1

𝑆𝑝√𝑛 +𝑛
1
2

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t มีชนแห่
ั ้ งความเป็ นอิสระ df = 𝑛1

+ 𝑛2 − 2

38

เมื่อ

𝑥̅
𝑆𝑝
n
𝑠𝑝2

แทน
แทน
แทน
แทน
𝑠𝑝2

=

ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 1 , 2
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากทัง้ 2 กลุม่
ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 1 , 2
ค่าแปนปรวนของตัวอย่างกลุม่ ที่ 1 , 2

(𝑛1 −1)𝑠12 +(𝑛2 −1)𝑠22
𝑛1 +𝑛2 −2

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (𝑠12 ≠ 𝑠22 )
t=

̅̅̅1̅ − 𝑥
̅̅̅2̅
𝑥
2

2

𝑠
𝑠
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t มีชนแห่
ั ้ งความเป็ นอิสระ = V

V=

𝑠2
𝑠2
[ 1 ⁄𝑛1 + 2⁄𝑛2 ]
𝑠2
𝑠2
( 1⁄𝑛1 ) ( 2⁄𝑛2 )
𝑛1 −1

เมื่อ

t
𝑥
̅̅̅1
𝑥
̅̅̅̅
2
𝑠12
𝑠22
𝑛1
𝑛2
V

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

+ 𝑛 −1
2

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ
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3.2 สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of
Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป
(กัล ยา วานิ ช ย์ บัญ ชา, 2561) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ในด้ า นอายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได้ และอาชีพ โดยมีสตู รดังนี ้
ใช้ ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
, 2561) มีสตู รดังนี ้
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปนปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

ระหว่างกลุม่ (B)

k-1

𝑆𝑆(𝐵)

ภายในกลุม่ (W)

n-1

𝑆𝑆(𝑊)

รวม (T)

n-1

𝑆𝑆(𝑇)

F=

เมื่อ

F
Df

แทน
แทน

K
แทน
N
แทน
(k-1) แทน
(n-k) แทน
𝑠𝑠(𝐵) แทน

MS
𝑀𝑆(𝐵) =

F
𝑆𝑆(𝐵)
𝑘−1

𝑀𝑆(𝑊)
𝑆𝑆(𝑊)
=
𝑘−1

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)

𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ชันของความเป็
้
นอิสระระหว่างกลุม่ เท่ากับ (k-1) และ
ภายในกลุม่ เท่ากับ (n-k)
จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
จานวนตัวอย่างทังหมด
้
Degree of freedom สาหรับการแปรผันระหว่างกลุม่
(𝑑𝑓𝑏 )
Degree of freedom สาหรับการแปรผันระหว่างกลุม่
(𝑑𝑓𝑤 )
ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of
Squares)
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𝑠𝑠(𝑊) แทน

ผ ล รว ม ก า ลั ง ส อ ง ภ า ย ใน ก ลุ่ ม ( Within Sum of

𝑀𝑆𝑏 แทน

ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่

Squares)
𝑀𝑆𝑤 แทน

3.3 สถิ ติ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้ ห าค่ า ความสัม พั น ธ์ ข องตั ว แปร 2 ตั ว ที่ เป็ นอิ ส ระต่ อ กั น เป็ นค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่แต่ละตัวต่างมีระดับการวัดข้ อมูลในระดับอันตรภาค
(Interval Scale) ขึ ้นไป ใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
𝑟𝑥𝑦 =
เมื่อ

𝑟𝑥𝑦
N
∑𝑋
∑𝑌
∑ 𝑋2
∑ 𝑌2
∑𝑋𝑌

𝑛 ∑ 𝑋𝑌 (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√⌊𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑋)2 ⌋⌊𝑛 ∑ 𝑌 2 −(∑ 𝑌)2 ⌋

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จานวนคนหรือกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมทังหมดของคะแนน
้
X
ผลรวมทังหมดของคะแนน
้
Y
ผลรวมทังหมดของคะแนนชุ
้
ด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมทังหมดของคะแนนชุ
้
ด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่

โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)
ดังนี ้
1. ค่ า r มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง -1 ถึ ง 0 แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
2. ค่ า r มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 1 แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3. ค่า r มีค่าเข้ าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั มาก
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4. ค่า r มีค่าเข้ าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามและมีความสัมพันธ์กนั มาก
5. ค่า r = 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
เกณฑ์ การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)
ดังนี ้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.91 – 1.00
0.71 – 0.90
0.31 – 0.70
0.01 – 0.30
0.00

ระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ไม่มีความสัมพันธ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจยั เรื่ อง รูปแบบการดาเนินชีวิตและส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อของตัวแปรที่ศกึ ษาดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
M.S.
แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
df
แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา t – Distribution
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
F
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F – Distribution
Sig
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ นาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ตามลาดับ ดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2. การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงาน ด้ าน
ลักษณะการนาเสนอทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต ประกอบด้ วย ด้ านกิจกรรม
ด้ านความสนใจ และด้ านความคิดเห็น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มี ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และ
ด้ านความคิด เห็น มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิคของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที 1 ผลการิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลด้ านลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม
ข้ อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยนาเสนอในรูปแบบของจานวนและร้ อยละ ดัง
ปรากฎในตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงจานวนและร้ อยละเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลด้ านลักษณะประชาการศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

161
239
400

40.20
59.80
100.00

รวม

42
222
92
40
4
400

10.50
55.50
23.00
10.00
1.00
100.00

273
119
8
400

68.20
29.80
2.00
100.00

42
243
115
400

10.50
60.80
28.70
100.00

112
203
79
6
400

28.00
50.80
19.70
1.50
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง / หม้ าย
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ข้ าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
แม่บ้าน / พ่อบ้ าน / เกษียณอายุ
รวม
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้ อมูลด้ านลักษณะประชาการศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

170
81
55
94

42.50
20.20
13.80
23.50

400

100.00

รายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ ้นไป
รวม

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 239 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.80 และเป็ นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.20 ตามลาดับ
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 – 35 ปี จานวน 222 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 55.50 รองลงมา อายุ 36 – 45 ปี จ านวน 92 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.00 อายุ ต่ า กว่ า 25 ปี
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 อายุ 46 – 55 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และ
อายุ 56 ปี ขึ ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.00 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 273 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 68.20 รองลงมา สถานภาพสมรส จ านวน 119 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 29.80 และ
สถานภาพแยกกันอยู่ / หย่าร้ าง / หม้ าย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรื อ
เทียบเท่า จานวน 243 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.80 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 115 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 28.70 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 203
คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.80 รองลงมา มีอาชีพข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 112 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.70
และอาชีพแม่บ้าน / พ่อบ้ าน / เกษียณอายุ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.50 ตามลาดับ

46
รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท
จานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 รองลงมา รายได้ 50,001 บาทขึ ้นไป จานวน 94 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.50 รายได้ 30.001 – 40,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.20 และรายได้
40,001 – 50,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.80 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงาน ด้ านลักษณะการนาเสนอ
ทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ โดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
ปรากฏในตาราง 6
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านกระบวนการ
รวม

xˉ

S.D.

4.19
3.82
4.35
3.83
4.03
4.16
4.04
4.06

0.519
0.656
0.613
0.643
0.716
0.643
0.665
0.481

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.06 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่
มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้ านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้ าน
ด้ านพนักงานหรื อบุคลากรมีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.83 และด้ าน
ราคา มีค่าเฉลี่ย 3.82
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาดโดย
จาแนกเป็ นรายด้ าน ดังนี ้
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. รูปทรงรถยนต์มีความสวยงามและทันสมัย
2. มีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกมาให้ อย่าง
ครบครัน
3. มีระบบความปลอดภัยมาให้ อย่างครบถ้ วน
4. มีอตั ราการประหยัดน ้ามันที่ดี
5. มีสมรรถนะของเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ดี
รวม
ด้ านราคา
6. ราคารถยนต์มีความเหมาะสม เมื่อ
เปรียบเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในขนาด
เดียวกัน (C Segment)
7. ค่าบารุงรักษาและค่าตรวจเช็คระยะรถยนต์
มีความเหมาะสม
8. อะไหล่รถยนต์มีราคาที่ไม่แพง
9. เมื่อขายต่อมือสอง ได้ ราคาที่เหมาะสม
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.59

0.626

มากที่สดุ

4.20

0.660

มาก

4.17
3.92
4.09
4.19

0.706
0.773
0.756
0.519

มาก
มาก
มาก
มาก

3.90

0.748

มาก

3.76

0.818

มาก

3.68
3.97
3.82

0.889
0.868
0.656

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
10. ศูนย์บริการหรือโชว์รูมมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่เข้ าถึง
ได้ สะดวก
11. มีจานวนศูนย์บริ การหรื อโชว์รูมมากพอต่อ
การให้ บริการ
12. ศูนย์บริการหรือโชว์รูมของตัวแทนจาหน่าย
มีความน่าเชื่อถือ
13. มีช่องทางหลากหลายและสะดวกในการ
ติดต่อรับข่าวสารจากศูนย์บริ การ เช่น
Facebook, Website, Line
รวม
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
14. รูปแบบและเนื ้อหาของโฆษณาดึงดูดความ
สนใจ
15. มีช่องทางการโฆษณารถยนต์ตามสื่อต่างๆ
16. ใช้ การประชาสัมพันธ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง
17. มีการจัดข้ อเสนอเงินดาวน์และอัตรา
ดอกเบี ้ยพิเศษและระยะเวลาผ่อนที่นาน
18. มีสว่ นลดและของแถมอีกมากมายให้ แก่ผ้ ู
ซื ้อ
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.45

0.688

มากที่สดุ

4.44

0.701

มากที่สดุ

4.33

0.726

มากที่สดุ

4.20

0.816

มาก

4.35

0.613

มากที่สุด

3.91

0.837

มาก

3.98
3.43

0.790
0.939

มาก
มาก

3.93

0.856

มาก

3.93

0.939

มาก

3.83

0.643

มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
19. พนักงานมีอธั ยาศัยที่ดี มีความพร้ อมใน
การให้ บริการ
20. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้
ข้ อมูลรถยนต์
21. พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการให้ บริการ
22. พนักงานมีความเอาใจใส่ในบริการหลังการ
ขาย
รวม
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
23. ศูนย์บริการหรือโชว์รูมมีพื ้นที่กว้ างขวาง
24. ศูนย์บริการหรือโชว์รูมมีความสะอาด
เรียบร้ อยและเป็ นระเบียบ
25. ศูนย์บริการหรือโชว์รูมมีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเข้ ามาใช้ บริการอย่างครบครัน
26. ศูนย์บริการมีบริการครบวงจร เช่น การเช็ค
ระยะ ซ่อมตัวถังและสี เบิกอะไหล่ บริการล้ าง
รถ
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.14

0.750

มาก

4.02

0.844

มาก

4.06

0.776

มาก

3.91

0.979

มาก

4.03

0.716

มาก

4.04

0.803

มาก

4.23

0.707

มากที่สดุ

4.13

0.776

มาก

4.26

0.723

มากที่สดุ

4.16

0.643

มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านกระบวนการ
27. ศูนย์บริการมีรถให้ ทดลองขับ
28. การติดต่อพนักงานสามารถทาได้ สะดวก
และได้ รับการติดต่อกลับรวดเร็ว
29. มีกระบวนการติดต่อสัง่ ซื ้อ จอง ทันสมัย
รวดเร็ว เช่น Line, Facebook
30. ศูนย์บริการมีความรวดเร็วในการแก้ ไขและ
ช่วยเหลือลูกค้ า
31. ศูนย์บริการมีรถยนต์พร้ อมส่งมอบสาหรับ
ลูกค้ า
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.00

0.922

มาก

4.11

0.803

มาก

4.08

0.773

มาก

4.01

0.860

มาก

4.03

0.839

มาก

4.04

0.665

มาก

จากตาราง 7 แสดงผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู้ ตอบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน โดยจาแนกรายด้ าน สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ รูปทรงรถยนต์มีความสวยงามและ
ทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.59 มีอปุ กรณ์ อานวยความสะดวกมาให้ อย่างครบครัน อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 มีระบบความปลอดภัยมาให้ อย่างครบถ้ วน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
4.17 มีสมรรถนะของเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และมีอตั รา
การประหยัดน ้ามันที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลาดับ
ด้ านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ด้ า นราคาอยู่ ในระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.82 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อขายต่อมือสอง ได้ ราคา
ที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ราคารถยนต์มีความเหมาะสม เมื่อเปรี ยบเทียบกับรถยนต์
ยี่ห้ออื่นในขนาดเดียวกัน (C Segment) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าบารุงรักษาและค่าตรวจเช็ค
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ระยะรถยนต์ มี ความเหมาะสม โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.76 และอะไหล่รถยนต์ มี ราคาที่ไม่ แพง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิ ดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ ศูนย์บริ การ
หรื อโชว์รูมมีทาเลที่ตงั ้ ที่เข้ าถึงได้ สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีจานวนศูนย์บริ การหรื อโชว์
รูมมากพอต่อการให้ บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ศูนย์บริการหรือโชว์รูมของตัวแทนจาหน่าย
มีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และในข้ อมีช่องทางหลากหลายและสะดวกในการติดต่อรับ
ข่าวสารจากศูน ย์ บ ริ การ เช่ น Facebook, Website, Line อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 4.20
ตามลาดับ
ด้ านส่ งเสริ ม ทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีช่องทางการโฆษณารถยนต์ตามสื่อต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีการจัดข้ อเสนอเงิน
ดาวน์และอัตราดอกเบี ้ยพิเศษและระยะเวลาผ่อนที่นาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีส่วนลดและ
ของแถมอีกมากมายให้ แก่ผ้ ูซื ้อ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 รู ปแบบและเนือ้ หาของโฆษณาดึงดูดความ
สนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 และใช้ การประชาสัมพันธ์ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43
ตามลาดับ
ด้ านพนั ก งานหรื อบุ คลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านพนักงานหรื อบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดั บความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด พนักงานมีอธั ยาศัยที่ดี มีความพร้ อมในการให้ บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 พนักงานมี
จานวนเพียงพอต่อการให้ บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การให้ ข้อมูลรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 พนักงานมีความเอาใจใส่ในบริ การหลังการขาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลาดับ
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิดเห็น เกี่ ย วกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ ศูนย์บริ การมี
บริ การครบวงจร เช่ น การเช็ คระยะ ซ่ อมตัวถังและสี เบิ กอะไหล่ บริ การล้ างรถ โดยมี ค่ าเฉลี่ ย
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เท่ากับ 4.26 ศูนย์บริการหรือโชว์รูมมีความสะอาด เรียบร้ อยและเป็ นระเบียบ อยู่ในระดับมากที่สดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ศูนย์บริ การหรื อโชว์รูมมีสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้ ามาใช้ บริ การ
อย่างครบครัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 และศูนย์บริ การหรื อโชว์รูมมีพืน้ ที่กว้ างขวาง
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ตามลาดับ
ด้ านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านกระบวนการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด การติดต่อ
พนักงานสามารถท าได้ ส ะดวกและได้ รับ การติ ด ต่อ กลับ รวดเร็ ว โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.11 มี
กระบวนการติดต่อสั่งซื ้อ จอง ทันสมัย รวดเร็ ว เช่น Line, Facebook โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ศูนย์บริการมีรถยนต์พร้ อมส่งมอบสาหรับลูกค้ า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ศูนย์บริ การมีความรวดเร็วใน
การแก้ ไขและช่วยเหลือลูกค้ า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 และศูนย์บริการมีรถให้ ทดลองขับ โดยมีค่าเฉลี่ย
4.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต
ข้ อมูล เกี่ ย วกับรู ป แบบการด าเนิน ชี วิตประกอบด้ วย ด้ านกิจ กรรม ด้ านความ
สนใจ และด้ านความคิดเห็น โดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังปรากฏใน
ตาราง 8
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิต โดยจาแนก
รายด้ าน ดังนี ้
รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ด้ านกิจกรรม
ด้ านความสนใจ
ด้ านความคิดเห็น
รวม

xˉ

S.D.

3.94
3.36
4.56
3.95

0.727
0.909
0.437
0.533

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม พบว่า ผู้บริโภค
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.56 รองลงมาด้ านกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และด้ านความสนใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิตโดยจาแนก
เป็ นรายด้ าน ดังนี ้
รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ด้ านกิจกรรม
1. ท่านเป็ นคนชอบขับรถยนต์
2. ท่านต้ องขับรถยนต์ไปทางานเป็ นประจา
3. ท่านชอบขับรถยนต์ออกไปเที่ยวตาม
ต่างจังหวัดหรือสถานที่ต่างๆ
4. ท่านชอบขับรถยนต์ไปหาของทานนอกบ้ าน
5. ท่านเป็ นคนชอบแต่งรถยนต์
รวม
ด้ านความสนใจ
6. ท่านชอบหาอ่านนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์
7. ท่านสนใจเรื่ องเทคโนโลยียานยนต์
8. ท่านชอบรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์
9. ท่านชอบเข้ าชมงานจัดแสดงโชว์รถยนต์ เช่น
Motor Expo, Motor Show
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.09
4.17

0.901
1.106

มาก
มาก

4.14

0.912

มาก

4.15
3.15
3.94

0.908
1.306
0.727

มาก
ปานกลาง
มาก

3.06
3.57
3.49

1.110
0.996
1.038

ปานกลาง
มาก
มาก

3.34

1.157

ปานกลาง

3.36

0.909

ปานกลาง
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ตาราง 9 (ต่อ)
รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ด้ านความคิดเห็น
10. ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ควรมีรูปแบบที่สวย
และทันสมัย
11. ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ควรใช้ เชื ้อเพลิงได้
หลากหลายและต้ องประหยัดเชื ้อเพลิง
12. ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ต้องเหมาะกับการใช้
ในชีวิตประจาวัน
13. ท่านเห็นว่ารถยนต์โดยสารขนาดกลาง มี
สมรรถนะที่เหมาะกับการใช้ ในกรุงเทพและออก
ต่างจังหวัด
14. ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ควรมีความทนทาน
ไม่จกุ จิกและพังง่าย
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.52

0.613

มากที่สดุ

4.53

0.641

มากที่สดุ

4.60

0.563

มากที่สดุ

4.47

0.633

มากที่สดุ

4.70

0.602

มากที่สดุ

4.56

0.437

มากที่สุด

จากตาราง 9 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน โดยจาแนกรายด้ าน สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ด้ านกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
ด้ านกิจ กรรมอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ น มากในข้ อ ท่านต้ องขับ รถยนต์ ไปทางานเป็ นประจ า โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ท่านชอบขับรถยนต์ไปหาของทานนอกบ้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ท่าน
ชอบขับรถยนต์ออกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือสถานที่ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 ท่านเป็ นคนชอบ
ขับรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และในข้ อท่านเป็ นคนชอบแต่งรถยนต์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.15 ตามลาดับ
ด้ านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตด้ านความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากในข้ อ ท่านสนใจเรื่ องเทคโนโลยียานยนต์ โดย

55
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ท่านชอบรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.49 ท่านชอบเข้ าชมงานจัดแสดงโชว์รถยนต์ เช่น Motor Expo, Motor Show อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 และท่านชอบหาอ่านนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.06 ตามลาดับ
ด้ านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตด้ านความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านคิดว่า
รถยนต์ที่ใช้ ควรมีความทนทาน ไม่จกุ จิกและพังง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ท่านคิดว่ารถยนต์
ที่ใช้ ต้องเหมาะกับการใช้ ในชีวิตประจาวัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ควร
ใช้ เชือ้ เพลิงได้ หลากหลายและต้ องประหยัดเชือ้ เพลิง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้
ควรมีรูปแบบที่สวยและทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 และท่านเห็นว่ารถยนต์โดยสารขนาดกลาง มี
สมรรถนะที่เหมาะกับการใช้ ในกรุงเทพและออกต่างจังหวัด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ าซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการรั บ รู้ ปั ญ หา ด้ า นการ
แสวงหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
โดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังปรากฏในตาราง 10
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อโดยรวม
การตัดสินใจซือ้
ด้ านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
รวม

xˉ

S.D.

3.65
3.79
4.24
3.93
3.97
3.92

0.765
0.871
0.647
0.625
0.786
0.565

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ โดยรวม พบว่า ผู้บริ โภคที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อกอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมภายหลัง
การซื ้อ มี ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้ านการตัดสินใจซือ้ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้ านการแสวงหาข้ อมูล มีค่าเฉลี่ย
3.79 และด้ านการรับรู้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.65
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อโดยจาแนกเป็ นราย
ด้ าน ดังนี ้
การตัดสินใจซือ้
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา
1. ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะว่ารถยนต์
คันเก่าชารุด
2. ท่านซื ้อยนต์รถฮอนด้ าซีวิค เพราะมีความ
จาเป็ นต้ องใช้ งาน
3. ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพื่อเพิ่ม
ภาพลักษณ์ให้ กบั ตนเอง
4. ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะอยากได้
รถยนต์ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม
5. ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพื่อความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

2.90

1.369

ปานกลาง

3.70

1.086

มาก

3.64

1.160

มาก

3.75

1.223

มาก

4.29

0.865

มากที่สดุ

3.65

0.765

มาก
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ตาราง 11 (ต่อ)
การตัดสินใจซือ้
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
6. ก่อนซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค ท่านสอบถามทุก
คนในครอบครัวของท่านแล้ ว
7. ท่านศึกษาข้ อมูลรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค อย่าง
ละเอียดก่อนซื ้อตามสื่อต่างๆ
8. ท่านถามข้ อมูลจาเพาะของรถยนต์ฮอนด้ าซี
วิคกับพนักงานขายก่อนซื ้อ
9. ท่านไปทดลองขับด้ วยตัวท่านเองก่อน
ตัดสินใจ
รวม
ด้ านการประเมินทางเลือก
10. ท่านเลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะเห็นว่าตัว
รถยนต์มีคณ
ุ ภาพที่ดี
11. ท่านเลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะมีรูปลักษณ์ที่
สวยงามและทันสมัย
12. ท่านเลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะเชื่อมัน่ ในตรา
สินค้ าของฮอนด้ า
13. ท่านเลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะมีความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับราคา
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.71

1.204

มาก

4.16

0.919

มาก

3.93

1.071

มาก

3.40

1.435

ปานกลาง

3.79

0.871

มาก

4.10

0.786

มาก

4.56

0.680

มากที่สดุ

4.31

0.791

มากที่สดุ

4.01

0.863

มาก

4.24

0.647

มากที่สุด
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ตาราง 11 (ต่อ)
การตัดสินใจซือ้
ด้ านการตัดสินใจซือ้
14. ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคเมื่อ
เทียบกับรถยนต์ค่ายอื่นแล้ ว
15. ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะ
ตราสินค้ าฮอนด้ า
16. ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะ
โปรโมชัน่ ส่วนลด และของแถม
17. ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคด้ วยตัว
ท่านเอง
18. ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะ
ประทับใจในการให้ บริการและให้ ข้อมูลของ
พนักงานขาย
รวม
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้
19. ท่านจะกลับไปซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าอีกครัง้ ถ้ า
ท่านพึงพอใจในคุณภาพของฮอนด้ าซีวิค
20. ท่านจะแนะนาให้ คนรอบตัว เพื่อน
ครอบครัวของท่าน ซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
21. ท่านประทับใจในการให้ บริการของศูนย์
ฮอนด้ าจนต้ องแนะนาบอกต่อ
22. ท่านพึงพอใจในคุณภาพการใช้ งานของ
รถยนต์ฮอนด้ าซีวิค
รวม

xˉ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.18

0.869

มาก

4.06

0.895

มาก

3.51

1.108

มาก

4.42

0.785

มากที่สดุ

3.51

1.104

มาก

3.93

0.625

มาก

4.05

0.891

มาก

3.99

0.923

มาก

3.84

0.938

มาก

4.02

0.876

มาก

3.97

0.786

มาก
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จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตัด สินใจซือ้ ของผู้ต อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน โดยจาแนกรายด้ าน สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านการรับรู้ ปั ญ หาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในข้ อ ท่านซือ้ รถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพื่อความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซี
วิค เพราะอยากได้ รถยนต์ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ท่านซื ้อ
ยนต์รถฮอนด้ าซีวิค เพราะมีความจาเป็ นต้ องใช้ งาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 ท่านซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ ให้ กับตนเอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 และ
ท่านซือ้ รถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะว่ารถยนต์ คั นเก่าชารุ ด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ย
2.90 ตามลาดับ
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซื ้อด้ านการแสวงหาข้ อมูลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นมากในข้ อ ท่านศึกษาข้ อมูลรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค
อย่างละเอียดก่อนซื ้อตามสื่อต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านถามข้ อมูลจาเพาะของรถยนต์
ฮอนด้ าซีวิคกับพนักงานขายก่อนซื ้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ก่อนซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค ท่าน
สอบถามทุกคนในครอบครัวของท่านแล้ ว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 และในข้ อท่านไปทดลองขับด้ วยตัว
ท่านเองก่อนตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
ด้ า นการประเมิ น ทางเลือ ก ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ การ
ตัด สิ น ใจซื อ้ ด้ านการประเมิ น ทางเลื อ ก อยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.24 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุดในข้ อ ท่านเลือก
ฮอนด้ าซีวิค เพราะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ท่านเลือกฮอนด้ า
ซีวิค เพราะเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าของฮอนด้ า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ท่าน
เลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะเห็นว่าตัวรถยนต์มีคุณภาพที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 และ
ท่านเลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01
ตามลาดับ
ด้ านการตัดสินใจซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านการตัดสินใจซือ้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคด้ วย
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ตัวท่านเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ท่านตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ าซีวิคเมื่อเทียบกับรถยนต์
ค่ายอื่ น แล้ ว อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.18 ท่านตัดสิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ าซี วิค
เพราะตราสินค้ าฮอนด้ า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค
เพราะโปรโมชั่น ส่วนลด และของแถม อยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 และท่านตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะประทับใจในการให้ บริ การและให้ ข้อมูลของพนักงานขาย อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลาดับ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัด สิ น ใจซื อ้ ด้ านพฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.97 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ท่านจะกลับไปซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าอีกครัง้ ถ้ าท่านพึงพอใจในคุณภาพของฮอนด้ าซีวิค โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ท่านพึงพอใจในคุณภาพการใช้ งานของรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.02 ท่ านจะแนะน าให้ ค นรอบตัว เพื่ อ น ครอบครัวของท่ าน ซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.99 และท่านประทับใจในการให้ บริ การของศูนย์ฮอนด้ าจนต้ องแนะนาบอกต่อ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.84 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

61
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่ าง
ประชากรศาสตร์ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็ นอิสระจากกัน (Independent sample ttest) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1 ) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

t-test for Equality of Means
เพศ

Sig.
(2-tailed)
ชาย 3.884 0.639 -1.368 398 0.172
หญิง 3.971 0.614
xˉ

S.D.

t

df

จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ พบว่า ด้ านการตัดสินใจซื ้อ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.172 ซึ่ง มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ H0 หมายความว่ า ผู้บ ริ โภคที่ เพศแตกต่ างกัน มี ก าร
ตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ าซี วิค ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นการตัด สิ น ใจซื อ้ ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียวคือ OneWay Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับ ความ

62
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า
น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ แหล่ งความ
SS
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภค แปรปรวน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ระหว่างกลุม่
2.412
ภายในกลุม่
153.535
รวม
155.947

df

4
395
399

MS

F

0.603 1.551
0.389

Sig.

0.187

จากตาราง 13 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ พบว่า ด้ านการตัดสินซื ้อ มีค่า
Sig. เท่ ากับ 0.187 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรับ H0 หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการ
ตัดสินซื ้อไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มี สถานภาพแตกต่างกัน มี การตัดสินใจซือ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทาง
สถิติได้ ดงั นี ้
H0 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคือ OneWay Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับ ความ

63
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า
น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ แหล่ งความ
SS
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภค แปรปรวน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ระหว่างกลุม่
1.455
ภายในกลุม่
154.492
รวม
155.947

df

2
397
399

MS

F

0.727 1.869
0.389

Sig.

0.156

จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้ านการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.156 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ H0 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อ ไม่
แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.4 ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึก ษาแตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื อ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคือ OneWay Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับ ความ

64
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า
น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ แหล่ งความ
SS
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภค แปรปรวน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ระหว่างกลุม่
1.419
ภายในกลุม่
154.528
รวม
155.947

df

2
397
399

MS

F

0.709 1.822
0.389

Sig.

0.163

จากตาราง 15 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้ านการ
ตัดสิ นใจซื อ้ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.163 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ H0 หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี ้
H0 ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคือ OneWay Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับ ความ

65
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า
น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ แหล่ งความ
SS
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภค แปรปรวน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ระหว่างกลุม่
0.856
ภายในกลุม่
155.091
รวม
155.947

df

3
396
399

MS

F

0.285 0.729
0.392

Sig.

0.535

จากตาราง 16 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ พบว่า ด้ านการตัดสินใจซื ้อ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.535 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ H0 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีการตัด สินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี ้
H0 ผู้ บ ริ โภคที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 ผู้ บ ริ โภคที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคือ OneWay Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับ ความ
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เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า
น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ แหล่ งความ
SS
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภค แปรปรวน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ระหว่างกลุม่
1.999
ภายในกลุม่
153.948
รวม
155.947

df

3
396
399

MS

F

0.666 1.714
0.389

Sig.

0.163

จากตาราง 17 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ พบว่า ด้ านการตัดสินใจซื ้อ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.163 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ H0 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรทังสองตั
้
ว
โดยใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ ถ้ ามีค่า Sig. (2-tailed) น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0 ) และยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) นั่น คือ ตัวแปรทัง้ สองมี ความสัม พัน ธ์ กัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 18 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค
ส่ วนประสมทางการตลาด
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
(2-tailed) ความสัมพันธ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
0.311**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้ านราคา
0.347**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.364**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
0.534**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
0.439**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
0.400**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ด้ านกระบวนการ
0.462**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 แสดงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค่า Sig. (2-tailed) เท่ ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.311 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ป ระกอบการมี การใช้ ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณ ฑ์
เพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
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ส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ กับ
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัม พัน ธ์ เท่ ากับ 0.347 แสดงว่ าตัวแปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ระดับ ปานกลาง ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมี การใช้ ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาเพิ่มขึ ้นจะทาให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นช่ องทางการจั ด จ าหน่ าย มี ค่ า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.364 แสดงว่ า ตั ว แปรทั ง้ สองมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านช่ องทางการจัด จ าหน่ายเพิ่ ม ขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบ ริ โภคมี การตัดสิน ใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่ า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการ
ส่งเสริ ม การตลาด มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัดสิน ใจซือ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิคของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.534 แสดงว่ า ตั ว แปรทั ง้ สองมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เสธ H0 หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า น
พนักงานหรื อบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.439 แสดงว่ า ตั ว แปรทั ง้ สองมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านพนักงานหรือบุคลากรเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านลักษณะ
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ทางกายภาพ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.400 แสดงว่ า ตั ว แปรทั ง้ สองมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านกระบวนการ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.462 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีก ารใช้ ส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ
เพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
สมมติ ฐานข้ อที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และ
ด้ านความคิด เห็น มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิคของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
H0 รูปแบบการดาเนินชีวิตไม่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 รู ปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรทังสองตั
้
ว
โดยใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ ถ้ ามีค่า Sig. (2-tailed) น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0 ) และยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) นั่น คือ ตัวแปรทัง้ สองมี ความสัม พัน ธ์ กัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 19 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค
รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
(2-tailed) ความสัมพันธ์
ด้ านกิจกรรม
0.218**
0.000
ต่า
เดียวกัน
ด้ านความสนใจ
0.256**
0.000
ต่า
เดียวกัน
ด้ านความคิดเห็น
0.269**
0.000
ต่า
เดียวกัน
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 แสดงวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต กับ การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
รู ปแบบการดาเนินชีวิต ด้ านกิจกรรม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตด้ านกิจกรรม มีความสัมพันธ์ กับ
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัม พัน ธ์ เท่ากับ 0.218 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัม พัน ธ์ ระดับ ต่า ในทิ ศทางเดีย วกัน
กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ รูปแบบการดาเนินชีวิ ตด้ านกิจกรรมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับต่า
รู ปแบบการดาเนินชีวิต ด้ านความสนใจ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อย
กว่ า 0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธ H0 หมายความว่ า รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ านความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.256 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ ระดับต่า ในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ รูปแบบการดาเนินชีวิตด้ านความสนใจเพิ่มขึ ้นจะทาให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับต่า
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต ด้ า นความคิ ด เห็ น มี ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.01 นั่นคื อ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า รู ป แบบการด าเนิน ชี วิตด้ านความคิ ดเห็ น มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.269 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ ระดับต่า ในทิศทาง
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เดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ รูปแบบการดาเนินชีวิตด้ านความคิดเห็นเพิ่มขึ ้นจะทา
ให้ ผ้ บู ริโภคมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค เพิ่มขึ ้นในระดับต่า
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 20 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

สถิติท่ ีใช้

ผลการทดสอบ

สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน
Independent
ไม่สอดคล้ องกับ
มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของ
Sample t-test
สมมติฐาน
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน
One Way ANOVA ไม่สอดคล้ องกับ
มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของ
(F-test)
สมมติฐาน
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพ
One Way ANOVA ไม่สอดคล้ องกับ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อฮอนด้ า ซีวิค ของ
(F-test)
สมมติฐาน
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
One Way ANOVA ไม่สอดคล้ องกับ
วิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
(F-test)
สมมติฐาน
กัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่าง
One Way ANOVA ไม่สอดคล้ องกับ
กัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของ
(F-test)
สมมติฐาน
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่าง
One Way ANOVA ไม่สอดคล้ องกับ
กัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของ
(F-test)
สมมติฐาน
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตาราง 20 (ต่อ)
สมมติฐาน

สถิติท่ ีใช้

ผลการทดสอบ

สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านผลิตภัณฑ์
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านราคา
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านพนักงานหรือบุคลากร
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านกระบวนการ
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
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ตาราง 20 (ต่อ)
สมมติฐาน

สถิติท่ ีใช้

ผลการทดสอบ

สมมติฐานข้ อที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และด้ านความ
คิดเห็น มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านกิจกรรม
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านความสนใจ
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
Pearson
สอดคล้ องกับ
ด้ านความคิดเห็น
Correlation
สมมติฐาน
Coefficient
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิ จั ย ฉบับ นี ้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการวางแผนการทาตลาดของบริ ษัท ฮอนด้ า เพื่อรักษา
ยอดขายอันดับหนึ่งของฮอนด้ าซีวิค และพัฒ นาฮอนด้ าซีวิคในรุ่ นถัดไปให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้บริโภค
สังเขปการศึกษาวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ โดยจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ ที่มี ความสัม พันธ์ กับ การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮ อนด้ า ซีวิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และ
ด้ านความคิดเห็น ที่มีความสัมพันธ์ กับ การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและผู้ผลิตทราบว่ามีปัจจัย ใดที่ผ้ บู ริ โภคนามาใช้ ประกอบใน
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค
2. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการและผู้ ผ ลิ ต น าผลการวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค
3. เพื่ อ ให้ ผ้ ูป ระกอบการและผู้ผ ลิ ต น าไปพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารตลาด และวางแผน
การตลาดเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค
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4. เพื่อให้ กลุ่มงานวิจัยนางานวิจัยไปพัฒนาเพื่อต่อยอดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถ
ยี่ห้อฮอนด้ าต่อไป
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้ านกระบวนการ มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัดสิ นใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และด้ านความคิดเห็น
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ใช้ หรื อสนใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ หรื อสนใจซื ้อรถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิค ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Non – Probability) ดังนัน้ จึง
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) คานวณหาตัวอย่างที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 5% จะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ราย
และเพิ่มเติมอีก 15 ราย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดังกลุ่มตัวอย่างสาหรับการ
วิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 ราย โดยใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขันตอนที
้
่ 1 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีจับ
ฉลากเลื อ กแบบไม่ ใ ส่ คื น จากจ านวนศู น ย์ ตั ว แทนจ าหน่ า ยฮอนด้ า ทั ง้ หมด 54 สาขาใน
กรุ งเทพมหานคร (บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด , 2563) โดยผลการจับฉลาก
เพื่อนามาเป็ นตัวแทนในการเก็บข้ อมูลได้ จานวน 10 ศูนย์ตวั แทนจาหน่าย ได้ ดงั ต่อไปนี ้ ศูนย์เมโทร
ฮอนด้ าสายไหม 72 ศูนย์ฮอนด้ าศรี อยุธยา ศูนย์ซัมมิทฮอนด้ าพัฒ นาการ ศูนย์นคริ นทร์ ฮอนด้ า
คาร์ ส์ ศูนย์ฮอนด้ าพระราม 9 ศูนย์ยูไนเต็ดฮอนด้ า ศูนย์พระราม 3 ฮอนด้ า สาขาหัวลาโพง ศูนย์
ฮอนด้ าตลิ่งชัน่ ศูนย์วีกรุ๊ปฮอนด้ า สาขาหนองแขม ศูนย์เพชรบุรีตดั ใหม่ฮอนด้ า
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ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดตาม
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ตามขันตอนที
้
่ 1 แบบสอบถามมีจานวนทังหมด
้
400 ชุด แบ่งแต่
ละที่ได้ จานวน 40 ชุดต่อศูนย์ตวั แทนจาหน่าย
ตาราง 21 แสดงรายชื่อศูนย์ตวั แทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานครและจานวนชุดแบบสอบถาม
ศูนย์ตวั แทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร

จานวนชุดแบบสอบถาม

ศูนย์เมโทรฮอนด้ าสายไหม 72
ศูนย์ฮอนด้ าศรี อยุธยา
ศูนย์ซมั มิทฮอนด้ าพัฒนาการ
ศูนย์นครินทร์ ฮอนด้ าคาร์ ส์
ศูนย์ฮอนด้ าพระราม 9
ศูนย์ยไู นเต็ดฮอนด้ า
ศูนย์พระราม 3 ฮอนด้ า สาขาหัวลาโพง
ศูนย์ฮอนด้ าตลิ่งชัน่
ศูนย์วีกรุ๊ปฮอนด้ า สาขาหนองแขม
ศูนย์เพชรบุรีตดั ใหม่ฮอนด้ า
รวมทังสิ
้ ้น

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็ บ
แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ และนาไปเก็บข้ อมูลในศูนย์ตวั แทนจาหน่าย ตามที่กาหนดไว้ ในขันตอนที
้
่
2 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเก็บข้ อมูลตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ ในแต่ละศูนย์ ตัวแทน
จาหน่าย และจะแจกแบบสอบถามให้ กับบุคคลทั่วไปที่สนใจหรื อใช้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค จนครบ
จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้
เพื่อให้ มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผ้ วู ิจยั ตัง้ เอาไว้ โดยแบ่งเนื ้อหา
ของแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
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ส่ ว นที่ 1 ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Question) เป็ นลักษณะการตังค
้ าถามที่มีการกาหนด
ตัวเลือกคาตอบไว้ แล้ ว เพื่อให้ ผ้ ตู อบเลือกจากตัวเลือกที่กาหนดไว้ ให้ เท่านันและเป็
้
นคาตอบเดียวที่
ตรงกับความเป็ นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ มี 6 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูล
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่มี ความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบ
ปลายปิ ด (Close-Ended Question) โดยกาหนดแบบสอบถามเป็ นรูปแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale)
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีคาตอบ
ให้ เลือก 5 ระดับ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 31 ข้ อ โดยแบ่งตามด้ านต่าง ๆ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบ
ปลายปิ ด(Close-Ended Question) โดยกาหนดแบบสอบถามเป็ นรูปแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale)
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีคาตอบ
ให้ เลือก 5 ระดับ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 14 ข้ อ โดยแบ่งตามด้ านต่าง ๆ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Question)
โดยกาหนดแบบสอบถามเป็ นรูปแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale) ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทมาตรา
อันตรภาคชัน้ หรื อ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้ วย
คาถาม จานวน 22 ข้ อ โดยมีรายละเอียด
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปร
เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดขอบเขตการสร้ างแบบสอบถาม
2. นาข้ อมูลที่ได้ ศึกษามาสร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุม ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยสร้ างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ น้ ไปเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไข
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะในขันที
้ ่ 4 จากนันน
้ าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้ จริง
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดสอบความน่าเชื่อถื อและความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (- Coefficient) ของครอนบัค
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ค่าแอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมัน่ ได้ สงู โดยกาหนดค่าความ
เชื่อมัน่ ทีย่ อมรับได้ ในเกณฑ์ คือ 0.7
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการใช้ แบบสอบถาม
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ที่ใช้ หรือสนใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ า รุ่นซีวิค จานวน 400 ชุด ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการค้ นคว้ า ศึกษา หาข้ อมูล จาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ บทความวารสาร เอกสารงานวิจยั สิ่งพิมพ์ และข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากแบบสอบถามตามจ านวนขนาด
ตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้ องการแล้ วตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั
ตรวจสอบความถูกต้ องและสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม เรี ยบเรี ยงแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการลง
รหัส
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2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ ถูก ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว มาลงรหัสที่ ไ ด้
กาหนดไว้ ล่วงหน้ า เพื่อทาการป้อนข้ อมูลต่าง ๆ ลงคอมพิวเตอร์
3. การประมวลผลข้ อมูลโดยทาการป้อนข้ อมูลที่ตรวจความถูกต้ องแล้ ว มาบันทึก
และประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วยสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และ ร้ อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรถยนตฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ Independent sample
t-test และ One-Way Anova (F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านพนักงานหรือบุคลากร ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิค ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน
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สมมติฐานข้ อที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความ
สนใจ และด้ านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการค้ นคว้ า
การศึกษาเรื่ องรูปแบบการดาเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา อาชีพ และรายได้ โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์แจกแจง
ค่าความถี่และค่าร้ อยละ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้จานวน 400 คน จาแนกตามตัวแปรดังนี ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 239 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.80 และเป็ นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.20 ตามลาดับ
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 – 35 ปี จานวน 222 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 55.50 รองลงมา อายุ 36 – 45 ปี จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.00 อายุต่ากว่า 25
ปี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 อายุ 46 – 55 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และ
อายุ 56 ปี ขึ ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.00 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 273
คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.20 รองลงมา สถานภาพสมรส จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.80 และ
สถานภาพแยกกันอยู่ / หย่าร้ าง / หม้ าย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ปริ ญ ญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 243 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.80 รองลงมา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี
จ านวน 115 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 28.70 และต่า กว่า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 42 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
10.50 ตามลาดับ
อาชี พ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี อ าชี พ พนัก งานบริ ษั ท เอกชน
จ านวน 203 คน คิด เป็ นร้ อยละ 50.80 รองลงมา มี อาชี พ ข้ าราชการหรื อพนัก งานรัฐ วิส าหกิ จ
จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 79 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 19.70 และอาชี พ แม่ บ้ า น / พ่ อ บ้ าน / เกษี ย ณอายุ จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.50
ตามลาดับ
รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000
บาท จานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 รองลงมา รายได้ 50,001 บาทขึน้ ไป จานวน 94 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 23.50 รายได้ 30.001 – 40,000 บาท จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.20 และ
รายได้ 40,001 – 50,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.80 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านส่งสริมทางการตลาด ด้ านพนักงานหรือบุคลากร ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์การแจกแจงค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ ดงั นี ้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ รูปทรงรถยนต์มีความสวยงามและ
ทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 มีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกมาให้ อย่างครบครัน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีระบบความปลอดภัยมาให้ อย่างครบถ้ วน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.17 มีสมรรถนะของเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และ
มีอตั ราการประหยัดน ้ามันที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลาดับ
ด้ านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านราคาอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อขายต่อมือสอง
ได้ ราคาที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ราคารถยนต์มีความเหมาะสม เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
รถยนต์ยี่ห้ออื่นในขนาดเดียวกัน (C Segment) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าบารุงรักษาและค่า
ตรวจเช็คระยะรถยนต์ มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 และอะไหล่รถยนต์มีราคาที่ไม่แพง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดใน
ข้ อ ศูน ย์ บ ริ ก ารหรื อ โชว์ รูม มี ท าเลที่ ตัง้ ที่ เข้ าถึง ได้ สะดวก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.45 มี จ านวน
ศูนย์บริ การหรื อโชว์ รู มมากพอต่อการให้ บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ศูนย์บริ การหรื อโชว์
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รูมของตัวแทนจาหน่ายมีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และในข้ อมีช่องทางหลากหลายและ
สะดวกในการติดต่อรับข่าวสารจากศูนย์บริ การ เช่น Facebook, Website, Line อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลาดับ
ด้ านส่ งเสริ มทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็น มากทุกข้ อ โดยข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีช่องทางการโฆษณารถยนต์ตามสื่อต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีการจัด
ข้ อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี ้ยพิเศษและระยะเวลาผ่อนที่นาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มี
ส่วนลดและของแถมอีกมากมายให้ แก่ ผ้ ูซือ้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 รู ปแบบและเนือ้ หาของโฆษณา
ดึงดูดความสนใจ โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.91 และใช้ การประชาสัม พันธ์ โดยบุคคลที่มี ชื่ อเสียง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.43 ตามลาดับ
ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านพนักงานหรื อบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็น มากทุกข้ อ โดยข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี มีความพร้ อมในการให้ บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการให้ บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 พนักงานมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการให้ ข้อมูลรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 พนักงานมีความเอาใจใส่ในบริ การหลังการ
ขาย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลาดับ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ ศูนย์บริ การ
มีบริ การครบวงจร เช่น การเช็คระยะ ซ่อมตัวถังและสี เบิกอะไหล่ บริ การล้ างรถ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ศูนย์บริการหรือโชว์รูมมีความสะอาด เรียบร้ อยและเป็ นระเบียบ อยู่ในระดับมากที่สดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ศูนย์บริ การหรื อโชว์รูมมีสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้ ามาใช้ บริ การ
อย่างครบครัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 และศูนย์บริ การหรื อโชว์รูมมีพืน้ ที่กว้ างขวาง
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ตามลาดับ
ด้ านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านกระบวนการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากทุกข้ อ โดยข้ อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การติดต่อ
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พนักงานสามารถท าได้ ส ะดวกและได้ รับ การติ ด ต่อ กลับ รวดเร็ ว โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.11 มี
กระบวนการติดต่อสั่งซื ้อ จอง ทันสมัย รวดเร็ ว เช่น Line, Facebook โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ศูนย์บริการมีรถยนต์พร้ อมส่งมอบสาหรับลูกค้ า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ศูนย์บริ การมีความรวดเร็วใน
การแก้ ไขและช่วยเหลือลูกค้ า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 และศูนย์บริการมีรถให้ ทดลองขับ โดยมีค่าเฉลี่ย
4.00 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต ด้ านกิจกรรม ด้ าน
ความสนใจ และด้ านความคิดเห็น โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์การแจกแจงค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ ดงั นี ้
ด้ านกิ จ กรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ รู ป แบบการ
ดาเนินชีวิตด้ านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากในข้ อ ท่านต้ องขับรถยนต์ไปทางานเป็ นประจา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ท่านชอบขับรถยนต์ไปหาของทานนอกบ้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ท่าน
ชอบขับรถยนต์ออกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือสถานที่ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 ท่านเป็ นคนชอบ
ขับรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และในข้ อท่านเป็ นคนชอบแต่งรถยนต์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.15 ตามลาดับ
ด้ านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตด้ านความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากในข้ อ ท่านสนใจเรื่ องเทคโนโลยียานยนต์
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ท่านชอบรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 ท่านชอบเข้ าชมงานจัดแสดงโชว์รถยนต์ เช่น Motor Expo, Motor Show อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.34 และท่านชอบหาอ่านนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.06 ตามลาดับ
ด้ านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตด้ านความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ท่านคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ควรมีความทนทาน ไม่จุกจิกและพังง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ท่านคิด
ว่ารถยนต์ที่ใช้ ต้องเหมาะกับการใช้ ในชีวิตประจาวัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ท่านคิดว่ารถยนต์
ที่ใช้ ควรใช้ เชื อ้ เพลิ งได้ หลากหลายและต้ องประหยัดเชือ้ เพลิง โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.53 ท่านคิดว่า
รถยนต์ที่ใช้ ควรมีรูปแบบที่สวยและทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 และท่านเห็นว่ารถยนต์โดยสาร
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ขนาดกลาง มี สมรรถนะที่เหมาะกับการใช้ ในกรุ งเทพและออกต่างจังหวัด โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.47
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการประเมินผล
ทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์
การแจกแจงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ ดงั นี ้
ด้ า นการรั บ รู้ ปั ญ หา ผู้ต อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับการ
ตัดสินใจซื ้อด้ านการรับรู้ปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในข้ อ ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพื่อ
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ท่านซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ าซีวิค เพราะอยากได้ รถยนต์ที่ขนาดใหญ่ กว่าเดิม อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 ท่านซื ้อยนต์รถฮอนด้ าซีวิค เพราะมีความจาเป็ นต้ องใช้ งาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.70 ท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้ กบั ตนเอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.64 และท่านซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะว่ารถยนต์คันเก่าชารุ ด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลาดับ
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื ้อด้ านการแสวงหาข้ อมูลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากในข้ อ ท่านศึกษาข้ อมูลรถยนต์ฮอนด้ าซี
วิค อย่างละเอียดก่อนซือ้ ตามสื่อต่างๆ โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านถามข้ อมูลจาเพาะของ
รถยนต์ฮอนด้ าซีวิคกับพนักงานขายก่อนซื ้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ก่อนซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค
ท่านสอบถามทุกคนในครอบครัวของท่านแล้ ว โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 และในข้ อท่านไปทดลองขับ
ด้ วยตัวท่านเองก่อนตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
ด้ านการประเมินทางเลือก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การตัดสินใจซื ้อด้ านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุดในข้ อ ท่านเลือก
ฮอนด้ าซีวิค เพราะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ท่านเลือกฮอนด้ า
ซีวิค เพราะเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าของฮอนด้ า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ท่าน
เลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะเห็นว่าตัวรถยนต์มีคุณภาพที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 และ

85
ท่านเลือกฮอนด้ าซีวิค เพราะมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01
ตามลาดับ
ด้ านการตัด สินใจซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื ้อด้ านการตัดสินใจซื ้อ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ในข้ อ ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซี
วิคด้ วยตัวท่านเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ท่านตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ าซีวิคเมื่อเทียบกับ
รถยนต์ค่ายอื่นแล้ ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซี
วิค เพราะตราสินค้ าฮอนด้ า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 ท่านตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซี
วิค เพราะโปรโมชัน่ ส่วนลด และของแถม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 และท่านตัดสินใจ
ซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค เพราะประทับใจในการให้ บริการและให้ ข้อมูลของพนักงานขาย อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลาดับ
ด้ า นพฤติ ก รรมภายหลังการซือ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็น มากทุกข้ อ โดยข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านจะกลับไปซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าอีกครัง้ ถ้ าท่านพึงพอใจในคุณภาพของฮอนด้ าซีวิค
โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.05 ท่ านพึงพอใจในคุณ ภาพการใช้ งานของรถยนต์ ฮ อนด้ าซี วิค โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ท่านจะแนะนาให้ คนรอบตัว เพื่อน ครอบครัวของท่าน ซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.99 และท่านประทับใจในการให้ บริ การของศูนย์ฮอนด้ าจนต้ องแนะนาบอกต่อ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.84 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.1 ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิค
ของผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นการตั ด สิ น ใจซื อ้ ไม่ แ ตกต่ า ง ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.2 ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแตกต่ างกัน มี การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮ อนด้ า ซี
วิค ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ านการตัด สิ น ซื อ้ ไม่ แ ตกต่ างกัน ซึ่ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.3 ผู้ บ ริ โภคที่ มี ส ถานภาพแตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซี วิค ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นการตัด สิ น ใจซื อ้ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคที่ มี ระดับ การศึก ษาแตกต่ างกัน มี ก ารตัดสิ น ใจซื อ้
รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

87
ด้ า นผลิต ภั ณ ฑ์ มี ความสัม พันธ์ กับ การตัด สินใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.311 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านราคา มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.347 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.364
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.534 แสดงว่า
ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.439 แสดงว่า
ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.400 แสดงว่าตัว
แปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.462 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และ
ด้ านความคิด เห็น มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิคของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ า นกิ จ กรรม มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.218 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ระดับต่า ทิศทาง ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ด้ านความสนใจ มีความสัม พันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮ อนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.256 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ระดับต่า ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.269 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ระดับต่า ทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ผู้บ ริ โภคที่ มี ลัก ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจซื อ้ รถยนต์
ฮอนด้ า ซีวิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
1. เพศ ผู้บริโภคที่เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคของผู้ บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศไม่สามารถบอกถึงการ
ตัดสินใจซื ้อได้ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพศชาย และเพศหญิ ง มีความเท่าเทียมกันในเพศสภาพ
การได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่สามารถเปิ ดรับได้ ทงสองฝ่
ั้
าย และการตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน ทาให้ สง่ ผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจที่ เหมื อ นกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ นิ ต า ดิ ษ ฐ์ บุ ญ เชิ ญ (2553) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์อีโค คาร์ ของผู้บริ โภคใน
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ลัก ษณะทางด้ า นประชากรศาสตร์ ด้ า นเพศ ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถอีโค คาร์ ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พิชชาภา กิตตินันท์วัฒ นา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิส สัน มาร์ ช ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ ห้ อโตโยต้ า รุ่ น โคโรล่ า อัล ติ ส ของผู้ ที่ อ าศั ยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่น
โคโรล่าอัลติส ไม่แตกต่างกัน
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2. อายุ ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการตัดสิน ซื อ้ ไม่ แตกต่างกัน เนื่ องจากปั จ จุบัน การใช้ รถ
ส าหรั บเดิน ทาง ไม่ ว่าจะช่ วงอายุเท่าไร ก็ จ าเป็ นต้ องใช้ รถในการเดิ น ทาง ไม่ ว่าจะไปเรี ยน ไป
ทางานหรื อไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพราะรถโดยสารส่วนตัวให้ ความสะดวกสบายมากกว่า
รถโดยสารสาธารณะ และฮอนด้ า ซี วิคมี รูป ลัก ษณ์ ของรถที่ ต อบโจทย์ ทุก ช่ วงอายุ และขนาด
เครื่ องยนต์ ที่เป็ นมาตรฐานไม่แรงและไม่ ช้าจนเกินไป ทาให้ อายุไม่ มี ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัย
ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า
รุ่ นโคโรล่าอัล ติส ไม่ แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุ พันธ์ ยาชมภู (2559) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่า
อายุมีระดับการตัดสินใจเลือกซื ้อไม่แตกต่างกัน
3. สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกั น เนื่องจากสถานภาพ
ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดการตัดสินใจในการเลือกซื ้อรถยนต์มาใช้ เพราะไม่ว่าจะเป็ นคนโสดหรื อคนมี
ครอบครัว ก็ต้องใช้ รถเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของตัวเอง ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
จารุพนั ธ์ ยาชมภู (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์
ขนาดไม่ เกิ น 1,500 ซี ซี พบว่ า สถานภาพมี ระดับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ ไม่ แ ตกต่ า งกั น และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สถานภาพโสดและสมรสมีระดับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
โตโยต้ า รุ่นโคโรล่าอัลติส ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
4. ระดั บ การศึ ก ษา ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้
รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ านการตัด สิ น ใจซื อ้ ไม่ แตกต่ า งกัน
เนื่องจาก ในปั จจุบนั คนทุกระดับการศึกษาสามารถเข้ าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน
และในการซื อ้ รถแต่ ล ะคัน ที่มี ราคาที่สูง ผู้บ ริ โภคต้ องทาการหาข้ อมูลในการตัดสินใจซือ้ อย่าง
ละเอียด และทดลองขับ เพื่ อให้ ค้ มุ ค่าเงินที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิชชาภา กิตติ
นันท์วัฒ นา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลื อ กใช้ รถยนต์ นิ ส สัน มาร์ ช ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ระดับ การศึก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี
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พฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ สุเมธ ภู่ขา (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อรถยนต์
ฮอนด้ าบริโอ้ (Honda Brio) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าบริ โอ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ
5. อาชีพ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื ้อไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ไม่ว่าจะอาชีพใดใน
ปั จจุบนั ก็ต้องใช้ รถในการไปหาลูกค้ า ติดต่อลูกค้ าหรื อต้ องขับรถไปทางาน เพื่อตอบสนองความ
สะดวกสบายของตนเอง เพราะการโดยสารรถสาธารณะไม่สามารถตอบสนองที่ตรงความต้ องการ
ได้ และเนื่องจากฮอนด้ าซีวิค เป็ นรถที่เข้ าถึงได้ ทุกอาชีพ เนื่องด้ วยราคาและขนาดรถ ที่ตอบโจทย์
คนวัยทางานได้ และสร้ างภาพลักษณ์ได้ ดี ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิชชาภา กิตตินนั ท์วฒ
ั นา
(2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์
นิสสัน มาร์ ช ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิส
สัน มาร์ ช ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์
(2559) ที่ ได้ ทาการศึก ษาวิจัยเรื่ อง ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัด สินใจซื อ้
รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่ นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่นโคโรล่าอัลติส ไม่แตกต่างกัน
6. รายได้ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านการตัดสินใจซื อ้ ไม่ แตกต่างกัน เนื่องจาก ศูน ย์ รถยนต์ ใน
ประเทศไทย มีการแข่งขันกันทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็ นการออกโปรโมชั่น แคมเปญ แข่งขันกัน
ตลอด เราจะได้ เห็นดอกเบี ้ย การผ่อนแบบบอลลูม ระยะเวลาในการผ่อน แคมเปญสาหรับอาชีพ
ต่างๆ ซึ่งท าให้ รายได้ ไม่ มี ผ ลต่ อการซื อ้ เลย ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ สุเมธ ภู่ ขา (2555)
ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จ จัยที่มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ าบริ โอ้ (Honda Brio) ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าบริ โอ้
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุ พันธ์ ยา
ชมภู (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน
1,500 ซีซี พบว่า รายได้ มีระดับการตัดสินใจเลือกซื ้อไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
1. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิค ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคให้ ความสาคัญในเรื่องการออกแบบรถยนต์ให้ มี
ความสวยงาม การใส่เทคโนโลยีความสะดวกสบายและอุปกรณ์ ความปลอดภัยมาให้ อย่างครบ
ถ้ วย เครื่องยนต์และช่วงล่างที่ตอบโจทย์ และมีความประหยัดน ้ามัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พิชชาภา กิตตินันท์วัฒ นา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ รถยนต์ นิ ส สัน มาร์ ช ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ส่ว นประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณ ฑ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัย
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี
2. ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก รถยนต์เมื่อใช้ แล้ วขายต่อได้ ราคาขายต่อที่ดี ราคารถยนต์มีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีค่าบารุงรักษาที่ถูก และอะไหล่ไม่แพง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น โคโรล่า อัล ติ ส ของผู้ที่ อาศัย ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่ น
โคโรล่าอัลติส และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จารุพนั ธ์ ยาชมภู (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ รถยนต์ ขนาดไม่ เกิน 1,500 ซี ซี พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า
ซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก ศูนย์บริ การมีทาเลที่ตัง้ เข้ าถึงสะดวก และมี
จานวนมากพอต่อการให้ บริ การ ตัวแทนจาหน่ายของแต่ละศูนย์บริ การมีความน่าเชื่อถือ และมี
ช่องทางติดต่อที่สะดวกตามยุคสมัย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่
ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโต
โยต้ า รุ่ นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ส่วนประสมทาง
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การตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่ นโคโรล่าอัลติส
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จารุพนั ธ์ ยาชมภู (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิคของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากมี การโฆษณารถยนต์ ตามสื่อต่างๆ มี การจัด
ส่วนลดของแถม ดอกเบี ้ยข้ อเสนอ และรูปแบบเนื ้อหาโฆษณาที่ดึงดูดใจผู้บริ โภค ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของ ธนาภรณ์ ยศไพบูล ย์ (2559) ที่ ได้ ท าการศึก ษาวิจัย เรื่ อง ปั จ จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ ห้ อโตโยต้ า รุ่ น โคโรล่ า อัล ติ ส ของผู้ ที่ อ าศั ย ใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาด มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่ นโคโรล่าอัลติส และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุพันธ์ ยา
ชมภู (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิ น
1,500 ซีซี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื ้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี
5. ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพนักงานมีอัธยาศัยที่ดี มีความพร้ อมในในการ
บริ การ มีจานวนพนักงานที่เพียงพอต่อการให้ บริ การ มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในข้ อมูลรถยนต์
และเอาใจใส่ในบริ การหลัง การขาย ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ พิ ช ชาภา กิต ติ นัน ท์ วัฒ นา
(2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์
นิ ส สั น มาร์ ช ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านพนั ก งาน มี
ความสัม พั น ธ์ กับ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ ร ถยนต์ นิ ส สัน มาร์ ช ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัย
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านพนักงาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่นโคโรล่าอัลติส
6. ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซี
วิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ศูนย์บริ การมีบริ การที่ครบวงจร เช็คระยะ ซ่อม
รถ ศูนย์บริ การมีความสะอาดเรี ยบร้ อย มีสิ่งอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูมาใช้ บริ การ และมีพืน้ ที่
กว้ า งขวาง ปลอดโปร่ ง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ ธนาภรณ์ ยศไพ บู ล ย์ (2559) ที่ ไ ด้
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ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโต
โยต้ า รุ่ นโคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า รุ่นโคโรล่าอัลติส
7. ด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก มีความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อพนักงาน และมี
ช่องทางการติดต่อที่ทันสมัย มีความรวดเร็วในการแก้ ไขปั ญหาลูกค้ า และมีรถให้ ทดลองขับและ
สามารถรับรถได้ ทนั ที ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิชชาภา กิตตินนั ท์วัฒนา (2555) ศึกษาวิจัย
เรื่ อง ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริ โภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้ รถยนต์นิสสัน มาร์ ช ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น โคโรล่า อัล ติ ส ของผู้ที่ อาศัย ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โต
โยต้ า รุ่นโคโรล่าอัลติส
สมมติ ฐานข้ อที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชีวิต ได้ แก่ ด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ และ
ด้ านความคิด เห็น มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิคของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า
1. ด้ า นกิ จ กรรม มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ฮ อนด้ า ซี วิ ค ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้บริ โภคต้ องขับรถไปทางานในทุกๆวัน ขับรถออกไป
ทางอาหารข้ างนอกบ้ าน ขับรถออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือสถานที่ต่างๆ และชอบแต่งรถยนต์
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภาณุวฒ
ั น์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรี อสุ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต
ด้ านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรี อสุ ของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุเมธ ภู่ขา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จ จัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พ ฤติ ก รรมการซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ าบ ริ โ อ้ (Honda Brio) ของผู้ บริ โภ คในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตด้ า นกิจกรรม มีผลต่อการซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าบริ โอ้
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
2. ด้ า นความสนใจ มี ความสัม พันธ์ กับการตัดสิน ใจซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ า ซี วิคของ
ผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจาก ผู้ บ ริ โภคมี ค วามสนใจเทคโนโลยี รถยนต์ ชอบรั บ
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ข่าวสารรถยนต์ ชอบไปงานจัดแสดงรถยนต์ และชอบอ่านนิตยสารที่เกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ ภาณุวฒ
ั น์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อ
โตโยต้ า รุ่นพรี อุส ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต ด้ านความ
สนใจ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น พรี อุส ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุเมธ ภู่ขา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จ จัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พ ฤติ ก รรมการซื อ้ รถยนต์ ฮอนด้ าบ ริ โ อ้ (Honda Brio) ของผู้ บริ โภ คในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตด้ านความสนใจ มีผลต่อการซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าบริ
โอ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ด้ านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้บริโภคคิดว่ารถยนต์ที่ใช้ ควรมีความทนทาน ไม่พงั ง่าย
ต้ อ งเหมาะกับ การใช้ ในชี วิต ประจ าวัน ต้ อ งประหยัด เชือ้ เพลิ งและใช้ เชื อ้ เพลิ ง ได้ ห ลากหลาย
รถยนต์ ค วรมี รูป ลัก ษณ์ ที่ ส วยงามทัน สมัย และควรมี ส มรรถนะที่ ใช้ ไ ด้ ทัง้ ต่ างจัง หวัด และใน
กรุ งเทพฯ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรีอุส ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
ดาเนินชีวิต ด้ านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่ นพรี อุส
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุเมธ ภู่ขา (2555) ศึกษาวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าบริ โอ้ (Honda Brio) ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตด้ านความคิดเห็น มีผลต่อการซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าบริ
โอ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ า ซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มี
ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. จากผลการวิ จัย พบว่ าส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมมี ค วามสัม พั น ธ์ กับ การ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเนื่องจากผู้บริโภค ให้ ความสาคัญเพราะรถยนต์
ฮอนด้ าซีวิคมีการออกแบบที่ถูกใจกลุ่มลูกค้ า มีความคุ้มค่าในด้ านมูลค่าเมื่อขายต่อ มีศนู ย์บริ การ
เยอะบริ การครบวงจร พนักงานมี การดูแลและบริ การดีและได้ รับการบริ การด้ วยความรวดเร็ ว
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ดังนันทางผู
้
้ วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะว่าทางผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดดังนี ้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านผลิตภัณฑ์มากที่สดุ เพราะ
ผู้บริ โภคที่ซื ้อฮอนด้ า ซีวิค ให้ ความสาคัญกับเรื่ องรถยนต์ที่มีรูปลักษณ์ ที่สวยงามและทันสมัย มี
อุป กรณ์ อานวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย ที่ มี ให้ อ ย่างครบถ้ ว น เป็ นส่วนที่ ท าให้
ผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อ และควรปรั บปรุงให้ รถยนต์มีอตั ราการใช้ น ้ามันที่ประหยัดขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค
หันมาซื ้อมากขึ ้น ทาให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้นได้ ด้วย
ด้ านราคา ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านราคา เพราะราคาจาหน่ายเป็ น
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ ผู้ บริ โ ภคเกิ ด การตั ด สิ น ใจซื อ้ การตั ง้ ราคาจ าหน่ า ย จึ ง เป็ นส่ ว น ส าคั ญ
นอกจากนัน้ ค่าดูแลบารุ งรักษา ค่าอะไหล่ ก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ผ้ ูบริ โภคซื ้อรถไปแล้ ว ต้ องเข้ ามาที่
ศูนย์บริ การ เพื่อทาการบารุ งให้ รถใช้ ได้ ไปอีกยาวนาน ถ้ าค่าบารุ งของผู้ประกอบการมีราคาที่ถูก
กว่าคู่แข่ง ก็จะเป็ นการสร้ างความประทับใจให้ ผ้ ูบริ โภค และหันมาใช้ รถยนต์ของฮอนด้ าเพิ่มมาก
ขึ ้น
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านช่องทางการ
จั ด จ าหน่ า ย ผู้ บริ โ ภคชอบการเข้ าถึ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ โชว์ รู ม ที่ ง่ า ยและใกล้ บ้ าน มี ค วาม
สะดวกสบายในการดูรถยนต์ และการสัง่ จองที่ง่าย
ด้ านการส่งเสริ ม การตลาด ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญ ในด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงในการมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการตัดสินใจ
ซื ้อ โดยการลงโฆษณาควรมีเนื ้อหาที่ดงึ ดูดและเพิ่มความน่าสนใจลงไป เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ชู ม โดยเน้ น
การโฆษณาไปที่สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดีย เพราะในปั จจุบนั ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ใช้ เวลาในการเล่น
อินเตอร์ เน็ตมากกว่าการนัง่ ดูสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และผู้ประกอบการควรจัดโปรโมชัน่ ส่วนลดและ
ของแถม และออกแคมเปญต่างๆเพื่อมากระตุ้นผู้บริ โภค เพราะมีการแข่งขันจากค่ายรถยนต์ค่แู ข่ง
ในตลาดมากมาย
ด้ านพนักงานหรื อบุคลากร ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านพนักงานหรื อ
บุคลากร เพราะผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับพนักงานขายและพนักงานบริ การ ในส่วนของพนักงาน
ขาย ควรมีความรอบรู้ ในเรื่ องรถยนต์ สามารถตอบความสงสัยของผู้บริ โภคได้ มีใจในการรักการ
บริ การ มีรอบยิม้ อัธยาศัยดี ในเรื่ องของพนักงานบริ การ เมื่อผู้บริ โภคซื ้อรถจากผู้ประกอบการไป
แล้ ว ผู้บริโภคหวังจะได้ รับบริการหลังการขายที่ดีเหมือนตอนก่อนจะซื ้อรถ การบริ การหลังการขาย
ที่ดี ก็เป็ นสิ่งที่สร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าซื ้อรถคันต่อไปจากผู้ประกอบการ
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ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญ ในด้ านลัก ษณะทาง
กายภาพ ในเรื่ องของความสะอาด พืน้ ที่ กว้ างขวาง ของอานวยความสะดวก ของรับประทาน
ระหว่างรอรถ การจัดอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ศูนย์บริ การให้ มากกว่าคู่แข่ง สามารถดึงดูดใจ
ผู้บริโภคให้ หนั มาใช้ รถยนต์ของค่ายได้ และสร้ างความประทับใจและบอกต่อ
ด้ านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญ ในด้ านกระบวนการ ลูกค้ าให้
ความสาคัญ กับการติดต่อพนักงานได้ สะดวกและพนักงานติดต่อกลับหรื อตอบกลับลูกค้ าด้ วย
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการที่ทนั สมัยในการติดต่อพนักงาน เพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายในเรื่ องค่า
โทรศัพท์หรื อค่ารถไปศูนย์บริ การ ศูนย์บริ การควรมีร ถให้ ลกู ค้ าทดลองขับในทุกรุ่น และควรบริหาร
รถยนต์ในคลังเพื่อให้ พร้ อมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า
2. จากผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับต่า ในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากเนื่ อ งจากผู้บ ริ โภคมี ค วามจ าเป็ นในการต้ องใช้ รถยนต์ ใน
ชีวิตประจาวัน สนใจในเรื่ องของเทคโนโลยีรถยนต์ และรถยนต์ต้องตอบสนองต่อความต้ องการใน
เรื่ องความประหยัดทนทานได้ ดี ดังนัน้ ทางผู้วิจัยจึงมี ข้อเสนอแนะว่าทางผู้ประกอบการควรให้
ความสาคัญเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตดังนี ้
ด้ านกิจกรรม ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านกิจกรรม เพราะผู้บริ โภคต้ อง
ขับรถไปทางานเป็ นประจา เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นคนวัยทางานมี อาชีพ เป็ นพนักงาน
บริ ษัทเอกชนมากที่สุดที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดและทานข้ าวนอกบ้ าน ดังนัน้ ผู้ประกอบการควร
คานึงถึงคุณ ภาพและประสิทธิภ าพของรถยนต์ ในการรองรับการใช้ งานตามความต้ องการของ
ผู้บริโภค
ด้ านความสนใจ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านความสนใจ เพราะผู้บริโภค
ส่วนใหญ่สนใจเรื่ องเทคโนโลยีรถยนต์ ชอบรับข่าวสารรถยนต์และไปเดินดูงานแสดงโชว์รถยนต์
เป็ นส่ วนใหญ่ ผู้ป ระกอบการควรให้ ค วามส าคัญ ในการออกแสดงสิ น ค้ า ทุก ๆปี เพื่ อ ดึง ดูด ใจ
ผู้บริโภคให้ มากที่สดุ เช่นการจัดส่วนลด โปรโมชัน่ ต่างๆ ในงานแสดงรถยนต์
ด้ านความคิดเห็น ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในด้ านความคิดเห็น ผู้บริโภคให้
ความสนใจของรถยนต์ที่ใช้ ต้องมีความทนทาน ไม่พังง่าย ผู้ประกอบการควรคานึงถึงขัน้ ตอนใน
การผลิตชิ ้นส่วนแต่ละชิ ้น ให้ มีความทนทาน เพื่อตอบสนองในข้ อนี ้
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ในพื ้นที่ต่างจังหวัด หรื อเขต
ปริ มณฑล เพื่อจะได้ ทราบถึงการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ฮอนด้ าซีวิคของในแต่ละพื ้นที่ เพื่อจะได้ ทราบ
ว่าในแต่ละพื ้นที่มีความแตกต่างในการตัดสินใจซื ้อหรื อไม่ เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
ให้ เหมาะสมในแต่ละจังหวัด
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปไป ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์ฮอนด้ า รุ่นซีวิค เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้ า เพื่อให้ มีข้อมูลที่หลากหลาย และ
นาข้ อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ ต่อไป
3. ในการวิจัยครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ของค่ายอื่นๆในขนาดที่
เท่ากัน เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการได้ ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของรถยนต์ฮ อนด้ าซี วิค และนามา
พัฒนาปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
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