
การตัดสินใจซ้ือรถยนตย่ีหอโตโยตาในเขตกรุงเทพมหานคร 
Consumer Decision on Purchasing Toyota Automobile in Bangkok 

 
ธีรวัฒน เรืองศิริวิวัฒน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ดร.ชิณโสณ  วสิิฐนิธิกิจา   

  

 
Abstract 

 

The purpose of this study was to determine Consumer decision and marketing mix factors on purchasing 
Toyota Automobile in Bangkok by using questionnaire as a tool. Statistic application for data analysis was 
percentage, mean, t-test, one way Anova, and Regression. 

Research Findings indicated that most of respondents were males, age between 21-30 years, received 
bachelor degree, average monthly income 10,000-20,000 baht, married status, and work for private organization. 
The average picture of the opinions on marketing mix was in high level such as products, distribution channel, 
and marketing promotion. The average picture of the opinions on marketing mix was in medium level such as 
prices. The decision process factors of purchasing Toyota Automobile consisted of problems found, internal 
searching, outside searching, assessment of choices, and buying decision process with average picture of the 
opinion was in high level. The personal different such as gender and level of education affected consumer 
decision on purchasing Toyota Automobile in Bangkok. Factors of marketing mix such as products, modern 
accessories options, low cost of fuel consumption, distribution channel of show room, service department, and 
competent sale personnel correlated to Consumer decision on purchasing Toyota Automobile in Bangkok. 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาถึงปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย  การทดสอบสมมติฐานแบบ  t- test , ( One-Way ANOVA )และ Regression   
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 21-30ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 
10,001-20,000 บาท สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานเอกชน ภาพรวมของสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับเห็นดวยมาก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาดภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ดานราคาภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
นอย การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาพบวากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาประกอบดวย ปจจัยดานการ
มองเห็นปญหา ดานการแสวงหาภายใน ดานการแสวงหาภายนอก ดานการประเมินทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อในภาพรวมของ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออยูในระดับเห็นดวยมากปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอ
โตโยตา แตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ในเรื่องเครื่องมืออุปกรณมีความทันสมัย และอัตตราการประหยัด
นํ้ามันสงู ดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องสถานท่ีตั้งโชวรูมและศูนยบริการมี ดานสงเสริมการขายในเรื่องพนักงานมีความรูในการ
แนะนําสินคาบริการดีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันน้ีรถยนตถือวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิตของมนุษยเพราะ
ในทุกๆ วันมนุษยตองมีการเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยัง
สถานท่ีหน่ึงซึ่งรถยนตน้ันก็เปนพาหนะท่ีมนุษยไดเลือก
นํามาใชมากท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมืองใหญ
อยางเชน  กรุงเทพมหานครท่ีมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง
ในขณะท่ีการบริการขนสงมวลชนของรัฐบาลมีไมเพียงพอ
จึงกอใหเกิดเปนการกระตุนความตองการของผูบริโภคให 
ตองการมีรถยนตสวนตัวเพ่ิมมากข้ึนในตลาดรถยนต
โดยรวมของไทยโดยท่ัวไปพบวาคนไทยใหความนิยม
รถยนตสวนบุคคลหรือแมแตรถกระบะบรรทุกจากรถยนต
ญี่ปุนคอนขางมาก  ซึ่งอาจจะเปนเพราะราคาของรถยนต
ถูกกวาและความประหยัดเช้ือเพลิงมากกวาน่ันเอง  
 ตลาดรถยนตมีสภาวะทางการแขงขันท่ีรุนแรง   
บริษัทผูผลิตและจําหนายรถยนตตางๆ ท่ีมีหลากหลาย
ยี่หอตางพยายามหากลยุทธวิธีทางการตลาดและสงเสริม
การขายเพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมายสําหรับการเพ่ิมยอดขาย
รวมท้ังการแยงชิงและรักษาสวนแบงตลาดใหไดมากและ
นานท่ีสุด  โตโยตาเปนตราสินคารถยนตสัญชาติญี่ปุนท่ีมี
ช่ือเสียงและวิวัฒนาการมายาวนาน ซึ่งไดรับการยอมรับ
และไววางใจมาตลอดโดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีไดรับ
ความนิยมเลือกซื้อและใชงานอยางแพรหลายจนเปนผูนํา
ในตลาดและมียอดจําหนายสูงสุดเหนือคูแขงขันตางๆ 

ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการตัดสินใจซื้อ
รถยนตยี่หอโตโยตาของผูใชรถในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเปนความรูเก่ียวกับการเลือกซื้อรถยนต  และเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูประกอบการในการนําเสนอสินคา
และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอ

โตโยตา ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
ยี่หอโตโยตา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิดทฤษฎ ี
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบรโิภค (Customer 
Behavior) 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 
 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ดานเน้ือหาผูศึกษาไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อและ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด 

ดานประชากรกลุมตัวอยาง  ตัวอยางท่ีใชศึกษา
คือ ท่ีผูใชรถยนตยี่หอโตโยตา  ท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ
จํานวนท้ังสิ้น 400 คน 

ดานระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
การศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอ          

โตโยตาในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
กระบวนการการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาในเขต
กรุงเทพมหานครและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา ขอมูลจาก
การศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
แผนการจัดจําหนายรถยนตยี่หอโตโยตา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดกําหนดวิธีการศึกษาไวดังน้ี 

แหลงขอมูลในการศึกษาประกอบดวย   
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีได

จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถาม 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล 
ท่ีไดศึกษาคนควาจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ Internet 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี เ ป น
แบบสอบถามท่ีผูศึกษาทําการสรางข้ึนเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซื้ อรถยนตยี่ ห อ โต โยต า ในเขต
กรุงเทพมหานครแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล เปนขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถามเปนการสอบถาม ในเรื่อง  เพศ  อายุ  
รายได  การศึกษา ฯลฯ  การสรางลักษณะคําถามเปน
ลักษณะนามบัญญัติ  (Nominal Scale) เปนการวัดขอมูล
เพ่ือจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมๆตามคุณสมบัติท่ีกําหนด
โดยมีคําตอบใหเลือกหลายคําตอบแตผูตอบสามารถ
เลือกตอบเพียงขอเดียวขอมูลท่ีวัดไดในระดับน้ีใชสถิติ
อยางงายในการคํานวนคือ คารอยละโดยในสวนขอมูล
สวนท่ี 1 ประกอบดวยจํานวนคําถามท้ังสิ้น 6 ขอมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 



สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา  
ในเขตกรุงเทพมหานครลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบ
ประมาณคา เปนคําถามแบบระดับเรียงลําดับ 5 ระดับ 
(Rating Scale) ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมในสวนของ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) มีคําถามจํานวน 14 ขอ 

สวนท่ี 3 คําถามเ ก่ียวกับกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาลักษณะแบบสอบถาม          
จะเปนแบบประมาณคา เปนคําถามแบบระดับเรียงลําดับ 
5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมในสวน
ของ กระบวนการตัดสินใจซื้อในข้ันการมองเห็นปญหา 
การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมิน
ทางเลือก และการตัดสินใจซื้อมีคําถามจํานวน 15 ขอ 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนไป
ใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความถูกตองในสํานวนภาษา
โดยผูทรงคุณวุฒิไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามจํานวน3
ทานโดยหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาเฉลี่ยท้ังฉบับ
เทากับ .88 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีไดรับการ
ปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 
เพ่ือพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและนําไปทดลองใช 
(Try-out) กับกลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  
ท่ีผูท่ีใชรถยนตยี่หอโตโยตา ท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ
จํานวน30ชุดแลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach, 1990:202-204) โดยใชคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาใชเกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 ข้ึนไป
จะตอบแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมั่นเพียงพอสําหรับใช
เปนมาตรฐานของมาตรวัดผูวิจัยหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังชุดน้ีจํานวน 30 ชุดกับท่ีผูใชรถยนตยี่หอ
โตโยตา ท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
พบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เทากับ 0.91 มีคาความเช่ือมั่นอยูใน
ระดับสูง 
 ทําการประมวลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการหาอัตราสวนรอยละ 
( Percentage)  แ ล ะ ค า เ ฉ ลี่ ย  ( Mean)  โ ป ร แ ก ร ม 
Microsoft Excel ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสราง
แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแทง (Bar 

Chart) พรอมคําอธิบายผล และนําผลท่ีไดจากแผนภูมิมา
นําเสนอเพ่ือวิเคราะหตามลักษณะของตัวแปรตางๆ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
Statistics) เปนการ วิ เคราะห โดยการหาค าความ ถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) เพ่ือวัด
การกระจายของขอมูล ใชในการอธิบายขอมูลปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปน
การใชในการทดสอบสมมติฐานดวย สถิติT-test การ
วิเคราะหแบบ ANOVA ใช F-test (One-way-ANOVA) 
และสถิติ Regression Analysis    

 

ผลของการศึกษา 
ปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศชาย  อายุอยูในชวง 21-30ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001-
20,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพเปนพนักงาน
เอกชน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ ร ถ ย น ต ยี่ ห อ โ ต โ ย ต า ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1.   ดานผลิตภัณฑ  โดยภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก คืออยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 4 รายการ 
ประกอบด วย อัตราการประหยัด นํ้ามันสู งสมนะ
เครื่องยนตสีสันตสวยถูกใจหองโดยสารและหองเก็บ
สัมภาระกวางอยู ในระดับเห็นดวยมาก 2 รายการ 
ประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกภายในรถยนตมีความ
โฉบเฉ่ียว อยู ในระดับเห็นดวยปานกลาง 1 รายการ 
ประกอบดวยเครื่องมืออุปกรณมีความทันสมัย 

2. ดานราคา  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
นอย คือ อยู ในระดับเห็นดวยนอย 5 รายการ ราคา              
มีความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนตชําระเงินดาวนต่ํา 
และชํานะดอกเบ้ียต่ําวางเงินมัดจําในการจองรถต่ําราคา
อะไหลไมแพงคาใชจายในการบํารุงรักษาต่ํา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  โดยภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก คือ อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
1 รายการ ประกอบดวย การตกแตงโชวรูมและความ
เหมาะสมในการรองรับการใหบริการแกลูกคาอยูในระดับ



เห็นดวยนอย 2 รายการ ประกอบดวย สถานท่ีตั้งโชวรูม
และศูนยบริการมีเพียงพอจํานวนสาขาของโชวรูมและ
ศูนยบริการ 

4. ดานสงเสริมการตลาด  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก อยูในระดับเห็นดวยมาก 2 รายการ 
ประกอบดวยขอเสนอเงินดาวนและอัตราดอกเบ้ียในการ
ผอนชําระใหกับลูกคาในอัตราท่ีต่ําการรับขอมูลขาวสาร
ของรถยนตจากสื่อตางๆ อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง           
1 รายการ ประกอบดวย ขอเสนอฟรีประกันภัยช้ันหน่ึงอยู
ในระดับเห็นดวยนอย 1 รายการ ประกอบดวยใหสวนลด
เงินสดหรือแถมอุปกรณแตงรถ 

กระบวนการการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา
จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา
พบวากระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโต
โยตาประกอบดวย ปจจัยดานการมองเห็นปญหา ดานการ
แสวงหาภายใน ดานการแสวงหาภายนอก ดานการ
ประเมินทางเลือก และดานการตัดสินใจซื้อในภาพรวม
ของกระบวนการตัดสินใจซื้ออยูในระดับเห็นดวยมาก โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดานการมองเห็นปญหา จากการศึกษา
ขอมูลพบวา  ระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อดานการมองเห็นปญหา ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  
2 รายการ ประกอบดวย เพ่ือทดแทนคันเดิมและมีความ
คงทนกวายี่หออ่ืนรองลงมาอยู ในระดับเห็นดวยมาก            
1 รายการ ประกอบดวย มีรูปทรงสวยงามกวายี่หออ่ืน 

2.   ดานการแสวงหาขอมูล จากการศึกษาขอมูล
พบวา  ระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ดานการแสวงหาภายใน ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
โดยมีรายละเอียดอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 1 รายการ 
คือ กอนซื้อมีการทดสอบการใชงานจริงจากตัวแทน
จําหนาย รองลงมาอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 รายการ 
ประกอบดวย พนักงานขายมีสวนในการนําเสนอขอมูล
ประสบการณเก่ียวกับการใชรถยนต และความรูในเรื่อง
รถยนตและอยูในระดับเห็นดวยมากปานกลาง 1 รายการ
ประกอบดวย เพ่ือน บุคคลภายนอกใหขอมูล 

3. ดานการประเมินทางเลือก จากการศึกษา
ขอมูลพบวาระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อดานการประเมินทางเลือก ภาพรวมอยู ในระดับ           
เห็นดวยมาก โดยมีรายละเอียดอยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุด 1 รายการ ประกอบดวย กอนซื้อมีการทดสอบการ
ใชงานจริงจากตัวแทนจําหนายรองลงมาอยูในระดับเห็น
ดวยมาก 1 รายการ ประกอบดวยขอมูลรถยนตจาก
พนักงานขายอยู ในระดั บ เห็นด วยมากปานกลาง              

1 รายการประกอบดวย ขอมูลรถยนตจากบุคคลใน
ครอบครัว 

4. ดานการตัดสินใจ จากการศึกษาขอมูลพบวา
ระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจซื้อดานการ
ตัดสินใจซื้อ ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมี
รายละเอียดอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 2 รายการ 
ประกอบดวย หลังตัดสินใจซื้อ มีความพึงพอใจการแนะนํา
หรือบอกตอในเรื่องการใชรถโตโยตา รองลงมาอยูในระดับ
เห็นดวยมาก 3 รายการ ประกอบดวยพนักงานขาย             
มีมารยาทและมีมนุษยดีมีระบบผอนชําระมีการประกัน
หลังการขาย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน           

มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา ในเขต
กรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานเพศท่ีตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอ            
โตโยตา แตกตางกัน 

สมมุติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา           
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ในเรื่องเครื่องมือ
อุปกรณมีความทันสมัย และอัตราการประหยัดนํ้ามันสูง 
ดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องสถานท่ีตั้งโชวรูมและ
ศูนยบริการมี ดานสงเสริมการขายในเรื่องพนักงาน                
มีความรูในการแนะนําสินคาบริการดีมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลอง
กับงานวิจัยของโยษิตา เจนจิรวัฒนา และสามารถ              
ดีพิจารณ (2551) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ในจังหวัดระยองพบวา ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตคันแรกตามนโยบายรัฐบาล ภาพรวมอยูในระดับ
มาก 

ด านผลิ ตภัณฑ อยู ใ น ระดั บ เห็ นด วยมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของอํานาจ พนาคุณากร (2555) 
ศึกษาปจจัยแวดลอมในการดํารงชีวิตท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต Eco-Car ในเขตกรุงเทพมหานคร 



พบวา  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับมาก  

ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับเห็นดวย
มาก  สอดคลองกับงานวิจัยของอํานาจ  พนาคุณากร 
(2555)  ปจจัยแวดลอมในการดํารงชีวิตท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต Eco-Car ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานสงเสริการตลาดอยู
ในระดับท่ีเห็นดวยมาก 

ด านชองทางการจัดจํ าหน ายอยู ในระดับ            
ปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยโยษิตา เจนจิรวัฒนา  
และสามารถ ดีพิจารณ (2551) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตคันแรกตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัด
ระยองพบว า  ปจจั ยส วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อดานชองทางการจัด
จําหนายในระดับเห็นดวยปลานกลาง 

ดานราคาอยูในระดับเห็นดวยนอย  สอดคลอง
กับงานวิจัยของธนชล พิรุณสาร (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ในการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในตลาด รถยนตพีเซ็น
เตอร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  พบวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสนิใจเลอืก
ซื้อในระดับเห็นดวยนอย 

สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน          
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา พบวา           
มีปจจัยดานเพศ  และระดับการศึกษา แตกตางกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโดย 

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พีระยุทธ  คุมศักดิ์  และพิบูลย  ลิมประภัทร (2558) 
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (รถยนตอีโค) ในดานสวนประสมทาง
การตลาด ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา  ผูท่ีมีเพศ อาชีพ ท่ีตางกันมี
ระดับในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (รถยนตอีโค) ในดานสวนประสมทาง
การตลาดแตกตางกัน  
 สมมุติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตตา 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการ
ขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา 
สอดคลองกับงานวิจัยของพีระยุทธ  คุมศักดิ์ และพิบูลย
ลิมประภัทร (2558) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (รถยนตอีโค)

จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด            
มีความสัมพันธ กับการตัดสินใจคือ ผลิตภัณฑราคา          
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา  
1.  ดานผลิตภัณฑผูผลิตรถยนตโตโยตาควรให

ความสําคัญกับการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณท่ีมีความ
ทันสมัย ออกแบบตัวรถใหมีความโฉบเฉ่ียวและสวยงาม  
สีสันสวยและถูกใจ สมรรถนะเครื่องยนต อัตราการ
ประหยัดนํ้ามันสูง ระบบความปลอดภัย เชน เบรค           
คานเหล็ก  ตัวถังรถมีความแข็งแรง  ระบบชวงลางแนน
ทรงตัวดียึดเกาะถนนกระแทก จัดสถานท่ีใหบริการ            
มีบริการท่ีหลากหลาย ไดรับบริการท่ีตรงตามความ
ตองการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการ   

2.  ดานราคาผูจัดจําหนายรถยนตควรกําหนด
ราคารถยนตใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต 
ราคาอะไหลไมแพง สามารถแขงขันกับคูแขงได 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริหารของ
บริ ษัทโตโยต าควรเลือกตัวแทนจําหนาย ท่ีมีความ
นาเช่ือถือและผูจัดจําหนายรถยนตควรเลือกสถานท่ีตั้ง 
โชวรูมท่ีอยูในเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก ตกแตง    
โ ช ว รู ม ให น า ส น ใจ และ มี ศู น ย บ ริ ก า ร ท่ี เ พี ย งพ อ            
การใหบริการไดมาตรฐาน เหมาะสมในการรองรับการ
ใหบริการแกลูกคา  
 4. ดานการสงเสริมการตลาดผูจัดจําหนาย
รถยนตควรมีการจัดรายการสงเสริมการขายเปนระยะๆ
เชนการเสนอสวนลดเงินสดหรือ แถมอุปกรณตกแตงรถ 
ฟรีประกันภัยรถยนตช้ัน 1 จากบริษัทช้ันนํา การใหขอมูล
ท่ีชัดเจนเก่ียวกับรถยนตของพนักงานขาย การรับขาวสาร
ของรถยนตจากสื่อตางๆ กําหนดเงินดาวนในอัตราท่ีต่ํา
และอัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระใหกับลูกคาในอัตรา           
ท่ีต่ํา ระยะเวลาการผอนชําระท่ียาวตลอดจนการจัดงาน
แสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆ เชน Motor Show เปนตน 
 ขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังตอไป  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา  ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป  
ควรแยกศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา
แบบแยกประเภท เชน แบงเปนรุน คุณลักษณะทาง
กายภาพ เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจนข้ึน 
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