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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจัยใช้กระบวนการศึ กษาหรื อระเบี ยบวิธีวิจัยแบบสารวจ (Survey Research) โดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ประชาชนที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยวิธีการแจก
แบบสอบถามโดยบังเอิญแจก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient
การวิจยั ครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้ อรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นงั่ ALL NEW Subaru XV
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไม่เกิ น 7 ที่ นั่ง ALL
NEW Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุ งแก้ไขระบบการจัดการทางานของบริ ษทั
โกลเด้นไทรแองเกิ้ล ออโต้ จากัด เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของประชานในกรุ งเทพมหานคร
นาเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผล
การวิจยั พบว่ า
1) จากผลการวิเคราะห์ดา้ นประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 233 และมีอายุ 22 – 30 ปี จานวน
191 คน สถานภาพของประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพสมรสแล้วส่ วนใหญ่ จานวน 208 คน และพบว่าส่ วนใหญ่มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้าง จานวน 243 คน รายได้พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า 50,000
บาทขึ้นไป จานวน 194 คน มีระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 199 คนคิด
2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ไม่เกิ น 7 ที่ นั่ง ALL NEW
Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยง
มาตรฐานของข้อ มู ล ด้า นคุ ณ ภาพสิ น ค้า กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร การตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมีมาตรฐานความปลอดภัย
และด้านความสะดวกสบายภายในรถ มีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา ด้านสมรรถนะของรถยนต์และด้านเทคโนโลยี มี
ความคิดเห็นมาก
3) ผลการวิเคราะห์ดา้ นผลิตภัณฑ์เพื่อหา ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั ของคุณภาพสิ นค้าในการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
ALL NEW Subaru XV ของประชาชนของประชาชนในกรุ งเทพมหานครพบว่าความน่ าเชื่ อถื อ มี ความสัมพัน ธ์ กัน กับ
มาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย สมรรถนะและเทคโนโลยี อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 ในด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยมีความสัมพันธ์กนั กับความน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบาย และเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 และ มาตรฐาน

ความปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กนั กับสมรรถนะ ซึ่ งมีค่ามากว่า 0.05 ในด้านความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์กนั กับ
ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย สมรรถนะและเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ในด้านของสมรรถนะมีความสัมพันธ์กนั
กับความน่ าเชื่ อถือ ความสะดวกสบายและเทคโนโลยี อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และสมรรถนะไม่มีความสัมพันธ์ กันกับ
มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 และในด้านของเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กนั กับความน่ าเชื่ อถือ ความมี
มาตรฐาน ความสะดวกสบายและสมรรถนะ อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
4) การทดสอบเพศกับระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า
Sig. คือ 0.09 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ เพศที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ซูบารุ รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน คือไม่
ยอมรั บสมมติ ฐาน อายุกับระดับการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อ รถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.331 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ อายุที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ซูบารุ รุ่ น XV ไม่
แตกต่างกัน คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ในส่ วนของสถานภาพกับระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.736 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ว่า สถานภาพที่ ต่างกันทาให้
การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ซูบารุ รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน อาชีพกับระดับการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.033 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่
อาชี พที่ ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ซู บารุ รุ่ น XV แตกต่างกัน คือสอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่ งรายได้กบั
ระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.171
สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ รายได้ที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ซูบารุ รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน คือไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน และ ระดับการศึกษากับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.587 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ ระดับการศึกษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ซูบารุ
รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ บริ ษทั โกลเด้นไทรแองเกิ้ล ออโต้ จากัด ควรตระหนักถึง ความปลอดภัยของรถยนต์และ
สมรรถนะในการใช้ง านของรถยนต์ มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจให้กับ ลู ก ค้า เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น และสามารถ
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อรถยนต์
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Abstract
Research subject Factors that effect the decision to buy ALL NEW Subaru XV cars in Bangkok The researcher
used the educational process or survey research methodology by using questionnaires. (Questionnaire) is a tool for data

collection. The sample consisted of 400 people in Bangkok by accidental questionnaire distribution. The statistics used for
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. And Pearson Product - Moment Correlation Coefficient
This research is 1) to study the personal factors affecting the purchase of cars not over 7 seats, ALL NEW Subaru XV of
the people in Bangkok 2) To study the product quality factors for the decision to buy cars not over 7 seats ALL NEW
Subaru XV of the people in Bangkok. 3) To improve the work management system of Golden Triangle Auto Co., Ltd. The
tools include The opinion of citizens in Bangkok. Presented with a descriptive method to analyze results.
Research shows that
1) According to demographic analysis, it is found that the majority of them are 233 males and 191 people aged
22-30 years. The status of demography shows that Most of the marital status are 208 people and found that most of them
are private company employees or 243 employees. Income shows that most respondents earn more than 50,000 baht, 194
people. Most of the respondents are at the bachelor level, 199 people.
2) The results of the analysis of opinions, factors that affect the decision to buy a car up to 7 seats, ALL NEW
Subaru XV of the people in Bangkok In terms of product quality, analysis results for the average and standard deviation of
the product quality data and the decision to buy ALL NEW Subaru XV cars of the people in Bangkok. The decision
regarding the quality of the products showed that Reliability In terms of safety standards And the convenience in the car
Had the most opinions, next to the performance of cars and technology Have many comments
3) Product analysis results to find The factors related to the quality of the product in the decision to buy the ALL
NEW Subaru XV of the people of the people in Bangkok found that the reliability is related to the safety standards.
convenience Performance and technology Significance at 0.05 in safety standards is correlated with reliability. Comfort
and technology were significantly different at 0.05 and safety standards were not correlated with performance. Which is
greater than 0.05 in terms of convenience and reliability, safety, performance and technology. Significance at 0.05 in
relation to performance is related to reliability. Convenience and technology Significantly at 0.05 and the performance did
not correlate with the safety standards. Which is greater than 0.05 and in relation to technology, it is related to reliability.
Standard Convenience and performance Significantly at 0.05
4) Sex test and the level of decision to buy a car With analysis Independent-Sample T Test, the Sig. Value is 0.09.
Conclusion Different genders make the decision to buy a Subaru XV not different. Not accepting the hypothesis Age and
the level of decision to buy cars With one-way ANOVA analysis, the Sig. Value is 0.331. The age difference makes the
decision to buy a Subaru XV not different. Is inconsistent with the hypothesis In terms of status and the level of decision
to buy a car With one-way ANOVA analysis, the Sig. Value is 0.736. The different status makes the decision to buy a
Subaru XV not different. Is inconsistent with the hypothesis Occupation and the level of decision to buy cars With oneway ANOVA analysis, the Sig. Value is 0.033. Conclusion Different occupations make the decision to buy a Subaru XV
different, that is in line with the assumption. Which the income and the decision to buy a car With one-way ANOVA

analysis, the Sig. Value is 0.171. The different income makes the decision to buy a Subaru XV not different. Is not
consistent with the assumptions and education levels and the decision to buy a car With one-way ANOVA analysis, the
Sig. Value is 0.587. In conclusion, the analysis shows that Different educational levels make the decision to buy a Subaru
XV not different. Is inconsistent with the hypothesis
From this research, Golden Triangle Auto Co., Ltd. should be aware Car safety and performance of the car. Even
more to build confidence for customers in an emergency And able to make decisions in the purchase of cars
บทนา
ทุ ก วัน นี้ เศรษฐกิ จ โลกเจริ ญเติ บ โตขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ งจะปฏิ เ สธไม่ ไ ด้เ ลยว่ า รถยนต์ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
ชีวิตประจาวันของผูค้ นที่อยูใ่ นยุคสมัยที่เร่ งด่วนและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การเดินทางจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งใช้พาหนะใน
การไปถึงจุดหมายปลายทาง รถยนต์ส่วนตัวจึงเป็ นทางเลือกสาหรับคนเร่ งรี บจึงส่ งผลให้การคมนาคมและเส้นทางสัญจร
จาต้องพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายและให้เกิดความรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้นในการเดินทาง ในขณะที่การให้บริ การด้านขนส่ ง
มวลชนทั้งของรัฐบาลและเอกชนมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน ดังนั้นความรี บเร่ ง และความ
สะดวกสบายหลายๆ อย่างจึงส่ งผลกระตุน้ เกิดความต้องการของประชาชน ส่ วนใหญ่ที่ตอ้ งนามาอานวยความสะดวกสิ่ งที่
จะช่วยตอบโจทย์ในการเดิ นทางได้มากที่สุดคือ การเดิ นทางด้วยตัวเองหรื อรถยนต์ส่วนตัว เพื่อสร้างความสะดวกสบาย
ความรวดเร็ ว ความปลอดภัย แก่ ต ัว เองในการเดิ น ทางสัญ จรทั้ง ระยะใกล้แ ละระยะไกล จึ ง มี ค วามประสงค์ที่ จ ะใช้
ยานพาหนะเพื่อประกอบธุ รกิ จ หรื อภารกิ จของตนเองให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น ซึ่ งสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้เป็ นอย่างดี รถยนต์จึงมีบทบาทสาคัญและมีความจาเป็ นมากในการดารงชีวติ ประจาวันในการทางาน และในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กบั ประชาชนมากยิง่ ขึ้น
สาหรับในประเทศไทย พบว่า ในปี 2561 ยอดขายรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยยอดขาย
รถยนต์ ปี 2561 มีจานวน 1,039,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยูท่ ี่ 871,647 คัน มากถึง 19.2% แบ่งเป็ นรถยนต์นงั่ 397,542
คัน เพิ่มขึ้น 14.8% รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ 641,616 คัน เพิ่มขึ้น 22.1% รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง SUV/PPV)
511,676 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% รถกระบะ 1 คัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 447,069 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% และ SUV/PPV 64,607
คัน ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ายอดขายส่ วนมากเป็ นรถยนต์ประเภทไม่เกิ น 7 ที่ นั่ง โดยปั จจัยที่ ทาให้ปี 2561 มียอดขายเพิ่มมากขึ้ น
เนื่ องมาจากการที่ค่ายรถยนต์เปิ ดตัวรถรุ่ นใหม่หลายรุ่ น พร้อมโปรโมชัน่ การตลาดที่จูงใจ อีกทั้งมีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์
การปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้ อ รวมถึงรถยนต์ในโครงการรถคันแรกชุดสุ ดท้ายถึงกาหนดครบ 5 ปี ประกอบกับมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิ จของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโต 4.2% ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติจานวนรถจดทะเบียนใหม่ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ระหว่างปี 2551-2560 โดยสานักมาตรฐานงานทะเบียนและ
ภาษี รถ กรุ งเทพมหานคร พบว่าในรอบ 10 ปี นี้ มีรถจดทะเบี ยนใหม่รวม 8,519,416 คัน โดยปี 2551 จดทะเบี ยนใหม่ที่
695,234 คัน ปี 2552 ที่ 606,901 คัน ปี 2553 ที่ 774,589 คัน ปี 2554 ที่ 811,352 คัน ปี 2555 ที่ 1,072,040 คัน ปี 2556 ที่
1,084,080 คัน ปี 2557 ที่ 846,497 คัน ปี 2558 ที่ 811,222 คัน ปี 2559 ที่ 871,502 คัน ปี 2560 ที่ 945,999 คัน เฉลี่ยแล้วมีรถ
จดทะเบียนใหม่ในกรุ งเทพฯ คิดเป็ นปี ละ 851,942 คัน เดือนละประมาณ 70,995 คน วันละประมาณ 2,334 คัน หรื อเฉลี่ย ทุก

ๆ ชัว่ โมงจะมีรถจดทะเบียนใหม่ในกรุ งเทพฯ ถึงประมาณ 97 คัน ส่ วนจานวนรถจดทะเบียนสะสมในเขตกรุ งเทพฯ อยูท่ ี่
9,864,593 คัน และจานวนใบอนุญาตขับรถ-ใบอนุญาตผูป้ ระจารถ ในกรุ งเทพฯ มีท้ งั หมด 4,827,941 ใบอนุญาต (กรมการ
ขนส่งทางบก, 2561 (กรมการขนส่งทางบก, 2561)
รถยนต์ ALL NEW Subaru XV เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ประชาชนคนไทย
ได้เป็ นอย่างดี รถยนต์ยี่ห้อ Subaru เป็ นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น สร้างความเชื่อถือให้กบั ประชาชนคนไทยมาช้านาน ปั จจุบนั
เกิดการแข่งขันทางการตลาดส่ งผลต่อการขายมีคู่แข่งเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก จึงเกิดคู่แข่งในการขายรถยนต์และมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเกิดขึ้น
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจ ทาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW
Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โกลเด้นไทร
แองเกิ้ล ออโต้ จากัด ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อรถยนต์ไม่เกิ น 7 ที่ นั่ง ALL NEW Subaru XV ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นงั่ ALL NEW Subaru XV ของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุ งแก้ไขระบบการจัดการทางานของบริ ษทั โกลเด้นไทรแองเกิ้ล ออโต้ จากัด

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นงั่ ALL NEW
Subaru XV
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นงั่ ALL NEW Subaru
XV แตกต่างกัน

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (ปัจจัยส่ วนบุคคล)
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ใ ห้ ค วามหมายของลัก ษณะ ทางประชากรศาสตร์ ไ ว้
คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชี พ
รายได้ศาสนาและเชื้อชาติซ่ ึงมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วใช้เป็ นลักษณะพื้นฐานที่นกั การตลาดมักจะ
นามาพิจารณา สาหรั บการแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) โดยนามาเชื่ อมโยงกการความชอบ และอัตราการใช้
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ยุบล เบญจรงค์กิจ (2542 : 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนั้นเป็ นทฤษฎีที่ใช้ หลักการของความเป็ นเหตุ
เป็ นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก ภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติ
ทางประชากรที่ แตกต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมที่ แตกต่ า งกัน ไปด้วยซึ่ ง แนวความคิ ด นี้ ต รงกับทฤษฎี ก ลุ่ ม สัง คม (Social

Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของ
บุคคล หรื อลักษณะทางประชากร ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆ ได้ คือบุคคลที่มี พฤติกรรมคล้ายคลึงกัน
มักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูใ่ นลาดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสารใน
แบบเดี ยวกันและทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างบุ คคล (Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎี น้ ี ได้รับการพัฒนาจาก
แนวความคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการ ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้
นามาประยุกต์ใช้อธิ บายเกี่ ยวกับการสื่ อสารว่าผูร้ ั บข่าวสารที่ มีคุณลักษณะที่ แตกต่างกันจะมี ความสนใจต่อ ข่าวสารที่
แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถจาแนกตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้ดงั นั้น งานวิจยั ฉบับนี้ ได้คดั เลือก
ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่นามาศึกษา เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality)
Crosby, 1979 กล่าวว่า ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ การดาเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ตอ้ งการ
โดยสิ นค้าหรื อบริ การนั้นสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้า และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น
Aaker, 1996 อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ , 2550 กล่าวว่า ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ คือ เปรี ยบเสมือนคามัน่
สัญญาที่ผขู ้ ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับกลุ่มของคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวสิ นค้า (Attributes) ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ และจะเกิ ด
ความพอใจเมื่อใช้สินค้า โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ของตราสิ นค้าเหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ ง จับต้องได้และเกี่ยวข้องกับการใช้
เหตุผล (Rational) หรื อเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องและมองเห็นได้และเกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ก็ได้
ชานิ นท์ จันทร์ พฒั นะ, 2558 ได้กล่าวว่า มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คาว่า "มาตรฐาน" มิใช่เป็ นเพียงหลักเกณฑ์หรื อ
ข้อกาหนดเพื่อการปฏิบตั ิเท่านั้น แต่ตอ้ งมีการยอมรับด้วย นัน่ ก็คือในการกาหนดมาตรฐานใดๆ ก็ตาม องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ก็สามารถกาหนดมาตรฐานได้ แต่มาตรฐานเหล่านั้นจะมีความน่าเชื่อถือ และมีการนาไปใช้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การเป็ นที่
ยอมรับขององค์กรที่ออกมาตรฐาน อีกทั้งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยอมรับ)
Philip Kotler and Kevin Lane Keller อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ , 2550 ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
คื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากผลิ ต ภัณ ฑ์แ ก่ น แท้ (Core benefit) เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ห้ผ ลประโยชน์ แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคจากการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ นั
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2550: 131-135) ผูบ้ ริ โภคพิจารณาคุ ณภาพของผลิ ต ภัณฑ์หรื อ บริ การโดยถื อเกณฑ์ค วาม
หลากหลายของสัญญาณของข้อ มูล (Information cues) ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร สัญ ญาณเหล่า นี้ อาจจะมี
ความสาคัญอย่างแท้จริ งสาหรับผลิตภัณฑ์ และ (หรื อ) อาจไม่เป็ นปั จจัยที่สาคัญ เช่น ราคา ภาพลักษณ์ของร้าน สิ่ งแวดล้อม
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ข่าวสารการส่งเสริ มการตลาด สัญญาณเหล่านี้เป็ นเกณฑ์ในการรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ
1.การรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Perceived quality of products) สัญญาณซึ่ งเกี่ ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ
เช่น ขนาด สี ในบางกรณี ผบู ้ ริ โภค ใช้ลกั ษณะทางกายภาพเพื่อพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคเชื่ อถือในการประเมิน
คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์จากสัญญาณที่สาคัญ ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ท้ งั พอใจและไม่พอใจ โดยถือเกณฑ์ การเลือกซื้อ
ด้านเหตุผลและอารมณ์ การขาดประสบการณ์ที่แท้จริ งกับผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะประเมินคุณภาพโดยถือ เกณฑ์จากสัญญาณ
ภายนอก เช่น ราคา ภาพลักษณ์ของร้านค้า หรื อภาพลักษณ์ของผูผ้ ลิต หรื อ ประเทศที่ผลิตสิ นค้านั้น

2.การรับรู ้คุณภาพของบริ การ (perceived quality of services) การประเมินคุณภาพของบริ การมีความลาบากกว่า
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะ บริ การมีลกั ษณะ คือ ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่แน่นอนหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถเก็บไว้
ได้ ไม่ สามารถแบ่งแยกการให้บริ การได้ กล่าวคือ ต้องผลิตและบริ โภคในขณะเดียวกัน การวัดความ คาดหวังของลูกค้าและ
การรับรู ้ในคุณภาพของการบริ การ ประกอบด้วยทัศนะ 5 ประการ คือ
2.1 ลักษณะที่สมั ผัสได้ ลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะ ความสะดวกสบายทางกายภาพ อุปกรณ์ บุคคล และ
วัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่ อสาร
2.2 ความเชื่อถือได้ คือ ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ สัญญาไว้และความถูกต้อง
2.3 ความสามารถตอบสนอง คือ ความเต็มใจที่จะ ช่วยเหลือและให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
2.3 ความมัน่ ใจ คือ การให้ความรู ้และความมีอธั ยาศัยของ บุคลากรและความสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจ
และความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
2.4 ความเข้าถึงจิตใจลูกค้า คือ การดูแลและให้ความสนใจแก่ ลูกค้าในแต่ละราย
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพ การวิจยั จานวนหนึ่งสนับสนุนทัศนะที่วา่ ผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าราคาเป็ น
ตัวชี้วดั คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคกาหนดคุณสมบัติในคุณภาพที่แตกต่างกันสาหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งมี ราคาที่
แตกต่างกัน เนื่องจากราคาเป็ นตัวชี้คุณภาพ ผลิตภัณฑ์บางอย่างจึงใช้ราคาสูงเพื่อกาหนด
ความหมายของคุณภาพ
กระบวนการทางธุรกิจทั้งการผลิตและการบริ การนั้น ล้วนแต่มีจุดประสงค์สาคัญคือ การสร้างผลกาไร ทางธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนโดยอาศัยกลยุทธ์สาคัญคือ การทาให้ลูกค้ามีความภักดี (loyalty) ต่อผลิตภัณฑ์ที่ทาการ ผลิต ซึ่งการจะทาให้ลูกค้า
มีความภักดี ได้น้ นั มีความจาเป็ นที่ ตอ้ งทาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าทั้งที่ กาหนด และความ
ต้อ งการที่ คิ ด ไม่ ถึ ง (latent) โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคัญ คื อ ท าให้ลู ก ค้า เกิ ด ความ มั่น ใจว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ะมี คุ ณ ลัก ษณะที่
สอดคล้อ งกับ ความคาดหวัง ของลู ก ค้า เสมอ ซึ่ ง อาจจะเรี ย กกระบวนการ ดัง กล่ า วนี้ ว่า การประกัน คุ ณ ภาพ (quality
assurance)
Ishikawa (1990, p. 335) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพว่า คือ หลักประกันที่แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การด้วยความมัน่ ใจ และใช้งานอย่างพึงพอใจตลอดช่วงการใช้งาน (guaranteeing that a consumer
can purchase a product or service with confidence and enjoy its satisfactory use for a long period)
Ishikawa (1990) ยังได้สรุ ปถึงประเด็นทัว่ ไปถึงความเข้าใจ ผิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 3 ประการ คือ ก. ถ้ามี
การตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด จะสามารถสร้างหลักการประกันคุณภาพได้ ข. การประกันคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้า
หากเรากล้าเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนอย่างไม่มีเงื่อนไข ของผลิตภัณฑ์บกพร่ องด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี ค. การประกันคุณภาพจะ
เกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าหากเรากล้าซ่อมผลิตภัณฑ์ให้ตลอดช่วงอายุการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ความเข้าใจผิดข้างต้นเกิดมา
จาก ความเข้าใจว่าการรับรองคุณภาพ (quality warranty) มีความหมาย เหมือนกับการประกันคุณภาพ แต่โดยความจริ งแล้ว
การรับรองคุณภาพจะหมายถึงยอมจ่ายค่าชดเชย (compensation หรื อ indemnifying) ให้แก่ลูกค้าเมื่อมีผลิตภัณฑ์บกพร่ องไป
เกิดแก่ลูกค้า ในขณะที่ การประกันคุณภาพจะหมายถึงการปราศจากข้อบกพร่ องใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการใช้งาน ดังนั้น
ถ้าพิจารณาในมุมมองด้านการประกันคุณภาพแล้ว

Juran (1992, p. 9) ได้นิยามความหมาย ของคุณภาพว่า ความเหมาะสมต่อการใช้งาน (fitness for use) โดยการใช้
งานนั้น จะขึ้ น อยู่กับประเภทของผูใ้ ช้ และความคาดหวังของผูใ้ ช้ ซึ่ ง อาจจะใช้ใ นรู ปของการอุ ปโภค บริ โ ภค (ฐานะ
ผูบ้ ริ โภค) การนาไปใช้ดว้ ยการขายต่อ (ฐานะพ่อค้าคนกลาง) การนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต (ฐานะของผูผ้ ลิต) การ
นาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง ธุรกิจ เช่น โกดังเก็บสิ นค้า ศูนย์กลางกระจายสิ นค้า ฯลฯ นอกจากนี้ Juran (1992) ยังได้
จาแนกคุณภาพออก เป็ นอีก 2 มิติ คือ ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ (product feature) และการปราศจากข้อบกพร่ อง (freedom
from deficiencies) โดยมิติท้ งั สองด้านนี้จะพิจารณาจากมุมมองของลูกค้า
กิติศกั ดิ์ (2547) ได้สรุ ปมิติของ คุณภาพทั้งสองนี้กบั ผลทางธุรกิจซึ่งวัดในรู ปการเงิน ตลอดจนการเปรี ยบเทียบกับ
ปรมาจารย์คุณภาพท่านอื่น ๆ

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
Walters (1978, p. 115) อธิ บายคาว่า การตัดสิ นใจ (Decision) ว่าหมายถึง การเลือกทาสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งโดยเลือกจาก
ทางเลือกที่มีอยูห่ ลายทางเลือก
คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ ผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจประกอบด้วยปั จจัยภายใน คือ
แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่มี
สิ นค้าให้เลือกหลากหลาย กิ จกรรมที่ มีผูบ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่ มีอยู่หรื อข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิตให้มาและ
สุ ดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้นในการที่ผบู ้ ริ โภค จะซื้ อสิ นค้าหนึ่ งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่ความ
ต้องการไปถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ดังนี้
1.การตระหนักถึงความต้องการหรื อปั ญหา (Need / Problem recognition)
2.การเสาะหาข้อมูล (Information search)
3. การประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้อ (Evaluation of alternatives)
4.การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) (สุมาลี พุม่ ภิญโญ และสุปรี ยา ควรเดชะคุปต์ ,2546 หน้า18)
Schiffman & Kanuk 1994, p. 659 คือ กระบวนการในการเลือกซื้ อสิ นค้าจากทางเลือกที่ มีต้ งั แต่สองทางเลือกขึ้ นไป
โดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้ อเป็ นกิจกรรมทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งสง กิจกรรมนี้ ทาให้เกิดการ
ซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
ธนพร แตงขาว (2541, หน้า 12) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกที่ ประกอบด้วยทางเลือกหลาย
ทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าการตัดสิ นใจ นั้นทาเพื่อสิ่ งใด
ถวัลย์วรเทพพุฒิพงศ์(2540, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางปฏิบตั ิทางใด
ทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสิ นใจ

โกวิทย์ กังสนันท์ (2549, หน้า 3) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การที่ ผูต้ ดั สิ นใจมีตวั เลือก หลายๆตัว และต้องนา
ตัวเลือกต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกัน ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก หนึ่ง เพื่อให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พัดชา ตี ระดิ เรก. 2559. (อ้า งถึ ง พิ ช ญ์ชมญชุ์ พรมรั ตน์ 2555) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลความปลอดภัย (รถยนต์อีโค) ในอนาคตของนักศึกษา
ระดับปริ ญญา ตรี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่” โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าคือ ทฤษฎี
อุปสงค์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีแรงจูงใจแนวแนวคิดส่ วนประสมทางการ
ตลาด และจากการศึ ก ษาพบว่า ส่ วนใหญ่ ค าดว่า จะซื้ อ รถยนต์อี โ คในอนาคต โดยปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อประกอบไปด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล โดยในปั จจัยส่ วนบุคคลนั้น ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการ ตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์อีโคน้อยที่ สุด คือ ด้านรู ปลักษณ์ ภายนอกของรถยนต์อีโค ปั จจัยด้านสังคม โดย ในปั จจัยทาง
สังคมนั้น ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์อีโคน้อยที่สุด พรี เซนเตอร์ ของ รถยนต์อีโค และ ปัจจัย
ด้านการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์อีโคเป็ นอย่างมาก
พิทยาภรณ์ วงษ์กิตติวฒั น .2559. (อ้างถึ ง พงศา ธเนศศรี ยานนท์ 2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์รุ่นประหยัด (ECO Cars) ที่ มี เครื่ องยนต์ไ ม่ เกิ น 1,600 cc ในกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม
ประชากรตัวอย่างที่ศึกษาคือผูท้ ี่สนใจหรื อกาลังตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์รุ่นประหยัดที่มีเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1,600
cc ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี
มีวตั ถุประสงค์ที่ตดั สิ นใจเลือกรถยนต์รุ่นประหยัดเพราะต้องการประหยัดน้ ามัน ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมการตลาดและปั จจัยภายนอกมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์รุ่นประหยัด จากปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคามากที่สุด เนื่ องจากเห็ นว่าราคา
รถยนต์อยูใ่ นระดับเดี ยวกับรถยนต์ตราสิ นค้าอื่น ๆ และมีอตั ราดอกเบี้ยต่ารองลงมาคือด้านผลิ ตภัณฑ์ โดย
มองจากตราสิ น ค้า รถยนต์ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และรู ป ลัก ษณ์ ภายนอกที่ ถู ก ออกแบบมาให้ท ันสมัย ส่ วนปั จ จัย
ภายนอกกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านสังคมมากที่สุด เนื่องจากรถยนต์รุ่นประหยัดที่เลือกใช้เป็ น
รถยนต์ที่มีความปลอดภัยในระดับสากล และความเห็นของคนรอบข้างมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์รุ่น
ประหยัด
นันทิ ยา ตันตราสื บ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการต่อการซื้ อสิ นค้าที่ระลึกประเภท หัตถกรรม
ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยจากศูนย์หตั ถกรรมภาคเหนื อจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ ข้อมูล ประชากร จานวน 265
คน ผลการวิจยั พบวา ปั จจัยด้านจิ ตวิทยาเป็ นปั จจัยภายในที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ สิ นค้าที่ ระลึกมากที่ สุดโดยเน้นในเรื่ อง
ความรู ้สึกปลอดภัย รองลงมาคือปั จจัยส่ วนบุคคลคือรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนของผูบ้ ริ โภค ส่ วนปั จจัยด้านสังคมมีอิทธิ พลต่อ

การซื้อสิ นค้าน้อยที่สุด โดยกลุ่มเพื่อนร่ วมงานเป็ นกลุ่ม ที่มีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอื่น ปั จจัยด้านการตลาด ปั จจัยด้านราคา มี
อิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้ามากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ องของการจัดแสดงสิ นค้าตัวอย่างใน
ร้านมีอิทธิพลต่อการ ซื้อสิ นค้ามากกว่าด้านอื่น ในด้านผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้ามากที่สุด
และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นในเรื่ องการจัดสิ นค้าภายในร้านเป็ นหมวดหมู่มีผลต่อการซื้อ
สิ นค้าที่ระลึกมากกวาด้านอื่น
วนิ ดา แก้วเนตร (2554) ที่ ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึกประเภท หัตถกรรมพื้นบ้านของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษาบ้านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูล ประชากรจานวน
352 คน ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่สนใจใน รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มากกวาราคาสิ นค้าจากผลการศึ กษาของ
งานวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่แตกต่างกนของผูบ้ ริ โภค สังเกตเห็นได้วา่ ปั จจัยที่สาคัญที่ มี
อิทธิพลต่อการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ปั จจัยพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคหรื อปั จจัยภายในอันได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล
กบปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ปั จจัย ภายนอกอันประกอบด้วยปั จจัยทางด้านสังคมและปั จจัยทางด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด

วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร ผู ้วิ จัยใช้กระบวนการศึ กษาหรื อระเบี ยบวิ ธี วิ จัย ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ประชาชนที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามโดยบังเอิญแจก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient)
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพโดยทัว่ ไปของนักท่องเที่ ยวได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้ และ
การศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร มีท้ งั หมด 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามมาลงรหัส
และถ่ายทอดรหัสแบบสอบถามลงในแบบฟอร์มการลงรหัส (Coding Form) ซึ่งสามารถประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
ในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ โดยวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน จากนั้นนาผลของข้อมูลหลังการ
ประมวลผลมาอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ข้ อมูลปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 22 – 30 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพเป็ น พนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ ลูกจ้าง รายได้ มากกว่า 40,001ขึ้นไป มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
เพศ
จากการทดสอบเพศกับระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า
Sig. คือ 0.09 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ เพศที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือไม่ยอมรับสมมติฐาน
อายุ
จากการศึ กษาอายุกบั ระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ได้ค่า Sig. คื อ 0.331 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ว่า อายุที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW
Subaru XV ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สถานภาพ
จากการศึกษาสถานภาพกับระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.736 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ สถานภาพที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ซุบารุ
รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
อาชีพ
จากการศึกษาอาชีพกับระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.033 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ว่า อาชี พที่ ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW
Subaru XV แตกต่างกัน ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือสอดคล้องกับสมมติฐาน
รายได้
จากการศึกษารายได้กบั ระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.171 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ว่า รายได้ที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW
Subaru XV ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ระดับการศึกษา
จากการศึกษาระดับการศึกษากับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ได้ค่า Sig. คือ 0.587 สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ ระดับการศึกษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์
ALL NEW Subaru XV ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูลด้านคุณภาพสิ นค้ากับการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ALL
NEW Subaru XV ของประชาชน เขตหลัก สี่ ก รุ ง เทพมหานคร การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า พบว่า มี ค วาม
น่าเชื่อถือ ความมีมาตรฐานความปลอดภัย และความสะดวกสบายภายในรถ มีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา สมรรถนะ
ของรถยนต์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นมาก

การหาความสั มพันธ์ กนั ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Correlation)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กนั
คุณภาพสิ นค้าในการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่าความ
น่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กนั กับมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย สมรรถนะและเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญที่
0.05
มาตรฐานความปลอดภัย มี ความสัมพัน ธ์ กันกับความน่ าเชื่ อ ถื อ ความสะดวกสบาย และเทคโนโลยี อย่า งมี
นัยสาคัญที่ 0.05 และ มาตรฐานความปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กนั กับสมรรถนะ ซึ่งมีค่ามากว่า 0.05
ความสะดวกสบายมี ค วามสัม พัน ธ์กันกับความน่ าเชื่ อถื อ ความปลอดภัย สมรรถนะและเทคโนโลยี อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05
สมรรถนะมีความสัมพันธ์กนั กับความน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบายและเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 และ
สมรรถนะไม่มีความสัมพันธ์กนั กับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กนั กับความน่ าเชื่ อถื อ ความมีมาตรฐาน ความสะดวกสบายและสมรรถนะ อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ที่มี
อาชี พต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ยี่ห้อซู บารุ รุ่ น XV แตกต่างกัน ส่ วน เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา ต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ยี่หอ้ ซูบารุ รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ ส่ วน เพศ อายุ
รายได้ สถานภาพและระดับการศึ กษาที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ไม่แตกต่างกัน
คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอาชี พกับระดับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน สรุ ปผลการ
วิเคราะห์ ได้ว่า อาชี พที่ ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV แตกต่างกัน คื อสอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า

มาตรฐานความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบายภายในรถเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05
สมรรถนะ ความน่ าเชื่ อถือ ความสะดวกสบายภายในรถ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ ซูบารุ รุ่ น XV แตกต่างกัน ส่วน เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ และระดับการศึกษา ต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อรถยนต์ยหี่ อ้ ซูบารุ รุ่ น XV ไม่แตกต่างกัน สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้วา่ ส่วน เพศ อายุ รายได้ สถานภาพและระดับการศึกษา
ที่ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ไม่แตกต่างกัน คือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพกับระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน สรุ ปผลการ
วิเคราะห์ได้ว่า อาชี พที่ ต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV แตกต่างกัน คื อสอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ปั จจัยด้านคุณภาพผลิตภัณณ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า
มาตรฐานความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบายภายในรถเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
สมรรถนะ ความน่ าเชื่ อถื อ ความสะดวกสบายภายในรถ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มี ความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05
มาตรฐานความปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กนั กับสมรรถนะ ซึ่งมีค่ามากว่า 0.05
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
มาตรฐานความปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กนั กับสมรรถนะ ซึ่งมีค่ามากว่า 0.05
อภิปรายผล
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมากทั้งนี้ ปัจจัยต่างๆ ด้านการตัดสิ นใจและคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
1. ด้านคุณภาพของสิ นค้า เป็ นสาคัญทั้งจาก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ของ (Crosby, 1979) ได้ให้ความหมายด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ว่า เป็ นการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ตอ้ งการ โดยสิ นค้าหรื อบริ การนั้นสร้าง
ความพอใจให้กบั ลูกค้า และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้ อความพอใจนั้น ทั้งนี้ เมื่อมองลึกลงไปสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงในแต่ละด้าน
ต่างๆ ดังนี้
2. ด้า นความน่ า เชื่ อถื อ รถยนต์ ALL NEW Subaru XV มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อมากน้อ ยเพี ย งใด มี ม าตรฐานความ
ปลอดภัยของรถยนต์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฎี ของ (ชานิ นท์ จันทร์ พฒั นะ, 2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ คาว่า "มาตรฐาน" มิใช่เป็ นเพียงหลักเกณฑ์หรื อข้อกาหนดเพื่อการปฏิบตั ิเท่านั้น แต่ตอ้ งมีการยอมรับด้วย นัน่ ก็
คือในการกาหนดมาตรฐานใดๆ ก็ตาม องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็สามารถกาหนดมาตรฐานได้ แต่มาตรฐานเหล่านั้นจะมีความ

น่าเชื่อถือ และมีการนาไปใช้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การเป็ นที่ยอมรับขององค์กรที่ออกมาตรฐาน อีกทั้งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
ยอมรับ และจะทาให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าเมื่อนารถยนต์ไปใช้จะมีความปลอดภัยมากที่ สุด ความสะดวกสบายภายในรถ เป็ น
อย่างไรบ้างเพราะทุกวันนี้ ส่วนใหญ่การใช้เวลาที่ติดอยูใ่ นรถเป็ นเวลาที่ยาวนานมากขึ้น ดังนั้นความสะดวกสบายภายในรถ
จึ งจาเป็ นอย่างมาก ด้านสมรรถนะช่วงล่างของรถยนต์ตอ้ งดีที่สุดเมื่อจะต้องเลือกซื้ อ เพราะจะไม่ทาให้เกิ ดปั ญหาในการ
ซ่อมแซมบ่อยและการขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยม และประเด็นสุ ดท้ายด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้เป็ นส่ วนในการประกอบการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV เพราะมีความสวยงามทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่ งแน่ นอนโดยรวมแล้วจาก
แบบสอบถามทาให้ทราบถึงความคิดเห็นได้วา่ เห็นด้วยมากที่สุด
3. ความคิดเห็นที่ดีต่อการตัดสิ นใจและการรับรู ้ข่าวสารเลือกซื้ อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV อยูใ่ นระดับมาก
อาจเนื่ องมากจากการประชาสัมพันธ์รถยนต์ยี่ห้อซู บารุ รุ่ นXV จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ ยวกับคุณประโยชน์และคุณสมบัติใน
ทิ ศทางที่ ดีของรถยนต์ ALL NEW Subaru XV เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดของผูบ้ ริ โภคที่มองว่าหากใช้งาน
รถยนต์ ALL NEW Subaru XV จะส่ งผลดีท้ งั ต่อตนเองและมาตรฐานในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เป็ นไปในเชิงบวกจึงมี
อิทธิ พลให้เกิ ดความคิดในด้านบวกในตัวผูบ้ ริ โภค จึ งส่ งผลให้มีความสนใจเกี่ ยวกับรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ ณัฐฌาน นาวีวงค์ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยการตลาด การรับรู ้ และทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์อี โคคาร์ ของผูบ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี แ นวโน้ม ที่ จะรั บรู ้ ผ ลิ ต ภัณฑ์แ ละคุ ณ สมบัติของ
ผลิ ตภัณฑ์ตามความคาดหวังของตน หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมองเห็ นว่าผลิ ตภัณฑ์น้ ันมี คุณภาพจึ งคาดหวังว่าจะได้รับ
คุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์น้ นั ในเชิงบวก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งไป
1. งานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรมี
การศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ อาทิ กลุ่มเจ้าของกิจการธุรกิจโรงแรมและที่พกั เพื่อบริ การนักท่องเที่ยวหรื อรถผูบ้ ริ หาร กลุ่มผู ้
ขับขี่รถขนส่ งสาธารณะ เป็ นต้น เนื่ องจากหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานรถยนต์ จะสามารถนาผลการวิจยั ไป
พัฒนาระบบขนส่งในสายงานได้
2. เนื่องจากรถยนต์ยหี่ อ้ ซูบารุ รุ่ นXV เป็ นนวัตกรรมใหม่ และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึนในอนาคตอยูเ่ สมอ
ทั้งการพัฒนาแบตเตอรี่ การกักเก็บพลังงาน ระบบการขับเคลื่อน ความเร็ ว ความแรง ความนิ่มนวล ความแตกต่างด้านการใช้
งานของรถยนต์ในแต่ละตราสิ นค้า เป็ นต้น จึงควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ และนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งวางแผนกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการเพื่อสอดรับกับการใช้งาน และเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในประเทศไทยที่กาลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
3. การวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาและปริ มาณดังนั้น สาหรั บผูท้ ี่ สนใจทาการศึ กษาวิจยั ในหัวข้อที่
เกี่ ยวข้องกับวิจยั เรื่ องนี้ ควรมีการศึกษาวิจยั เจาะลึกในเชิ งปริ มาณและเชิงพรรณนา เพื่อให้รับรู ้ถึงมูลเหตุที่มีอิทธิ พลหรื อ
ปั จจัยอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการค้นพบปั จจัยใหม่ๆ

4. การวิจยั ในครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่นารถไปใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ ชัด เจนและมี ค วามจ าเพาะเจาะจงในอุ ต สากรรมนั้น ๆ สามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวางแผน พัฒ นาปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาระบบของรถยนต์ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมคู่คา้ ได้

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ดว้ ยความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณ ดร.ชิ สากัญญ์ ปภาพันธ์
เกียรติ อาจารย์ที่ปรึ กษาการทาวิจยั ในครั้งนี้และช่วยให้คาแนะนาติดตามผลตลอดในช่วงระยะเวลาที่ทางานวิจยั นี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คุณจารุ วตั ร แก้วดา ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายรถยนต์ซูบารุ คุณบัณณวัชร ฉายสุ วรรณคีรี ผูจ้ ดั การ
ประสานงานซูบารุ สาขาวิภาวดี และคุณโศรดา การะเกต ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ที่ช่วยในการดูแลและให้ขอ้ มูลของ บริ ษทั โกลเด้น
ไทรแองเกิ้ ล ออโต้ จ ากัด เป็ นอย่า งสู ง ที่ ก รุ ณ าให้ ผู ้วิ จัย ได้ข ้อ มู ล ในการท าวิ จัย ในครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณ ลู ก ค้า ใน
กรุ งเทพมหานครทุกท่านที่กรุ ณาช่วยตอบแบบสอบถามจนทาให้ผวู ้ จิ ยั ทางานสาเร็ จลุล่วงไปได้
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ ี่ให้การสนับสนุนเสมอมาในการทาการศึกษาวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบความกตัญญู
กตเวทีแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูม้ ีพระคุณ ทุกท่าน
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