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แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
THE MOTIVATION THAT AFFECTING THE DECISION TO BUY ECO CAR TO 

THE FIRST CAR PROJECT OF CUSTOMERS IN BANGKOK 
นิพนธ์ สิรินวฒันานุกลู1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

                                       ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า อิสระ  คือ (1 )  เพื่ อ ศึกษาปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรก
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน (2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (3) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ ต่อโครงการรถคันแรกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด และความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์ควรให้ความส าคญัในการพฒันาคุณภาพใน
ดา้นการบริการของศูนยบ์ริการใหมี้มาตรฐานและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีดีข้ึน เพื่อเพิ่ม 
ทศันิคติและประสบการณ์ในด้านบวก เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค และในดา้นการส่งเสริมทางการตลากท าให้เกิดความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ ให้เกิด
การบอกต่อ และใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือซ ้ า  
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การตดัสินใจ, รถยนตอี์โคคาร์ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต   
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ABSTRACT 
 The purpose of the independent study ( 1 ) to investigate demographic factors that 
influence the decision to buy Ecocar to the first car project of customers in Bangkok The 
factors studied were sex, age, education, personal status, occupation , and income. ( 2 ) to 
study the marketing mix factors that influence the decision to  buy Ecocar to the first car 
project of customers in Bangkok The factors studied include the product , price, place  and 
Promotion. (3) To identify factors motivated incentive to buy Ecocar to the first car project of 
customers in Bangkok. 
 The results showed that the the marketing promotion and demand for novelty the 
factors that influence the decision to buy Ecocar to the first car project of customers in 
Bangkok. The car business entrepreneurs should focus on improving the quality of service in 
terms of service standards and to have the confidence of the consumer, the better to add new 
motto scenery and experience the positive side. To meet the needs and preferences of 
consumers. And promoting  for brand loyalty loyal to the brand. The word of mouth and 
repeat purchases. 
KEYWORDS : MOTIVATION, DECISION, ECOCAR 
 
บทน า 
 มลพิษทางอากาศคือภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณท่ีสูงกวา่ระดบัปกติเป็น
เวลานาน ท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหมป่้า ก๊าซธรรมชาติ
อากาศเสียท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติเป็นอนัตรายต่อมนุษยน์อ้ยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยูไ่กลและ
ปริมาณท่ีเขา้สู่สภาพแวดลอ้มของมนุษยแ์ละสัตวมี์น้อย กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์จากโรงงานอุตสาหกรรม จากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ดา้นการเกษตร จากการระเหย ของก๊าซบางชนิด ซ่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นตน้  
 รถยนต ์Eco Car หรือ Ecology Car คือรถท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนของ
ประเทศไทยไดใ้ชข้อ้ก าหนดตามมาตรฐานของยุโรป ทั้งในส่วนของ Euro4  ซ่ึงกล่าวถึงเร่ือง
มลพิษ และ UNECE94-95  ท่ีกล่าวถึงเร่ืองความปลอดภยั  นอกจากน้ียงัมีในส่วนของ Global 
Standard Eco Car  ท่ีก าหนดในเร่ืองของอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัต่อลิตร รถยนตอี์โคคาร์นั้น
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ตอ้งผา่นการทดสอบคุณสมบติัมาตรฐานสากล (ECO Technology) ดงัน้ี ในดา้นความประหยดั
น ้ ามนั จะตอ้งมีอตัราการการบริโภคเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/100 กม. หรือ น ้ ามนั 1 ลิตรวิ่งได้
ระยะทาง 20 กม.  ในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน Euro 4 คือ มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่า 120 กรัม/ระยะทาง 1 กม.   ในดา้นความปลอดภยั ตอ้งได้รับ
มาตรฐานความปลอดภยัของยุโรป (UNECE 94 และ 95) ซ่ึงเป็นมาตรฐานความปลอดภยัจาก
การชนดา้นหนา้และดา้นขา้ง ในดา้นความคล่องตวั รถยนต ์Eco Car จดัอยูใ่นรถยนตป์ระเภท 
Sub B-Segment หรือรถยนตข์นาดเล็กท่ีมีความจุกระบอกสูบ 1,000 – 1,300 ซีซี รถอีโคคาร์  
จะมีขนาดตวัถงัเล็กลง มีน ้ าหนกัท่ีเบาลง ส่งผลให้เป็นรถท่ีประหยดัน ้ ามนั ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซดท่ี์นอ้ยลงประมาณ 20-30% เม่ือเทียบกบัรถยนตป์กติทัว่ไป 
 ส าหรับในปี 2554 ประเทศไทยนั้นภาครัฐไดมี้นโยบายโครงการรถคนัแรกท่ีคืนภาษี
ส าหรับรถยนตค์นัแรกไม่เกิน 1 แสนบาท ท าให้เกิดแรงจูงใจและกระตุน้การใชสิ้ทธ์ิในการซ้ือ
รถยนต์คนัแรก แรงจูงใจท่ีมาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคา 
ทางดา้นการบริการหลงัการขาย ทางดา้นโปรโมชัน่ หรือ แรงจูงใจท่ีมาจากความกา้วหนา้ทาง
หน้าท่ีการงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บมากข้ึนท าให้ใช้เหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ หรือ 
การตดัสินในด้านของอารมณ์ท่ีตดัสินจากรูปลกัษณ์หรือแบรนด์ของรถยนต์ การแข่งขนัใน
ตลาดรถยนตรุ์นแรงข้ึนเร่ือยๆถึงแมว้า่โครงการรถคนัแรกจะหมดไปแลว้ แต่ยอดขายรถยนต ์
อีโคคาร์จากค่ายต่างยงัพุ่งสูงข้ึนจนมียอดจองขา้มปี ซ่ึง ( อา้งอิงจาก http://www.acnews.net) 
การด าเนินนโยบายรถคนัแรก  ย่อมได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองอยา่งมากโดยนางสาวสุทธาภา  อมรววิฒัน์   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ และหวัหนา้ศูนยว์ิจยั
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  ยอมรับวา่ ผลกระทบจากนโยบายรถ
คนัแรก อาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างการผลิตและส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศไทยในระยะยาว  โดยในช่วงท่ีผ่านมา การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก
และขายในประเทศจะมีสัดส่วนเท่ากนัท่ีประมาณ 50%  แต่หลงัจากท่ีมีนโยบายรถคนัแรก  ท า
ใหส้ัดส่วนการผลิตรถเพื่อขายในประเทศ เพิ่มข้ึนมากเป็น57% ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก ลดลง
เหลือประมาณ 43%   และการผลิตรถยนต์อีโคคาร์เติบโตข้ึนมาแทนรถยนต์นัง่ขนาด 1500-
1800 ซีซี   ท าให้ค่ายรถต่างๆหนัมาผลิตรถยนตเ์พื่อขายในประเทศเป็นหลกั ดงันั้นภาครัฐควร
ก าหนดนโยบายในเร่ืองน้ีใหช้ดัเจนวา่  จะวางต าแหน่งของภาคการผลิตรถยนตข์องไทยจะเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตอีโคคาร์อยา่งเดียวหรือจะรักษาการส่งออกรถยนตข์นาด 1500-1800 ซีซี   ท่ี
มีความตอ้งการมากในตลาดโลก 
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 จากการศึกษาค้นควา้จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ จากประชาชนนั้นมาจากปัจจยัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในดา้นของราคา ความคุม้ค่า
ของสินคา้ โปรโมชัน่ต่างๆ ทศันคติจากผูบ้ริโภค นโยบายจากรัฐบาลท่ีส่งเสริมกระตุน้การใช้
จ่ายของประชาชน ระดบัรายไดข้องประชาชน ลว้นมีส่วนต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อสินคา้  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์  
ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์อีโค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาปัจจยักลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

Eco Car ดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  
 3. ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ มีดงัน้ี ความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยัและมัน่คง 
ความผกูพนัหรือการยอมรับ ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่และความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง
ท่ีมีผล่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การวิจยัน้ีท าให้ทราบวา่ปัจจยัทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การวจิยัน้ีท าใหท้ราบวา่ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. การวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือก ซ้ือรถยนต์ อีโคคา ร์ต่อโครงการรถคันแรกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา  4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ   6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์  2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจยัแรงจูงใจ 
1.  ความตอ้งการทางร่างกาย 
2.  ความปลอดภยัและมัน่คง 
3.  ความผกูพนัหรือการยอมรับ 
4.  ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ 
5.  ความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง 

   การตดัสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์อโีค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรก
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้
อธิบาย โดยผูว้จิยัน าเสนอ ตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
  2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
  3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
  4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัรถยนตอี์โคคาร์กบัโครงการรถคนัแรก 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผดุงศิลป์ แสงเพชร (2545) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้และศึกษาปัญหาในการใชร้ถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคลประเภทขับเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่าผูซ้ื้อทุกกลุ่มอาชีพต่างก็ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 
รวมไปถึงผูซ้ื้อทุกกลุ่มระดบัรายไดต่้างก็ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด
เช่นกนั ซ่ึงปัจจยัการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ได้แก่โครงสร้างและสมรรถนะ ส่วนประกอบ
ภายในตวัรถ ส่วนประกอบภายนอกตวัรถ ปัจจยัการตลาดดา้นราคา ได้แก่ ราคาอะไหล่
ค่าบริการหลงัการขายถูก ราคารถยนตถู์กส่วนลดเงินสด ปัจจยัดา้นการตลาดช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของศูนย์บริการ จ านวนศูนย์บริการ การให้บริการของ
ศูนยบ์ริการ ส่วนปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่การส่งเสริมการขาย, การ
โฆษณา ส่วนปัญหาท่ีผูซ้ื้อประสบไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์คือการส้ินเปลืองน ้ ามนั ดา้นราคา
คืออะไหล่ราคาแพง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ บริษทัตวัแทนจ าหน่ายตั้งอยู่ในท าเล
ไม่สะดวกและดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ บริษทัไม่ใหข้่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 พิพฒัน์ เศรษฐปิยานนท ์(2546: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี รถบรรทุกเป็น
ยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับบรรทุกส่ิงของต่าง ๆ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงไดรั้บความนิยม
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยปัจจุบนัมีรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนภายใต ้พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
ปี 2544 เป็นจ านวนถึงแปดแสนกวา่คนั โดยเฉพาะในปี 2545 มียอดจ าหน่ายรถบรรทุกถึง 
8,646 คนั โดยในจ านวนน้ีเป็นรถบรรทุกขนาดกลางร้อยละ 60 และเน่ืองจากรถบรรทุก
ขนาดกลางเป็นรถท่ีมีความคล่องตวัและเหมาะสมกบัการใชง้านโดยเฉพาะในต่างจงัหวดั 
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 พรทิวา ทรัพย์เกษตริน (2546) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ
รถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูซ้ื้อรถยนตบ์รรทุกขนาด
เล็กในจังหวดัเชียงใหม่จัดอันดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กโดยเรียงล าดบัตามความส าคญั 5 อนัดบัแรก ด้าน
อะไหล่รถ คือ หาอะไหล่ไดง่้าย ดา้นความปลอดภยั คือ ระบบเบรก ดา้นการประหยดั คือ 
ประหยดัน ้ ามนั ดา้นการรับประกนั คือ เง่ือนไขการรับประกนั ดา้นประโยชน์ใช้สอย คือ 
ใชง้านไดส้ารพดัประโยชน์ นอกจากน้ีการตดัสินใจซ้ือรถจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง โดยมี
เหตุผลในการซ้ือรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กเน่ืองจากให้ประโยชน์ใชส้อยไดม้ากกวา่รถยนต์
นัง่ส่วนบุคคล สามารถบรรทุกไดท้ั้งคนและส่ิงของไดม้ากกวา่ และถา้มีโอกาสซ้ือรถยนต์
คร้ังต่อไปผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เพื่อตอ้งการแสดงถึง
ฐานะหรือเพื่อความสะดวกสบายท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 ชาญชัย สุขส ารวม  (2550) ท าการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตมื์อสอง : กรณีศึกษาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้ 
2) ศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ 3) เปรียบเทียบระดบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบ
ระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ จ  าแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตมื์อสองและ 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี จ านวน 390 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ χ2 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวิธีการซ้ือ
รถยนต์โดยช าระเป็นเงินสด และมีการตดัสินใจซ้ือรถยนต์เพราะดอกเบ้ียต ่า เหตุผลท่ีซ้ือ
รถยนตเ์พราะความสะดวกสบาย ชนิดซีซีรถยนตท่ี์ซ้ือ 1500 – 2000 ซีซี ยี่ห้อท่ีลูกคา้ส่วน
ใหญ่ตอ้งการซ้ือคือ โตโยตา้ แหล่งขอ้มูลในการซ้ือรถยนต์มือสอง ไดม้าจากการโฆษณา
ทางโทรทศัน์ และการใหบ้ริการหลงัการขายจากศูนยบ์ริการ รวมทั้งการมีบริการดี รวดเร็ว 
และปัจจยัแวดลอ้มในการซ้ือคือ ผูป้กครอง/ญาติ 
 2. ลูกคา้มีการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง โดยพิจารณาจาก ดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 3. ลูกคา้ท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง โดย
พิจารณาจาก ดา้นของราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4. ลูกคา้ท่ีมีวิธีการซ้ือรถยนตแ์ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อ
สองโดยพิจารณาจาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 5. การศึกษาของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัยี่ห้อท่ีต้องการซ้ือ รายได้ของลูกคา้มี
ความสัมพนัธ์กับเหตุผลท่ีซ้ือรถยนต์ และภูมิล าเนาของลูกค้ามีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ชนิดซีซีรถยนต์ท่ีซ้ือ และแหล่งขอ้มูลในการซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 สัจนันท์  สันธิ (2550) ท าการศึกษาปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ถึงปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดั
พะเยา กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ท่ีซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัโตโยตา้ ฮอนดา้ นิสสัน อีซูซุ มิตซูบิชิ 
เชฟโรเลต จ านวน 200 ราย การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาโดยใช้ค่าสถิติ
ของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
ขา้ราชการเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ส่วน
ใหญ่เคยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ยี่ห้อรถท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ ฮอนดา้ รถยนต์ท่ี
ใชก้ารหนา้น้ีคือ นิสสัน สาเหตุการเปล่ียนรถยนต ์คือ คุณภาพสินคา้ ปัจจยัในการพิจารณา
เลือกซ้ือรถยนต์ของประชาชนด้านผลิตภนัฑ์ ไดแ้ก่ อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง การ
ประหยดัน ้ ามัน ความปลอดภัย อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย รูปร่าง การ
ออกแบบรูปลกัษณ์ภายใน/ภายนอกและสี ดา้นบริการก่อนการขาย ไดแ้ก่ ความสะดวกใน
การติดต่อพนักงาน ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน ระยะเวลาการส่งมอบ
รถยนต์ ด้านบริการหลงัการขาย ได้แก่ การรับประกนั ความรวดเร็วในการซ่อม ความ
ซ่ือสัตยข์องพนักงาน ด้านราคา ไดแ้ก่ ราคารถยนต์ ราคาอะไหล่ จ านวนเงินดาวน์ ด้าน
สถานท่ี ไดแ้ก่ จ  านวนศูนยบ์ริการ และการกระจายการครอบคลุมพื้นท่ี โชวรู์มมีรถยนตใ์ห้
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เลือกหลายรุ่น หลายสี การดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของพนกังานขาย การแจกอุปกรณ์ของแถมต่างๆ การ
ลดราคาสินคา้ 
 โยษิตา เจนจิรวฒันา (2554) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นั
แรกตามนโยบายรัฐบาล ในจงัหวดัระยอง ปี 2554 มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยั
ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนัแรกตามนโยบาย
รัฐบาล เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนต์คนัแรกตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อศึกษานโยบายรถยนต์คนัแรกท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนัแรกตามนโยบายรัฐบาล ในจงัหวดัระยอง สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบ คือ Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 และ Pearson Correlation ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัแรกตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยอนัดบัแรกคือด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และดา้นสถานท่ี ตามล าดบั แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือจากนโยบายรถยนตค์นัแรกของ
รัฐบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยอนัดบัแรกคือ การคืนเงินภาษี รองลงมาคือ ส่งเสริมให้
ใช้รถประหยดัน ้ ามนั การช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์ และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
ตามล าดบั การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัแรกตามนโยบายรัฐบาล อยู่ในระดบัมาก โดย
อนัดบัแรกคือ มีความตอ้งการในการใช้รถ รองลงมาคือ มีการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ มีการ
เปรียบเทียบขอ้มูลท าได ้เม่ือเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน และมีการคืนหาขอ้มูลเก่ียวกบัรถ เช่น ราคา 
รุ่น ตามล าดบั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีจะ
เป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ข้ึนไป ท่ีซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ โดยเลือกจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 10 เขต จาก 50 เขตในอตัราส่วน 5:1 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมเป็น
รายเดือน ตั้งแต่ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2557  
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก และค าถามเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ส่วน 
คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ซ่ึงมีลักษณะค าถามแบบ
เลือกตอบหลายตวัเลือก (Multiple-Choice Questions) 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง
ลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Scale)  มีจ  านวน 20 ขอ้ สามารถให้
ระดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงลกัษณะของ
ค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Scale) มีจ านวน 25 ขอ้ สามารถให้ระดบัความ
คิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถ
คนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วน
ส่วนประเมินค่า (Scale) มีจ านวน 5 ขอ้ สามารถให้ระดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 
ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 290 คนคิดเป็นร้อยละ 72.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มี
ช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.5 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 77.25 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.25 กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.75 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001- 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 77  
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 2. ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกท่ีติดตั้งมากบัตวัรถยนต์ในแต่ละรุ่น มีค่าเฉล่ีย 9.36 ทางดา้นราคา 
ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากราคาอุปกรณ์ของตกแต่งมีราคาไม่แพง 
มีค่าเฉล่ีย 9.38 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การ
ตกแต่งโชวรู์มและรองรับการใหบ้ริการต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 9.37 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การจดังานแสดงสินค้าตามสถานท่ีต่าง ๆเช่น 
Motor Show, Motor Expo มีค่าเฉล่ีย 9.44 
 3. ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญข องปัจจัยแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจยัดา้นปัจจยัแรงจูงใจของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
คน พบว่า ความตอ้งการทางร่างกาย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ เป็นรถยนต์
คนัแรกของตนเองท่ีใชสิ้ทธ์รถคนัแรก มีค่าเฉล่ีย 9.50 ความปลอดภยัและมัน่คง โดยปัจจยั
ท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีความน่าเช่ือถือในดา้นระบบรักษาความปลอดภยัท่ีติดมา
กบัรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย 9.44 ความผกูพนัหรือการยอมรับ โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
คือ เกิดการยอมรับจากส่ือทางโทรทศัน์หรือจากส่ืออินเทอร์เนต  มีค่าเฉล่ีย 9.51 ความ
ตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ส่ือน าเสนอมีความแปลก
ใหม่ดึงดูดใจ  มีค่าเฉล่ีย 9.52 และความต้องการได้รับการเสริมแรง โดยปัจจัยท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ เง่ือนไขในโครงการรถคนัแรกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ มีค่าเฉล่ีย 9.57 
 4. ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัปัจจยัดา้นการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุด คือ ซ้ือจากราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนด์อ่ืน มีค่าเฉล่ีย 9.39 ล าดบัท่ี 2 คือ ซ้ือ
โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 9.34 ล าดบัท่ี 3 คือ ซ้ือจากการบอกต่อ
ของบุคคลท่ีเราไดรู้้จกั มีค่าเฉล่ีย 9.28 ล าดบัท่ี 4 คือ ซ้ือโดยโอกาส เช่น นโยบายคืนภาษีรถ
คนัแรก มีค่าเฉล่ีย 9.21 และล าดบัสุดทา้ยคือ ซ้ือโดยความรู้สึกส่วนบุคคล เช่น คาดหวงัต่อ
แบรนดน้ี์ตอ้งดีกวา่แบรนดอ่ื์น มีค่าเฉล่ีย 9.21 
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สรุปผลการวจัิย 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Tolera
nce 

VIF 

ค่าคงท่ี 3.468 0.420  8.262 0.00    

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) -0.023 0.034 -0.043 -0.677 0.499 0.398 2.510 

ดา้นราคา (X2) -0.019 0.041 -0.030 -0.464 0.643 0.381 2.624 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 0.053 0.044 0.072 1.209 0.227 0.452 2.212 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.158 0.051 0.197 3.101 0.002 0.397 2.521 

ความตอ้งการทางร่างกาย (X5) 0.059 0.046 0.088 1.238 0.200 0.337 2.965 

ความปลอดภยัและมัน่คง (X6) 0.068 0.045 0.091 1.492 0.136 0.434 2.304 

ความผกูพนัหรือการยอมรับ (X7) -0.058 0.045 -0.077 -1.306 0.192 0.458 2.185 

ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ (X8) 0.341 0.054 0.363 6.303 0.000 0.481 2.077 

ความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง (X9) 0.061 0.046 0.059 1.315 0.189 0.796 1.256 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.614a 0.377 0.363 0.28555 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)  = 0. 614a แสดงวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์
ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง (เน่ืองจาก R มีค่า
มาก) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) =   0. 377 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 37.7 เปอร์เซ็นต ์ท่ี
เหลืออีก 62.3 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) 
เท่ากบั 0.28555 หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อ
โครงการรถคันแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน
เท่ากบั 0.28555 
 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ความตอ้งการทางร่างกาย มีค่า 
2.965 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่า 0.337 
ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multi collinearity 

 
ตัวแปรอสิระ สถิติค่าทีใ่ช้ 

 
ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.971 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.039 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.421 ปฏิเสธ 
สถานภาพสมรส F-Test 0.169 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.061 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.038 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.499 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา MRA 0.643 ปฏิเสธ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.227 ปฏิเสธ 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.002 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่3 ปัจจัยแรงจูงใจ 
ความตอ้งการทางร่างกาย MRA 0.200 ปฏิเสธ 
ความปลอดภยัและมัน่คง MRA 0.136 ปฏิเสธ 
ความผกูพนัหรือการยอมรับ MRA 0.192 ปฏิเสธ 
ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ MRA 0.000 ยอมรับ 
ความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง MRA 0.189 ปฏิเสธ 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวจิยัพบวา่ 
 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุและระดับการศึกษาเท่านั้น ท่ีมีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือรถยนต์อีโคคา ร์ ต่อโครงการรถคันแรกของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ
ทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้น
สถิติท่ี 0.05 
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ฐานเศรษฐกิจ, ส.ค. 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1

96728:2--17--12&catid=89:2009-02-08-11-24-05&Itemid=417 
บทวจิยัเศรษฐกิจ , ก.ย. 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N255500692 
ประชาชาติธุรกิจ, ก.ย. 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1378197169 
รถ“อีโคคาร์” (Eco Car) ยานยนตป์ระหยดัพลงังาน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม, พ.ย. 2553 
 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://data.thaiauto.or.th/IU3/index.php?option=com_flexicontent&view=item
 s&cid=41:2010-11-11-11-00-18&id=117:-eco-car-&Itemid=102 
Honda Thailand ต.ค. 2556 (Online) Available  
 http://www.honda.co.th 
Mitsubishi Motors ต.ค. 2556 (Online) Available 
 http://www.mitsubishi-motors.co.th 
Nissan motor, ต.ค. 2556 (Online) Available 
 http://www.nissan.co.th 
Suzuki Motors ต.ค. 2556 (Online) Available  
 http://www.suzuki.co.th 
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