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การตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-Car)ของข้าราชการครู 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decision Making Eco-Car of the Teacher Officials in Bangkok 

ภทัรภา พฒัคุม้ 1  ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการ

ครูในกรุงเทพมหานครน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-Car)ของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของข้าราชการครูใน

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  400คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอา้งอิง ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี (1) ปัจจยัด้านรายได้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่น

ประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั.05(2) ปัจจยั

ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการ

ครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั.05 (3) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ รุ่ น ป ร ะ หยัด (Eco-Car)ข อ ง ข้า รา ช ก า ร ค รู ใ น

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 (4) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมี 

----------------------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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นยัสําคญั.05 (5) ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่น

ประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 

คาํสาํคญั: รถยนตรุ่์นประหยดั ขา้ราชการครู 

Abstract 

This research studied about Decision Making Eco-Car of the teacher 

officials in Bangkok. The research’s purposes were,(1) for studying the different 

between the personal factors and the Decision Making Eco-Car of the teacher 

officials in Bangkok,(3) for studying the relationships between the other factors and 

the Decision Making Eco-Car of the teacher officials in Bangkok. The research used 

the samples were four-hundred of teacher in Bangkok. The question information 

was a tool to be used in this research. Descriptive Statistics and Inferential Statistics 

were used in analyzing. The results were,(1) the Income Factor influenced the 

Decision Making Eco-Car at significant in .05 level,(2) the Price Factor influenced 

the Decision Making Eco-Car at significant in .05 level,(3) the Promotion Factor  

influenced the Decision Making Eco-Car at significant in .05 level,(4) the Brand 

Image Factor  influenced the Decision Making Eco-Car at significant in .05 level, 

(5) the Truth Factor  influenced the Decision Making Eco-Car at significant in .05 

level.  

Key words: Eco-Car  ,The Teacher Officials 

1.บทนํา 

จากปัญหาราคานํ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนไดส้ร้างผลกระทบในกลุ่มคมนาคมขนส่งเป็น

ภาคส่วนท่ีมีการใชพ้ลงังานประเภท “นํ้ามนั” สูงเป็นอนัดบัตน้ๆในประเทศไทยร้อย

ละ 36 รองจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาระยะสั้นต่อ

ผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชน้ํ้ ามนัสําหรับการขบัข่ี

อย่างคุม้ค่า เช่นเดินทางโดยรถสาธารณะ และผูบ้ริโภคหันมาใช้นํ้ ามนัประเภท

พลงังานทางเลือกมากข้ึน เช่น แก๊สโซฮอล์ หรือไบโอดีเซล เป็นตน้  สําหรับความ
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ตอ้งการในตลาดโลกนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกใช้รถยนต์นั่ง เพื่อการบริโภค

มากกวา่รถสาธารณะ และในระยะยาวนั้นมีผลต่อการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนตม์ากข้ึน

ระหวา่งรถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรือรถยนตท่ี์สามารถใชพ้ลงังานทางเลือก  ดงันั้น

ผูป้ระกอบการผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆได้ให้ความสําคญัในการคิดค้นรถพลังงาน

ทางเลือกใหม่ๆอาทิ รถยนต ์Hydrogen, Hybrid หรือ Fuel Cell เป็นตน้ ควบคู่ไปกบั

การพฒันารถยนตท่ี์มีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานให้มากข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์พลงังานของโลกและการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ในส่วนของประเทศ

ไทย อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศโดยเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีสามารถทาํรายไดจ้ากการส่งออกปีละ

หลายแสนลา้นบาท รวมทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาให้

สามารถแข่งขนักบัประเทศชั้นนาํอ่ืนๆของโลก โดยรัฐบาลไดต้ั้งเป้าหมายว่า ในปี 

พ.ศ. 2559 จะตอ้งขยบัอนัดบัจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่อนัดบั 14

ในปัจจุบนัให้ติดอันดับ 1ใน10ของโลก(กระทรวงอุตสาหกรรม,2554) เม่ือความ

ตอ้งการในตลาดโลกส่วนใหญ่อยูท่ี่รถยนตน์ัง่ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพการผลิตของประเทศไทยและสามารถสร้างการยอมรับไดใ้นระดบัสากลนั้น 

คือจุดเร่ิมตน้ของนโยบายรถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล หรือ Eco-Car  

โดยรถย นต์ ท่ีจะ ถู ก เ รีย กว่า เ ป็ นEco-Carไ ด้นั้ นจะต้อง มี5คุ ณส มบัติหลัก คื อ 

            1.มีอตัราการใชน้ํ้ามนัไม่เกิน5ลิตร/100กิโลเมตร         

            2.เป็นรถท่ีไดม้าตรฐานEmissionตามEuro4 

            3.เป็นรถท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน120กรัม/กิโลเมตร 

            4.เป็นรถท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยั UNECE Reg.94. Rev.0, และ UNECE 

Reg.95.Rev.0 

            5.เป็นรถยนตท่ี์มีขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,300 cc สาํหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน 

และ 1,400 cc สาํหรับเคร่ืองยนตดี์เซล  

ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนให้ดาํเนิน

โครงการ Eco-Car จาํนวน 6 ราย มีกาํลงัการผลิตรวม 685,000 คนั โดยส่วนใหญ่เป็น

การผลิตเพื่อการส่งออกไปจาํหน่ายยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ได้แก่ HONDA  
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TOYOTA  SUZUKI  TATA  NISSAN MITZUBISHI (ประชาคมวิจยั ฉบบัพิเศษท่ี 

12,2551) 

Eco-Carน้ีจะเป็นรถยนตรุ่์นใหม่ซ่ึงผลิตในประเทศไทยเป็นรถยนตน์ัง่ขนาด

เล็กท่ีคล่องตวัท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับลกัษณะการใชชี้วติในเมือง โดยเป็นรถยนตท่ี์

ประหยดัพลงังาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความปลอดภยัสูง ลกัษณะรถท่ีมี

ความเหมาะสมกบัการใช้ในทอ้งถนนเมืองนั้นเหมาะกบัขา้ราชการครูในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครท่ีมีการจราจรท่ีติดขดัในกรุงเทพฯ ควรเลือกซ้ือรถขนาดเล็กท่ีมี

ขนาดเคร่ืองประมาณ 1200-1600 ซีซี มีความคล่องตวัสูง และประหยดัพลงังาน และ

นอกจากน้ีทางคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัการปรับโครงสร้างเงินเดือนขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางดา้นการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัขา้ราชการพลเรือน อีกทั้งให้สอดคลอ้ง

กบัโครงสร้างระบบเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิทย

ฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบบัท่ี 2 

พ.ศ.2554 ซ่ึงถือเป็นร่างท่ีทาํให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

เงินเดือนท่ีสูงกว่าเดิม ซ่ึงทาํให้มีฐานเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนและมีสวสัดิการท่ีดีข้ึน และ

ประกอบกบันโยบายรถคนัแรก ทาํให้Eco-Carเป็นทางเลือกสําหรับขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนตE์co-Car 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตรุ่์นประหยดัของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เช่น เพศ อายุ รายได้เฉล่ีย ระดับ

การศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของครูใน 
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กรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car ท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มี

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า รตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ส่ ว นบุ ค ค ล ข อ ง ข้า ร า ช ก า ร ค รู ใ น

กรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนตE์co-Car 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความไวว้างใจ ความ

ภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนบุคคลของขา้ราชการครู

ในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสําหรับข้าราชการครูในเขตพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั 

2.เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลสําหรับการพฒันาของผูผ้ลิตรถยนตใ์นการ

ผลิตรถยนตใ์หต้รงใจกบัผูบ้ริโภค 

3.เพื่อการพฒันาและวางแผนทางการตลาดในอนาคตให้เหมาะและตรงใจกบั

กลุ่มผูบ้ริโภค 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ คือ เพศชายและหญิงของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

อายุ คือ อายขุองขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ คือ สถานภาพ โสด สมรส หยา่ ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา คือ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

รายได้เฉลีย่ คือ เงินเดือนท่ีไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจดา้น

การตลาดบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รใชปั้จจยัต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย 4 P 

 

 



161 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

กรอบแนวความคิดการวจัิย  

          ตวัแปรอิสระ                                                                 ตวัแปรตาม  

   (Independent Variables)                                              ( Dependent Variables)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพ  

4. ระดบัการศึกษา  

5. รายไดเ้ฉล่ีย  

 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  

2. ปัจจยัดา้นราคา  

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 
 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ Eco-Car 

ของขา้ราชการครูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอืน่ๆ 

 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ 

ความไวว้างใจ 
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2.แนวคิด 

ทฤษฎกีารตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Making Theory) 

ทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Making Theory) ไดก้ล่าวถึงตวั

แบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (model of consumer decision making) เป็นการรวม

ความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วน

สาํคญั3ส่วนคือ(Schiffman&Kanuk,1994pp.560-561) 

1. การนําเข้าข้อมูล (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดท่ีพยายามส่ือสาร

ไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพซ่ึงแยกเป็น 

             1.1 Marketing inputs คือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขา้ถึงกาํหนดและ

จูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยใชก้ลยทุธ์ต่างๆเช่น ใชหี้บห่อ ขนาดการ

รับประกนัและนโยบายดา้นราคาเป็นตน้ 

             1.2 Socioculture inputs เป็น Inputs ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความคิดเห็น

ของเพื่อน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์วฒันธรรม ชั้นทางสังคม ซ่ึงเป็นอิทธิพลภายใน

ของบุคคลท่ีมีผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ ์

2. กระบวนการ (process) เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพล

ของปัจจยัทางจิตวทิยาซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้หรือ

ทศันคติ) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัอีก2ประการคือ 

             2.1 การรับรู้ถึงความเส่ียง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภค

เผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูบ้ริโภคมกัซ้ือ

สินคา้หรือบริการในท่ีเดิมๆเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนถา้ผูบ้ริโภคไม่มี

ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียงของร้านคา้นั้น ๆ ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภค

จะซ้ือของแพงไวก่้อนเพื่อลดความเส่ียงเพราะเขาคิดวา่ของแพงตอ้งเป็นของดี 

             2.2 กลุ่มท่ียอมรับได ้(evoked set) หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือซ่ึง

ประกอบดว้ยสินคา้จาํนวนนอ้ยท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย จาํได ้และยอมรับการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย3ส่วนคือ 
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          2.2.1 ขั้นความรู้ความตอ้งการ (need recognition) ขั้นรับรู้ความตอ้งการจะ

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา เช่น การซ้ือของจากเคร่ืองขายอตัโนมติักบัปัญหา

ซบัซอ้น คือ ปัญหาท่ีมีการพฒันาใหซ้บัซอ้นข้ึน เช่น เม่ือใชร้ถไปนาน ๆ ก็มีความคิด

ท่ีจะเปล่ียนรถใหม่เพื่อหลีกเล่ียงค่าซ่อมรถเก่าเป็นตน้ 

             2.2.2 การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ (pre-purchase search) ขั้นตอนน้ี

จะเร่ิมตน้เม่ือผูบ้ริโภครู้วา่จะไดรั้บความพอใจจากการซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนก็

ใชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีก็ตอ้งคน้หา) 

             2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็นขั้นตอนใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากแต่ละ

ทางเลือกของผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัพิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใชร้ายช่ือตราท่ีเลือกไว้

แลว้ (evoke set) และเลือกเอาจากทั้งหมดท่ีมีในตลาด 

Affect referral decision rules หมายถึง กฎการตดัสินใจท่ีง่ายท่ีสุดซ่ึง

ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑใ์หค้ะแนนตราสินคา้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมามากกวา่

คุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคโดยอาศยักฎการเลือกซ้ือมี 4 แบบ 

(Schiffman & Kanuk, 1994,pp.566-567) 

             1. การปฏิบติัดว้ยความซ่ือสัตย ์(practical loyalists) ซ้ือตราท่ีซ้ือเป็นตรา

ประจาํ 

             2. ผูซ้ื้อท่ีนิยมราคาตํ่าสุด (bottom line price shoppers) ซ้ือราคาตํ่าสุดโดยไม่

สนใจตรา 

             3. ผูซ้ื้อท่ีเปล่ียนการซ้ือตามโอกาสหรือผูฉ้วยโอกาส (opportunistic 

switchers) ใชคู้ปองแลกซ้ือหรือซ้ือท่ีลดราคา 

             4. นกัล่าอยา่งแทจ้ริง (deal hunters) ซ้ือท่ีมีเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ไม่มีความภกัดีใน

ตราสินคา้ 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออก (output) คือ พฤติกรรมการซ้ือและการ

ประเมินหลงัการซ้ือ วตัถุประสงคท์ั้งสองกิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพอใจของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของพวกเขา 
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             3.1 พฤติกรรมการซ้ือ (purchase behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซ้ืออยู2่ 

ประเภท คือ ทดลองซ้ือ (trial purchase) และซ้ือซํ้ า (repeat purchase) ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือ

สินคา้ชนิดหน่ึงหรือตราหน่ึงเป็นคร้ังแรก และซ้ือในปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ การซ้ือน้ี

จะถูกพิจารณาวา่ เป็นการทดลองซ้ือ นัน่คือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ

ท่ีผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะประเมินสินคา้โดยผา่นการใชโ้ดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้

ประเภทเดียวกบัสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ ถูกคน้พบจากการทดลองใชว้า่ทาํใหเ้กิดความพึง

พอใจมากกวา่ตราสินคา้อ่ืน หรือตราเดิมท่ีใชอ้ยูผู่บ้ริโภคก็จะทาํการซ้ือซํ้ าพฤติกรรม 

การซ้ือซํ้ าน้ีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (brand loyalty) ซ่ึง

ทุกบริษทัพยายามจะใหมี้ข้ึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซ้ือซํ้ านั้นเป็นการบ่งช้ีวา่ 

ผูบ้ริโภคพอใจในสินคา้ 

             3.2 การประเมินหลงัการซ้ือ (post purchase evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคใช้

ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งการทดลองใช ้พวกเขาก็จะทาํการประเมินใน

ดา้นของส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงั ซ่ึงผลจากการประเมินนั้นเป็นไปไดท่ี้จะออกมาใน 3 

รูปแบบ ดงัน้ี 

              3.2.1 สินคา้นั้นตรงกบัความคาดหวงั ซ่ึงจะนาํไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ 

              3.2.2 สินคา้นั้นดีเกินความคาดหมาย ซ่ึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นบวก 

              3.2.3 สินคา้นั้นไม่ดีเกินความคาดหมาย ซ่ึงทาํใหเ้กิดความ รู้สึกท่ีเป็นลบ  

สาํหรับผลท่ีออกมาในแต่ละขอ้ของ 3 ขอ้น้ี แสดงถึงความคาดหวงัและความพอใจ

ของผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินประสบการณ์ของเขา

เทียบกบัความคาดหวงัเม่ือพวกเขาทาํการประเมินหลงัการซ้ือ 

สรุป ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น ค่านิยม 

ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจัย เ ร่ืองการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ รุ่นประหยัด(Eco-car)ของ

ขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการครูในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ5 ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 398คน จากขา้ราชการครูในเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ือง มื อ ท่ี ใ ช้ใ นกา ร เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล สํา ห รับ ก ารวิจัย ค ร้ัง น้ี คื อ 

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต์รุ่นประหยดั (Eco-Car) ของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงใน

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย  4ส่วนดงัน้ี        

            1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย   

            2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย   

            3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อสินคา้  

            4.การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 398ชุด 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามตามจาํนวน 398ชุดแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบ

ขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งทาํการตอบ แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญไดท้าํการ

ตรวจสอบแบบสอบถามจาํนวน 3คน พบวา่จากการวเิคราะห์โปรแกรมสําเร็จรูปไดค้่า

ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Cronbach’s Alpha) อยูท่ี่ .930 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  

 ส่วนท่ี 1 การหาค่าความถ่ี(Frequency)และสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

แปลความหมายของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถาม

ตอนท่ี 1 
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 ส่วนท่ี    2   การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของ ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วยปัจจยัทางด้านราคา ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  ดา้น

ความไวว้างใจวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-car)ของ

ขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร ในแบบสอบถามตอนท่ี2 และตอนท่ี 3 และ

ตอนท่ี4  ตามลาํดบั 

2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานการ

วิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี   3    การหาค่า t–test (Independent t-test) ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 

1 ในส่วนของเพศท่ีมีผล ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-

Car) ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวดัความแตกต่างระหว่าง 

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

 ส่วนท่ี   4    การหาค่า F-test ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ในส่วนของอาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

การวดัความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ 

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  

 ส่วนท่ี   5   การหาค่าการวิเคราะห์หาความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรข้ึน

ไป และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในส่วนของ

การวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

หรือ หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ในส่วน 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาด อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-
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Car) ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร และทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยั

อ่ืนๆซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  ดา้นความ

ไวว้างใจ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ ผูว้ิจยัไดส้รุป

ผลการวจิยัได ้  ดงัน้ี  

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เช่น เพศ อายุ รายได้

เฉล่ีย ระดบัการศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของครู

ในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car ท่ีแตกต่างกนั  จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลมีผลดงัน้ี 

ลกัษณะบุคคลทางด้านระดับของรายได้ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้าน

ระดบัของรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั  

(Eco-Car) ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนบุคคลของขา้ราชการครูใน

กรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมของการตลาดใน

ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั

(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความ

ไวว้างใจ ความภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต์ Eco-Car ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์สินคา้และการ

ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ รุ่ น ป ร ะ ห ยัด (Eco-Car)ข อ ง ข้า ร า ช ก า ร ค รู ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ.05 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความไวว้างใจและการตดัสินใจ

มีผลต่อการเลือก ซ้ือรถยนต์ รุ่นประหยัด (Eco-Car)ของข้าราชการครูในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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กรอบแนวความคิดปรับปรุงใหม่ 

ตวัแปรอิสระ                                                                            ตวัแปรตาม  

(Independent Variables)                                                    ( Dependent Variables)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

1.จากการวิจัยพบว่า ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต์ Eco-Car ของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัของรายไดท่ี้

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการ

ครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 ตรงไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ Eco-Carของ

ขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคลลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์  

-รายไดเ้ฉล่ีย  

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

-ภาพลกัษณ์สินคา้ 

-ความไวว้างใจ 

 

  

 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 

-ดา้นราคา 

-ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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2. จากการวจิยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ด้านรายได้และด้านส่งเสริมการตลาดมีผลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ Eco-Car 

ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3. จากการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดัของข้าราชการครูในกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้และการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์น

ประหยดั(Eco-Car)ของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความไวว้างใจและการ

ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ รุ่ น ป ร ะ ห ยัด (Eco-Car)ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ค รู ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ.05 ตรงไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ

ศึกษา 

6.ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปให้ผูว้ิจยัสนใจในปัจจยัอ่ืนๆนอกจากปัจจยั

ด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปด้วยภาพลักษณ์สินค้า 

ความไวว้างใจ ความภกัดี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-

Car) ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครท่ี 73% และท่ีเหลืออีก46.8% จึงฝากให้

ผูว้จิยัในคร้ังต่อไปไปทาํการศึกษาต่อ 

7.เอกสารอ้างองิ 

กิติบดี คุณโลหิต. “การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคาํแหง.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.2552 

กุญกญัญา บุษปะบุตร. “ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ัง ส่วน

บุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ ศ.ม, คณะ

เศรษฐศาสตร์การจดัการ. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

2550. 
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