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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหาโลกร้อนและการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เพราะตั้งแต่การผลิต การใช้งาน จนถึงการขจดัท าลายเม่ือ
หมดอายุ ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตรถยนต์ตอ้งใช้พลงังานทั้งส้ิน ประกอบกบัความไม่มัน่คงของ
พลงังาน ราคาน ้ ามนัโลกท่ีมีความผนัผวนและนับวนัจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ท าให้ผูผ้ลิตรถยนต์รวมทั้ง
ผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาสนใจรถยนต์ท่ีประหยดัพลงังานและเทรนด์การใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม จึงไดพ้ฒันา
รถยนตป์ระหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

รถเล็กประหยดัพลังงาน (Eco-car) รถพลังงานเช้ือเพลิงทางเลือก เป็นรถยนต์เพื่อการ
ประหยดัพลงังานและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รถยนต์ขนาดเล็กและน ้ าหนักเบา นอกจากจะ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงและปล่อยไอเสียน้อยลงแลว้ ในกระบวนการผลิตก็ใชว้ตัถุดิบและพลงังานนอ้ย
กวา่รถทัว่ไป โดยรถยนต ์Eco-car มีอตัรากินน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่นอ้ยกวา่ 20 กม./ลิตร และตอ้งผา่น
มาตรฐานไอเสียรถยนต์ยูโร 4 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 120 กรัม/กม. (มาตรฐาน 
UN/ECE) ส่วนจุดด้อยของรถยนต์ประเภทน้ีคือมนัอาจไม่เหมาะกบับางสภาพจราจร เป็นต้นว่า
ความปลอดภัยในการขับข่ีบนทางหลวง ในด้านเทคโนโลยี รถยนต์ Eco-car มีการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์และการคิดคน้วสัดุท่ีมีน ้ าหนักเบาแต่แข็งแรงเพื่อลดการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงให้มากท่ีสุด เน่ืองจากขนาดท่ีกะทดัรัดของรถประเภทน้ี ท าให้เหมาะกบัคนในสังคมเมือง
และสภาพการจราจรท่ีคบัคัง่ ประเทศไทยจึงไดใ้ห้ความส าคญัทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนผูผ้ลิตและ
ออกมาตรการจูงใจต่อผูบ้ริโภค  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัต่างแยกยอ่ยลงเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการซ้ือรถยนตท่ี์เดิมจะ
ซ้ือเก็บไวเ้ผื่ออนาคต ตอนน้ีกลบัมาพิจารณาถึงความตอ้งการในการใช้งานจริง เพื่อตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตใ์ห้ถูกประเภทกบัการใชง้าน รถยนตป์ระเภทอีโคคาร์ถือเป็นอีกหน่ึงท่ีมีจุดเด่นชดัเจนใน
ดา้นความประหยดัพลงังานและราคาท่ีเขา้ถึงง่ายท าให้ใครต่อใครหลายคนตดัสินใจเลือกมาใชง้าน
ซ่ึงเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากสัดส่วนท่ีเติบโตข้ึน (พลพตั สาเลยกานนท์, 2561) จาก
สถานการณ์การจราจรท่ีติดขดัเพิ่มข้ึนทั้ งในกรุงเทพฯ หรือต่างจงัหวดั ท าให้ผูบ้ริโภคมีความ
ต้องการรถยนต์ส่วนตัวมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มอีโคคาร์ท่ีให้ความประหยดัและมีขนาดท่ี
พอเหมาะพอดี ทั้ งน้ี การออกแบบของรถยนต์อีโคคาร์ในปัจจุบันจากบริษัทผูผ้ลิตรถยนต์ต่าง
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ออกแบบมาให้มีขนาดภายในห้องโดยสารท่ีใหญ่ข้ึน จึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคสนใจในรถประเภท
ดงักล่าว พร้อมกนัน้ีการแข่งขนัของโปรโมชั่นและการสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคสามารถเป็นเจา้ของ
รถยนต์ได้ง่ายข้ึนก็ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีกระตุน้ให้รถยนต์อีโคคาร์เติบโตในปี 2561 ซ่ึงเป็นคร้ัง
แรกในรอบ 5 ปี ท่ีตลาดรถยนตอี์โคคาร์ท าสถิติยอดขายสูงสุด  

 

 
 

นอกจากน้ี ในปี 2561 ถือเป็นปีท่ีส้ินสุดการถือครองรถคนัแรก 5 ปี ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเร่ิม
ทยอยเปล่ียนและมองหารถยนต์คนัใหม่ ประกอบกบัก าลงัซ้ือและสถานการณ์เศรษฐกิจและความ
ผอ่นคลายของสถาบนัการเงินในการอนุมติัส่งผลดีต่อตลาดขณะท่ีความนิยมของคนรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมตน้
กบัการเป็นเจา้ของรถยนต์ในปัจจุบนัน้ีพิจารณาเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์เป็นอนัดบัตน้ๆ ตลาดอีโค
คาร์มียอดขายสูงสุดในปี 2556 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีโครงการรถคนัแรก จนกระทัง่มาถึงในปี 2561 พิจารณา
จากตวัเลขยอดขายของตลาดอีโคคาร์คร่ึงปีท่ีแลว้ระดบั 1 แสนคนั ส่งผลให้ปี 2561 ตลาดรถยนต์อี
โคคาร์จะเป็นคร้ังแรกท่ีจะท าสถิติยอดขายสูงสุดในรอบ 5 ปี หรือคาดวา่อยูใ่นระดบั 2 แสนคนั ซ่ึง
จะส่งผลใหส้ัดส่วนของอีโคคาร์ในตลาดรถยนตน์ัง่ปีน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 60% ของตลาดรถยนตน์ัง่ (โพสต์
ทูเดยร์ถยนต,์ 2561) 

ดงันั้น ตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2560-2562 มีแนวโน้มฟ้ืนตวัเป็นล าดบั ส่งผลดีทั้งกับ
ผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายรถยนตท์ าให้มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ตวัแทนจ าหน่าย
ยงัมีปัจจยัหนุนจากรายไดก้ารบริการหลงัการขายต่อเน่ืองตามจ านวนรถยนตอ์ายุไม่เกิน 5 ปีท่ีสะสม
ในตลาดจ านวนมาก (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2559) จากปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาส่งผลให้ตลาดรถยนต์อี
โคคาร์มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่โลกกล่าวคือ เป็นรถยนต์
นัง่ขนาดเล็กท่ีคล่องตวั เหมาะกบัการใชง้านส่วนตวั เป็นหลกั แบบลกัษณะการใชชี้วติสังคมในเมือง 
ผลิตข้ึนภายใตเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ประหยดัพลงังาน ประหยดัน ้ ามนั เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มี
ความปลอดภยัสูง  (ส านกัส่งเสริมการลงทุนไทย, 2559) ดว้ยคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีมากมาย
ของรถยนต์อีโคคาร์ จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นัง่ขนาดเล็ก ซ่ึง
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ลูกค้ากลุ่มน้ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองราคาและรูปลกัษณ์เป็นอนัดบัตน้ รวมถึงความพร้อมและ
คุณภาพของศูนยบ์ริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์จะตอ้งให้ความส าคญัในประเด็นต่างๆ 
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยผลของการวิจยัดงักล่าวจะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์อีโคคาร์ 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในอนาคตต่อไป    

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 
การศึกษาน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์

ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่ อวิ เคราะห์ ศึกษาการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู ้บ ริโภคในเขตธนบุ รี 

กรุงเทพมหานคร 
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1.3 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามกรอบแนวคิด ซ่ึงแสดงในภาพท่ี 1.1 ดงัต่อไปน้ี 
                     ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

 
1.4 สมมติฐำนกำรวจัิย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดสมมติฐานการศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ 
-  อายุ 
-  อาชีพ 
-  รายได ้
-  ระดบัการศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4 P’s) 
-  ผลิตภณัฑ ์(Product)   
-  ราคา (Price)   
-  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
-  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
      (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2555, น.95) 

 

 

 
การตดัสินใจซ้ือ 
รถยนตอี์โคคาร์ 

       (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2555, น.44) 
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1.5 ขอบเขตในกำรวจัิย 
  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี   

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ โดย

ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ชนิด ไดแ้ก่   
1.1. ตัวแปรอิสระ  คือ ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price)  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   

1.2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตธนบุรี จ  านวน 109,482 คน 

และกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตธนบุรี จ  านวน 420 คน ซ่ึงค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 

3. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมพื้นท่ี 7 แขวงท่ีอยูใ่นเขตธนบุรี ซ่ึงไดแ้ก่  แขวงวดักลัยาณ์  แขวง

หิรัญรูจี  แขวงบางยี่เรือ  แขวงบุคคโล  แขวงตลาดพลู  แขวงดาวคะนอง  และแขวงส าเหร่ โดยท า
การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในโชวรู์มรถยนตท่ี์ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของแต่ละแขวง 

4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ   
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตธนบุรี ช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล

อยูร่ะหวา่งเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561  รวมระยะเวลา 60 วนั 

 
1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
  

ปัจจัยที่มีอิทธิพล หมายถึง  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ ซ่ึง
ประกอบดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 

กำรตัดสินใจ หมายถึง  กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก
ต่างๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ี
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จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

รถยนต์อีโคคำร์ หมายถึง  รถยนต์ขนาดเล็กท่ีมีความคล่องตวั ประหยดัน ้ ามนั ราคาไม่สูง 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงค าวา่ Eco car ยอ่มาจากช่ือเตม็ Ecology car  

ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4 P’s) หมายถึง  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจ
รถยนต์อีโคคาร์ น ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดคือ การสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า ซ่ึงเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4 P’s ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product)  
ราคา (Price)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง  ส่ิงใดก็ตามท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์อีโคคาร์เสนอ
ให้แก่ลูกคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด  ซ่ึง
ความพึงพอใจนั้น ประกอบดว้ย ประโยชน์  คุณค่า  คุณภาพ  รูปแบบ  บรรจุภณัฑ ์ ตรา  เป็นตน้   

รำคำ (Price) หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีลูกคา้จ่ายเพื่อแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
รถยนตอี์โคคาร์ ซ่ึงราคาเป็นตวัสร้างใหเ้กิดรายไดจ้ากการขายและก าไร   

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) หมายถึง  กิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จาก
ผูป้ระกอบการรถยนต์อีโคคาร์ไปสู่ลูกคา้ โดยกิจกรรมนั้นสร้างความพึงพอใจดา้นความสะดวกแก่
ลูกคา้ในการหาซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 

กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หมายถึง  การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง
ผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์อีโคคาร์กับลูกค้า เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ โดยใช้
เคร่ืองมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย 
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อแจง้ขอ้มูล
ข่าวสาร  ชกัชวนจูงใจ  และเตือนความทรงจ าลูกคา้   

 
1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 
ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนตด์งัน้ี 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภค 

สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดเป้าหมาย (Target marketing) 
2. ท าให้ทราบถึงการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค สามารถใช้เป็นแนวทางใน

การก าหนดส่ิงกระตุน้จูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
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3. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ของผูบ้ริโภคสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดให้ตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

4. ท าใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันาธุรกิจรถยนตอี์โคคาร์ใหมี้ศกัยภาพ สร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และไดรั้บการส่งเสริมธุรกิจจากภาครัฐ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลงานการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 แนวคิดคุณภาพการใหบ้ริการ 
  2.2 ขอ้มูลคุณภาพรถยนต ์ประเภท อีโคคาร์ 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกบัผูบ้ริโภคและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.4 ทฤษฏีแรงจูงใจ 
  2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 
 
 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการให้บริการไวม้ากเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ผูศึ้กษา
จึงขอน าความหมายของคุณภาพการให้บริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2540 ,หน้า80) กล่าวว่า
คุณภาพการใหบ้ริการ มีลกัษณะ 10 ประการ ดงัน้ี 
  1.การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) หมายถึง บริการท่ีให้กบัลูกคา้ ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้นเวลา
สถานท่ีแก่ลูกคา้ คือ ไม่ให้ลูกคา้คอยนาน ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของการเขา้ถึง
ลูกคา้  
 2. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และ
ส่ือสารความหมายไดถู้กตอ้งชดัเจน ใชภ้าษาท่ีง่าย สุภาพและรับฟังผูใ้ชบ้ริการ 
 3. ความสามารถ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการท่ี
รับผดิชอบอยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ  
 4. ความมีน ้าใจ (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตท่ีดี มีความสุภาพ รู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น จริงใจ 
มีน ้าใจ และเป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะผูใ้หบ้ริการตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ  
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 5. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความสามารถในดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริตของผูป้ฏิบติังานบริการ 
 6. ความไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอผลิตภณัฑ์บริการตาม
ค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วอ้ยา่งตรงไปตรงมาและถูกตอ้ง 
 7. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและ
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทนัท่วงที 
 8. ความปลอดภยั (Security) หมายถึง สภาพท่ีปราศจากอนัตราย ความเส่ียงภยัและปัญหาต่างๆ 
 9. การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั (Tangible) หมายถึง สภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นหรือสามารถจบัตอ้ง
ไดใ้นการใหบ้ริการ 
 10. การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Understanding and knowing Customer) หมายถึง ความพยายาม
ในการคน้หา และท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งการให้ความสนใจในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้  
 กมัปนาท ผุดผอ่ง. (2549) ไดใ้ห้ความหมาย ของคุณภาพการให้บริการการเห็นท่ีดีท่ีสุดหรือเลว
ท่ีสุดจากหลายๆทาง และไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นวา่ ขั้นตอนล าดบั
ก่อนหลงั คือการรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก ตลอดจนการด าเนินงาน 
 จากความหมายการรับบริการ เหตุผลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจพื้นฐานของบุคคลท่ีกระท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงเพื่อเพิ่มความมุ่งหวงัท่ีตั้งเอาไว ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้
ข้ึนอยู่กบัการกระท าและทางเลือกความน่าจะเป็นซ่ึงมุ่งหวงัและเป้าหมายน้ีเป็นผลต่อทศันคติท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งต่อการใหบ้ริการ 
 
2.2 ข้อมูลคุณภาพรถยนต์ ประเภท อโีคคาร์ 

 
รถยนต ์ecocar หรือ อีโคคาร์คือ อะไร เป็นส่ิงท่ีหลายคนอยากรู้จกั แน่นอนวา่ไดย้นิช่ือน้ีแลว้ ทุก

คนจะเขา้ใจวา่เป็นรถยนตป์ระเภทหน่ึงเท่านั้น แต่วนัน้ีเราจะไดรู้้จริงรู้ลึกทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัรถอีโคคาร์ 
(ecocar) จากเดิมท่ีประเทศไทยของเรามีรถยนต ์City car หรือท่ีเราเรียกวา่รถใชใ้นเมือง อยา่งเช่น Honda 
City หรือ Toyota Vios เป็นรถยนตท่ี์มีเคร่ืองยนตข์นาด 1,500 cc ซ่ึงเราจะพบเห็นกนัไดเ้กล่ือนเมือง จน
เรียกว่า รถตลาด แต่เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป พฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปดว้ย นกัการตลาดท่ีแสน
จะฉลาดก็หาของออกมาขายอีกแล้ว จากสภาพปัญหาหาการจราจรท่ีติดขดัไปทัว่ทุกหัวเมืองใหญ่ จึง
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ตอบโจทยร์ถอีโคคาร์ (ecocar) ได้อย่างดี เพราะรถยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ เคร่ืองยนต์ใหญ่ ย่อมซดน ้ ามนั
มากตามไปดว้ย อีกทั้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายวยัท่ีก าลงัเร่ิมตน้การท างาน ก็โดนใจวยัรุ่นทั้งประเด็นราคา
และรูปลกัษณ์ท่ีโดนใจ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีรถอีโคคาร์(ecocar) จะเปิดตวัและท าตลาดไดดี้ทีเดียว เพราะ
ตลาดมีความตอ้งการอยูแ่ลว้นัน่เอง 

ค าวา่ “ Eco Car” นั้น หลายคนเขา้ใจผดิไปคิดถึง Economy Car ซ่ึงหมายถึงรถราคาถูก เพื่อคนท่ีมี
รายไดน้อ้ยเป็นหลกัแต่อนัท่ีจริงแลว้นัน่ไม่ใช่ความหมายของค าวา่ “ Eco car” เลย จริงๆ แลว้รถอีโคคาร์
(ecocar) มาจากศพัท์ค  าว่า Ecology Car ซ่ึงหมายถึง รถท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ซ่ึงในส่วน
ของประเทศไทย ไดใ้ชข้อ้ก าหนดตามมาตรฐาน ของยโุรป ทั้งในส่วนของ Euro4 ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองมลพิษ 
และ UNECE94-95 ท่ีกล่าวถึงความปลอดภัย นอกจากน้ียงัมีในส่วนของ Global standard Eco car 
ก าหนดใหใ้นเร่ืองของอตัราส้ินเปลืองน ้ามนัต่อลิตร และยงัมีขอ้ก าหนดท่ีในบางประเทศก าหนดเพิ่มเติม 
เช่น อตัราภาษี เป็นตน้ 

ต่อไปเราจะมาดูขอ้ก าหนดคุณสมบติั ของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน มาตรฐานสากล หรือรถอีโค
คาร์ (Eco car) วา่รถยนตท่ี์จะเป็นรถอีโคคาร์(ecocar) ไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง โดยรถท่ีผา่น
เกณฑ์มาตรฐานดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์ทางภาษี โดยภาษีสรรพามิตรของรถอีโคคาร์(ecocar) นั้นคือ 
ร้อยละ 17 ซ่ึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองราคาอยา่งยิง่ ซ่ึงตามมาตรฐานมีทั้งหมด 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1.ความประหยดัน ้ ามนั รถยนตอี์โค่คาร์ตอ้งประหยดัน ้ ามนัตามกฎเกณฑ์ โดยตอ้งมีอตัรา
การใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร หรือน ้ ามนั 1 ลิตร วิ่งไดร้ะยะทาง 20 
กิโลเมตร 

2.การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้รถยนต์ท่ีถูกผลิตข้ึนมาเป็นอีโคคาร์ ตอ้งมีการปล่อย
มลพิษปลอดภยัระดบั Euro 4 คือ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซดน์อ้ยกวา่ 120 กรัม ต่อระยะทาง 1 
กิโลเมตรเท่านั้น 

3.ความปลอดภยัชั้นน า ตอ้งผ่านมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสูง ตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัของยุโรป ( UNECE 94 และ 95 ) ซ่ึงเป็นมาตรฐานความปลอดภยัจากการชนด้านหน้าและ
ดา้นขา้ง 

4.ความเหมาะสมต่อการใชง้านใชไ้ดท้ั้งเคร่ืองยนตเ์บนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลิตร และท่ี
ยงัไม่เห็นก็มีเคร่ืองยนต์ดีเซล ท่ีก าหนดให้มีขนาดไม่เกิน 1.4 ลิตร ซ่ึงแน่นอนว่ามนัน่าจะมีในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
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ดังนั้ นถ้ามองรถยนต์อีโคคาร์( Eco Car) แล้ว น่ีจึงไม่ใช้รถยนต์ราคาถูกไร้คุณภาพ 
ตามท่ีหลายคนเขา้ใจอีกต่อไปแลว้ การท่ีเรายึดติดกบัภาพลกัษณ์ ในเร่ืองของขนาดของมนั หากแต่น่ีคือ
รถทีมีมาตรฐาน ต่างๆ รองรับมากมาย ซ่ึงถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งเปล่ียนมุมมองจากความเป็นรถกระป๋องราคา
ถูกมาสู่ รถท่ีมีดีท่ีมาตรฐาน ซ่ึงราคาท่ีถูกของมนัมาจากการอุดหนุนจากภาครัฐไม่ใช่ตน้ทุนต ่าอย่างท่ี
เขา้ใจ 

 

 
 

ภาพที ่2.1 ตวัอยา่งรถยนตอี์โคคาร์ของแต่ละยีห่อ้ 
 

ปัจจุบนัในทอ้งตลาดรถอีโคคาร์ (Eco car) ของเมืองไทยเรามีการแข่งขนักนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง ซ่ึง
มีรุ่นรถยนต์ ดงัน้ี เร่ืมจากค่าย Nissan ถือเป็นเจา้แรกท่ีเปิดตวัรถอีโคคาร์ (Eco car)ในเมืองไทย ด้วย
รถยนต์ Nissan March ซ่ึงน้องมีนาเปิดตัวแรงมียอดขายเป็นผูน้ าตลาดรถอีโคคาร์ (Eco car) เพราะ
รูปลกัษณ์ท่ีน่ารัก น่าเอ็นดู อีกทั้งค่ายน้ียงัออกตวั Nissan Almera ท่ีเป็นรถรูปทรงซีดาน ซ่ึงกินขาดใน
เร่ืองความกวา้ง ตามแนวคิด ชีวิตท่ีกวา้งข้ึน ก็ถูกใจหลายๆคน ขายดีแบบเทน ้ าเทท่า ตามมาดว้ยรถยนต์
จากค่าย Honda เปิดตัว Honda Brio ซ่ึงมีรูปทรงกะทัดรัด น่ารัก ถึงจะตัวเล็ก แต่ก็มาด้วยขุมพลังท่ี
เหนือกวา่ค่ายอ่ืน เพราะเป็นเคร่ืองยนต ์4 สูบ 16 วาลว์ แรงมา้สูงสุด 90 แรงมา้ ส าหรับค่าย Honda เขาก็มี
รถอีโคคาร์ (Eco car) ทรงซีดานเช่นกนั นั่นคือ Honda Brio Amaze ท่ีมีความสวยงามทั้งภายนอกและ
ภายใน ตามแบบฉบบัของ Honda เอาล่ะอีกค่ายท่ีเปิดตวัรถอีโคคาร์ (Eco car) ท่ีเนน้ความประหยดั และ
ให้คุณไดม้ากกวา่ นัน่ก็คือ ค่าย Mitsubishi ท่ีเปิดตวัดว้ย รถยนต ์Mitsubishi Mirage ซ่ึงโดนใจสาวๆท่ีมี
สีใหเ้ลือกมากถึง 8 สี และค่ายน้ีมาพร้องกบัความประหยดัท่ีใหม้ากถึง 22 กิโลเมตรต่อลิตร ส่วนประเด็น



11 
 

ความปลอดภยัก็มีมาให้พร้อม ดว้ยระบบ ABS และ BA ล่าสุดค่ายน้ีก็ออกตวัรถอีโคคาร์ (Eco car) แนว
ซีดาน นั่นคือ Mitsubishi Attrage ซ่ึงให้ความกว้างท่ีมากข้ึนและมาพร้อมความประหยัดน ้ ามัน
เช่นเดียวกัน อีกค่ายสุดท้ายในเมืองไทยของเรา รถอีโคคาร์ (Eco car) จากค่าย Suzuki นั่นคือ Suzuki 
swift ท่ีหลายคนอยากลองนั่งและอยากลองขบั เพราะความสวยงามและปราดเปรียวของเจา้ swift ท่ี
หลายคนหลงใหล ไดป้ล้ืมจนลืมตวั  

 สุดทา้ยแลว้ รถอีโคคาร์ (Eco car) ก็ถือวา่เป็นรถยนต์ขั้นเทพท่ีออกแบบมาให้เราไดใ้ชง้านอยา่ง
คุม้ค่าและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม หลายคนยงัไม่เช่ือมัน่และมีค าถามในใจ เช่น รถคนัเล็กแบบน้ี จะขบัไป
ต่างจงัหวดัไหวไหม ซ่ึงอนัน้ีผูเ้ขียนเองไดพ้ิสูจน์มาแลว้ โดยการขบัไปเยี่ยมบา้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
ดินแดนตะวนัออกสุดในประเทศไทย ระยะทางกวา่ 700 กิโลเมตร ไม่มีปัญหาอะไร ขบัไดส้บาย แถม
ประหยดัน ้ ามนัดว้ย เหลือเงินไปเท่ียวอีกเยอะ แน่นอนวา่ผูเ้ขียนสนบัสนุนให้ทุกคนใชร้ถอีโคคาร์ (Eco 
car) เพราะของเขาดีจริงๆ  
 อโีคคาร์คันแรกของโลก 

ค่ายนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ฤกษ์เปิดตวั อีโคคาร์ คนัแรกของโลกและของประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการภายใตช่ื้อ “นิสสัน มาร์ช” รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก ประหยดัพลังงานท่ี หลายคนตั้ง
หนา้ตั้งตารอคอยมาหลายปีไม่ไดเ้ป็นเพียงความฝันอีกต่อไป มาร์ช ไดรั้บการออกแบบมาใหเ้ป็นรถยนต์
ขนาดเล็กท่ีมีสไตล์โฉบเฉ่ียวปราดเปรียวและคล่องตวั การออกแบบภายนอกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
รถยนต์ รุ่นน้ี คือ มีกระจงัหน้า 2 ชั้น มีเส้นโคง้บริเวณขอบหน้าต่างท่ีโดดเด่น และ ดว้ยความพยายาม
รักษาขนาดท่ีพอเหมาะไว ้นิสสัน มาร์ช จึงมีขนาดยาวข้ึนและความสูงลดลงเพียงเล็กนอ้ย โดยฐานลอ้ท่ี
ยาวข้ึนน้ึท าใหมี้พื้นท่ี ภายในหอ้งโดยสารกวา้งขวางข้ึน นอกจากน้ีเร่ืองรูปทรง บูมเมอแรงบนหลงัคารถ
ช่วยลดการ สั่นสะเทือน ลดเสียงภายในห้องโดยสาร และดว้ยความตั้งใจใน การออกแบบท่ีจะสร้าง
ความรู้สึกเดียวกนทั้งรูปลกัษณ์ภายในและภายนอก การออกแบบภายในห้องโดยสารไดใ้ชแ้นวคิด “รัง
ไหมท่ีเช่ือมต่อกัน” (Connected Cocoon) การออกแบบแผงหน้าปัดยึด แนวคิด “ฟองสบู่คู่” (Twin 
Bubble) หมายถึง ส่วนแสดงค่าต่าง ๆ ท่ีอยู่ในรูปแบบทรงกลม และท่ีเก็บ ของทางด้านผูโ้ดยสารมี
ลักษณะทรงกลมคล้ายกันพร้อมระบบส่งก าลังท่ีได้รับการพฒันาข้ึนใหม่ด้วยเคร่ืองยนต์ใหม่รหัส 
HR12DE ขนาด 1.2 ลิตร 3 สูบ (โดยประยุกต์มาจากเคร่ืองยนต์แบบ HR16DE 4 สูบ ซ่ึงใช้ในรถยนต์ 
นิสสัน รุ่นทีด้า) มีความแรง 79 แรงมา้ ท่ี 6,000 รอบ/นาทีแรงบิด 108 นิวตนัเมตร ท่ี 4,400 รอบ/นาที
ระบบเกียร์มีทั้ งแบบธรรมดา 5 จงัหวะ และระบบเกียร์อตัโนมติัแปรผนัอจัฉริยะเอ็กซ์ทรอนิกซีวที 
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นอกจากน้ีมาร์ช ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นปริมาณเพียง 120 กรัม/กม. ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัตน้ๆ 
ของโลก ท่ีส าคญัเป็นรถท่ีประหยดัน ้ามนัและมีอตัราเร่งดีเยีย่ม 

นอกจากน้ีวิศวกรของ นิสสันได้พัฒนาลักษณะของการขับข่ีและการควบคุมยานยนต์ให้
รวบรวมความแคล่วคล่องวอ่งไว ความประณีต และความแม่นย  าไวด้ว้ยกนั  

 
ภาพที ่2.2 ตัวอย่างรถยนต์อโีคคาร์ รุ่นแรกของโลก นิสสันมาร์ช 

 
ผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”ถึงความส าเร็จของโครงการอีโคคาร์ 

หรือรถเล็กประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลวา่ ระยะเวลา 9 ปีของโครงการน้ี ถือวา่ประสบความส าเร็จ
อยา่งดีเน่ืองจาก5 ค่ายรถยนตใ์นเฟสแรก และอีก 6 ค่ายในเฟสท่ี 2 สามารถผลิตรถยนตป้์อนเขา้สู่ตลาด
แลว้เกือบ 1 ลา้นคนั “เร่ืองน้ีตอ้งให้เครดิตรัฐบาลท่ีพยายามผลกัดนัโปรดกัตแ์ชมเป้ียนตวัท่ีสอง ต่อจาก
รถปิกอพัโปรดกัต์แชมเป้ียนตวัแรก รวมถึงค่ายรถยนต์ 6 ยี่ห้อท่ีสามารถป้อนรถเข้าสู่ตลาดได้อย่าง
น่าสนใจ” ผูส่ื้อข่าวรายงานเพิ่มเติมวา่ จากสถิติท่ีรวบรวมโดยค่ายรถยนตพ์บวา่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-เดือน
มิถุนายนปี 2561 มียอดขายอีโคคาร์ภายในประเทศไทย ไปแล้วกว่า 999,177 คนั หรือคิดเป็น 28.60% 
ของยอดผลิตรถยนตน์ัง่ ท่ีท  าได ้3,493,641 คนัทั้งหมด 
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ภาพที ่2.3 สัดส่วนอโีคคาร์และรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 

ตวัเลขยอดขายเติบโตข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัปี 2553 ค่ายรถผลิตอีโคคาร์ 18,740 คนั สัดส่วน 5.41% 
ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 2554 ผลิตอีโคคาร์ 41,184 คนั สัดส่วน 11.43% ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 2555 ค่าย
รถผลิต 162,600 คนั มีสัดส่วน 24.18% ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 2556 ค่ายรถผลิต 178,456 คนั สัดส่วน 
28.27% ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 2557 ค่ายรถผลิต 118,519 คนั มีสัดส่วน 32.05% ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 
2558 ค่ายรถผลิต 106,809 คนั มีสัดส่วน 35.71% ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 2559 ค่ายรถผลิต 114,093 คนั 
มีสัดส่วน 40.77% ของตลาดรถยนตน์ัง่ ปี 2560 ค่ายรถผลิต 156,239 คนั มีสัดส่วน 44.88% ของตลาด
รถยนตน์ัง่ และในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2561 นั้น ค่ายรถผลิต 102,537 คนั และคาดวา่ปีน้ี 
สัดส่วนการผลิตอีโคคาร์น่าจะข้ึนไปถึงระดบั 55.13% นอกจากจ านวนผลิตแลว้ ภาวะการขายก็เติบโต
อยา่งต่อเน่ือง โดยในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ีนั้นมียอดขายไปแลว้ 102,537 คนั โตข้ึน 55% เทียบ 6 เดือนปี
ท่ีแลว้ แบ่งรายยีห่อ้ดงัน้ี โตโยตา้ 32,415 คนั รองลงมา มาสดา้ 21,741 คนั, นิสสัน 20,801 คนั, มิตซูบิชิ 
14,473 คนั, ซูซูกิ 12,087 คนั และฮอนดา้ 1,023 คนั ขณะท่ียอดขายรถยนตโ์ดยรวมในช่วง 6 เดือนแรก
นั้นมีทั้งส้ิน 489,264 คนั โต 19.34% โดยโตโยตา้ มียอดขายสูงสุด 141,989 คนั, อีซูซุ จ  านวน 86,363 คนั
, ฮอนดา้ จ านวน 59,838 คนั, มิตซูบิชิ จ  านวน 41,101 คนัมาสดา้ จ านวน 33,593 คนั, นิสสัน จ านวน 
33,446 คนั, ฟอร์ด จ านวน 32,976 คนั, ซูซูกิ จ  านวน 13,832 คนั, เอม็จี จ  านวน 12,441 คนั และเชฟโร
เลต จ านวน 9,132 คนั และอ่ืน ๆ อีก 24,553 คนั 
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ภาพที ่2.4 ยอดจ าหน่ายรถยนต์อโีคคาร์ 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ได้มีการให้ความหมายไวห้ลากหลาย ท่ี
คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี         
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า ซ่ึงการ
บริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน ทั้งก่อนและ
หลังการกระท าดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น. 3 
อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ 
การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความตอ้งการ 
ของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิงใน ศุภร เสรี
รัตน์. 2550, น.5)          

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา ให้
ได้มา และการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อน 
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แลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการก าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ์. 2535 อา้งถึงใน ชยั
ณรงค์ ทรายค า. 2552, น.8) จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระท าต่างๆ ของบุคคลท่ีแสดงออกมา ในการแสวงหาซ้ือสินคา้และบริการท่ีคาดหวงัว่าจะสามารถ
ตอบสนอง ความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนการซ้ือ 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุ จูงใจท่ีท าให้เกิด
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้ เกิดความตอ้งการ 
ส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซ่ึง
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค จะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ต่างๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีมีส่ิงมากระตุน้ท าให้เกิด
ความตอ้งการก่อน แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 
อา้งถึงใน ชยัณรงค ์ทรายค า, 2552 หน้า 8) แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (The Concept of Consumer 
Behavior) ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้การศึกษามีความเป็นไปได้ชัดเจน จึงมีผูพ้ยายาม
เสนอแนวคิด (concept) หรือแบบจ าลอง (model) ข้ึนหลายรูปแบบ ในท่ีน้ีขอเสนอตามล าดับกันไป
ดงัต่อไปน้ี  

แบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler and 
Gary Armstrong) ฟิลิปคอตเลอร์เป็นผูมี้ช่ือเสียงทางดา้นการตลาดในยุคปัจจุบนั ไดก้ าหนดแบบจ าลอง
ของการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิง
กระตุ้นอ่ืน (marketing and other stimuli ส่ิงกระตุ้น ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยท่ีเรียกว่าส่วนผสม
ทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การวางจ าหน่าย 
(place) และการส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) ส่วนปัจจยักระตุน้อ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
(economic) เทคโนโลยี (technological) การเมือง (political) และวฒันธรรม (cultural)กล่องด าของผูซ้ื้อ 
(buyer’s black box) ประกอบด้วยลกัษณะของผูซ้ื้อ (buyer characteristics) และกระบวนการตดัสินใจ
ของผู ้ซ้ือ (buyer decision process) การตอบสนองของผู ้ซ้ือ (buyer responses) ไม่ว่าด้านการเลือก
ผลิตภณัฑ์ การเลือกตรา สินคา้ การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย เวลาท่ีซ้ือและจ านวนท่ีซ้ือ เร่ิมจากการพิจารณา
ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การวางจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการจ าหน่าย และปัจจยั กระตุน้อ่ืนท่ีแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและ
วฒันธรรม ปัจจยัทางการตลาดจะเป็น ตวักระตุน้โดยตรง        
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ส่วนปัจจัยอ่ืน ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจช้ีให้เห็นอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค หาก
เศรษฐกิจเจริญและขยายตวัผูบ้ริโภคก็จะมีอ านาจซ้ือสูง หากเศรษฐกิจอยูใ่นสภาวะตกต ่า อ านาจ ซ้ือก็จะ
ลดลง และยงัมีเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมเป็น องค์ประกอบท่ี
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ        

ส าหรับกล่องด า (black box) หมายถึง ลกัษณะท่ีประกอบข้ึนเป็นมนุษยแ์ต่ละคน ประกอบดว้ย
ลักษณะทางบุคลิกภาพ (characteristic) ซ่ึงได้แก่องค์ประกอบของมนุษย์แต่ละคนรวม ตั้ งแต่การ
แสดงออกทางกายจนถึงสภาพทัศนคติท่ีต่อเร่ืองต่างๆ และรวมถึงลักษณะทางด้าน กระบวนการ
ตดัสินใจของบุคคลแต่ละคนส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์ต่ละคนผา่นการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) 
และสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วยัเด็กจนโตและหลอมรวมกนัเป็นมนุษยแ์ต่ละคน ส่ิงเหล่าน้ีสะสมอยูใ่น
ทศันคติของแต่ละคน เรียกว่า “กล่องด า” หรือ “black box” และส่งผลเป็น อย่างสูงไปยงัขั้นตอนการ
ตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค      

การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคือ ผูบ้ริโภค 
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑช์นิดใด ยีห่อ้ใด ราคาเท่าใด เม่ือไร และจ านวนเท่าใด ก็หลงัจากท่ีไดผ้า่น ขั้นตอน
กระตุน้ทางการตลาดและอ่ืนๆ ผา่นเขา้มาในขั้นของกล่องด า ผสมผสานกบัทศันคติ และส่งผล ไปยงัการ
ตดัสินใจซ้ือ (สุดาพร กุณฑลบุตร. 2552, น.72-74)      

แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกิลเบอร์ต (the concept of consumer behavior by Gilbert D. 
Harrell) โดยกิลเบอร์ตให้ค  าจ  ากดัความของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่หมายถึงการกระท าและ กระบวนการ
ตดัสินใจของคนแต่ละคน ในการท่ีจะคน้หา ประเมิน จดัหาและใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ และ ไดมุ้่งเน้นกบั
การใหค้วามส าคญัหรือเก่ียวขอ้ง (involvement) ของผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการซ้ือสินคา้ชนิดใดๆ ในแต่ละคร้ังอาจไม่เท่ากนั บางคร้ังอาจไม่ไดส้นใจ
ยี่ห้อเรียกว่าการเก่ียวข้องต ่ า (low involvement) บางคร้ังใช้เวลาในการเก็บ ข้อมูล หาความรู้และ
รายละเอียดต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือเรียกว่าเก่ียวข้องสูง (high involvement) สรุปปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.3 การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 
การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ใด จะผ่านกระบวนการของการเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ี ซ้ือมา

ก่อน ไม่ว่าเป็นการหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้า การพิจารณารายละเอียด และกระบวนการท่ี ผูบ้ริโภค
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไดรั้บผลมาจากสองกลุ่มของปัจจยั กลุ่มแรกไดแ้ก่ปัจจยัทางจิตวทิยาของ แต่ละบุคคล 
เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติอ่ืนๆ กลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัทางสังคม เช่น วฒันธรรม ชน
ชั้นทางสังคม กลุ่มอา้งอิงและครอบครัว        

การซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งใช้ความเก่ียวขอ้งต ่า (low involvement) ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ประจ าวนั ไม่มี
ราคาสูง ไม่มีผลทางสุขภาพมากนกั และไม่ไดใ้ช้เทคโนโลยี ท าให้สามารถตดัสินใจไดง่้าย ไม่ตอ้ง หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากนกั          

การซ้ือสินค้าท่ีต้องใช้ความเก่ียวข้องสูง (high involvement) ได้แก่ การซ้ือสินค้าท่ีมีผลกับ 
สุขภาพสูง มีราคาแพง มีความส าคญั หรือเป็นสินคา้ช้ินใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีสูง ผูซ้ื้อตอ้งพิจารณา ดว้ย
ความรอบคอบ ตั้งใจหาขอ้มูลมาก (สุดาพร กุณฑลบุตร. 2552, น.75-76)     

 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค         
ธงชัย สันติวงษ์ (2554, น.17) กล่าววา่การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การวิเคราะห์

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพลท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงโดยการเขา้ใจ
ถึงสาเหตุต่างๆ ท่ีมีผลจูงใจหรือก ากบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคลกัษณะน้ีเองท่ีจะ ท าให้นกัการตลาด
สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได้ส าเร็จผลด้วยการชักน าและหว่านล้อมให้ลูกคา้ซ้ือ สินคา้และมีความ
จงรักภกัดีท่ีจะซ้ือซ ้ าคร้ังต่อไปเร่ือยๆ ดงันั้นการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็น เร่ืองของการศึกษา
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การตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าเกิดจากปัจจยัอิทธิพลอะไรเป็นตวัก าหนดหรือเป็น สาเหตุท่ีท าให้มีการ
ตดัสินใจซ้ือดงักล่าวพฤติกรรมในขณะท าการซ้ือจึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
และในการตดัสินใจซ้ือจะประกอบไปด้วยปัจจยัต่างๆ เช่นความตอ้งการ การเรียนรู้ความเขา้ใจ ฯลฯ 
ปัจจยัต่างๆ น้ีมีอยูใ่นความนึกคิดและจิตใจของทุกคนซ่ึงต่างก็ไดมี้ การสร้างสมและขดัเกลาตามความ
นึกคิดและจิตวทิยาของตนตามสังคมและวฒันธรรมท่ีต่างกนัจาก อดีตถึงปัจจุบนัซ่ึงท าให้คุณลกัษณะท่ี
แทจ้ริงภายในของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั    

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Kolter. 1997, น.171) เป็นการคน้หาพฤติกรรมการซ้ือ ของ
ผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยการตั้งค  าถามและค าตอบท่ีไดจ้ะ ช่วย
ให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ได้
อยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (70s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวทิยา หรือ จิตวเิคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธิทางการตลาด (4 P) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราค า  ก ารจัด จ าห น่ าย  และก าร
ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายได ้

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ (Objects) 
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์
ก็คือคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product component) 
และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 
(Competitive differentiation) 

กลยุท ธ์ด้าน ผ ลิตภัณฑ์  (Product 
strategies) ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบการ
บริการ คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 

 



19 
 

ตาราง 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) ต่อ 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (70s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซ้ือ (Objects) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้น
จิตวิทยาซ่ึงต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ี มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ 
1 . ปั จ จัยภ ายในห รือ ปั จจัยท าง
จิตวทิยา 
2. ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
strategies) 
2. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies)ประกอบดว้ย 
กลยทุธ์การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขายการส่งเสริมการขาย
และการประชาสมัพนัธ์ 
3.กลยทุธ์ดา้นราคา(Price strategies) 
4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution strategies) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง (Organization) 
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
1. ผูริ้เร่ิม 
2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

กลยุท ธ์ท่ี ใช้มาก คือ กลยุท ธ์การ
โฆษณา และกลยุทธ์การส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด  ( Advertising and 
promotion strategies)  โด ยใช้ก ลุ่ ม
อิทธิพล 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the customer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วงเดือนใด
ของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนั
ใดของเดือน ช่วงเวลาใด ช่วงโอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ  

กลยุท ธ์ท่ี ใช้มาก คือ กลยุท ธ์การ
ส่งเสริมการตลาด เช่น ท าการตลาด
เม่ือใดจึงจะสอดคลอ้งกบัโอกาสใน
การซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the customer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท า
ก าร ซ้ื อ  เ ช่ น  ห้ า งส รรพ สิ น ค้ า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย
บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาวา่จะสู่คนกลางอยา่งไร 
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ตาราง 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) ต่อ 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (70s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the customer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยการ
โฆษณาขายโดยใชพ้นกังาน การ
ส่งเสริมการขาย การใหข้่าว และการ
ประชาสมัพนัธ์การตลาดทางตรง 
และจะก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
การตดัสินใจซ้ือ 

 
 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆซ่ึงในการวจิยัในคร้ังน้ี
เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง ประกอบด้วยค าถามท่ีใช้เพื่อ
คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือความถ่ีในการซ้ือ รูปแบบท่ีใชใ้น ปัจจุบนั รูปแบบท่ีตอ้งการเปล่ียน 
ราคาท่ีซ้ือ ช่องทางท่ีไดรั้บสินคา้ 
 
2.4 ทฤษฏีแรงจูงใจ 
 

แรงจูงใจ คือ ส่ิงหรือเหตุท่ีควบคุมพฤติกรรมมนุษย ์ท่ีเกิดจากความตอ้งการ (Needs) ความกดดนั 
(Drives) และความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ซ่ึง
อาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวั
บุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้
ใหม้นุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมาเร่ง
เร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจ
เกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกนัได้ อาจกล่าวได้ว่า 
แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ี
ส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ี
เป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ การให้รางวลัหรือก าลงัใจหรือการท าให้เกิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจให้
เกิดแรงจูงใจได ้ 
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ทฤษฎแีรงจูงใจของฟรอยด์ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวิทยามี

ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่บุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและ
มีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ขณะที่ ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระท าส่ิง
ใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก โดย
อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1.ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า 
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2.ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ 
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป 

3.ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวา่มนุษยแ์สวงหาความสุขเพื่อ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 

วศิน อิงคพัฒนากุล มีแนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการให้บริการท่ีดีไวด้ังน้ี ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของบุคคลทัว่ไปนั้น แต่ละคนตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป โดยทุกบทบาท
หนา้ท่ียอ่มตอ้งมีส่วนประสานสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทั้งทางตรงและทางออ้ม ในลกัษณะแตกต่างกนัไป 
อยา่งไรก็ตาม บทบาท หนา้ท่ีดงักล่าวน้ี สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การเป็นผูใ้ห้บริการ 
และการเป็นผูรั้บบริการ ซ่ึงทุกคนตอ้งมีบทบาททั้งสองรูปแบบพร้อมๆ กนั 

คุณลกัษณะขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของผูใ้ห้บริการท่ีดี ควรประกอบด้วยคุณลกัษณะ 7 ประการ 
ประกอบดว้ย M-A-T-C-H-E-S ซ่ึงสามารถขยายความได ้ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการบริหารจดัการเป็นอย่างดี (Management) ทั้ งน้ี เน่ืองจากการบริการ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปัจจยัหลายประการทั้งท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม ทั้งท่ีเป็น
ปัจจัยสนับสนุนและขัดขวาง ผู ้ให้บริการท่ีดีต้องสามารถบริหารจัดการให้ สามารถควบคุมการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัดงักล่าวได ้เช่น ปัจจยัเก่ียวกบัระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ 
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2. ผูใ้ห้บริการท่ีดีตอ้งเป็นบุคคลท่ีทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายดา้นอยา่ง แทจ้ริง
เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยมุ่งหวงั
ประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกตอ้งส าหรับผูรั้บบริการ     

3. ผูใ้หบ้ริการตอ้งรักษาเอกลกัษณ์ (Unique) ของตนเอง     
 4. การดูแลรักษาและเอาใจใส่ (Care) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนไปยงักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม        
 5. ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซ่ึงครอบคลุมทั้ งสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานโดยตรงโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ การเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตยอ่มก่อใหเ้กิดความประทบัใจเม่ือแรกพบ (First Impression) ซ่ึงจะส่งผล
ถึงการใหบ้ริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพต่อไปได ้     

6. ให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ซ่ึงผูใ้ห้บริการท่ีดี ควรสร้างความ
ตระหนกัถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    

7. การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งน้ี ผูรั้บบริการสามารถรับรู้ และรู้สึกได้ถึง
จิตใจพร้อมใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดีจากพฤติกรรมการประพฤติตน และความรับผดิชอบของผูใ้หบ้ริการ 
(วศิน อิงคพัฒนากุล , คุณลักษณะ 7 ประการของผูใ้ห้บริการท่ีดี , http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/ 
(เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559). หนา้ 36) 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  

บุษบา ไชยอุปละ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์นมของผูบ้ริโภคใน อ าเภอเมืองจงัหวดัล าพูน ผลการศึกษา พบวา่ ความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นมในระดบัมากทุก ปัจจยัเรียงล าดบั ดงัน้ีปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั 3 อนัดับแรก คือ เคร่ืองหมายรับรองอย. ความสะอาด และคุณค่าสารอาหาร เช่น 
แคลเซียมสูงไขมนัต ่าฯลฯ ปัจจยัด้านราคาท่ีส าคัญ 3 อนัดับแรก คือ มีป้ายราคาติดไวช้ัดเจน ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และนมราคาเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑ์นม ปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่าย ท่ีส าคญั คือ หาซ้ือง่ายสะดวกมีจ าหน่ายทัว่ไป มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดอยูต่ลอดเวลา และมี
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จ าหน่ายใกล้บ้าน ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั คือ รับเปล่ียนสินคา้กรณีเกิดปัญหา การ
โฆษณาทางโทรทศัน์วทิยส่ิุงพิมพอ่ื์นๆ และมีส่วนลดใหเ้ม่ือซ้ือสินคา้ตามปริมาณท่ีก าหนด 
 
 แคทรียา ภู่พัตฒ์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ 
นิว วีออส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่าผูท่ี้มาใช้บริการส่วนใหญ่นั้น เป็น 
เพศชาย ท่ีมีอายุ ระหว่าง 27-35ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และท างานเป็นพนักงานใน
บริษทัเอกชน สถานภาพ โสด มีรายไดท่ี้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือรถ 
โตโยตา้ นิว วีออส ในรุ่น 1.5 E สีท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด คือ สีด า วิธีการซ้ือโดยผอ่นช าระกบัธนาคาร และ
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง มีการเยี่ยมชมโชวรู์มท่ีขายรถยนต์โตโยตา้ประมาณ 2-3 โชวรู์มก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินใจซ้ือ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อ ความสะดวกสบาย ปลอดภยั มัน่ในตลอดการ
เดินทาง และเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิววีออส รุ่นน้ี ก็คือ การประหยดัน ้ ามนัและ
คุณสมบติัของรถยนต์รุ่นน้ี และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนั้นก็อยู่ในระดบัท่ีสูงมาก พอท่ีจะแนะน า
หรือบอกต่อส่ิงดีๆเหล่าน้ีให้แก่คนรู้จกั เพื่อ ปละญาติพี่นอ้ง ส่วนปัจจยัในดา้นอ่ืนๆก็อยูใ่นระดบัท่ีมาก 
ลดหลัน่กนัลงมา 
 
 ธนวรรณ โอมวไิล (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ ของผูค้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า การวิจยัคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมความคิดเห็น 
ปัญหา ขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ผลลพัธ์ของการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี คือ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได ้
10,001 – 20,000 ต่อเดือน โดยให้ความส าคญักับรูปลกัษณ์ภายนอกและการตกแต่งภายใน และราคา 
โดยนิยมซ้ือรถยนต ์4 ท่ีนัง่ โดยไปเยี่ยมชมงานมหกรรมยานยนตท่ี์จดัในงานต่างๆ และทราบขอ้มูลผา่น
การโฆษณาทางโทรทศัน์และป้ายโฆษณาตามทอ้งถนน 
 
 พีรเมธ คุวานนท์ (2554) ท าการศึกษา เร่ือง “ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ BMW ในเขต กรุงเทพมหานคร” ไดผ้ลการศึกษาว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกมาเป็น
ตวัอยา่ง เป็นเพศหญิงและเพศชาย ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั มีอายุ 26-30 ปี สถานภาพส่วนใหญ่จะเป็น
โสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และเป็นเจา้ของกิจการมากกว่าพนักงานบริษทั มีรายได้ตั้งแต่ 
50,000 - 100,000 บาทต่อเดือน โดยมีภาพรวมดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีนอ้ย ไม่ค่อยมีการโฆษณาสัก
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เท่าไหร่ และขอ้มูลท่ีส าคญัพบว่าการส่งเสริมการขายโดยการจดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษ การจดัดอกเบ้ีย
ราคาพิเศษ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองจากการส่งเสริมการขายสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถน าขอ้มูลมา
ใช้ในการวางแผนการตลาด การเลือดใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือบุคคลมากไม่
ว่าจะเป็นการแนะน าของเพื่อน ครอบครัว ญาติ หรือพนักงานขาย ดงันั้นการท าการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่ผูบ้ริโภค ควรมีการใชส่ื้อกิจกรรมเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง 
 
 พนิดา ค ายศ (2556) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทขนาดเล็ก ในเขต
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีรีสอร์ทควรทบทวนและพิจารณาเพื่อให้
เกิดการดึงดูดผูใ้ชบ้ริการให้เขา้มาใชบ้ริการ คือ ปัจจยัท่ี 1 ท าเลท่ีตั้งของรีสอร์ทมีบรรยากาศดึงดูดใจให้
น่าเขา้พกัท่ีสามารถสู้กบัคู่แข่งในตลาดไดห้รือไม่ ปัจจยัท่ี 2 คือ อตัราราคาท่ีพกัตอ้งไม่สูงมากจนเกินไป 
ตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และการใหบ้ริการท่ีสะดวกสบาย รวดเร็วทนัใจ มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และการแสดงความยินดีเม่ือมีลูกค้าเข้าพกัของพนักงานบริการ ปัจจยัท่ี 3 ความ
สะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของพื้นท่ี ความเป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตวั สภาพแวดลอ้มท่ีน่า
ร่ืนรมย ์บรรยากาศสบายๆ ปัจจยัท่ี 4 คือ การสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลกัษณ์ของรีสอร์ท ท่ีรี
สอร์ท ในบริเวณและใกลเ้คียงนั้นไม่มี หากเราไม่สามารถมองใหเ้ห็นความแตกต่างของธุรกิจในประเภท
เดียวกนัได ้ธุรกิจก็จะด าเนินไปไดย้าก เน่ืองจากคู่แข่งขนัของธุรกิจในทอ้งท่ีเดียวกนัมีเป็นจ านวนมาก
และพร้อมท่ีจะกา้วตามทนัในทุกท่วงท่าท่ีคู่แข่งไดท้  า 
 

ธนชัย เฉลิมชัย (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์นั่งประเภท
หรูหรา (Luxury Car) ของ ประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ” การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
เพื่อศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งผลในการตัดสินใจซ้ือ รถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) 2) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลในการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) 3) เพื่อ
ศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการโดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
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ทดสอบสมมติฐานโดย Multiple Regression ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชายมีอายุ 35-40 ปีสถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 50,001-80,000 บาท เคยใช้รถยนต์นัง่ประเภทหรูหราส่วนใหญ่จะ
เป็นยี่ห้อ Mercedes - Benz และมีรถยนต์ในครอบครอง 2 คนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยั
ภายในส่งผลต่อการเลือกซ้ือ รถยนต์นั่งประเภทหรูหรา (Luxury Car) ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.5 ได้แก่ด้านรูปแบบการด ารงชีวิต และ ด้าน
บุคลิกภาพ และดา้นปัจจยัทางสังคมส่ง ผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทหรูหรา (Luxury Car) ของ
ประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งดา้นกลุ่มอา้งอิง และกลุ่ม
ครอบครัว แต่ในส่วนของ ปัจจยั ภายในดา้นการรับรู้ไม่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทหรูหรา 
(Luxury Car) ของประชากร ในจงัหวดัสมุทรปราการ ค าส าคญั: รถยนต์นัง่ รถยนต์นัง่ประเภทหรูหรา 
(Luxury Car) รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ การ รับรู้และ การตดัสินใจซ้ือ 
 

วรเทพ เจิมจุติธรรม (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด กรณีศึกษา Toyota Prius” ผลการวิจยัไดพ้บวา่ ผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 39 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานในบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,001- 60,000 บาทต่อเดือน มีท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเอง
และ มีรถยนต์ใช้ในครอบครัว  2 คัน โดยปกติแล้วเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร
สาธารณะ เป็นระยะทางประมาณ 51 - 100 กิโลเมตร เป็นกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการและมีศกัยภาพใน
การซ้ือรถยนต์ในอนาคต โดยมีแผนการจะซ้ือรถยนต์ในช่วง 5 ปีถดัไป มีทศันคติความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับรถยนต์ไฮบริดเป็นอย่างดี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบว่า วตัถุประสงค์หลักของการสร้าง
รถยนตไ์ฮบริดคือการประหยดัน ้ ามนัและปล่อยมลพิษไอเสียต ่า รถยนตไ์ฮบริดเป็นการใชก้ารผสมผสาน
ของระบบเช้ือเพลิง 2 ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าและน ้ ามนัปกติในการขบัเคล่ือน โดยมีทศันคติวา่เทคโนโลยี
รถยนตไ์ฮบริดอยูใ่นขั้นทดลองท่ีตอ้งลองถูกลองผดิอยู ่และในไทยมีการผลิตและการขายเชิงพาณิชยเ์ต็ม
ตวัแต่อยู่ในวงจ ากดั และยงัคงมีความไม่แน่ใจในคุณภาพของรถยนต์ไฮบริดท่ีผลิตจ าหน่ายในไทยว่า
สามารถเทียบเท่ากบัรถยนต์ไฮบริดท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ดา้นยี่ห้อรถยนตไ์ฮบริดท่ีมีความสนใจซ้ือ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก Toyota Camry เหตุผลหลกัท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฮบริด พบวา่ปัจจยัส าคญัในเร่ืองอุปกรณ์มาตรฐานครบครันทนัสมยั มีค่าถ่วงน ้ าหนกัสูงท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ อะไหล่หาง่าย ขนาดของตวัถงัรถท่ีเหมาะสมในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
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ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius พบวา่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น ดา้นราคาขายรถยนตพ์
รีอุสนั้นสร้างความรู้สึกแพงไม่คุม้ค่ามากท่ีสุดดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุสในส่วนของการใช้ส่ือดา้น
ออนไลน์และการออกบูธจ าหน่ายรถพรีอุสในห้างสรรพสินคา้ยงัมีนอ้ย ดา้นช่องทางการจ าหน่ายพรีอุส 
มีความเห็นว่าศูนย์บริการมีความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของอะไหล่ในการซ่อม
บ ารุงพรีอุสอาจต ่า อีกทั้ งด้านบุคลิกภาพท่ีดีของพนักงานขายโดยทั่วไปนั้ นยงัต ่ากว่าค่าเฉล่ีย ด้าน
ผลิตภณัฑพ์รีอุส ท่ีมีความภูมิฐานต ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  
 



27 
 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยส ารวจ 

(Survey Research) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคใน เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีดงัน้ี 

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตธนบุรี ซ่ึงมีจ านวน 
109,482 คน (ขอ้มูลวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560. กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)  

3.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตธนบุรี ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ค  านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p.125 อา้งถึง
ในค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, น.74) 

 
 
สูตร n  =          N  
      1 + N(e2) 
 
 

ก าหนดให ้ n    =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N   = ขนาดของประชากร 
e    = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
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แทนค่า  n  =           109,482 
                      1 + (109,482) (0.052) 
    

=     398.55  
 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดจ้ านวน 390 คน ซ่ึงไดก้ าหนดใหค้วามคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
จากการสุ่มตวัอยา่งเกิดข้ึนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือ 0.05 พบวา่จ านวนตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณท่ี
ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะต้องใช้จ  านวนตวัอย่าง 390 คน ดังนั้ น เพื่อความสะดวกในการ
ส ารวจผู ้วิจ ัยจะใช้จ  านวนตัวอย่างทั้ งหมด 420 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) ใหค้รอบคลุม 7 แขวงท่ีอยูใ่นเขตธนบุรี ดงัน้ี 

 
ช่ือแขวง จ ำนวนตัวอย่ำง 

แขวงวดักลัยาณ์   60 คน 
แขวงหิรัญรูจี   60 คน 
แขวงบางยีเ่รือ   60 คน 
แขวงบุคคโล   60 คน 
แขวงตลาดพลู   60 คน 
แขวงดาวคะนอง   60 คน 
แขวงส าเหร่ 60 คน 

 
จากนั้นท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดในแต่ละแขวงดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีไปใชบ้ริการในโชวรู์มรถยนต์ท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีแต่ละแขวง
ท่ีก าหนด 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย และกำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตธนบุรี 
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3.2.1 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
3.2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และต าราต่างๆ เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s), การตดัสินใจซ้ือ, กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ, และทฤษฎี 6 W + 1 H 
3.2.1.2 ก าหนดขอ้ค าถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และระดบั
การศึกษา โดยเป็นขอ้ค าถามแบบรายการใหเ้ลือกตอบ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี 6 W + 1 H 
โดยเป็นขอ้ค าถามแบบรายการใหเ้ลือกตอบ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) แบ่งออกเป็น 4 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  โดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating scale) (มลัลิกา ธรรมจริยาวฒัน์, 2556, น.
268) ซ่ึงมี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี  1) มากท่ีสุด  2) มาก  3) ปานกลาง  4) นอ้ย  5) นอ้ยท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของระดบัความตอ้งการ ผูศึ้กษาแบ่งช่วงการแปลผล
ตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใช้หลกั ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด / จ  านวนช่วง 
หรือระดบัท่ีตอ้งการแปลผล ซ่ึงมีการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความตอ้งการระดบั มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความตอ้งการระดบั มาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความตอ้งการระดบั ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความตอ้งการระดบั นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความตอ้งการระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
3.2.2 วธีิกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

  3.2.2.1 เม่ือไดข้อ้ค าถามทั้งหมดแลว้ ผูศึ้กษาจึงน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในเชิงเน้ือหา (Content validity) เพื่อให้สอดคล้องกบัประเด็นปัญหาและวตัถุประสงค์ของ
การศึกษามากท่ีสุด  

3.2.2.2 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตธนบุรี จ านวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
วธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
  3.2.2.3 ท าการวิเคราะห์โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient of Alpha) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.85 
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3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  ในช่วงระหวา่งเดือนตุลาคม 

– พฤศจิกายน 2561 โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตธนบุรี 
จ านวน 420 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ให้ครอบคลุม 7 แขวงท่ีอยู่
ในเขตธนบุรี จากนั้นสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีไปใชบ้ริการใน
โชวรู์มรถยนต์ท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีแต่ละแขวงท่ีก าหนด โดยกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง หลงัจากนั้นผูว้จิยัน าแบบสอบถามทั้งหมดท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
สมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้ นท าการลงรหัสของข้อมูลท่ีรวบรวมได้เป็นตัวเลขท่ีสามารถน าไป
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีท าการประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS โดยวธีิทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

3.4.1 สถิติส ำหรับกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

การหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดจ้าก
สูตรครอนบราด (Cronbach)  (ฐิรชัย หงษ์ยนัตรชัย, 2557, น.94) ซ่ึงการหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบไดใ้ชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 

                   =    












 
 2ts

2
is11n

n
 

 
 เม่ือ  
    คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   n คือ  จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

   2
iS  คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ้ 

   2
tS  คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
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3.4.2 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) 
สถิติเชิงพรรณนาจะอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะค่าแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนขอ้มูลระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (4 P’s) และระดบัความส าคญั อธิบายการกระจายของขอ้มูลในลกัษณะค่าเฉล่ีย (Mean)  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.4.3 สถิติเชิงอนุมำน (Inferential statistics) 
สถิติเชิงอนุมาน จะใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ซ่ึงสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี 

 3.4.3.1 กำรวิเครำะห์ Independent Sample T-Test เพื่อทดสอบปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เขตธนบุรีแตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงสถิติท่ีใชค้  านวณมีสูตร ดงัน้ี (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ, 
2556, น.178) 
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3.4.3.2 กำรวิเครำะห์ F-Test หรือกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One 

Way ANOVA) เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้นระดบัการศึกษา  

 

3.4.3.3 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) มีอิทธิพลต่อ
ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนหรือหพุคูณคือ การวิเคราะห์การถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 
ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวั ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์อยู่ในรูป
ของสมการเส้นตรง และสามารถอธิบายเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัวา่ตวั
แปรใดมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง Y มากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของสมการเป็นดังน้ี 
(กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ, 2556, น.176) 

 

                                      Ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + …… + bKxK 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม แล้วมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ  
 4.1 ผลการวิ เคราะ ห์ ข้อ มู ลก ารแจกแจงความ ถ่ี  และห าค่ า ร้อยละลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู ้บริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
   
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อความเขา้ใจในการแปรความหมาย  ผูว้ิจยัขอก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 n  แทน จ านวนตวัอยา่ง 
    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Sig.   แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 *   แทน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคือ 
ลูกค้าทีม่าใช้บริการซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน อาชีพและรายไดต่้อเดือน  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 145 36.30 
หญิง 255 63.80 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่ 25 ปี 11 2.50 
อาย ุ25-35 ปี 258 63.80 
อาย ุ36-45 ปี 73 17.50 
อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 58 16.20 

3. ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 28 7.00 
ปริญญาตรี 356 89.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 16 4.00 

4. อาชีพ   
       นิสิต/นกัศึกษา 25 6.30 
       ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 61 15.30 
       ประกอบธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ 59 14.80 
       พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง 255 63.80 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

10,000-20,000 บาท 40 10.75 
20,001-30,000 บาท 250 62.50 
30,001-40,000 บาท 100 24.25 
40,001 บาทข้ึนไป 10 2.50 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวน
และค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
 1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80และ
เพศชาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30  

2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี จ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80  
อาย ุ36-45 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมา อายุ 46 ปี ข้ึนไป จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.20 และต ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
 3. ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 356คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.00 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 4. อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 255 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.80 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/นักธุรกิจ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 และนิสิต/นักศึกษา จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดบั  
 5. รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  รองลงมามีรายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25  รายได ้10,000-20,000 บาท จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และ
รายได ้40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรถยนต์อีโค
คาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์
อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครดา้นต่างๆในภาพรวม 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ

ผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.80 0.46 มาก 
2. ดา้นราคา 4.06 0.59 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.97 0.55 มาก 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 3.98 0.46 มาก 

เฉลีย่รวม 3.88 0.50 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นต่างๆ โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมาก ( =3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโค
คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4  ด้าน มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ด้านราคา ( =4.06)  มีระดับการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการตลาด          
( =3.98)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( =3.97) และดา้นผลิตภณัฑ ์( =3.80) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1.1 รูปลกัษณ์ภายนอก ความสวยงามและการตกแต่ง 3.88 0.46 มาก 
1.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ 3.70 0.46 มาก 
1.3 ระบบเกียร์ 3.58 0.50 มาก 

1.4 ระบบเบรก 3.69 0.51 มาก 

1.5 สมรรถนะเคร่ืองยนต ์ 4.15 0.36 มาก 

1.6 มีสีภายในและภายนอกใหเ้ลือกได ้ 4.49 0.68 มาก 
1.7 ตราสินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม 4.80 0.67 มากท่ีสุด 
1.8 ตราสินคา้มีภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับในสังคม 4.61 0.63 มากท่ีสุด 
1.9 อะไหล่และศูนยบ์ริการหาง่าย 4.47 0.66 มาก 
1.10 ระยะเวลาในการเขา้รับบริการของศูนยบ์ริการ 4.50 0.75 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 3.80 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจ
อยู่ในระดับมาก ( =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัด้านด้านผลิตภณัฑ์ ทั้ ง 10 ข้อ มี
ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตราสินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม ( =4.80)  ตราสินคา้
มีภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับในสังคม( =4.61) ระยะเวลาในการเขา้รับบริการของศูนยบ์ริการ( =
4.50)   มีรูปลักษณ์ภายนอก ความสวยงามและการตกแต่ง ( =3.88)  มีระดับการตดัสินใจมาก 
รองลงมาคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ ( =3.70)  สมรรถนะเคร่ืองยนต์ ( =4.15) มีสี
ภายในและภายนอกใหเ้ลือกได ้( =4.49) และอะไหล่และศูนยบ์ริการหาง่าย( =4.47) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นราคา 

ด้านราคา 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

2.1 ราคาท่ีเหมาะสม 4.38 0.79 มากท่ีสุด 
2.2 ราคาการผอ่นช าระเงินดาวน์ (ต ่ากวา่ 25%) 4.09 0.55 มาก 
2.3 อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นช าระต ่า 4.06 0.50 มาก 
2.4 ระยะเวลาในการผอ่นช าระมีใหเ้ลือกตามความเหมาะสมของแต่
ละบุคคล 

4.09 0.55 มาก 

2.5 ราคาสินคา้อะไหล่ 4.33 0.72 มาก 
2.6 ราคาในการขายต่อเป็นสินคา้มือสอง 4.09 0.55 มาก 
2.7 ราคาการบ ารุงรักษา 4.30 0.70 มาก 

เฉลีย่รวม 4.58 0.88 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
( =4.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัด้านราคา 1 ขอ้ ท่ีมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาท่ีเหมาะสม ( =4.38)  มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด และระดบัการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาการผ่อนช าระเงินดาวน์ (ต ่ากวา่ 25%) ( =4.09) อตัราดอกเบ้ียในการ
ผอ่นช าระต ่า ( =4.06)  ระยะเวลาในการผอ่นช าระมีให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล(
 =4.09) ราคาสินคา้อะไหล่ ( =4.33) ราคาในการขายต่อเป็นสินคา้มือสอง( =4.09) และราคา
การบ ารุงรักษา ( =4.30) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

3.1 ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ  4.49 0.65 มากท่ีสุด 
3.2 ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น 4.47 0.68 มากท่ีสุด 
3.3 ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีการตอ้นรับผูเ้ขา้รับบริการท่ีดี 3.98 0.54 มาก 
3.4 ศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีดีและมีการบริการอยา่งรวดเร็ว 4.36 0.75 มาก 
3.5 ศูนยบ์ริการเพียงพอต่อความตอ้งการ 4.36 0.75 มาก 

เฉลีย่รวม 4.25 0.51 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
มีปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 2 ข้อ ท่ีมีระดับการตดัสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มี
ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ ( =4.49) และศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายอยู่ใกล้
บ้าน(  =4.47)  มีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด และระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีการตอ้นรับผูเ้ขา้รับบริการท่ีดี ( =3.98) ศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีดี
และมีการบริการอย่างรวดเร็ว ( =4.36) และศูนย์บริการเพียงพอต่อความต้องการ( =4.36) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

4.1 มีการโปรโมชั่นให้ส่วนลดเป็นเงินสดในการเลือกซ้ือตามวนั
เวลาท่ีก าหนด 

4.00 0.85 มาก 

4.2 แถมฟรีประกนัภยัชั้น 1 4.29 0.74 มาก 
4.3 แถมฟรีค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนและบริการจดทะเบียน 4.35 0.48 มากท่ีสุด 
4.4 แถมฟรีอุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ 4.22 0.74 มาก 
4.5 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่ีดึงดูดและน่าสนใจ 3.63 0.36 มาก 

เฉลีย่รวม 4.04 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
มีปัจจยัดา้นการบริการของพนกังาน 1 ขอ้ ท่ีมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แถมฟรี
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและบริการจดทะเบียน ( =4.35) มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด และ
ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการโปรโมชัน่ให้ส่วนลดเป็นเงินสดในการเลือกซ้ือตาม
วนัเวลาท่ีก าหนด( =4.00) แถมฟรีประกนัภยัชั้น 1 ( =4.29) แถมฟรีอุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ ( =4.22) และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ท่ีดึงดูดและน่าสนใจ ( =3.63) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.80 0.46 4 
ดา้นราคา 4.58 0.88 1 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.25 0.51 2 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.04 0.61 3 

  
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 
ด้านราคา ( X  = 4.58) อนัดับท่ี 2 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X  = 4.25) อนัดับท่ี 3 ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ( X  = 4.04)  และอนัดบัท่ี 4 ดา้นผลิตภณัฑ ์( X  = 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ของผู้บริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1. ท่านจะซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ หากมีคุณสมบัติ
ตอบโจทยก์ารใชง้านตามท่ีท่านตอ้งการ 

4.54 0.587 มากท่ีสุด 

2. ท่านจะซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ เพราะประหยดั
ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเช้ือเพลิง 

4.27 0.649 มาก 

3. ท่านตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ โดยพิจารณา
ถึงความคุม้ค่าในการซ้ือ 

4.42 0.570 มาก 

4. ท่านได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
รถยนตอี์โคคาร์ ในตราสินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบ 

4.23 0.588 มาก 

5. ท่านสอบถามข้อมูลของรถยนต์อีโคคาร์ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

4.32 0.631 มาก 

6. ท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบติัของรถยนต์อี
โคคาร์ ยีห่อ้ต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

4.47 0.570 มาก 

7. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของยี่ห้อรถยนต์อี
โคคาร์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

4.22 0.74 มาก 

8.  เหตุผลหน่ึงท่ีท่านตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
คือ เทคโนโลยีใหม่ ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
ประหยดัพลงังาน 

3.63 0.36 มาก 

9. หากรถยนต์อีโคคาร์ มีคุณสมบัติตามท่ีท่าน
ต้องการ ท่ านจะแนะน าให้ บุคคลใกล้ชิดซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ 

4.36 0.75 มาก 

รวม 4.38 0.599 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
ซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมให้ระดบัความส าคญัใน
ระดบั ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดับคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
อนัดบั 1 จะซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ หากมีคุณสมบติัตอบโจทยก์ารใชง้านตามท่ีท่านตอ้งการ( X  = 4.54) 
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อนัดบั 2 มีการเปรียบเทียบคุณสมบติัของรถยนต์อีโคคาร์ ยี่ห้อต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ ( X  = 4.47) 
อนัดบั 3 ตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ โดยพิจารณาถึงความคุม้ค่าในการซ้ือ ( X  = 4.42) อนัดบั 4
รถยนตอี์โคคาร์ มีคุณสมบติัตามท่ีท่านตอ้งการ ท่านจะแนะน าใหบุ้คคลใกลชิ้ดซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ (
X  = 4.36) อนัดบั 5สอบถามขอ้มูลของรถยนตอี์โคคาร์ จากผูเ้ช่ียวชาญ ( X  = 4.32)  อนัดบั 6 จะซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ เพราะประหยดัค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเช้ือเพลิง ( X  = 4.27)  อนัดับ 7 ได้มีการ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับรถยนต์อีโคคาร์ ในตราสินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบ ( X  = 4.23) อนัดับ 8  
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของยี่หอ้รถยนตอี์โคคาร์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน ( X  = 4.22) 
และอนัดับ 9 เหตุผลหน่ึงท่ีท่านตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ คือ เทคโนโลยีใหม่ ในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน( X  = 3.63)  ตามล าดบั 
 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

 
การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค เม่ือ

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  
 

สมมติฐานข้อ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 H0: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
อาชีพ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ไดด้งัน้ี 

สมมติฐาน 1.1 
 H0: เพศ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1: เพศ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ 

เพศ 

t Sig. ชาย หญงิ 

. X  S.D. . X  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.76 0.39 3.86 0.35 3.67 0.06 
2. ดา้นราคา 4.07 0.43 4.03 0.43 0.09 0.76 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.95 0.41 4.02 0.40 0.01 0.93 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.96 0.27 3.98 0.27 0.31 0.58 

ภาพรวม 3.85 0.22 3.90 0.18 3.00 0.09 
*ระดบันยัส าคญั .05 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบเพศ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กนัทั้งในภาพรวม และรายดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 

สมมติฐาน 1.2 
 H0: อายุ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1: อายุ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อี
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ 

อายุ 

F Sig. 
ต ่ากว่า 25ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46 ปี ขึน้ไป 

. X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
3.63 0.41 3.94 0.21 3.77 0.43 3.90 0.30 0.82 0.54 

2. ดา้นราคา 4.08 0.20 4.64 0.38 4.07 0.47 3.84 0.30 10.35 0.00* 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.88 0.34 4.05 0.33 4.01 0.47 3.97 0.43 0.32 0.90 

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.30 0.21 4.27 0.29 3.91 0.21 3.85 0.26 10.32 0.00* 

ภาพรวม 4.04 0.16 4.13 0.15 3.82 0.18 3.81 0.16 9.71 0.00* 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ อายุ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนัในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อายุ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ในดา้นราคา และดา้นการบริการของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 

สมมติฐาน 1.3 
 H0: ระดบัการศึกษา ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ระดบัการศึกษา ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ 

ระดับการศึกษา F Sig. 
ต ่ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี   

. X  S.D. X .  S.D. X .  S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
3.81 0.35 3.80 0.41 3.82 0.33 0.10 0.96 

2. ดา้นราคา 4.36 0.41 4.12 0.49 3.83 0.24 5.88 0.00* 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.96 0.32 4.01 0.45 3.97 0.39 0.26 0.85 

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.36 0.22 3.92 0.22 3.89 0.26 17.74 0.00* 

ภาพรวม 4.15 0.16 3.84 0.19 3.82 0.17 13.87 0.00* 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ ระดบัการศึกษา ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อีโคคาร์ของผู ้บ ริโภคใน เขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการศึกษา ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นราคา ดา้นการบริการของพนกังาน และดา้นคุณภาพ
รถยนต ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
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สมมติฐาน 1.4 
 H0: รายได ้ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1: รายได ้ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามรายได ้

ปัจจัยการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ 

รายได้ 

F Sig. 

10,000-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

. X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
3.69 0.40 3.79 0.36 3.84 0.41 3.82 0.33 0.27 0.93 

2. ดา้นราคา 4.07 0.19 4.65 0.39 3.84 0.21 3.80 0.27 30.16 0.00* 
3. ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 3.89 0.32 3.98 0.35 4.04 0.49 3.95 0.38 0.33 0.89 

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.29 0.20 4.15 0.31 3.87 0.17 3.91 0.24 8.39 0.00* 

ภาพรวม 4.06 0.15 4.00 0.23 3.81 0.18 3.81 0.15 5.36 0.00* 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ รายได้ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า รายได ้ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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แตกต่างกนั ในดา้นราคา ดา้นการบริการของพนักงาน และดา้นคุณภาพรถยนต์ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 
 

สมมติฐาน 1.5 
 H0: อาชีพ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1: อาชีพ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาชีพ  

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ 

อาชีพ 

F Sig. นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิ
ส่วนตัว/นัก

ธุรกจิ 

พนักงาน
เอกชน /
ลูกจ้าง 

. X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.91 0.33 3.74 0.42 3.79 0.38 3.81 0.32 0.99 0.40 
2. ดา้นราคา 4.01 0.43 4.01 0.38 4.00 0.38 4.29 0.55 2.14 0.10 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.04 0.44 3.94 0.41 4.03 0.44 3.90 0.27 0.59 0.62 

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.91 0.20 3.98 0.26 3.99 0.25 3.98 0.37 0.36 0.78 

ภาพรวม 3.88 0.20 3.84 0.19 3.90 0.21 3.89 0.23 0.52 0.67 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.14  พบว่า ผลการเปรียบเทียบ อาชีพ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม และรายดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 
สมมติฐาน  
H0 : ปั จจัย ท่ี ไม่ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อีโคคาร์ของผู ้บ ริโภคในเขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร 
H1 : ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพ ล ต่อการตัด สิ นใจ ซ้ื อรถยนต์ อี โคคาร์ของผู ้บ ริโภคใน เขตธน บุ รี 
กรุงเทพมหานคร 
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.14 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของผูบ้ริโภค 
 

Model Summaryc 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.563a 0.317 0.315 0.12980  
2 0.667b 0.445 0.443 0.11710  
3 0.712c 0.507 0.504 0.11050  
4. 0.726d 0.528 0.523 0.10833 2.299 

a. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ ์
b. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา 
c. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
d. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
f. Dependent Variable: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 จากตารางท่ี 4.14  Model Summaryc พบวา่ Model 1 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีค่า Adjusted R Square 0.315 หรือ ร้อยละ 31.50 สามารถอธิบายไดว้า่ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ สามารถพยากรณ์ความผนัผวนของอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ 31.50 

Model 2 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้น
ราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครมีค่า 
Adjusted R Square 0.433 หรือ ร้อยละ 43.30 สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา สามารถพยากรณ์ความผนัผวนของอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ 43.30 

Model 3 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้น
ราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีค่า Adjusted R Square 0.504 หรือ ร้อยละ 50.40 สามารถอธิบายได้ว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถ
พยากรณ์ความผนัผวนของอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ 50.40 

Model 4 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้น
ราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีค่า Adjusted R Square 0.523 หรือ ร้อยละ 
52.30 สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถพยากรณ์ความผนัผวนของอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ52.30  
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ตารางท่ี 4.15  ค่าความแปรปรวนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ANOVAa 

Model  
Sum of 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

1 
Regression 3.110 1 3.110 184.605 0.000a 
Residual 6.705 398 0.017   

Total 9.815 399    

2 
Regression 4.372 2 2.186 159.409 0.000b 
Residual 5.444 397 0.014   

Total 9.815 399    

3 
Regression 4.980 3 1.660 135.956 0.000c 
Residual 4.835 396 0.012   

Total 9.815 399    
 
4 

Regression 5.180 4 1.295 110.338 0.000d 
Residual 4.636 395 0.012   

Total 9.815 399    
 
5 

Regression 5.332 6 .889 77.882 0.000e 
Residual 4.484 393 0.011   

Total 9.815 399    
 
a. Dependent Variable: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
b. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา 
c. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
d. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ มีตวัแปรอยา่งนอ้ย 5 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์
ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

Coefficienta 

Model 
ตัวแปร b 

Std. 
Error 

Beta 
(β) 

t 
Signification 

(p) 

1 
ค่าคงท่ี 3.517 0.074  47.797 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.230 0.017 0.563 13.587 0.000* 

2 
ค่าคงท่ี 2.375 0.136  17.426 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.234 0.015 0.574 15.339 0.000* 
ดา้นราคา 0.257 0.027 0.359 9.592 0.000* 

3 

ค่าคงท่ี 1.538 0.175  8.790 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.233 0.014 0.570 16.144 0.000* 
ดา้นราคา 0.222 0.026 0.311 8.646 0.000* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.220 0.031 0.254 7.059 0.000* 

4 

ค่าคงท่ี 2.162 0.229  9.450 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.222 0.014 0.543 15.435 0.000* 
ดา้นราคา 0.208 0.025 0.291 8.169 0.000* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.221 0.031 0.255 7.229 0.000* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.118 0.029 -0.146 -4.123 0.000* 
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หมายเหตุ : Model 1 ค่าสัมประสิทธ์ิปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 (R2) = 0.317, F = 184.605, p < 0.05* 

Model 2 ค่าสัมประสิทธ์ิปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (R2) = 0.445, F = 159.409, p < 0.05* 

Model 3 ค่าสัมประสิทธ์ิปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (R2) = 0.507, F = 135.956, p < 0.05* 

Model 4 ค่าสัมประสิทธ์ิปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (R2) = 0.523, F = 110.338, p < 0.05* 
      
 จากตารางท่ี 4.16  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ พบว่า Model 1 ปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีได้
มีค่าเท่ากบั 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.563  

Model 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีได้
มีค่าเท่ากบั 0.000 และ 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.574 และ 0.359 

Model 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีได้มีค่าเท่ากบั 0.000, 0.000 และ 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.570, 0.311, และ 
0.254 

Model 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ค่า 
Beta เท่ากบั 0.543, 0.291, 0.255 และ -0.146 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง เร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจาก ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
เลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ราย เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึน ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าไปด าเนินการ
ทดสอบกบัผูใ้ช้บริการนอกกลุ่มตวัอย่างจริง จ  านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือถือได ้(Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไดค้่า
ความเช่ือถือของแบบสอบถามเท่ากบั 0.816 ซ่ึงจดัว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือถือได้ใน
ระดบัสูง 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลปัจจยัในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 อายุ 25-35 ปี 
จ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 356คน คิดเป็นร้อยละ 
89.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  และมีอาชีพ 
พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 

5.1.2 ข้อมูลด้านปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัในการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดา้นต่างๆ โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =
3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4  ดา้น มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ( =
4.06)  มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ( =3.98)  ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ( =3.97) และดา้นผลิตภณัฑ ์( =3.80) ตามล าดบั 
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5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
เพศ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์

ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม และรายด้าน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05  

อาย ุของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์
ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
อายุ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นราคา และดา้นการบริการของพนกังาน 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ระดบัการศึกษา ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในภาพรวม เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ระดับการศึกษา ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นราคา 
ดา้นการบริการของพนกังาน และดา้นคุณภาพรถยนต ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

รายได ้ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า รายได ้ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโค
คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านราคา ด้านการบริการของ
พนกังาน และดา้นคุณภาพรถยนต ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

อาชีพ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม และรายดา้น ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า การตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู ้บริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร มีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดในข้อ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วศิน อิงคพฒันากุล ไดก้ล่าววา่ การดูแลรักษาและเอาใจใส่ (Care) เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนไปยงักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เป็นส่วนหน่ึงของ
คุณลกัษณะขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของผูใ้หบ้ริการท่ีดี 
 2. ด้านราคา  พบว่า  การตัดสินใจ ซ้ือรถยนต์ อีโคคาร์ของผู ้บ ริโภคใน เขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดในมีราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

บุษบา ไชยอุปละ (2549) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์นมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ความส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นม ด้านราคา มีดงัน้ี มีป้ายราคาติดไว้
ชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และนมราคาเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑน์ม 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดในขอ้ ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีความ
น่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2540) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพการ
ให้บริการ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ (Access) หมายถึง บริการท่ีให้กบัลูกคา้ ตอ้งอ านวยความสะดวกใน
ดา้นเวลาสถานท่ีแก่ลูกคา้ คือ ไม่ให้ลูกคา้คอยนาน ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ
ของการเขา้ถึงลูกคา้ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุดในขอ้ แถมฟรีค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียน
และบริการจดทะเบียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรเมธ คุวานนท ์(2554) ท าการศึกษาเร่ือง กล
ยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ BMW ในเขต กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยั พบวา่ การส่งเสริมการขายโดยการจดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษ การจดัดอกเบ้ียราคาพิเศษ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1.  ด้านราคา ทางด้านผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการตั้ งราคาให้เหมาะสม รวมไปถึงการ
พิจารณาของแถมใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใหเ้หมาะสม และมีคุณภาพ 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมและสถานท่ี ทางด้านผูป้ระกอบธุรกิจ ควรเพิ่มช่องทางในการติด
ส่ือสาร และช่องทางในการขายอ่ืนๆ เช่น มีจุดบริการตามห้างสรรพสินค้าในบริเวณใกล้เคียง         
เพื่อเป็นเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภค 
 3. ดา้นการบริการของพนกังาน ทางดา้นผูป้ระกอบธุรกิจควรมีการอบรมพนกังานขายให้มี
ความช านาญ และให้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับรถยนต์ ให้กับพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหพ้นกังานขายสามารถปฏิบติังานและแกไ้ขเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งดี 
 4. ดา้นคุณภาพรถยนต ์ทางดา้นผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการออกแบบส ารวจถึงความตอ้งการ 
ของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง และน าขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบและปรับปรุงรถยนต์ ในด้านรูปทรงทั้ง
ภายนอก ภายใน รวมไปถึง สมรรถนะและความแข็งแรง ของรถยนต ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางด้านผูป้ระกอบธุรกิจ ควรจดัให้มีข้อเสนอพิเศษ และ 
โปรโมชั่น เช่น ให้ของแถม ชุดแต่ง อุปกรณ์เสริม หรือ ของขวญัวนัพิเศษในเทศกาลต่างๆ เช่น     
ออกรถในวนัเกิด เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการตดัสินซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในโชวรู์ม
อ่ืนๆ หรือในเขตและจงัหวดัอ่ืนๆของประเทศไทยดว้ย 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์แยกย่อยไปในแต่ละชนิด และรุ่น
ของรถยนตใ์ห้มีความหลากหลายมากข้ึน และน าผลท่ีไดม้าศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจยัท่ีมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกนั เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบและวิธี
ในการขายรถยนตต่์อไป 
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 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของความพึงพอใจหลงัการขาย ความพึงพอใจในการใช้
รถยนต์ รวมไปถึงการให้บริการของศูนยบ์ริการหลงัจากท่ีไดรั้บรถยนต์ไปแลว้ เพื่อให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าขอ้มูลไปใช ้ในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 
เร่ือง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
เรียน   ผูต้อบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นส่วนประกอบหน่ึงในการท าสารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยตอบแบบสอบถามน้ี  ซ่ึงจะน าไปใชเ้พ่ือการศึกษา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อผูต้อบแบบสอบถาม จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากท่าน 

   
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ 

                         นางสาวอินทิรา   ชยัโรจน์นิพฒัน์ 
           

 
 
ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
1.   แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
2.   แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
3.   แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  ผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือก 
 

1.   เพศ          1)  ชาย      2)  หญิง 

2.   อาย ุ    1)  ต ่ากว่า  25  ปี       2)  25-35  ปี   3)  36-45  ปี                4)  46 ปีข้ึนไป 

3.   ระดบัการศึกษาสูงสุด             1)  ต ่ากว่าปริญญาตรี     2)  ปริญญาตรี                   3)  สูงกว่าปริญญาตรี 

4.   อาชีพ     1) นิสิต/นกัศึกษา   2) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  3) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ 

    4)  พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง   5)  อ่ืนๆโปรดระบุ ....................................................... 

5.   รายไดต่้อเดือน     1)   10,000 – 20,000 บาท    2)  20,001 – 30,000  บาท 

      3)  30,001 – 40,000  บาท    4)  40,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2   ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ 
 
ค าช้ีแจง  ผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภณัฑ์  (Product)       
6.   รูปลกัษณ์ภายนอก ความสวยงาม และการตกแต่ง      
7.  ส่ิงอ  านวยความสะดวกภายในรถ      
8.  ระบบเกียร์      
9.  ระบบเบรก      
10.  สมรรถนะเคร่ืองยนต ์      
11.  มีสีภายในและภายนอกให้เลือกได ้      
12.   ตราสินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม      
13.   ตราสินคา้มีภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับในสังคม      
14.   อะไหล่และศูนยบ์ริการหาง่าย      
15.   ระยะเวลาในการเขา้รับบริการของศูนยบ์ริการ      
ด้านราคา  (Price)      
16.  มีราคาท่ีเหมาะสม      
17.  ราคาการผอ่นช าระเงินดาวน์ (ต ่ากว่า 25%)      
18.  อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นช าระต ่า      
19.  ระยะเวลาในการผอ่นช าระมีให้เลือกตามความเหมาะสมของ 
       แต่ละบุคคล 

     

20.  ราคาสินคา้อะไหล่      
21.  ราคาในการขายต่อเป็นรถมือสอง      
22.  ราคาการบ ารุงรักษา 
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ส่วนที ่3   ข้อมูลเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง  ผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place)      
23.  ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ      
24.  ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น      
25.  ศูนยบ์ริการ/ตวัแทนจ าหน่ายมีการตอ้นรับผูเ้ขา้รับบริการท่ีดี      
26.  มีศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีดีและมีการบริการอยา่งรวดเร็ว      
27.  มีศูนยบ์ริการเพียงพอต่อความตอ้งการ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)      
28.  มีการโปรโมชัน่ให้ส่วนลดเป็นเงินสดในการเลือกซ้ือตามวนั  
       เวลาท่ีก าหนด 

     

29.  แถมฟรีประกนัภยัชั้น 1       
30.  แถมฟรีค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนและบริการจดทะเบียน      
31.  แถมฟรีอุปกรณ์เพ่ิมเติมหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์      
32.  มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่ีดึงดูดและน่าสนใจ      

ปัจจัยอทิธิพลการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ 

ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

33.   ท่านจะซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ หากมีคุณสมบติัตอบโจทยก์ารใช้ 
        งานตามท่ีท่านตอ้งการ 

     

34.   ท่านจะซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ เพราะประหยดัค่าใชจ่้ายดา้น 
        พลงังานเช้ือเพลิง 

     

35. ท่านตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ โดยพิจารณาถึงความคุม้ค่า 
      ในการซ้ือ 

     

36. ท่านไดมี้การติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตอี์โคคาร์   
      ในตราสินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบ 
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ปัจจัยอทิธิพลการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ 

ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

37.  ท่านสอบถามขอ้มูลของรถยนตอี์โคคาร์ จากผูเ้ช่ียวชาญ      
38.  ท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบติัของรถยนตอี์โคคาร์ ยีห่้อ 
       ต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

     

39.  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของยีห่อ้รถยนต์อีโคคาร์ ส่งผล 
       ต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

     

40.   เหตุผลหน่ึงท่ีท่านตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ คือ  
    เทคโนโลยใีหม่ ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 

     

41.  หากรถยนตอี์โคคาร์ มีคุณสมบติัตามท่ีท่านตอ้งการ ท่านจะ 
       แนะน าให้บุคคลใกลชิ้ดซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
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