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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังาน 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING  

OF CONSUMERS IN BANGKOK IN BUYING ECO CAR) 

ธีรยทุธ จึงธีรพานิช 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 400 รายและใชส้ถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-Test  และ MRA วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 

ปี มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน   มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท  มีสถานภาพโสด  มีพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือและใช้รถยนต์เพราะความปลอดภยัในการเดินทาง นิยมใชย้ี่ห้อโตโยตา้มากท่ีสุด 

ใชง้าน 1 คนั ใชง้านขนาดเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1,500-2,000 ซีซีโดยเฉล่ีย มีอายุใชง้าน

ภายใน 1 ปีโดยเฉล่ีย มีความถ่ีมากกวา่ 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์คนัใหม่ ใช้ระยะเวลาภายใน 1 เดือนโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์คนั

ใหม่  มีงบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ระหวา่ง 400,001-

600,000 บาท มีตวัเองและใช้ประสบการณ์ของตวัเองตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนั

ใหม่  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ อตัราการประหยดันํ้ ามนั ราคาท่ีถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออ่ืน 

ท่ีตั้งตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ท่ีมีระบบคมนาคม

เดินทางโดยสะดวก และขอ้เสนอดา้นเงินดาวน์และอตัราดอกเบ้ียพิเศษ สําหรับตรา

สินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์กบัตราสินคา้มีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ และในดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้กบัการคิดถึงและเลือกพิจารณาก่อนรถยนตต์ราอ่ืน โดยการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ Eco Car ให้ความสําคญักับการช่วยประหยดันํ้ ามนัและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ 

เพศและสถานภาพสมรส และทุกพฤติกรรมการซ้ือและใช้รถยนต์มีผลกับการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุกส่วน

ประสมทางการตลาดและตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือดงักล่าว 
 

คําสําคัญ: รถยนตป์ระหยดัพลงังาน, การตดัสินใจซ้ือ 

    ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study relationship among variables and 

decision making of consumers in Bangkok in buying Eco Car by using 

questionnaire to collect data from 400 samples and using various statistics to 

analyze the data – percentage, mean, standard deviation, t-test, F-Test, and  MRA. 

Results of the study show most of samples are male; have age range of 31-

40 years, educational background higher than bachelor’s degree, a current career as 

private firm employee, and average monthly income in range of 20,001-30,000 baht.  

Most of them are single and have various car buying and usage behavior, including 

safety as main reason, Toyota as their preferable brand, one item with engine size in 

range of 1,500-2,000 c.c. in average and usage life within one year in average as 

their usage.  They will buy new car in range between five till seven years in average 
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and consume consideration duration within one month in average to make decision. 

Their acceptable budget is in range of 400,001-600,000 baht. Themselves and their 

own experience will influence their buying decision. 

For marketing mix, the samples focus on capacity of engine, fuel-saving, 

cheaper price in comparison, location of representatives and service centers 

dispersing in many points where transportation system is good, and special down 

payment and interest rates.  For brand, they focus on fame for image and on prior 

consideration for loyalty.  Moreover, they focus on green vehicle as their decision 

factor. 

Most of demographic factors, excluding gender and marital status and all 

behavior factors affect their buying decision while all factors of marketing mix and 

brand have relationship with the decision. 

KEY WORDS:  ECO CAR, DECISION MAKING 

บทนํา 

รถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีมีความสําคญั และจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษย ์ ส่งผลทาํให้เกิดความตอ้งการรถยนต์ในประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมยาน

ยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

สถานการณ์ราคานํ้ ามนัดิบของตลาดโลกมีระดบัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผล

ทาํให้ราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีจาํหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลกปรับตวัเพิ่มข้ึน รวมถึง

อตัราการใช้รถยนตท่ี์เพิ่มสูงข้ึนยงัส่งผลทาํให้เกิดปริมาณมลพิษท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ

ก๊าซพิษท่ีเป็นหน่ึงในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน จึงมีการ

คิดค้นหากลไกบรรเทาผลกระทบ รวมทั้ งการแสวงหาทางเลือกใหม่ทั้ งในด้าน

พลงังานและยานยนต ์Eco Car จึงเป็นผลิตภณัฑ์ยานยนตใ์หม่ท่ีจุดแข็งจากประโยชน์

ต่างๆ ในการใชง้าน ไดแ้ก่ การประหยดันํ้ ามนั การช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม การมีความ

ปลอดภยัชั้นนาํ  
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ผูว้ิจ ัยเข้าใจถึงความสําคัญในส่วนน้ี จึงเลือกทาํการศึกษาผลของความ

แตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนตท่ี์มี

ต่อการตดัสินใจซ้ือ Eco Car ร่วมกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ 

Eco Car ซ่ึงประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาด และตราสินคา้ ทั้งในด้าน

ภาพลกัษณ์และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีกบัการตดัสินใจซ้ือ Eco Car โดยคาดหวงั

วา่จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์และรถยนต ์Eco Car 

ในการประยุกตใ์ช้กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และใช้เป็นโครงการนาํร่องสําหรับ

การศึกษาในอนาคตได ้     

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาถึงตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํใหไ้ดผ้ลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์   

โดยเฉพาะตลาดรถยนต ์Eco Car ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมสูงข้ึน เพื่อประยกุตใ์ช้

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด       

3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐาน  เพื่อสามารถนาํใชเ้ป็นโครงการนาํร่องสาํหรับ

การศึกษาในอนาคตได ้               

กรอบแนวคิด 
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           ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ     อาย ุ    ระดบัการศึกษา     อาชีพ     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

สถานภาพสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือและใช้รถยนต์ 

เหตุผลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ/ ใชร้ถยนต ์  

ตราหรือยี่หอ้รถยนตท่ี์นิยมใชห้รือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

จาํนวนรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   

ขนาดเคร่ืองยนตโ์ดยเฉล่ียท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   

อายโุดยเฉล่ียของรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นั

ใหม่   

แหล่งขอ้มลูสาํคญัท่ีสุดท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

 

การตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์ Eco Car  

ของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ ์    ดา้นราคา     ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตราสินค้า 
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้    ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  
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2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั     

3. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

กาญจนา  ชีวะพานิชและธนภทัร ธีรศรัณยานนท ์ (2555) Eco Car หมายถึง 

รถยนต์ประหยดัพลงังานและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม โดยมีลกัษณะเหมือนรถยนต์

ทัว่ไปแต่ส่วนประกอบต่างๆ ขนาดท่ีเล็กลง ไดแ้ก่ ขนาดตวัรถท่ีเล็กและเบาลง ขนาด

เคร่ืองยนตเ์ล็กลง ส่งผลทาํใหใ้ชน้ํ้ามนัและปล่อยไอเสียนอ้ยลง ทั้งน้ี Eco ยอ่มาจากคาํ

ว่า Economic ซ่ึงแปลว่าการประหยดั จากความกะทดัรัดทั้งขนาดและปริมาณ

พลงังานท่ีใช ้หรือยอ่มาจาก Ecology Car ซ่ึงแปลวา่รถยนตรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือ

ว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุงและความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วน

ประสมทางการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s 

ระเบียบวธีิวจัิย 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และนาํเสนอเชิง

พรรณนา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มี

รถยนต์ประเภท ยี่ห้อหรือรุ่นใดก็ได้อย่างน้อย 1 คันไว้ใช้งาน และอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 ตวัอย่าง โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายในพื้นท่ี

ศึกษาตามความสะดวกแบบบังเอิญในย่านการค้าและธุรกิจของ 5 เขตใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  เขตบางรัก 32 ตวัอยา่ง เขตสาทร 59 ตวัอยา่ง เขตลาดพร้าว  

83 ตวัอยา่ง เขตบางกะปิ 101 ตวัอยา่ง และเขตจตุจกัร 110 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test      F – Test โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามวิธีของ 

Scheffe และ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.7 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 

ร้อยละ 44.9 มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 52.7 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน   ร้อยละ 56.4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท  ร้อย

ละ 55.1 และมีสถานภาพโสด  ร้อยละ 79.7  

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนต์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนต์เพราะ

ความปลอดภยัในการเดินทาง ร้อยละ 22.1 นิยมใชย้ี่ห้อโตโยตา้มากท่ีสุด ร้อยละ 33.5 

ใชง้าน 1 คนั ร้อยละ 53.2 ใชง้านขนาดเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1,500-2,000 ซีซีโดยเฉล่ีย 

ร้อยละ 43.4 มีอายุใชง้านภายใน 1 ปีโดยเฉล่ีย ร้อยละ 42.3 มีความถ่ีมากกวา่ 5 ปีแต่

ไม่เกิน 7 ปีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์คนัใหม่ ร้อยละ 36.9 ใช้ระยะเวลา

ภายใน 1 เดือนโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์คนัใหม่  ร้อยละ 32.5 มี

งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ระหวา่ง 400,001-600,000 

บาท ร้อยละ 40.5 มีบุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนั
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ใหม่ คือ ตวัเอง ร้อยละ 65.2 และใช้แหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีสุดจากประสบการณ์ของ

ตวัเองในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่ ร้อยละ 63.4 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

ผลิตภณัฑ์กบัสมรรถนะของเคร่ืองยนต์และอตัราการประหยดันํ้ ามนั ราคากบัราคาท่ี

ถูกกว่ารถยนตย์ี่ห้ออ่ืนในขนาดเคร่ืองยนตท่ี์ใกลเ้คียงกนั ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบั

ท่ีตั้งตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ท่ีมีระบบคมนาคม

เดินทางโดยสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาดกบัข้อเสนอด้านเงินดาวน์และ

อตัราดอกเบ้ียพิเศษ  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับตราสินค้าที่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัตราสินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์ กบัตราสินคา้มี

ช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ และในด้านความภกัดีต่อตราสินคา้กับการคิดถึงและเลือก

พิจารณาก่อนรถยนตต์ราอ่ืน  

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนต์ Eco Car 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco Car 

ดา้นการช่วยประหยดันํ้ามนัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร แต่เพศและสถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทุกพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ทุกส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตราสินคา้ทั้ง 2 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco Car ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (MRA) 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 

ized 
t Sig.* Collinearity Statistics 
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Coefficients 

เบตา้ 
Std. 

Error 
เบตา้ Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -2.979 0.924   -3.224 0.001     

ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.310 0.091 -0.274 -3.422 0.001 0.222 4.510 

ดา้นราคา 0.298 0.069 0.272 4.305 0.000 0.355 2.814 

ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย 

0.403 0.073 0.428 5.493 0.000 0.234 4.275 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

0.225 0.050 0.273 4.498 0.000 0.385 2.599 

ดา้น

ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ 

0.380 0.036 0.525 10.442 0.000 0.561 1.783 

ดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้ 

0.411 0.049 0.335 8.413 0.000 0.898 1.114 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติ นยัสาํคญั ผลลพัธ ์

1.
 ล

กษ
ณ

ะ

ป
ระ

ชา
กร

ศา

ส
ตร์

 เพศ t 0.619 ปฏิเสธ 

อาย ุ F 0.000 ยอมรับ 
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ระดบัการศึกษา F 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F 0.000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส    F 0.086 ปฏิเสธ 

2.
 พ

ฤติ
กร

รม
กา

รเ
ลือ

กซื้
อแ

ละ
ใช

ร้ถ
ยน

ต ์

เหตุผลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ/ ใชร้ถยนต ์  F 0.000 ยอมรับ 

ตราหรือยีห่อ้รถยนตท่ี์นิยมใชห้รือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั F 0.000 ยอมรับ 

จาํนวนรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   F 0.000 ยอมรับ 

ขนาดเคร่ืองยนตโ์ดยเฉล่ียท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   F 0.000 ยอมรับ 

อายโุดยเฉล่ียของรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   F 0.000 ยอมรับ 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นั

ใหม่   
F 0.000 ยอมรับ 

แหล่งขอ้มลูสาํคญัท่ีสุดท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

3.
 ส่

วน
ป

ระ
ส

มท
าง

กา
รต

ลา
ด 

   

  ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.001 ยอมรับ 

  ดา้นราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.000 ยอมรับ 

4.
 ต

รา
สิ

น
คา้

 

  ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งผลการศึกษาต่าง ไดแ้ก่ ศิลพงศ ์สุภา

ภรณ์ (2548) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการซ้ือรถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ด้วยตนเอง โดยนิยมเลือกยี่ห้อโตโยตา้ จกัรพล ภสัสร (2549) ท่ีพบว่ากลุ่ม
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ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑก์บัดา้นภาพลกัษณ์ช่ือเสียง สมรรถนะ และ

อตัราการส้ินเปลืองนํ้ ามนั ปัจจยัราคาดา้นราคาท่ีสมเหตุสมผลคุม้ค่ากบัการใช้งาน 

ปัจจยัการจดัจาํหน่ายกบัศูนยบ์ริการมีจาํนวนมากกระจายครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี และ

ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ศิลพงศ ์สุภาภรณ์ (2548) ท่ีพบวา่อายุ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน อาชีพ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และตราสินคา้มี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล กรณีศึกษา: โตโยตา้ กบั ฮอนดา้  และ

จกัรพล ภสัสร (2549) ท่ีพบว่าอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1.1 ด้านผลติภัณฑ์ Eco Car 

1. ผูผ้ลิตรถยนต์ Eco Car ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นสมรรถนะของ

เคร่ืองยนต์มาเป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมดา้นความปลอดภยัท่ีผูบ้ริโภค และ

ผูใ้ชง้านท่ีใหค้วามสาํคญัมาเป็นอนัดบัแรก 

2. ผูผ้ลิตรถยนต์ Eco Car ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการประหยดั

นํ้ ามนั เน่ืองจากการเป็นคุณลักษณ์สําคญัของ Eco Car หรือรถยนต์ขนาดเล็กท่ี

ประหยดันํ้ามนั 

3. ผูผ้ลิตรถยนต์ Eco Car ไม่ควรมองขา้มเร่ืองของโครงสร้างและตวัถงัรถ 

ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของปัจจยัดา้นความปลอดภยัเช่นกนั ถึงแม ้Eco Car จะ

เป็นรถขนาดเล็ก แต่ยอ่มยงัคงมีความแข็งแกร่งและคงทนตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์

ประเภทยานพาหนะ  

1.2 ด้านราคา 

1.ผูผ้ลิตและตวัแทนจาํหน่ายควรตอ้งใหค้วามสาํคญั กบัราคาท่ีถูกกวา่รถยนต์

ยี่ห้ออ่ืนในขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีใกล้เคียงกนัในเชิงเปรียบเทียบ เน่ืองจากรถยนต์เป็น
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ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงท่ีตอ้งการการตดัสินใจซ้ือท่ีรอบครอบ ซ่ึงระดบัราคาท่ีแตกต่าง

กนัยอ่มเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคนาํมาเปรียบเทียบกนัทั้งดา้นความคุม้ค่าและดา้นราคากบั

รถยนตย์ี่ห้ออ่ืน อย่างไรก็ตาม Eco Car ถือวา่เป็นรถยนตท่ี์ดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสังคมในอนาคต แต่เป็นไปในทางปฏิบติัไดย้ากท่ีสามารถผลิตให้มีคุณภาพสูงแต่

มีตน้ทุนตํ่า จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายส่วน โดยเฉพาะ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ผูผ้ลิต และตวัแทนจาํหน่าย ยงัมีโอกาสในการกาํหนดราคาท่ีสูงข้ึนไดใ้ห้มี

ความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของ Eco Car หากสามารถพิสูจน์ให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดว้่า 

Eco Car เป็นรถยนตท่ี์สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าจริง  

1.3 ด้านสถานทีแ่ละช่องทางจัดจําหน่ายและศูนย์บริการ 

1. ตวัแทนจาํหน่าย   และศูนยบ์ริการ ควรให้ความสําคญักบัจาํนวนหน่วย

ใหบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ  

2. สอดคลอ้งกบัในส่วนท่ี 1 จาํนวนหน่วยให้บริการท่ีเพียงพอยงัส่งเสริมการ

กระจายให้ครบทุกมุมหรือพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร โดยทาํเลท่ีตั้ งต่างๆ ต้องมี

เส้นทางและระบบคมนาคมท่ีสะดวกท่ีช่วยส่งเสริมการบริการท่ีดีได ้

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.ควรส่งเสริมการตลาดโดยมอบขอ้เสนอดา้นเงินดาวน์ท่ีดึงดูดใจและช่วย

กระตุม้การตดัสินใจใหง่้ายข้ึน 

2. ควรพิจารณาดา้นการให้อตัราดอกเบ้ียท่ีพิเศษกวา่ผูใ้ห้บริการอ่ืน  

3.ควรใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการหลงัการขายโดยเฉพาะดา้นการ

รับประกนั  

1.5 ด้านตราสินค้า 

ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นระยะ เน่ืองจากผูบ้ริโภค

มุ่งเน้นการประหยดันํ้ ามนัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมสําหรับรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี 

เพื่อส่งเสริมความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของตราสินคา้ได้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 

นอกจากการเพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีจากความประทบัใจท่ีไดรั้บจากประสบการณ์การใช้
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งานและใชบ้ริการสาํหรับลูกคา้เดิม เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้แลว้

มกัคิดถึงและเลือกพิจารณาก่อนรถยนตต์ราอ่ืน โดยกลบัมาซ้ือซํ้ าหรือแนะนาํบุคคล

รอบขา้งต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น 

บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัของบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ Eco Car แตกต่างกนั

หรือไม่ และอยา่งไร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมหลากหลายดา้นมากข้ึน  

2. ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคู่กันในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างและ/ หรือผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย Eco Car 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงคุณภาพสําหรับการเปรียบเทียบและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัของ

ขอ้มูล  

3. ควรขยายขอบเขตด้านพื้นท่ีใช้ศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึน ได้แก่ เมือง

ใหญ่ในภาคต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผู ้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  

4. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อปรับขอ้มูลให้

มีความทนัสมยัตรงสถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุด

และอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ย 

 

เอกสารอ้างองิ 

กาญจนา  ชีวะพานิชและธนภทัร ธีรศรัณยานนท.์ Eco Car. รายงานคณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555 

กมลเนตร อยูค่งพนั. “การรับรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการตัดสินใจถือบัตรเดบิต

บัตรเครดิตและบัตรเอทเีอม็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการโฆษณา, ภาควชิาการประชาสัมพนัธ์,  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2543 
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เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้

โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง.” 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2548 

เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

แครียา่ ภู่พฒัน์. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์โตโยต้า นิว วอีอส 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด), 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

จกัรพล ภสัสร. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา: บริษัทฟอร์ด.” รายงานการศึกษาอิสระ,  

 คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความการศึกษาต่อเน่ือง, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2549 

ฉตัยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550 

ชนชญาน์ จนัทร์ธิวตัรกุล. “รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์  

 นศ.ม.(การโฆษณา), บณัฑิตวทิยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542 

ณฏัฐ ์ภูริพฒัน์สิริ. ความรู้เบือ้งต้นด้านประชากรศาสตร์. เอกสารประกอบการเรียน, 

บดัด้ีติวเตอร์, 2555 

ธารา   ธิยะภูมิ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 
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ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ. “สร้างตราสินค้ามีประโยชน์มากน้อยเพยีงใด.” คอลมัน์คล่ืน

ความคิด, มติชนรายวนัประจาํวนัท่ี 07 มิถุนายน 2548 ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 9950 

นพดล ภูเกา้ลว้น. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง

จังหวดักระบี่.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2553 

นฤมล นนัทรัตนสกุล. “ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรถยนต์ทีม่ีอิทธิพลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิในเขตจังหวดัปทุมธานี.” 

วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2550 

นิตยา วงศสุ์ทธิเลิศ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders - Weekend 

Program) รุ่นท่ี 1, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

นุชนาฏ สุทธิลกัษณ์. ความหมายของการตลาด. ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้, สาํนกับริการ

ขอ้มูลและสารสนเทศ, 2553  

บุปผา ลาภะวฒันาพนัธ์. “บทบาทและความสําคัญของตราสินค้า.” บทความ, วารสาร

สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2555 
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