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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเล็กในเขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาวตัถุประสงค์ในการ
เลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเล็กในเขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ี
เขา้มาใชบ้ริการโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ซ่ึงมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ั้งหมด 500 ราย การ
วิเคราะห์ขอ้มูลจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย (Mean)   

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ส่วนบุคคลขนาดเล็กใน
เขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ในระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพ
โสด การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
3-4 คน มีรายไดร้วมต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีจ านวนรถยนตใ์นครอบครัวทั้งหมด 1-
2 คนั และสนใจท่ีจะซ้ือรถยนตเ์พิ่ม 

ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก     
ในเขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่างบประมาณในการซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กอยู่ท่ี 
500,000-600,000 บาท เหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสะดวกสบายปลอดภยัในการเดินทาง ยี่ห้อ
รถยนตท่ี์สนใจยีห่อ้มาสดา้ สีขาว สาเหตุหลกัท่ีเลือกซ้ือมีราคาท่ีเหมาะสมและสามารถซ้ือได ้ 

ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเล็ก
ในเขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูริ้เร่ิมเสนอความคิด ผูใ้ห้ขอ้มูลค าแนะน า คนท่ีมีอ านาจตดัสินใจซ้ือ 
ผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อรถ ผูต้ดัสินใจเลือกสถานท่ีหรือบริษทัตวัแทนจ าหน่าย ผูติ้ดต่อกบัผูข้ายหรือ
ด าเนินการซ้ือ ผูจ่้ายเงินซ้ือรถ คือตวัเอง 
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ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล
ขนาดเล็กในเขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัทางด้านปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ในเร่ืองการออกแบบตกแต่งท่ีมีความสวยงาม ปัจจยัดา้นราคาในเร่ืองราคาท่ีมีความเป็น
มาตรฐาน ปัจจยัดา้นสถานท่ีในเร่ืองสถานท่ีตั้งโชวรู์มอยูใ่นท าเลท่ีสะดวก เดินทางง่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดในเร่ืองระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ีนาน ปัจจยัดา้นบุคลากรในเร่ืองความเป็น
มืออาชีพของพนกังานขาย ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการในเร่ืองความเหมาะสมของเวลาท า
การ ปัจจยัด้านน าเสนอทางกายภาพในเร่ืองบริษทัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและน่าเช่ือถือ และปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆในเร่ืองมีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุมากกวา่รถมอเตอร์ไซด ์
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ABSTRACT 

This study had the objectives of: 1. Studying “Factors Influencing Consumers’ Decision 
on Purchasing New-subcompact Cars in Chiang Mai Municipality” and 2. Finding out their purposes 
for buying the new sub-compact cars. 

Data analysis was conducted from the primary data collected from a questionnaire 
distributed to 500 customers who engaged in the purchase.  The sample population was selected by 
accidental random selection.  The tools used for analysis were Descriptive Statistics, Percentage, 
Frequency and Mean. 

From the general data concerning the consumers of the sub-compact cars in Chiang Mai 
Municipality it was found that most of them were female whose age ranged between 26-35 years 
old, who were single and had the highest level of education at the Bachelor’s degree level.  The 
majority of them were employees of private companies with 3-4 members per family.  The sample 
group had a salary between 10,001 – 20,000 Baht per month and owned 1-2 cars.  However, they 
were interested in buying another car. 

The survey on their purposes for buying a sub-compact car in Chiang Mai Municipality 
involved the price which ranged between 500,000 to 600,000 Baht and the reason for the purchase 
was for convenience and safety in travelling.  The type of car most of them chose was a Mazda, 
white color, because the price was considered suitable and affordable.   

As for the data related to the persons who initiated the idea or provided advice 
concerning the purchase and the persons who could make the decision on buying, the brand, the car 
models or the company as well as those who contacted the sales representatives and those who paid 



ช 
 

for the cars, the respondents indicated that it was solely they themselves who had the power to make 
the arrangements for the purchases.   

Regarding the data on the factors influencing the consumers’ decision or purchasing a 
new sub-compact car in Chiang Mai Municipality, it appeared that the consumers gave importance 
to the product factors, particularly the attractive design.  As for price, they opted for the standard set 
price.  For location, the showrooms that were located conveniently and were in easy to access areas 
were popular.  Other factors were promotion and marketing, the company that offered long term 
financing with professional sales personnel and good service as well as suitable office hours were 
likely to be preferable.  The physical factors and the good reputation of the company were also 
considered whereas the external factors like confidence in the safety provided by the cars over 
motorcycles were also important factors for the consumers’ decisions.   

 
 

 


