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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของคน Gen Y” มีวัตถุประ 
สงคเพือ่ (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากร กบั การตัดสินใจซื้อรถยนตของคน Gen Y (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการตัดสินใจซื้อรถยนตของคน Gen Y (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการตัดสินใจซื้อรถยนตของคน Gen Y 

(4) เพื่อศึกษาการทํานายปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตของคน Gen Y  งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัย
เชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากประชากร Gen Y ผานชองทางออนไลนจํานวน 400 คน ผานแบบสอบถาม
ออนไลน ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 31 – 35 ป  สวนใหญมี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน และมรีายไดเฉลี่ยตอ
เดือนประมาณ 30,001 – 40,000  บาท พฤติกรรมการซื้อรถยนตของกลุมคน Gen Y สวนใหญ เลือกซื้อ
รถยนต ยี่หอมิตซบูิชิ ราคาเฉลี่ย 800,001 ข้ึนไป วิธีการชําระเงินสวนใหญ ใชวิธีเงินผอนกับสถาบันการ 
เงิน สถานทีเ่ลือกซื้อรถยนตคือ โชวรูม หรอืศูนยบรกิารรถยนต  วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตของกลุม
คน Gen Y สวนใหญ พบวา ซื้อเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง แหลงขอมลูการรับรูขาวสารเกี่ยว 
กับรถยนตน้ัน สวนใหญรบัรูขอมูลขาวสารผานชองทางออนไลน ในสวนของรปูแบบการดําเนินชีวิต
สามารถแบงออกเปน 8 กลุม ไดแก (1) กลุมนักกิจกรรมตัวยง (2) กลุมมองการณไกล (3) กลุมฟงกชัน
และดีไซนครบครัน (4) กลุมตามกระแส (5) กลุมรักษาภาพลักษณ (6) กลุมเช่ือบล็อกเกอร (7) กลุมคุมคา 
คุมราคา และ (8) กลุมทดลองกอน ผอนทหีลงั 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต กลุมนักกิจกรรมตัวยง กลุมมองการณ
ไกล กลุมฟงกชันและดีไซนครบครัน และกลุมเช่ือบล็อกเกอร มีความสัมพันธเชิงบวก กับการตัดสินใจซ้ือ



 
 

รถยนตของคน Gen Y อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยตัวแปรพยากรณที่มผีลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตของคน Gen Y มีทั้งหมด 6 ตัวแปร ไดแก ปจจัยดานสถานที่  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
กลุมนักกิจกรรมตัวยง ปจจัยดานกระบวนการ กลุมตามกระแส และกลุมเช่ือบลอ็กเกอร 
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This research was aimed to study (1) To examining the relationship between 

demographic factors and affecting purchase decisions for automobile engines of Gen Y 

audiences. (2) To examining the relationship between life style and factors affecting 

purchase decisions for automobile engines of Gen Y audiences. (3) To examining the 

relationship between marketing mix 7P factors affecting purchase decisions for 

automobile engines of Gen Y audiences. (4) To identify factors affecting purchase 

decisions for automobile engines of Gen Y audiences. This quantitative research was 

done by a survey method 400 sets of online survey questionnaires, distributed to Gen Y 

audiences from March to April 2020 
 The result of the study reveals that most of the survey respondents were 

women, 31-35 years old, single, holding a Bachelor Degree and working for private 

companies with monthly income ranging from 30,001 to 40,000 baht per month. Car 

purchase behavior of most Gen Y people choose to purchase brand Mitsubishi. Average 

price 800,001 baht and above. Most payment methods Installment methods with 

financial institutions place to buy cars at showroom or car service center. Objective of 

the car purchase of most Gen Y. Information sources to get news about cars Most of 

them are aware of news and information online. As for the lifestyle, can be divided into 

8 groups, which are 1) Avid activist group (2) Provident person group (3) Full functional 



 
 

and design groups (4) Go with the flow group (5) Keep Image group(6) Bloggers trust 

group (7) Value for money group and (8) Try before, pay later group 
 The hypothesis testing shown that the lifestyle of Avid activist group, Provident 

person group Full functional and design groups and Bloggers trust group were positively 

related to affected purchase decisions for automobile engines of Gen Y audiences at the 

statistical significant level of 0.01 There were six factors that affected purchase decisions 

for automobile engines of Gen Y audiences: (1) Place (2) Physical (3) Avid activist group 

(4) Process (5) Go with the flow group and (6) Bloggers trust group 
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