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อทิธิพลของความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (CSR) มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Influence on Corporate Social Responsibility (CSR) that Affect Eco Car 

Buying Decision of People Living in Bangkok Metropolitan Region 

จีราวรรณ  หรดี 1   ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

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

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ ECO 

CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต ์ECO 

CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาปัจจยั

ทางดา้น CSR มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต ์ECO CAR ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุดเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี (1) ปัจจยัดา้นอาชีพและรายไดมี้

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco-Car ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

อยา่งมีนยัยะสําคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 (2) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดั

จาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ECO CAR ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 (3) ปัจจยัดา้นรา

คามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี0.008 (4) ปัจจยั ดา้น

ตระหนกัถึงส่วนรวม ทศันคติ และค่านิยมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

——————————————————— 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.000 ปัจจยั ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 

คําสําคัญ: CSR, การตดัสินใจ , รถยนต ์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 
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1. บทนํา 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงปีท่ีผ่านมามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก

ทั้งยอดขายและยอดการส่งออกรวมถึงยอดการผลิตรถยนตส์ามารถทาํสถิติตวัเลขท่ีสูง

ท่ีสุดเป็นประวติัการณ์และการบริโภครถยนตภ์ายในประเทศก็เพิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั

ในปี 2554 อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยมีมูลค่าการส่งออกถึง 22,000ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกยานยนต์12,340ล้านเหรียญสหรัฐฯและการ

ส่งออกช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต9์,721ลา้นเหรียญสหรัฐฯนอกจากน้ีประเทศไทย

ยงัเพิ่มสายการผลิตโดยเร่ิมผลิตรถยนต์ประหยดัพลังงานหรือ Eco-car เช่น

HondaBrio,NissanAlmera,Mitsubishi Mirageซ่ึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเล็งเห็น

ความเป็นไปได้ของราคานํ้ ามันท่ีจะสูง ข้ึนตามลําดับและประกอบกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ดต้ระหนกัถึงเร่ืองสภาพแวดลอ้มและสังคมมากข้ึนจึงคิดท่ีจะ

ส่งเสริมและพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตโดยเป็นไปในแนวทางท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อมมากข้ึนเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยได้คิดร่วมกนัจดัตั้งโครงการ 

“อุตสาหกรรมสีเขียว”(Green Industry) ข้ึนส่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมมีภาพลกัษณ์ท่ีดี

จะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้สูงข้ึน 

โดยเฉพาะรถยนตน์ัง่ท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากมีการเปิดสายการผลิต

รถ Eco Car 

ผูว้จิยัมีความสนใจและใคร่สงสัยถึงกระบวนการตดัสินใจของประชากรหาก

คิดท่ีจะซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานหรือ Eco Car หรือ ประชากรท่ีกาํลงัใชร้ถยนตรุ่์น

น้ีอยู่ ว่ามีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีจะมีส่วนทาํให้ประชากรตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้รถยนต์

ประหยดัพลงังานหรือ Eco Car และปัจจยัทางดา้น ความรับผิดชอบต่อสังคมละ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานหรือ Eco 

Car มากนอ้ยเพียงใดดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองเร่ืองอิทธิพลของความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร( CSR)มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ECO 

CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Price, Place, Product, 

Promotion มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต ์ECO CAR ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้าน CSR ท่ีประกอบด้วย ตระหนัก, ทศันคติ, 

ภาพลกัษณ์องค์กร, ค่านิยมมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ ECO CAR 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษาวจัิย 

ด้านผู้ประกอบการ  

1. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อท่ีจะไดน้าํ

ขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงงานดา้นการผลิตรถยนต ์ECO CAR เพื่อท่ีจะไดผ้ลิตได้

ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบการและผูจ้ดัจาํหน่าย สามารถนาํขอ้มูล

ไปใช้ในการวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัผูล้งทุนหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนตน์าํขอ้มูลไปใชเ้พื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

ด้านการศึกษา 

 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีมีการเรียนการสอนในวิชาการ

ตลาด สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการกาํหนดโปรแกรมทางการตลาด การวางแผน

การตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ท่ี

แตกต่างส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย Price, Place, Promotion, Product

มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. ปัจจยัดา้น CSR ท่ีประกอบดว้ยตระหนกั, ทศันคติ, ภาพลกัษณ์องค์กร, ค่านิยม มี

ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ(Independent Variable) ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ     อาย ุ   สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้

ปัจจยัทางการตลาด 

Product    Price 

Place       Promotion 

ปัจจยัดา้น CSR 

ตระหนกัถึงส่วนรวม   ทศันคติ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร  ค่านิยม 

การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

Eco-Car ของประชากรใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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2. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 

 CSR เป็นการบริหารจดัการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งองคก์รสังคมและส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆกนั 

 แนวคิดในเร่ือง CSRจะมุ่งไปท่ีการสร้างให้องคก์รมีความ “ดี” ท่ีก่อให้เกิด

ความย ัง่ยืนของกิจการเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากหลกัคุณธรรมทางศาสนาในการ

ปฏิบติัตามหลกั CSR ท่ีจะนามาประยุกตใ์ชค้วบคู่กบัธุรกิจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้น

ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 mandatory level : ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย(legislation) หมายถึงการท่ี

ธุรกิจมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งเช่นกฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภคกฎหมายแรงงานการจ่ายภาษีเป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 elementary level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ(economic profit) 

หมายถึงการท่ีธุรกิจคาํนึงถึงความสามารถในการอยูร่อดและให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อ

หุ้นซ่ึงในขั้นน้ีธุรกิจควรหมัน่ตรวจตราว่ากาไรท่ีไดน้ั้นตอ้งมิใช่กาไรซ่ึงเกิดจากการ

เบียดเบียนสังคม 

ขั้นท่ี 3 preemptive level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ(business code of conduct) 

หมายถึงการท่ีธุรกิจสามารถสร้างกาไรแก่ผูถื้อหุ้นได้ในอัตราท่ีเหมาะสมและผู ้

ประกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากข้ึนโดยเฉพาะสังคม

ใกล้ท่ีอยู่รอบขา้งท่ีมีความคาดหวงัว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผูป้ระกอบ

ธุรกิจ 

ขั้นท่ี 4 voluntary level : ความสมคัรใจ(voluntary action) หมายถึงการดา

เนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติัตามแนวทาง CSR ดว้ยความสมคัรใจโดยไม่ไดถู้ก

เรียกร้องจากสังคมแต่อยา่งใดซ่ึงในขั้นมีการประกอบธุรกิจอยูบ่นพื้นฐานของการมุ่ง

ประโยชน์ของสังคมเป็นสําคญัและการดาเนินการ CSR ในส่วนน้ีสมควรไดรั้บความ

ยกยอ่งช่ืนชมจากสังคมอยา่งแทจ้ริง 
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ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถสรุปได ้3 ประการคือประการแรกการออกแบบ

และพฒันากิจกรรม CSR ท่ีให้คุณค่าแทค้วรจะตอ้งเร่ิมตน้จากภายใน (Inside -> Out) 

โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากมุมมองด้านศีลธรรมประการท่ีสองกิจกรรม CSRท่ีมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งสามารถเช่ือมเขา้กบักระบวนการธุรกิจ (CSR in process) ภายใต้

มุมมองดา้นกระบวนการภายในและประการท่ีสามกิจกรรม CSRท่ีมีประสิทธิผล

จะตอ้งเช่ือมโยงไปสู่กลุ่มเป้าหมายในมุมมองดา้นสังคมเสมือนลูกคา้หน่ึงขององคก์ร 

(Social as Customer) 
แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ 

ทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Making Theory) ไดก้ล่าวถึงตวั

แบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of consumer decision making) เป็นการรวม

ความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วน

สาํคญั 3ส่วนคือ (Schiffman&Kanuk,1994pp.560-561) 

1. การนําเข้าข้อมูล (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม 

ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดท่ี

พยายามส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพโดยแบ่งเป็นการรับขอ้มูลจากMarketing 

inputs และ Sociocultural Inputs 

2. กระบวนการ (process) เพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึง

อิทธิพลของปัจจยัทางจิตวทิยาซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้

หรือทศันคติ) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัอีก2ประการ

คือ 

2.1 การรับรู้ถึงความเส่ียง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภค 

เผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูบ้ริโภคมกัซ้ือ

สินคา้หรือบริการในท่ีเดิมๆเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนถา้ผูบ้ริโภคไม่มี

ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียงของร้านคา้นั้น ๆ ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภค

จะซ้ือของแพงไวก่้อนเพื่อลดความเส่ียงเพราะเขาคิดวา่ของแพงตอ้งเป็นของดี 

2.2 กลุ่มท่ียอมรับได ้(evoked set) หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือซ่ึง 
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ประกอบดว้ยสินคา้จาํนวนนอ้ยท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย จาํได ้และยอมรับการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

2.2.1 ขั้นความรู้ความตอ้งการ (need recognition) ขั้นรับรู้ความตอ้งการจะ 

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา  

2.2.2 การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ (pre-purchase search) ขั้นตอนน้ี 

จะเร่ิมตน้เม่ือผูบ้ริโภครู้วา่จะไดรั้บความพอใจจากการซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเลือก  

2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็นขั้นตอนใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากแต่ละ

ทางเลือกของผลิตภณัฑ์ท่ีกาํลงัพิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใช้รายช่ือตราท่ีเลือกไว้

แลว้ (Evoke set) และเลือกเอาจากทั้งหมดท่ีมีในตลาด 

Affect referral decision rules หมายถึง กฎการตดัสินใจท่ีง่ายท่ีสุดซ่ึง

ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์ให้คะแนนตราสินค้าจากประสบการณ์ท่ีผ่านมามากกว่า

คุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคโดยอาศยักฎการเลือกซ้ือมี 4 แบบ

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

1. การปฏิบติัดว้ยความซ่ือสัตย ์(practical loyalists) ซ้ือตราท่ีซ้ือเป็นตราประจาํ 

2. ผูซ้ื้อท่ีนิยมราคาตํ่าสุด (bottom line price shoppers) ซ้ือราคาตํ่าสุดโดยไม่สนใจตรา 

3. ผูซ้ื้อท่ีเปล่ียนการซ้ือตามโอกาสหรือผูฉ้วยโอกาส (opportunistic switchers) ใช้

คูปองแลกซ้ือหรือซ้ือท่ีลดราคา 

4. นกัล่าอยา่งแทจ้ริง (deal hunters) ซ้ือท่ีมีเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ไม่มีความภกัดีในตรา

สินคา้ 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (output)คือ พฤติกรรมการซ้ือ

และการประเมินหลงัการซ้ือ วตัถุประสงคท์ั้งสองกิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพอใจ

ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของพวกเขา 

3.1 พฤติกรรมการซ้ือ (purchase behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซ้ืออยู ่2

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

สินคา้ชนิดหน่ึงหรือตราหน่ึงเป็นคร้ังแรก และซ้ือในปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ การซ้ือน้ี 
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จะถูกพิจารณาวา่ เป็นการทดลองซ้ือ นัน่คือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ

ท่ีผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะประเมินสินคา้โดยผา่นการใชโ้ดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้

ประเภทเดียวกบัสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้ ถูกคน้พบจากการทดลองใช้ว่าทาํให้เกิดความพึง

พอใจมากกว่าตราสินคา้อ่ืน หรือตราเดิมท่ีใชอ้ยู่ผูบ้ริโภคก็จะทาํการซ้ือซํ้ าพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าน้ีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (brand loyalty) ซ่ึง

ทุกบริษทัพยายามจะให้มีข้ึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซ้ือซํ้ านั้นเป็นการบ่งช้ีว่า

ผูบ้ริโภคพอใจในสินคา้ 

3.2 การประเมินหลงัการซ้ือ (post purchase evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคใช้

ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งการทดลองใช ้พวกเขาก็จะทาํการประเมินใน

ดา้นของส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงัสําหรับผลท่ีออกมาจากการประเมินจะแสดงถึงความ

คาดหวงัและความพอใจของผูบ้ริโภคเก่ียวข้องกับการท่ีผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะ

ตดัสินประสบการณ์ของเขาเทียบกบัความคาดหวงัเม่ือพวกเขาทาํการประเมินหลงั

การซ้ือ 

สรุป ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น 

ค่านิยมทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ 

การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

3.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การวิจัยเร่ืองอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ

องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด ผูว้ิจยัได้

กาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความ

คลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 ได้ขนาดตวัอย่าง

จาํนวน 385 คน 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบักลุ่มท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 
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คนเพื่อนาํผลไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม(Reliability Cornbrash’s Alpha)

จากกาวิ เคราะห์โปรแกรมสําเ ร็จรูปได้ค่าความน่าเ ช่ือถือของแบบสอบถาม 

(Reliability Cranach’s Alpha) อยูท่ี่ .937 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ(MRA)  

4. สรุปผลการวจัิย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี 

ส่วนใหญ่แลว้มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดอยูท่ี่ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท โดย

ปัจจยัทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ราคา ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

การส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco Carของผูต้อบแบบสอบถาม

ค่อนขา้งมากโดยปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดรองลงมาคือช่องทางการจัดจําหน่ายด้านราคาและ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ตามลําดับและปัจจยัด้านCSRท่ีประกอบไปด้วย ตระหนักถึงส่วนรวม

ทศันคติภาพลกัษณ์องคก์ร ค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco Carของผูต้อบ

แบบสอบถามค่อนขา้งมาก โดยดา้นตระหนกัถึงส่วนรวมมีผลต่อการตดัสินใจมาก

ท่ีสุดรองลงมาคือดา้นภาพลกัษณ์องคก์รดา้นค่านิยมดา้นทศันคติตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ และ 

ระดบัรายไดมี้ความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือรถรถยนต ์Eco Car ของประชากร

ในกรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยา่งมีนยัยะสําคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05ปัจจยัทาง

การตลาดดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีมีความความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ ECO CAR ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 และปัจจยัดา้น CSR ท่ีประกอบดว้ยตระหนกั , ทศันคติ , 

ภาพลกัษณ์องคก์ร, ค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ECO CAR 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.000 

 

 



11 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 

 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.745 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.149 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.327 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.639 ปฏิเสธ 

    อาชีพ F-Test 0.003 ยอมรับ 

ระดบัรายได ้ F-Test 0.32 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคา MRA 0.008 ยอมรับ 

   ช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

ส่งเสริมการขาย MRA 0.831 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร 

ตระหนกัถึงส่วนรวม MRA 0.000 ยอมรับ 

ทศันคติ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ภาพลกัษณ์องคก์ร MRA 0.001 ยอมรับ 

   ค่านิยม MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) 

ได้ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าอาชีพและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์และสอดคลอ้งกบันพรัตน์คุณยศยิ่ง(2553) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดัลาํปางจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ดา้นคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุก
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ส่วนบุคคลในระดบัมากสอดคลอ้งกบั พงศศ์รันย ์ พลศรีเลิศ ไดก้ล่าวไวว้า่คนกรุงเทพ

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง CSR ในระดบัค่อนขา้งมาก ดงันั้นร้อยละ 50 

มกัจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ขององคก์รหรือกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการเฉพาะยี่ห้อท่ีผูผ้ลิต

มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยั “อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

องค์กร (CSR) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1บริษทัรถยนต์ค่ายต่างๆควรศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco 

Car และความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต ์Eco Car เพื่อท่ีจะไดน้าํมาปรับปรุง

และพฒันารถยนต ์Eco Car เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด

เพื่อเป็นการดึงลูกคา้รายใหม่ใหม้าใชร้ถยนต ์Eco Car เพิ่มข้ึน 

2ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัถึงอิทธิพลของ CSR มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์Eco Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับ

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัด้าน CSR กบั 

ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชากรใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัถึงอิทธิพลของ CSR มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตE์co Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากข้ึนในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัอาจนาํขอ้มูล

จากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยัน้ีโดยผูว้ิจยัอาจทาํ

การวจิยัในวงท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิม เช่น เพิ่มเขตสาํรวจจากเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค 
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6. บรรณานุกรม 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ2. “อีโคคาร์ช่วยประเทศ ประหยดัพลังงานจริงหรือ?.” 

กรุงเทพธุรกิจ, 20 มิถุนายน 2550.  

โกสีย ์รุ่งโรจน์.“พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริส ของผูบ้ริโภค 

ในกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,สาขาวชิา

การจดัการ,มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.2550. 

แครียา  ภู่พฒัน์.“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยต้านิว 

วิออสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต,สาขาวชิาการตลาด,มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ. 2551. 

จุไรลกัษณ์จนัทสีหราช.“อิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทท่ีมีต่อความไว้วางใจ 

และความภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกัด.” 

สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,สาขาวชิาการจดัการ,

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.2553. 

โซเฟีย แวหะมะ.“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง 

ของผู้บริโภคในเขตอาํเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา.” สารนิพนธ์ปริญญา 

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ, มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ. 2553. 

ทิพวรา ลภิศพิมาน. “ ปัจจัยด้านรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์ Toyota ขนาดเคร่ืองยนต์ 1500 CC.ของผู้ขบัข่ี 

รถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” สารนิพนธ์ปริญญาธุรกิจ

มหาบณัฑิต,สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ. 2554. 

ธญัญรัตน์  เหล่าชยัพฤกษ.์ “ผลของการโฆษณารถยนต์ทางโทรทัศน์ต่อการ 

ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร.”วทิยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.2551. 

 

 

http://www.kriengsak.com/
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นพรัตน์ คุณยศยิง่.“ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

ของผู้บริโภคในอาํเภอเมืองจังหวดัลาํปาง.”ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ   

มหาบณัฑิต, สาขาการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง. 2553. 

นิตา ดิษฐบุ์ญเชิญ.“ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโค คาร์ของ

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร."สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.2553. 

นิพนธ์  เทพวลัย.์ ประชากรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันา 

พาณิชย ์จาํกดั, 2523. 

บรรยงคโ์ตจินดา. องค์การและการจัดการ.พิมพค์ร้ังท่ี 3.กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. 2548. 

ปริญลกัษิตานนท,์ ศิริวรรณเสรีรัตน์, ศุภรเสรีรัตน์และองอาจปทะวานิช. การ 

บริหารการตลาดยคุใหม่.กรุงเทพฯ : พฒันาศึกษา, 2543. 

เฟ่ืองลดา. (2552). “เม่ือกิจกรรม CSR เพิ่มคุณค่าแต่ไม่เพิ่มตน้ทุน.”พาณิชย์ 

ภูมิภาค.6(3):33-35. 

ภชัรี  เอกฉตัร์. “นิตยสารรถยนต์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้อ่านใน 

เขตกรุงเทพมหานคร.”วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, คณะ 

เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 2551. 

รพีพรรณวงศป์ระเสิรฐ. (2551). “ความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม 

(CorporateSocial Responsibility, CSR).”วารสารนักบริหาร. 26(3): 32-34. 

วกิรม กรมดิษฐ์. “คาร์ล เบนซ์ ผู้ให้กาํเนิดรถยนต์คันแรกของโลก.”โพสตท์ูเดย,์ 

8กรกฎาคม2550. 

วพิรรณ  ประจวบเหมาะ. เอกสารคาํสอนวิชาประชากรศาสตร์เบือ้งต้น. ปี 

การศึกษา 2537-2539. 

ศิริพรพงศศ์รีโรจน์. องค์การและการจัดการ.พิมพค์ร้ังท่ี 6.กรุงเทพฯ:  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2540. 
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ศิริวรรณเสรีรัตน์, ก่ิงพรทองใบ, สมชายหิรัญกิตติ,สุพาดาสิริกุตตาและนุชนาฏราม 

สมภพ.นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยทุธ์.กรุงเทพฯ:ธีระการพิมพแ์ละ

ไซเทก็ซ์จาํกดั, 2541. 

สาริกา คา้สุวรรณ. (2551). “CSRกระแสร้อนทางธุรกิจท่ีน่าจบัตามอง.”วารสารนัก 

บริหาร. 28(3): 49-52. 

สุดาดวงเรืองรุจิระ. หลักการตลาด.กรุงเทพมหานคร : สถาบนัเทคโนโลยรีาช 

มงคลวทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพมหานคร, 2543. 

สุดาวเลิศวสุิทธิไพบูลย.์(2550). “CSR ทิศทางใหม่ขององคก์รยคุใหม่.”วารสาร 

ความปลอดภัยและสุขภาพ.1(1): 37-44. 

สุธิดา  วงษชู์. “ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของ 

ลูกค้าเขตมีนบุรี.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการ 

 ทัว่ไป,มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 2550. 

สุวณีา สุริยประภากร. “ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีผลต่อแนวโน้ม 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการ, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ. 2551. 
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