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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ยีห่้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
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จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ต่างกนั (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และปัจจยัด้านตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น 

Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากร

ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชว้ธีืสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นอายุ การศึกษา รายไดท่ี้ต่างกนัท าให้กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 และกระบวนการตดัสินใจซ้ือมีผลต่อผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และตราสินคา้ 

ค าส าคญั : ผลิตภณัฑ ์, ราคา , ช่องทางการจดัจ าหน่าย , การส่งเสริมการตลาด 

Abstract 

 A research on the purchasing decision process of the Toyota Yaris model of the 

people in Bangkok. aimed to  (1)  to study the purchasing decision process of the 

Toyota Yaris model of the people in Bangkok (2) To study the purchasing decision 

process of the Toyota Yaris model of the people in Bangkok.Classified by different 

demographic factors (3) to study marketing mix factors and brand factors affecting the 

decision-making process to buy a Toyota Yaris model of the people in Bangkok The 

sample group used in the research was a population of 400 people in Bangkok. 
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 The results showed that Factors of age, education, and income differentiated 

the decision-making process for purchasing a Toyota Yaris model among the residents 

of Bangkok. Significantly at 0.05 and the purchasing decision process affects the 

product, price, distribution channel. Marketing and brand promotion 

Keywords : product , price , distribution channel , marketing promotion  

บทน า 

 Toyota เป็นบริษทัรถยนต์ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในโลก และไดรั้บการยอมรับจาก

ผูใ้ช้งานทัว่โลกอย่างมาก โดยมีจุดเร่ิมตน้ของบริษทัรถยนต์ท่ียิ่งใหญ่น้ี มาจากบริษทั

ผลิตก่ีทอผา้เท่านั้น ส่ิงของต่างๆเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการทอผา้ จึงไดเ้ปิดบริษทั Toyota 

Boshoku ข้ึนในปี 1918 สินคา้ท่ีเป็นจุดเด่นของคือ เคร่ืองทอผา้อตัโนมติั ท่ีจะหยดุการ

ท างานในทนัทีเม่ือมีจุดใดจุดหน่ึงของเคร่ืองท างานผดิพลาด ในเวลาต่อมา ระบบน้ีไดถู้ก

ดดัแปลงมาเป็นระบบการผลิตรถยนตข์อง Toyota แต่ระบบการทอผา้อตัโนมติัน้ีก็ได้

ขายใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงในองักฤษ ซ่ึงหลงัจากน้ีจึงก่อก าเนิดความยิง่ใหญ่ 

ในปัจจุบนัน้ีรถยนตเ์ขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าของเราอย่างมากไม่ว่า

จะเป็นในเร่ืองของการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว และธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบนัน้ีมีการ

แข่งขนักนัอยา่งสูง ไม่ว่าจะเป็นยีห่อ้ Toyota  , Honda , Mazda เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริโภคกจ็ะ

มีทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ได้หลายทาง เช่น วิเคราะห์จากการใช้งาน , 

รูปลกัษณ์ของตวัรถ ,ขนาดของเคร่ืองยนต ์ในเร่ืองของการประหยดัน ้ ามนัและท่ีส าคญั

เป็นเร่ืองของราคา และรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ก็ไดมี้การผลิตออกมาหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น 

Fortuner , Yaris , Altis , Alphard เป็นตน้ เราจึงอยากศึกษาว่าท าไมประชากรใน

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ถึ ง เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ ยี่ ห้ อ โ ต โ ย ต้ า รุ่ น  Yaris 
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ 

รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจยั คือ การศึกษา

จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ วา่มีความสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงใดต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่ามีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris หรือไม่ โดยขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นโอกาศให้กบั

ผูป้ระกอบการสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดเป้าหมายสร้างจุดแข็งให้กบัการ

ประกอบธุรกิจรถยนตใ์หต้รงกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ต าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวจิัย 

1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้

โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร ในการศึกษาวจิยักระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โต

โยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ได้ก  าหนดตัวแปรส าหรับการ

ศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสม
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ทางการตลาด ปัจจยัดา้นตราสินคา้ ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้

โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจิัย 

  1. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

ต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris น่าจะต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นตราสินคา้มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้

3. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีมีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 



 
6 

การทบทวนวรรณกรรม 

การตัดสินใจ 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ล าดบัขั้นตอนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงจากการ 

ส ารวจผูบ้ริโภคในกระบวนการซ้ือพบว่า ผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจ ทั้งน้ีผูบ้ริโภค

อาจจะท าการขา้ม หรือยอ้นกลบัในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงกไ็ด ้ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่กระบวนการซ้ือจะเร่ิมตน้ก่อน การซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือดว้ย 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าในการท่ี

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึง

ทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี การมองเห็น

ปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ 

ทศันคติหลงัการซ้ือ 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

1. ตวัแปรอิสระ 

- ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้

อาชีพ  

- ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ปั จ จั ย ด้ า น ต ร า สิ น ค้ า
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2. ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การ

ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

วธิีการด าเนินงาน 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ซ่ึงเป็นการวิจยัโดยไม่มีการ

จดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ ซ่ึงเป็นการศึกษาตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูจ่ริงโดย

ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เป็นการเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั

เป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติโดย

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถ่ีกับตัวแปรท่ีมีระดับวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ 

ปัจจยัประชากร ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

  1.2 ใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ีย ในการอธิบายคุณลกัษณะกบั

ตวัแปรท่ีมีระดบัวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นตรา

สินคา้ และกระบวนการตดัสินใจตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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 2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจตดัสินใจซ้ือรถยนต์รถยนตย์ี่ห้อโต

โยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ โดยใช่สถิติการ

ทดสอบแบบ t-test 

  2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจตดัสินใจซ้ือรถยนต์รถยนตย์ี่ห้อโต

โยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ี

มีผลต่อเพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจตดัสินใจซ้ือรถยนต์รถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น 

Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวจิัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.0 อาย ุ21-30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 43.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.8 มีรายได ้15,0001 - 

25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

66.8 โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนน

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.589 เม่ือพิจารณา

รายด้าน  พบว่ า  ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยมาก ท่ี สุด  คื อ  ด้ านการ ส่ ง เส ริมการตลาด
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 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุป
การวจิยัไดด้งัน้ี 
  2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
ดา้นการตระหนักถึงความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัซ้ือ ทั้ง 5 ดา้นต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 
  2.2  ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั ท าให้
กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได ้ต่างกนั ท าใหก้ระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัซ้ือ ทั้ง 5 ดา้นต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 
 3. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร สามรถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 3.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนกัถึง

ความตอ้งการ โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านตราสินค้า และด้านผลิตภัณฑ์ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.841 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 70.70
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 3.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาขอ้มูลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานครดา้นการแสวงหาขอ้มูล 

โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และ ดา้นตราสินคา้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.817 

และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 66.7 

  3.3 กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินทางเลือกมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานครดา้นการประเมิน

ทางเลือก โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  ดา้นตราสินคา้ และดา้นผลิตภณัฑโ์ดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 

เท่ากบั 0.837 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 70.0   

 3.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซ้ือมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจโดย

เรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.861 และสามารถ

อธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ74.10
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3.5 กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานครดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.841 และสามารถ

อธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 70.70 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่หอ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร สามรถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1.กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 1.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัคะแนน ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่

ในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โต

โยตา้ รุ่น Yaris เพราะวเิคราะห์จากการส่งเสริทการตลาด ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการให้

ทดลองขบัก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาญชยั อาจินสมาจาร (2551, หนา้ 2-3) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ

ตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิด

ความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์

2. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้สามรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นว่า การท่ีประชากรใน

กรุงเทพมหานครมีอายุต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ไม่

เหมือนกนั อาจเน่ืองดว้ยอายท่ีุต่างกนัท าใหค้วามสนใจในรถยนตไ์ม่เหมือนกนั ซ่ึงคนท่ี

อายุมากกว่าหรือนอ้ยกว่าก็อาจจะสนใจรถคนละยี่ห้อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) อายุเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ

ความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์และมอง

โลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีมีอายุมากในขณะคนท่ีอายุมากจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม 

ยึดถือปฏิบัติ  ระมัดระวังมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เ น่ืองจากผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมี

อายตุ่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาต่างกนัท าให้กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การท่ี

ประชากรในกรุงเทพมหานครมีการศึกษาต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่้อโต

โยตา้ รุ่น Yaris ไม่เหมือนกนั อาจะเน่ืองด้วยการศึกษาท่ีต่างกนัท าให้ความสนใจใน

รถยนต์ไม่เหมือนกนั โดยบางคนอาจจะมองว่าการศึกษาในระดับท่ีสูงควรเหมาะกบั

รถยนต์ยี่ห้ออ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปรมะ สตะเวทิน (2546)การศึกษา

เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนท่ีมี

การศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวาง 

และเขา้ใจไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 

ในขณะคนท่ีมีการศึกษาต ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ จากการศึกษา
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 พบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือ

รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การท่ีประชากร

ในกรุงเทพมหานครมีรายไดต่้างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris 

ไม่เหมือนกนั อาจเน่ืองด้วย ประชากรบางกลุ่มท่ีมีรายได้สูงท าให้การตดัสินใจซ้ือมี

ความสามารถในการซ้ือรถยนตท่ี์แพงมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุดมพร 

ทมัทิมกลาง (2557) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึงอาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพ

ทางสังคมของบุคคล มีอิทธิพลอย่างส าคัญ ต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร

เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั จาก

การศึกษาพบวา่ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ยีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เม่ือเปรียบเทียบ

โดยรวมแลว้พบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร มีตวัแปรอิสระจ านวน 5 ตวัแปร ท่ีมี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Yaris ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครโดยรวม โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นตราสินคา้และดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของคอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
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ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. ปัจจยัดา้นอาย ุจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ

ต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ต่างกนั ดังนั้น 

บริษทั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรให้ความส าคญัตามความสนใจตามช่วงระดบั

อาย ุเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการขายมากข้ึน  

2. ปัจจยัดา้นการศึกษา จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมี

การศึกษาต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ต่างกนั 

ดังนั้ นบริษัทหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงควรศึกษาและให้ความสนใจว่าระดับ

การศึกษาท่ีต่างกนั จะนิยมชอบสินคา้ประมาณไหนเพื่อท าให้การขายมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

3. ปัจจยัดา้นรายได ้จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมี

รายได้ต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ รุ่น Yaris ต่างกนั 

ดังนั้ นบริษัทหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรประเมินระดับรายได้ของแต่ละคนเพื่อ

วเิคราะห์ถึงความสามารถในการเลือกซ้ือรถยนต ์ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนดว้ย ท่ีอาจะส่งผลต่อท าใหก้ระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

2. ควรมีการทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากสถิติท่ีใชใ้นการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ใ น ก า ร วิ จั ย น้ี  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท่ี ห ล า ย ห ล า ย
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