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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความ
แตกต่ างด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ ECO
CAR ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2) เพื่อศึ กษาปั จจัย
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อรถยนต์ ECO
CAR ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล (3) เพื่อศึ กษาปั จจัย
ทางด้าน CSR มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ (1) ปั จจัยด้านอาชีพและรายได้มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco-Car ของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
อย่างมีนยั ยะสําคัญทางด้านสถิติที่ 0.05 (2) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัด
จําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.000 (3) ปั จจัยด้านรา
คามี ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่0.008 (4) ปั จจัย ด้าน
ตระหนักถึงส่ วนรวม ทัศนคติ และค่านิยมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
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ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.000 ปัจจัย ด้านภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.001
คําสํ าคัญ: CSR, การตัดสิ นใจ , รถยนต์ Eco Car
ABSTRACT
The purpose of this quantitative research was as follows: (1) to study the
attribute and differences on demographic that affect Eco Car buying decision of
people living in Bangkok Metropolitan Region. (2) To study factors of marketing
mix that affects Eco Car buying decision of people living in Bangkok Metropolitan
Region. (3) To study CSR factors consisting of awareness, attitude, corporate
image, value that affect Eco Car buying decision of people in
Bangkok Metropolitan Region by studying sample in Bangkok Metropolitan Region
and use 400 copies of questionnaires as a tool to collect data as below:(1)Factors of
occupation and income affect Eco Car buying decision of people living in Bangkok
Metropolitan Region at level of significance 0.05. (2) Factors of products and
channel of distribution related to Eco Car buying decision of people living in
Bangkok Metropolitan Region at level of significance 0.00. (3) Price and factors
related to Eco Car buying decision of people living in Bangkok Metropolitan
Region at level of significant 0.008. (4) Factors of concern with others and attitude
and Value related to Eco Car buying decision of people living in Bangkok
Metropolitan Region at level of significance 0.00. (5) Factors of corporate image
related to Eco Car buying decision of people living in Bangkok Metropolitan
Region at level of significance 0.001.
Keywords: CSR, Decision, Eco Car

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 )

3
1. บทนํา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงปี ที่ผ่านมามีการเจริ ญเติบโตเป็ นอย่างมาก
ทั้งยอดขายและยอดการส่ งออกรวมถึงยอดการผลิตรถยนต์สามารถทําสถิติตวั เลขที่สูง
ที่สุดเป็ นประวัติการณ์และการบริ โภครถยนต์ภายในประเทศก็เพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน
ในปี 2554 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีมูลค่าการส่ งออกถึง 22,000ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐ ฯโดยคิ ดเป็ นมู ล ค่ า การส่ ง ออกยานยนต์12,340ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯและการ
ส่ งออกชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ยานยนต์9,721ล้านเหรี ยญสหรัฐฯนอกจากนี้ ประเทศไทย
ยัง เพิ่ ม สายการผลิ ต โดยเริ่ ม ผลิ ต รถยนต์ป ระหยัด พลัง งานหรื อ Eco-car เช่ น
HondaBrio,NissanAlmera,Mitsubishi Mirageซึ่ งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็น
ความเป็ นไปได้ ข องราคานํ้ ามัน ที่ จ ะสู งขึ้ นตามลํ า ดั บ และประกอบกั บ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนักถึงเรื่ องสภาพแวดล้อมและสังคมมากขึ้นจึงคิดที่จะ
ส่ งเสริ มและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เจริ ญเติบโตโดยเป็ นไปในแนวทางที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นเพื่ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยได้คิ ดร่ วมกันจัดตั้ง โครงการ
“อุตสาหกรรมสี เขียว”(Green Industry) ขึ้นส่ งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี
จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสู งขึ้น
โดยเฉพาะรถยนต์นงั่ ที่มีอตั ราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการเปิ ดสายการผลิต
รถ Eco Car
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจและใคร่ สงสัยถึงกระบวนการตัดสิ นใจของประชากรหาก
คิดที่จะซื้ อรถยนต์ประหยัดพลังงานหรื อ Eco Car หรื อ ประชากรที่กาํ ลังใช้รถยนต์รุ่น
นี้ อยู่ ว่ามี ปัจจัยด้านใดบ้างที่จะมีส่วนทําให้ประชากรตัดสิ นใจที่จะเลือกใช้รถยนต์
ประหยัดพลังงานหรื อ Eco Car และปั จจัยทางด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมละ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กรจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ประหยัดพลังงานหรื อ Eco
Car มากน้อยเพียงใดดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่ องเรื่ องอิทธิพลของความรับผิดชอบ
ต่อสัง คมและสิ่ งแวดล้อมขององค์ก ร( CSR)มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ECO
CAR ของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย Price, Place, Product,
Promotion มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ทางด้า น CSR ที่ ป ระกอบด้วย ตระหนัก , ทัศ นคติ ,
ภาพลักษณ์ องค์กร, ค่านิ ยมมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อรถยนต์ ECO CAR
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษาวิจัย
ด้ านผู้ประกอบการ
1. เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อที่จะได้นาํ
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งงานด้านการผลิตรถยนต์ ECO CAR เพื่อที่จะได้ผลิตได้
ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการและผูจ้ ดั จําหน่ าย สามารถนําข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูล้ งทุนหรื อผูท้ ี่สนใจในธุ รกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์นาํ ข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
ด้ านการศึกษา
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาต่างๆที่มีการเรี ยนการสอนในวิชาการ
ตลาด สามารถนําข้อมูล ไปใช้ในการกําหนดโปรแกรมทางการตลาด การวางแผน
การตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ที่
แตกต่ า งส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย Price, Place, Promotion, Product
มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
3. ปั จจัยด้าน CSR ที่ประกอบด้วยตระหนัก, ทัศนคติ, ภาพลักษณ์องค์กร, ค่านิยม มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ตัวแปรตาม(Dependent Variable)
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้
ปั จจัยทางการตลาด
Product Price
Place Promotion

การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
Eco-Car ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล

ปัจจัยด้าน CSR
ตระหนักถึงส่ วนรวม ทัศนคติ
ภาพลักษณ์องค์กร ค่านิยม
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีด้านความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (CSR)
CSR เป็ นการบริ หารจัดการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั องค์กรสังคมและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
แนวคิดในเรื่ อง CSRจะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิ ด
ความยัง่ ยืนของกิจการเป็ นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนาในการ
ปฏิบตั ิตามหลัก CSR ที่จะนามาประยุกต์ใช้ควบคู่กบั ธุ รกิจสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 mandatory level : ข้อกําหนดตามกฎหมาย(legislation) หมายถึงการที่
ธุ รกิจมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกฎหมายแรงงานการจ่ายภาษีเป็ นต้น
ขั้นที่ 2 elementary level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ(economic profit)
หมายถึงการที่ธุรกิจคํานึ งถึ งความสามารถในการอยูร่ อดและให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือ
หุ ้นซึ่ งในขั้นนี้ ธุรกิจควรหมัน่ ตรวจตราว่ากาไรที่ได้น้ นั ต้องมิใช่กาไรซึ่ งเกิดจากการ
เบียดเบียนสังคม
ขั้นที่ 3 preemptive level : จรรยาบรรณทางธุ รกิจ(business code of conduct)
หมายถึ ง การที่ ธุ ร กิ จ สามารถสร้ า งกาไรแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้ใ นอัต ราที่ เ หมาะสมและผู้
ประกอบธุ รกิ จได้ใส่ ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้นโดยเฉพาะสังคม
ใกล้ที่อยู่รอบข้างที่ มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรื อเอาใจใส่ จากผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ
ขั้นที่ 4 voluntary level : ความสมัครใจ(voluntary action) หมายถึงการดา
เนิ นธุ รกิจควบคู่กบั การปฏิ บตั ิตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้ถูก
เรี ยกร้องจากสังคมแต่อย่างใดซึ่ งในขั้นมีการประกอบธุ รกิจอยูบ่ นพื้นฐานของการมุ่ง
ประโยชน์ของสังคมเป็ นสําคัญและการดาเนินการ CSR ในส่ วนนี้สมควรได้รับความ
ยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริ ง
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ผลที่ได้จากการวิจยั สามารถสรุ ปได้ 3 ประการคือประการแรกการออกแบบ
และพัฒนากิจกรรม CSR ที่ให้คุณค่าแท้ควรจะต้องเริ่ มต้นจากภายใน (Inside -> Out)
โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้น มาจากมุ ม มองด้า นศี ล ธรรมประการที่ ส องกิ จ กรรม CSRที่ มี
ประสิ ทธิภาพจะต้องสามารถเชื่ อมเข้ากับกระบวนการธุ รกิจ (CSR in process) ภายใต้
มุมมองด้านกระบวนการภายในและประการที่ สามกิ จกรรม CSRที่มีประสิ ทธิ ผล
จะต้องเชื่อมโยงไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายในมุมมองด้านสังคมเสมือนลูกค้าหนึ่ งขององค์กร
(Social as Customer)
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Making Theory) ได้กล่าวถึงตัว
แบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of consumer decision making) เป็ นการรวม
ความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีส่วน
สําคัญ 3ส่ วนคือ (Schiffman&Kanuk,1994pp.560-561)
1. การนํา เข้า ข้อ มู ล (input) เป็ นอิ ท ธิ พ ลจากภายนอกที่ มี ผ ลต่อ ค่ า นิ ย ม
ทัศนคติ และพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง มาจากกิ จกรรมส่ วนผสมทางการตลาดที่
พยายามสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพโดยแบ่งเป็ นการรับข้อมูลจากMarketing
inputs และ Sociocultural Inputs
2. กระบวนการ (process) เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้ เราจะพิจารณาถึง
อิทธิ พลของปั จจัยทางจิตวิทยาซึ่ งจะเป็ นอิทธิ พลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้
หรื อทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภครวมถึงปั จจัยอีก2ประการ
คือ
2.1 การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนที่ผบู้ ริ โภค
เผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคมักซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การในที่เดิ มๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื่อถือในชื่ อเสี ยงของร้านค้านั้น ๆ ถ้าเกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภค
จะซื้ อของแพงไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ ยงเพราะเขาคิดว่าของแพงต้องเป็ นของดี
2.2 กลุ่มที่ยอมรับได้ (evoked set) หมายถึง ตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อซึ่ ง
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ประกอบด้วยสิ นค้าจํานวนน้อยที่ผบู ้ ริ โภคคุน้ เคย จําได้ และยอมรับการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
2.2.1 ขั้นความรู ้ความต้องการ (need recognition) ขั้นรับรู ้ความต้องการจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเผชิญกับปั ญหา
2.2.2 การค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ (pre-purchase search) ขั้นตอนนี้
จะเริ่ มต้นเมื่อผูบ้ ริ โภครู ้วา่ จะได้รับความพอใจจากการซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคจะต้องการข้อมูลเพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการเลือก
2.2.3 การประเมินทางเลื อก (evaluation of alternative) เป็ นขั้นตอนใน
กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคประเมิ นผลประโยชน์ที่ จะได้รับ จากแต่ล ะ
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่กาํ ลังพิจารณาจะใช้ 2 รู ปแบบ คือ ใช้รายชื่อตราที่เลือกไว้
แล้ว (Evoke set) และเลือกเอาจากทั้งหมดที่มีในตลาด
Affect referral decision rules หมายถึ ง กฎการตัดสิ นใจที่ง่ายที่สุดซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคเลื อกผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้ค ะแนนตราสิ นค้า จากประสบการณ์ ที่ ผ่านมามากกว่า
คุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ การแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภคโดยอาศัยกฎการเลือกซื้ อมี 4 แบบ
(Schiffman&Kanuk, 1994, pp. 566-567)
1. การปฏิบตั ิดว้ ยความซื่ อสัตย์ (practical loyalists) ซื้ อตราที่ซ้ื อเป็ นตราประจํา
2. ผูซ้ ้ื อที่นิยมราคาตํ่าสุ ด (bottom line price shoppers) ซื้อราคาตํ่าสุ ดโดยไม่สนใจตรา
3. ผูซ้ ้ื อที่เปลี่ ยนการซื้ อตามโอกาสหรื อผูฉ้ วยโอกาส (opportunistic switchers) ใช้
คูปองแลกซื้ อหรื อซื้อที่ลดราคา
4. นักล่าอย่างแท้จริ ง (deal hunters) ซื้ อที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุด ไม่มีความภักดีในตรา
สิ นค้า
3. การแสดงผลหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก (output)คือ พฤติกรรมการซื้ อ
และการประเมินหลังการซื้ อ วัตถุ ประสงค์ท้ งั สองกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเพิ่มความพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อของพวกเขา
3.1 พฤติกรรมการซื้ อ (purchase behavior) ผูบ้ ริ โภคมีประเภทการซื้ ออยู่ 2
ประเภท คือ ทดลองซื้ อ (trial purchase) และซื้ อซํ้า (repeat purchase) ถ้าผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้าชนิดหนึ่งหรื อตราหนึ่งเป็ นครั้งแรก และซื้ อในปริ มาณน้อยกว่าปกติ การซื้ อนี้
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จะถูกพิจารณาว่า เป็ นการทดลองซื้ อ นัน่ คือ การทดลอง คือ รู ปแบบพฤติกรรมการซื้ อ
ที่ผบู้ ริ โภคพยายามที่จะประเมินสิ นค้าโดยผ่านการใช้โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็ นสิ นค้า
ประเภทเดี ยวกับสิ นค้าที่มีอยู่แล้ว ถูกค้นพบจากการทดลองใช้ว่าทําให้เกิ ดความพึง
พอใจมากกว่าตราสิ นค้าอื่น หรื อตราเดิมที่ใช้อยู่ผบู้ ริ โภคก็จะทําการซื้ อซํ้าพฤติกรรม
การซื้ อซํ้านี้ ใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดีในตราสิ นค้ามาก (brand loyalty) ซึ่ ง
ทุกบริ ษทั พยายามจะให้มีข้ ึนกับตราสิ นค้าของตนเอง การซื้ อซํ้านั้นเป็ นการบ่งชี้ ว่า
ผูบ้ ริ โภคพอใจในสิ นค้า
3.2 การประเมินหลังการซื้ อ (post purchase evaluation) เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะทําการประเมินใน
ด้านของสิ่ งที่พวกเขาคาดหวังสําหรับผลที่ออกมาจากการประเมินจะแสดงถึงความ
คาดหวัง และความพอใจของผูบ้ ริ โภคเกี่ ย วข้องกับ การที่ ผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้ม ที่ จะ
ตัดสิ นประสบการณ์ ของเขาเทียบกับความคาดหวังเมื่อพวกเขาทําการประเมินหลัง
การซื้ อ
สรุ ป ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค คื อ อิ ท ธิ พ ลจากภายนอก เช่ น
ค่านิ ยมทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อิทธิ พลภายใน เช่ น แรงจูงใจ การรับรู้
การเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
3.วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ องอิ ท ธิ พ ลของความรั บ ผิดชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มของ
องค์ ก รมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นแบบของการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ(Quantitative
Research)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุ ด ผูว้ ิจยั ได้
กํา หนดขนาดตัว อย่า งโดยใช้ตารางสํา เร็ จรู ป Taro Yamane โดยให้มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากการสุ่ มร้ อยละ5 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จํานวน 385 คน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30
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คนเพื่อนําผลไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม(Reliability Cornbrash’s Alpha)
จากกาวิ เ คราะห์ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปได้ ค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบสอบถาม
(Reliability Cranach’s Alpha) อยูท่ ี่ .937
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ(MRA)
4. สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี
ส่ วนใหญ่แล้วมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูท่ ี่ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่ วง 10,001-20,000 บาท โดย
ปั จจัยทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ราคา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ายและ
การส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco Carของผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่อนข้างมากโดยปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูต้ อบ
แบบสอบถามมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยด้า นราคาและ ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ตามลํา ดับ และปั จ จัย ด้า นCSRที่ ป ระกอบไปด้ว ย ตระหนัก ถึ ง ส่ ว นรวม
ทัศนคติภาพลักษณ์องค์กร ค่านิยม มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco Carของผูต้ อบ
แบบสอบถามค่อนข้างมาก โดยด้านตระหนักถึ งส่ วนรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจมาก
ที่สุดรองลงมาคือด้านภาพลักษณ์องค์กรด้านค่านิยมด้านทัศนคติตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ และ
ระดับรายได้มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถรถยนต์ Eco Car ของประชากร
ในกรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลอย่างมีนยั ยะสําคัญทางด้านสถิติที่ 0.05ปั จจัยทาง
การตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่มีความความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 และปั จจัยด้าน CSR ที่ประกอบด้วยตระหนัก , ทัศนคติ ,
ภาพลักษณ์องค์กร, ค่านิ ยม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ECO CAR
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่0.000
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ตัวแปรอิสระ
สถิตทิ ใี่ ช้ ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.745
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.149
ปฏิเสธ
สถานภาพ
F-Test
0.327
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.639
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.003
ยอมรับ
ระดับรายได้
F-Test
0.32
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
MRA
0.000
ยอมรับ
ราคา
MRA
0.008
ยอมรับ
ช่องทางการจัดจําหน่าย
MRA
0.000
ยอมรับ
ส่งเสริ มการขาย
MRA
0.831
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมขององค์ กร
ตระหนักถึงส่วนรวม
MRA
0.000
ยอมรับ
ทัศนคติ
MRA
0.000
ยอมรับ
ภาพลักษณ์องค์กร
MRA
0.001
ยอมรับ
ค่านิยม
MRA
0.000
ยอมรับ

อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553)
ได้ท าํ การศึ ก ษา ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อรถยนต์อีโ คคาร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าอาชี พและรายได้มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถอีโคคาร์ และสอดคล้องกับนพรัตน์คุณยศยิ่ง(2553) ได้
ทํา การศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์บ รรทุ ก ส่ วนบุ คคลของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองจังหวัดลํา ปางจากผลการวิจยั พบว่าปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้านคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายและปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์บรรทุก
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ส่ วนบุคคลในระดับมากสอดคล้องกับ พงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ ได้กล่าวไว้วา่ คนกรุ งเทพ
ส่ วนใหญ่มีค วามรู ้ ความเข้าใจเรื่ อง CSR ในระดับค่อนข้างมาก ดังนั้นร้ อยละ 50
มักจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าขององค์กรหรื อกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และจะเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การเฉพาะยี่ห้อที่ผผู้ ลิต
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั “อิทธิ พลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
องค์กร (CSR) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1บริ ษทั รถยนต์ค่ายต่างๆควรศึ กษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco
Car และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรถยนต์ Eco Car เพื่อที่จะได้นาํ มาปรับปรุ ง
และพัฒนารถยนต์ Eco Car เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
เพื่อเป็ นการดึงลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้รถยนต์ Eco Car เพิ่มขึ้น
2ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงอิทธิ พลของ CSR มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์Eco Car ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สําหรับ
การศึ กษาครั้ งต่อไปอาจทําการศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยด้าน CSR กับ
ปั จจัยด้านอื่ นๆที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชากรให้ได้มากที่สุด
3ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงอิทธิ พลของ CSR มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์Eco Car ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นในการทําวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั อาจนําข้อมูล
จากการทําวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยั นี้ โดยผูว้ ิจยั อาจทํา
การวิจยั ในวงที่กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มเขตสํารวจจากเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลไปเป็ นการสํารวจในระดับภูมิภาค
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6. บรรณานุกรม
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ . “อี โคคาร์ ช่วยประเทศ ประหยัดพลังงานจริ งหรื อ?.”
กรุ งเทพธุ รกิจ, 20 มิถุนายน 2550.
โกสี ย ์ รุ่ งโรจน์.“พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์โตโยต้า ยาริ ส ของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร.” สารนิ พนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,สาขาวิชา
การจัดการ,มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.2550.
แครี ยา ภู่พฒั น์.“ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื ้อรถยนต์ โตโยต้ านิว
วิออสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” สารนิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต,สาขาวิชาการตลาด,มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วโิ รฒ. 2551.
จุไรลักษณ์จนั ทสี หราช.“อิ ทธิ พลของภาพลักษณ์ บริ ษัทที่ มีต่อความไว้ วางใจ
และความภักดีของลูกค้ าบริ ษัทฮอนด้ าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด.”
สารนิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการจัดการ,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.2553.
โซเฟี ย แวหะมะ.“ปั จจัยที่ มีความสั มพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื ้อรถยนต์ มือสอง
ของผู้บริ โภคในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” สารนิพนธ์ปริ ญญา
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ, มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ. 2553.
ทิพวรา ลภิศพิมาน. “ ปั จจัยด้ านรู ปแบบการดําเนินชี วิตที่ มีอิทธิ พลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อรถยนต์ Toyota ขนาดเครื่ องยนต์ 1500 CC.ของผู้ขบั ขี่
รถยนต์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล.” สารนิพนธ์ปริ ญญาธุ รกิจ
มหาบัณฑิต,สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ. 2554.
ธัญญรัตน์ เหล่าชัยพฤกษ์. “ผลของการโฆษณารถยนต์ ทางโทรทัศน์ ต่อการ
ตัดสิ นใจซื ้อของผู้บริ โภค เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.2551.
2
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นพรัตน์ คุณยศยิง่ .“ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อรถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคล
ของผู้บริ โภคในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง.”ภาคนิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทัว่ ไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 2553.
นิตา ดิษฐ์บุญเชิ ญ.“ ปั จจัยที่ มีความสั มพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื ้อรถยนต์ อีโค คาร์ ของ
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร."สารนิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.2553.
นิพนธ์ เทพวัลย์. ประชากรศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั โรงพิมพ์ไทยวัฒนา
พาณิ ชย์ จํากัด, 2523.
บรรยงค์โตจินดา. องค์ การและการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุ งเทพฯ: รวมสาส์น. 2548.
ปริ ญลักษิตานนท์, ศิริวรรณเสรี รัตน์, ศุภรเสรี รัตน์และองอาจปทะวานิช. การ
บริ หารการตลาดยุคใหม่ .กรุ งเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2543.
เฟื่ องลดา. (2552). “เมื่อกิจกรรม CSR เพิ่มคุณค่าแต่ไม่เพิ่มต้นทุน.”พาณิ ชย์
ภูมิภาค.6(3):33-35.
ภัชรี เอกฉัตร์ . “นิตยสารรถยนต์ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อรถยนต์ ของผู้อ่านใน
เขตกรุ งเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551.
รพีพรรณวงศ์ประเสิ รฐ. (2551). “ความรับผิดชอบขององค์กรธุ รกิจต่อสังคม
(CorporateSocial Responsibility, CSR).”วารสารนักบริ หาร. 26(3): 32-34.
วิกรม กรมดิษฐ์. “คาร์ ล เบนซ์ ผู้ให้ กาํ เนิดรถยนต์ คันแรกของโลก.”โพสต์ทูเดย์,
8กรกฎาคม2550.
วิพรรณ ประจวบเหมาะ. เอกสารคําสอนวิชาประชากรศาสตร์ เบื อ้ งต้ น. ปี
การศึกษา 2537-2539.
ศิริพรพงศ์ศรี โรจน์. องค์ การและการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540.
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ศิริวรรณเสรี รัตน์, กิ่งพรทองใบ, สมชายหิ รัญกิตติ,สุ พาดาสิ ริกุตตาและนุชนาฏราม
สมภพ.นโยบายธุรกิจและการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ .กรุ งเทพฯ:ธีระการพิมพ์และ
ไซเท็กซ์จาํ กัด, 2541.
สาริ กา ค้าสุ วรรณ. (2551). “CSRกระแสร้อนทางธุ รกิจที่น่าจับตามอง.”วารสารนัก
บริ หาร. 28(3): 49-52.
สุ ดาดวงเรื องรุ จิระ. หลักการตลาด.กรุ งเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุ งเทพมหานคร, 2543.
สุ ดาวเลิศวิสุทธิ ไพบูลย์.(2550). “CSR ทิศทางใหม่ขององค์กรยุคใหม่.”วารสาร
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