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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้รถยนต์ Eco Car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณสมบัติพิเศษ และเพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายุ 21–30 ปี  มสีถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน  
มีรายได้ 30,001–40,000 บาท/ เดือน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4–6 คน 2) ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ค่านํ้ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 3,001–4,000 บาท/ เดือน ใช้รถยนต์ราคามากกว่า 
500,000 บาท ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และผอ่นชําระเงินรถยนต์เป็นระยะเวลา 4–6 ปี  
ใช้รถยนต์ Eco Car เป็นคันที ่1 ขับขี่ง่ายคล่องตัว มีขนาดเล็ก ช่วยประหยัดค่านํ้ามัน ใช้รถยนต์ 
โตโยต้า เพราะเป็นย่ีห้อเจ้าตลาด มีความน่าเช่ือถือสูง และใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 3) คุณสมบัติ
พิเศษของรถยนต์ Eco Car มีภาพรวมในระดับมากและรายด้านในระดับมากที่สุด 4) การตัดสินใจซือ้
รถยนต์ Eco Car มีภาพรวมในระดับมาก 5) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติพิเศษของ
รถยนต์ Eco Car โดยรวมและทุกด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study the features of Eco car that affects 
the decision to buy Eco car of consumers in Bangkok. Study the opinions of 
consumers in Bangkok on the features and the decision to buy an Eco car. The 
results of this research are as follows: 
 1) Most of the respondents are female aged from 21 to 30 years old who 
have single status and bachelor’s degree education. They work as private company 
employee with average monthly incomes between 30,001–40,000 baht and they 
have family members 4–6 people. 
 2) Respondents use the average monthly private car fuel cost from 3,001 to 
4,000 baht, use a car that is priced more than 500,000 baht. Self influences the 
purchasing decision and installment payment for cars within period of 4–6 years, 
using the Eco car as the first car, easy to drive, compact size, saving fuel 
consumption costs. They use Toyota cars because Toyota is the popular market 
brand with highly reliable and use it fluently. 
 3) The overview of Eco car special features is in high level and each feature 
in the highest level.  
 4) The overview of decision to buy an Eco car has a high level. 
 5) The hypothesis test found that the overall of special features of Eco car 
and in all aspects affects the purchasing decisions of consumers in Bangkok with 
statistical significance at the level of 0.05. 
 
Keywords: Car, Eco Car, Decision  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้เกียรติเป็น 
ที่ปรึกษาในการศึกษาคร้ังนี้ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนําต่าง ๆ ในการแก้ไขปรบัปรุงงานวิจัย ตลอดจน 
ความกรุณาของอาจารย์ในการดูแลสั่งสอนอบรมข้อคิด ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ครั้งน้ี ทําให้การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีความสมบูรณ ์
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ประจําวิชา 
และอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้ประสาทความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนให้คําแนะนํา  
และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกทา่นที่กรุณาให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาคร้ังนี้เป็นอย่างย่ิง  
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยอบรมเลี้ยงดู สนับสนุน ส่งเสริม
การศึกษา ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอมา รวมทั้งเพ่ือนทุกคน พ่ีน้องทุกท่าน ทีค่อยห่วงใย  
ให้กําลังใจ ให้คําปรึกษา เสนอแนวทางแก้ปัญหา และช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ที่ดีเสมอมา  
 คุณค่าและประโยชน์ของการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทกุท่านที่มีส่วนร่วมใน
การศึกษาคร้ังนี้ ขอบคุณครบั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 Eco Car (Economy Car) คือ รถยนต์ที่ถูกออกแบบให้มีต้นทุนการผลิตต่่าและผู้ขับขี่
รถยนต์น่ามาใช้ส่วนตัวเป็นหลักเนื่องจากเป็นรถยนต์ขนาดเล็ก น ่าหนักเบา และราคาขายต่่ากว่า
รถยนต์รุ่นอ่ืน ๆ กล่าวคือ รถอีโคคาร์มีลักษณะเหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ประหยัดน ่ามัน ขนาดตัวถัง 
และเครื่องยนต์เล็กลงท่าให้น ่าหนักรถอีโคคาร์เบาลงด้วยการใช้น ่ามันและปล่อยไอเสียน้อยลง
ประมาณครึ่งหนึ่งของรถยนต์ขนาดกลางทั่วไป โครงการรถยนต์อีโคคาร์เกิดขึ นประมาณปลายปี 2546
และน่ามาใช้ในเดือนมกราคม 2547 ปัจจุบันรถยนต์อีโคคาร์มาจากรถราคาประหยัด (Economy 
Car) เริ่มมาจากโครงการเอื ออาทรจนถูกน่ามาประยุกต์กับโครงการรถยนต์ประเภทใหม่ เพ่ือเป็น 
โปรดักส์แชมป์เปี้ยนคู่กับปิกอัพตามแผนยุทธศาสตร์ยานยนต์ไทยที่ตั งเป้าการผลิตรถ 1.8 ล้านคัน 
แล้วรถยนต์อีโคคาร์ปี 2553 เป็นรถยนต์ราคาประหยัดที่มีราคา 2.8–3.5 แสนบาท โดยสามารถ 
ผ่อนเดือนละ 4–5 พันบาทต่อเดือน เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ตั งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน  
กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันยานยนต์ร่วมดูแลโครงการอีโคคาร์และก่าหนดทิศทางทั งหมด  
เมื่อสถานการณ์ราคาน ่ามันปรับตัวสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ท่าให้หาพลังงานทดแทนมาใช้แทนน ่ามัน
เชื อเพลิงต่อมาได้มีเรื่องมลพิษต่่าเพ่ิมเข้ามา ดังนั น รถยนต์อีโคคาร์ต้องสามารถขับได้ไม่น้อยกว่า  
20 กิโลเมตรต่อลิตร และใช้พลังงานทดแทนอย่างเอทานอลได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ น 
จึงไม่มีการก่าหนดขนาดของเครื่องยนต์ท่าให้รถยนต์อีโคคาร์มีความหมาย Ecology Car แปลว่า  
รถประหยัดพลังงาน แล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตั งชื่อใหม่ว่า The Best Little 
Car เพ่ือไม่ให้ชื่อโครงการซ ่าซ้อน พร้อมก่าหนดกรอบรายละเอียดมากขึ นประกอบด้วยหลักส่าคัญ  
3 ด้าน คือ 1) ความคล่องตัวด้วยตัวถังขนาดไม่ใหญ่ ความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 เมตร และ
ความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ3.6 เมตร 2) ลดการใช้พลังงานเชื อเพลิงมากกว่าหรือเท่ากับ 5.6 ลิตร 
ต่อ 100 กิโลเมตร และ 3) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 4 ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ไอเสียระดับสูงสุดในยุโรป และมาตรฐานความปลอดภัย ECE ของยุโรป ซึ่งมีชื่อโครงการอย่างเป็น
ทางการเรียกว่าอีโคคาร์ที่ผลิตในประเทศไทยมีขนาดกะทัดรัด ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน
ประหยัดน ่ามัน รักษาสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป
แห่งสหประชาชาติ (UNECE) แล้ว ค่ายรถนิสสันเป็นค่ายบุกเบิกตลาดรถยนต์ Eco Car ในประเทศ
ไทยและอาจจะเป็นที่แรกในโลก 
 จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ 
ในประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย แม้กระทั่งวิถีการด่าเนินชีวิตของคนไทยหนึ่งในนั นก็คือ 
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เรื่องของค่าโดยสารการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีการปรับขึ นราคา 
ค่าโดยสารเพิ่มขึ นในทุก ๆ ปี รวมไปถึงประเด็นของรถแท๊กซี่ที่มีการไม่จอดรับผู้โดยสารหรือการโกง
ราคาค่ามิเตอร์ก็ตาม ท่าให้เริ่มมีคนไทยจ่านวนไม่น้อยเริ่มไม่พึงพอใจกับค่าโดยสารและบริการเหล่านี  
ประกอบกับโครงการคืนเงินภาษีส่าหรับรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายจึงท่าให้ผู้คนเหล่านี ตัดสินใจที่จะซื อรถยนต์มาใช้เพ่ืออ่านวยความสะดวก
ในการเดินทางและเมื่ออัตราการซื อรถยนต์ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มสูงขึ นในทุก ๆ ปี ส่งผลให้ระบบ 
การขนส่งและคมนาคมในตัวเมืองกรุงเทพมหานครไม่มีความคล่องตัว เต็มไปด้วยความแออัดและ 
การติดขัดในเรื่องของการจราจร ท่าให้เกิดความต้องการใช้น ่ามันในปริมาณท่ีสูงขึ นตามไปด้วย แต่
ด้วยราคาน ่ามันทีป่รับตัวสูงขึ นท่าให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่เป็นทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี รัฐบาลจึงมีแนวคิดท่ีจะลดการบริโภคน ่ามันใน 
ภาคขนส่ง นอกจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ลดการใช้พลังงานของโลกแล้วยังเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
สถานการณ์ราคาน ่ามันที่เพ่ิมสูงขึ นในแต่ละปี (ธีรพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2558) โตโยต้าใน
ประเทศไทยรายงานสถิติการขายรถยนต์ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาพบว่า ยอดขายมีอัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ น 13.3% (ยอดขาย 870,748 คัน) แบ่งเป็นรถยนต์นั่งเพ่ิมขึ น 23.5% (345,501 คัน) รถเพ่ือ 
การพาณิชย์เพ่ิมขึ น 7.4% (525,247 คัน) รถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลงเพ่ิมขึ น 7.7% 
(424,282 คัน) ส่วนแนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี พ.ศ. 2561 จีดีพีมีการเติบโตเพ่ิมขึ นที ่3.9% 
การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ท่าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันและการแนะน่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ มีส่วนในการกระตุ้นตลาดให้เติบโตได้แนวโน้มตลาดรถยนต์
โดยรวมในประเทศปี พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับ 900,000 คนั เพ่ิมขึ นจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 3.4% 
แบ่งเป็นรถยนต์นั่งเพ่ิมขึ น 1.9% (352,000 คัน) รถเพ่ือการพาณิชย์เพ่ิมขึ น 4.3% (548,000 คัน)  
รถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลงลดลง 0.1% (424,000 คัน) (“โตโยต้า ลั่นขอขาย 3 แสน
คัน”, 2561) ผู้บริโภคมีความสนใจรถยนต์อีโคคารเ์นื่องจากการประหยัดน ่ามัน ด้วยสถานการณ์ราคา
น ่ามันที่สูงขึ นท่าให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ นโดยการประหยัดน ่ามันต้องวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 
20 กม./ ลิตรและสภาพการจราจรบนท้องถนนด้วย ซึ่งประเด็นด้านการประหยัดน ่ามันนี จะช่วยให้
ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายการเติมน ่ามันในแต่ละครั งไปได้ จึงท่าให้บริษัทรถยนต์ได้น่ามาเป็นจุดขาย
ด้านการตลาดในการตัดสินใจซื อรถยนต์จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผู้ประกอบการได้รับ 
การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในโครงการรถยนต์อีโคคาร์จ่านวน 6 ราย ก่าลังการผลิตรวม 
685,000 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกไปจ่าหน่ายทั่วโลก (“ECO–Car รถประหยัด
พลังงาน”, 2553) 
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 จากข้อมูลการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื อรถยนต์ Eco Car  
พบว่า ผู้วิจัยประกอบไปด้วย เมวดี บุตรวงศ์นรา (2553) เน้นด้านส่วนประสมทางการตลาด  
นิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) เน้นลักษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ 
อ่านาจ พนาคุณากร (2554) เน้นที่ด้านส่วนประสมการตลาดและด้านปัจจัยแวดล้อมในการด่ารงชีวิต  
ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมสังคม จิตวิทยาบุคลิกภาพและความเป็นตัวปัจเจกชน ธีรพงศ์ เทพหัสดิน  
ณ อยุธยา (2558) และ จารุพันธ์ ยาชมภู (2559) เน้นไปที่ปัจจัยด้านบุคลากรและส่วนประสม
การตลาด รวมทั ง เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, คมกริช ศรีไพรงาม และลลิตภัทร สร้างถิ่น (2561) ปัจจัย 
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อของผู้บริโภค ได้แก่ สมรรถนะลักษณะเฉพาะ
พิเศษ ความเชื่อถือได้ ความสอดคล้องตามข้อที่ก่าหนด ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ 
ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05 คุณภาพของ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน คือ ลักษณะเฉพาะพิเศษ 
ความเชื่อถือได้ ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือ
ชื่อเสียง งานวิจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่ไดมุ้่งเน้นศึกษาไปทีส่่วนประสมการตลาดเป็นหลักคือกลยุทธ์ 4P’s 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทรถยนต์ทุกค่ายต่างนิยมน่ามาใช้กันเป็นส่วนมากและท่าให้ประสบ
ความส่าเร็จทางด้านยอดขายรถเพ่ิมมากขึ นในทุก ๆ ปี โดยที่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ด้วยเหตุนี เองจึงท่าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประเด็นทางช่องว่าง ดังนั น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว
เพราะในปัจจุบันรถยนต์ Eco Car แต่ละคันก็มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันเรื่องความประหยัดน ่ามัน 
การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยชั นน่า และความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งการศึกษาข้อมูลจาก
ประเด็นดังกล่าวนี จะช่วยน่ามาซึ่งการแก้ไขและปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ของ
ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ น ท่าให้สามารถก่าหนดมาตรฐานใหมแ่ละเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท่ัวไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อรถยนต์ 
Eco Car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณสมบัติพิเศษของ
รถยนต์ Eco Car 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจซื อรถยนต์ Eco Car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ผลของการวิจัยท่าให้บริษัทรถยนต์ อาทิเช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ซูซุกิ และ 
มิตซูบิชิ ทราบถึงข้อมูลเสียงตอบรับของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ 
Eco Car รวมถึงท่าให้โปรแกรมเมอร์สามารถน่าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ 
Eco Car ให้ดียิ่งขึ นต่อไปเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ และท่าให้คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์  
Eco Car เหล่านี ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 1.3.2 ผลการศึกษาค้นคว้าครั งนี สามารถเป็นแนวทางให้กับนักการตลาดและนักวางแผน
ของบริษัทรถยนต์ ด้านคุณสมบัติด้านความประหยัดน ่ามัน ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัยชั นน่า ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานของรถยนต์ Eco Car เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจเลือกซื อรถยนต์ Eco Car เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นหรือโน้มน้าวใจให้เกิด
การตัดสินใจซื อมากขึ น 

 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรือ่ง “คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
 อุตสาหกรรมยานยนต์มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเป็น
อุตสาหกรรมทีส่ร้างรายได้การส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท ปี 2559 รฐับาลต้ังเป้าหมายเป็น 
ฐานการผลิตยานยนต์ให้อยู่ใน 1 ใน 10 ของโลก อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปัจจุบันมีกาํลังการผลิต
ประมาณ 1.4 ล้านคันต่อปี และมีรถกระบะขนาด 1 ตันเป็น Product Champion ที่ได้รับการ
ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยคร่ึงปีแรกของปี 2551 มีการผลิตและส่งออกรถ Pick Up  
ขนาด 1 ตัน ปริมาณ 524,693 คัน คิดเป็น 73% แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 2553 ต้องมี 
การผลิตรถยนต์จํานวน 1.8 ล้านคัน เพ่ือเป็นฐานการผลิตแห่งเอเชีย เมื่อความต้องการในตลาดโลก
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์น่ัง ดังน้ัน Product Champion ตัวที่ 2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงศักยภาพ 
การผลิตของประเทศไทยและการยอมรับในระดับสากล จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายรถยนต์น่ัง
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีอัตราการใช้นํ้ามันน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 5 ลิตรต่อ 100 กโิลเมตร 2) เป็นรถที่ได้มาตรฐาน Emission ตาม Euro4 และปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 120 กรัม/ กิโลเมตร 3) เป็นรถท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย UN R94 และ 
UN R95 และ 4) เป็นรถยนต์ที่มีขนาดเคร่ืองยนต์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,300cc สําหรับเครื่องยนต์
เบนซิน และ 1,400cc สําหรบัเคร่ืองยนต์ดีเซล ซึ่งสามารถอธิบายคุณสมบัติทั้ง 4 ด้านของ Eco Car 
ได้ดังน้ี 
 1) อัตราการใช้นํ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ลิตร/ 100 กิโลเมตร 
 การเติบโตและเป็นที่ยอมรับในเร่ืองของรถยนต์ Eco Car ประกอบกับราคาน้ํามันปรับตัว
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงอัตราการจําหน่ายรถยนต์ในทุก ๆ ปีก็เพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย ทําให้มี
รถยนต์โลดแลน่บนท้องถนนหนาแน่นเต็มไปหมด ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปไหนมาไหน 
ด้วยรถยนต์อยู่ตลอดเวลา ต้องใช้เวลาในการเดินทางและปริมาณนํ้ามันทีม่ากข้ึน จึงต้องปรับตัวกับ
สถานการณ์ดังกล่าวและจําเป็นต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเป็นหลัก 
ส่งผลใหร้ถยนต์ Eco Car ถกูพัฒนาและผลิตออกมาวางจําหน่ายในราคาที่ตํ่า และยงัติดต้ังเคร่ืองยนต์
ขนาด 1.2–1.4 ลิตรทีม่ีขนาดเล็ก ช่วยในการประหยัดนํ้ามันเพ่ิมมากขึ้น โดยนํ้ามัน 1 ลิตรว่ิงได้ 20 
กิโลเมตรตามหลักเกณฑ์ภาษีของกรมสรรพสามิต แต่ก็ยังมีวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับอัตรา 
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การสิ้นเปลืองนํ้ามันซึ่งผู้ใช้งานรถยนต์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้นอกเหนือไปจากคุณสมบัติของเคร่ืองยนต์ที่มี
ขนาดเล็กแล้วเพ่ือให้ผู้ใช้งานรถยนต์สามารถประหยัดนํ้ามันได้มากข้ึน  
 2) รถที่ได้มาตรฐาน Emission ตาม EURO 4 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 120 กรัมต่อกิโลเมตร 
 ปัจจุบันประเทศไทยมักพบเหน็ถึงฝุ่นละอองหรือมลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีมากอันเกิด
มาจากจํานวนรถยนต์ที่มากข้ึน ความแออัดและปัญหาการติดขัดของจราจรในกรุงเทพฯ รถยนต์ 
ทุก ๆ คันได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากท่อไอเสียในปริมาณมาก ส่งผลทําให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีทางรัฐบาลจึงให้ความสนใจกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
ทําให้แนวโน้มของรถยนต์ในอนาคตเกิดความเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการมุ่งเน้นและพัฒนารถยนต์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นมา ผูผ้ลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ ก็เร่ิมหันมา
ให้ความสนใจกับการพัฒนารถยนต์ Eco Car ขึ้นมา เพ่ือที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากย่ิงขึ้น  
ซึ่งรถยนต์ Eco Car ส่วนใหญ่ที่พัฒนาออกมาน้ันจะเน้นไปที่เคร่ืองยนต์ขนาด 1.2–1.4 ลิตร สามารถ
รองรับการเติมนํ้ามัน E20 (เช้ือเพลิงพลังสะอาด) และตัวถังของรถยนต์ให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือทําให้
การใช้งานในกรุงเทพฯ เป็นไปอย่างสะดวก ช่วยประหยัดนํ้ามัน และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได–
ออกไซด์อันจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศลดลง โดยจะต้องมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
< 120 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร ตามมาตรฐานมลพิษปลอดภัยของหลักเกณฑ์ UN R83 หรือเทียบเท่า
ระดับ Euro4 เท่าน้ัน ด้วยคุณสมบัติการรักษาสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ Eco Car ยังมปีระโยชน์ใน 
การช่วยให้ลดการเกิดภาวะโลกร้อนอันเน่ืองมาจากก๊าซเรือนกระจกถูกทาํลายในช้ันบรรยากาศได้ 
อีกด้วย 
 3) เป็นรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัย UN R94 และ UN R95 
 รถยนต์ Eco Car ได้ถูกกําหนดไว้ว่าจะต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยุโรป  
UN R94 และ UN R95 เป็นหน่ึงในมาตรฐาน Passive Safety ที่มีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกป้อง
ผู้โดยสารเมื่อมกีารเกิดอุบัติเหตุ เมื่อรถยนต์ Eco Car ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานน้ีก็จะทําให้มี
ความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมาตรฐาน UN R94 และ UN R95 มรีายละเอียดดังน้ี 
 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหนา้: ขอ้กําหนดทางเทคนคิ UN R94 
 ข้อกําหนดทางเทคนิค UN R94 คือ การทดสอบเพ่ือพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ 
ในการปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า โดยมีหุ่นจําลองในการทดสอบเป็นผู้ขับข่ี 
และผู้โดยสารใช้เคร่ืองมือฉุดลากให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 56–57 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พุ่งเข้าชน
แบบจําลองด้านหน้ารถยนต์ที่เย้ืองศูนย์ด้านหน้า 40% ของรถยนต์  
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ภาพที่ 1.1: ภาพจําลองมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า (UN R94) 
 

 
 

ที่มา: มาตรฐานด้านความปลอดภัย.  (2562).  สืบค้นจาก http://www.car.go.th/home/Safety. 
 
ภาพที่ 1.2: สภาพของหุ่นจําลองหลังการชน 
 

 
 

ที่มา: มาตรฐานด้านความปลอดภัย.  (2562).  สืบค้นจาก http://www.car.go.th/home/Safety. 
 
 การร่ัวของน้ํามันเช้ือเพลิง (Fuel Leakage) และระบบจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง แต่ต้องน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30 กรัมต่อนาท ี 
 การเคลื่อนที่ของพวงมาลัย (Steering Movement) ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 มลิลิเมตร
ในแนวดิ่ง และไม่เคลื่อนตัวไปข้างหลังแนวระดับ 100 มิลลิเมตร เปิดประตูได้อย่างน้อยหน่ึงประตู
และนําหุ่นจําลองออกจากรถได้ และต้องปลดล๊อกระบบ Restraint โดยใช้แรงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
60 นิวตัน 
 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง: ขอ้กําหนดทางเทคนคิ UN R95 
 ข้อกําหนดทางเทคนิค UN R95 คือ การทดสอบความปลอดภัยของยานยนต์ในการปกป้อง 
ผู้ขับขี่จากการชนด้านข้าง โดยนําแบบจําลองด้านหน้ารถยนต์พุ่งเข้าชนรถยนต์ที่จอดอยู่นิ่งในแนว 
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ต้ังฉากด้านข้างฝั่งผู้ขับขี่ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
 
ภาพที่ 1.3: ภาพจําลองมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง (UN R95) 
 

 
 
ที่มา: มาตรฐานด้านความปลอดภัย.  (2562).  สืบค้นจาก http://www.car.go.th/home/Safety. 
 
ภาพที่ 1.4: สภาพของหุ่นจําลองหลังการชน 
 

 
ที่มา: มาตรฐานด้านความปลอดภัย.  (2562).  สืบค้นจาก http://www.car.go.th/home/Safety. 
 
 การร่ัวของน้ํามันเช้ือเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ํามันเช้ือเพลิงสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กรัมต่อนาที นําหุ่นจําลองออกจากรถทดสอบได้ ปลดล็อคระบบ
ป้องกันได้ แล้วไม่มีการเสียรูปของอุปกรณ์ภายในที่ทําใหม้ีอัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 
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 4) รถยนต์ที่มขีนาดเครื่องยนต์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,300cc สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 
และ 1,400cc สําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล 
 ในสมัยอดีตการเดินทางโดยรถยนต์ภายในตัวเมืองกรุงเทพฯ น้ัน เป็นไปอย่างสะดวก
คล่องตัว สถานที่และตึกอาคารต่าง ๆ ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามากเท่าที่ควร แต่ในสมัยปัจจุบัน 
อารยธรรมต่าง ๆ ก็ได้แปรเปลี่ยนไป ตัวเมืองกรุงเทพฯ เกิดการพัฒนาในหลายสิ่งเพ่ิมมากขึ้น หนึ่งใน
น้ันคือการก่อสร้างสถานที่และตึกอาคารบ้านอยู่อาศัยต่าง ๆ ที่ดูจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ใน 
ทุก ๆ วัน ส่งผลทําให้การจราจรติดขัด การเดินทางโดนรถยนต์จึงไม่มีความสะดวกไม่คล่องตัวเหมือน
แต่ก่อน คนที่เคยใช้รถยนต์เคร่ืองยนต์ขนาด 1.5 ลิตรขึ้นไปก็เร่ิมกังวลกับการใช้งานรถยนต์ในตัวเมือง
กรุงเทพฯ มากข้ึนทั้งในเร่ืองของขนาดเคร่ืองยนต์ที่ใหญท่ําให้บริโภคนํ้ามันมากหรือขนาดของตัว
รถยนต์ที่ดูจะเดินทางไปไหนมาไหนลําบาก เช่น การเดินทางไปตามซอยแคบต่าง ๆ ภายในตัวเมือง 
รวมไปถึงการจอดรถภายในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ ทีม่คีวามแคบของพ้ืนที่ที่จํากัดเพ่ิมมากขึ้น  
ด้วยเหตุน้ีเองการใช้รถยนต์ Eco Car ที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 1.3 ลิตร (เบนซิน) และ 1.4 ลิตร 
(ดีเซล) ดูจะตอบโจทย์ผู้คนสว่นใหญ่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพราะนอกจากช่วยในเรื่องของอัตรา 
การบริโภคนํ้ามันที่ลดลงแล้ว ขนาดของตัวรถยนต์เองที่มีขนาดเล็กลงตามขนาดของเคร่ืองยนต์ก็ยัง
ช่วยให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะขบัเข้าซอยต่าง ๆ หรือจอดรถ
ภายในอาคารแคบ ๆ ก็เป็นเร่ืองที่ง่ายมากข้ึนสําหรับรถยนต์ Eco Car 
 ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนให้ดําเนินโครงการ Eco Car จํานวน 
6 ราย มีกําลังการผลิตรวม 685,000 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกไปจําหน่ายทั่วโลก 
(สุชาดา พาลีตา, 2558) 
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ตารางที่ 2.1: ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 

ย่ีห้อ เงินลงทุน (ล้านบาท) กําลังผลิต/ ปี ตลาดในประเทศส่งออก เร่ิมผลิต 
ฮอนด้า 6,700 120,000 50:50 2010 
ซูซุก ิ 9,500 138,000 18:81 2010 
นิสสัน 5,550 120,000 20:80 2010 
มิตซูบิชิ 7,731 107,000 12:88 2010 
โตโยต้า 6,642 100,000 50:50 2012 
ทาทา 7,317 100,000 48:52 2010 

 
ที่มา: พัลลภา ปีติสันต์.  (2553).  รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco CAR.  For Quality,  
       17(155), 32-36. 
 
 ซึ่งเหตุผลที่เลอืกปัจจัยย่อยดังกล่าวมาจากผลจากการวิจยัที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลอืกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการของ จันทร  
พันธ์ภักดีวงษ์ (2557) กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ พบว่า ทัศนคติทางด้านต่าง ๆ  
คือ ทัศนคติโดยรวมที่ทําใหผู้บ้ริโภคซื้อเพราะเห็นถึงข้อดีหรือคุณสมบัติของรถยนต์รุ่นน้ีว่าประหยัด
นํ้ามัน ราคาถกู เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งาน ค่าบํารุงรักษาตํ่า 
ต้นทุนความเป็นเจ้าของตํ่าและความคล่องตัวสูงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 
อีโคคาร์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ รถยนต์อีโคคาร์มีคุณสมบัติที่ดีมากจะมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลอืกซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากย่ิงขึ้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัยย่อยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลอืกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และกลุม่เป้าหมาย
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของข้าพเจ้ามากที่สุด 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 
 ความหมายของการตัดสนิใจ 
 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกที่สําคญั
ภายในจิตใจซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทางเลือกที่มีอยู่  
(ฉัตยาพร เสมอใจ. 2550, หน้า 46) 
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 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1) การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) ผู้บริโภคต้อง
ทราบความต้องการในสินค้าหรือบริการเป็นอันดับแรก เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นอุดมคติเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริงเพ่ือเติมเต็มความต้องการของแต่ละ
บุคคลทีแ่ตกต่างกันสามารถสรุปได้ว่า  
   1.1) เมื่อสิ่งของเดิมเริ่มหมดก็จะเกิดความต้องการใหม่หรอืหาสิ่งใหม่เพ่ือทดแทน
ของเดิม  
   1.2) ผลของการแก้ปัญหาในอดีตนําไปสู่ปัญหาใหม่ เช่น เมื่อสายพานรถยนต์เก่า
ขาดแต่ไม่สามารถหาสายพานแบบเดิมมาทดแทนจึงต้องใช้สายพานแบบอ่ืนมาทดแทน ทําให้รถยนต์
เกิดเสียงดัง จึงต้องใช้สเปรย์มาฉีดสายพานเพ่ือลดการเสียดทาน 
   1.3) ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคมีวุฒิภาวะและคุณวุฒิที่เพ่ิมขึน้ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือสภาพทางจิตใจเช่น การเจ็บป่วย 
   1.4) สภาพครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้มีความต้องการสินค้าหรือบริการ
เกิดขึ้น เช่น การแต่งงาน การมีบุตร  
   1.5) สถานะทางการเงินเปลี่ยนส่งผลใหก้ารดําเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง 

   1.6) การเปลี่ยนกลุ่มของผู้บรโิภคในแต่ละช่วงวัยหรือกลุ่มสังคมมีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค 
   1.7) การส่งเสริมทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพใน 
การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าได้ 
 เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการก็จะหาทางแก้ปัญหาถ้าปัญหาหรือ
ความต้องการน้ันมีความสําคญัน้อยผู้บริโภคจะเลือกแก้ปัญหาหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าปัญหายังไม่หายไป
หรือเพ่ิมมากขึ้นจนกลายเป็นความเครียดที่เป็นแรงผลักดันให้พยายามแก้ไขปัญหา โดยเร่ิมจากการหา
ข้อมูลก่อน 
 2) การหาข้อมลู (Search for Information) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้า
หรือบริการก็จะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อต่อไปน้ี 
   2.1) แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข้อมูลจากบุคคล เช่น ครอบครัว 
เพ่ือน กลุ่มอ้างอิง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือคนรู้จักที่เคยใช้สินค้าน้ัน 
   2.2) แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) การสอบถามข้อมูลที่จุดขายสนิค้า บริษัท
หรือร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย หรือจากพนักงานขาย 
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   2.3) แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งที่ได้จากการสอบถามขอ้มูลของ
สินค้าและบริการจากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต 
   2.4) ประสบการณ์ของผู้บริโภค (Experimental Search) เป็นแหล่งประสบการณ์
การใช้สินค้าและบริการดังกล่าวมาก่อน 
 ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของ
ข้อมูลเดิมความปรารถนา หรือความสะดวกในการหาข้อมูล 
 3) การประเมนิทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลแล้วนํามา
ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเลือกซื้อ
เพียงตราสินค้าเดียว โดยข้ึนกับความเช่ือ ความนิยม ความเช่ือมั่นในตราสินค้าและประสบการณ์เพ่ือ
ช่วยประเมินทางเลือกทําให้การตัดสินใจ ดังน้ี 
   3.1) คุณสมบัติของสินค้า พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะได้รับ 
ในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อตามความต้องการและความสนใจของตนเอง
มากที่สุด 
   3.2) ระดับความสําคัญ การพิจารณาถึงคุณสมบัติมากกว่าความโดดเด่นของสินค้า
โดยผู้บริโภคจะให้ความสําคญัของผลิตภัณฑ์ในระดับที่แตกต่างกันตามความต้องการส่วนบุคคล 
   3.3) ความเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ตราสินคา้ เป็นการพิจารณาถึงการรับรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีตซึ่งมีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค 
   3.4) ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าแต่ละตราสินค้ามากหรือน้อย โดย
เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัติของตราอ่ืน 
   3.5) กระบวนการประเมินเป็นการนําเอาปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ  
เช่น ความพึงพอใจ ความเช่ือถือ และคุณสมบัติของสินค้ามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจซื้อตราสินค้าที่
ได้รับคะแนนการประเมินมากที่สุด 
 4) การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) ผูบ้ริโภคต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการ
ตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก  
และใช้ระยะเวลาการเปรียบเทียบนานแต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการข้อมูลหรอืระยะเวลา 
ในการตัดสินใจนาน ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 53-55) ได้อธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมใน 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามระดับของความพยายามในการแก้ปัญหา  
คือ 
   4.1) พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving: 
ESP) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจซื้อครั้งแรก ผู้บริโภคยังไม่มีความคุ้นเคยต้องศึกษา
รายละเอียดของข้อมูลจํานวนมากและใช้เวลาในการตัดสินใจ เพราะผลติภัณฑ์มีราคาสูงหรือความถ่ี 
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ในการซื้อน้อย 
   4.2) พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจํากัด (Limited Problem Solving: LPS)  
เป็นการตัดสินใจที่มทีางเลือกแตกต่างกันน้อยมีเวลาในการตัดสินใจจํากัด หรือมีความสาํคัญน้อย 
   4.3) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามความเคยชินเกิดจากความเช่ือมั่นจนกลายเป็น
พฤติกรรมความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyally)  
   4.4) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันทีเป็นการตัดสินใจกะทันหันหรือถูกกระตุ้น
จากสิ่งเร้าทางการตลาดให้ตัดสินใจในทันทซีึ่งเกิดขึ้นจากผู้บริโภคเคยมปีระสบการณ์มาก่อน 
   4.5) พฤติกรรมที่ไม่ยึดติดและแสวงหาสิ่งใหม่เป็นการตัดสินใจที่ผู้บริโภคมีการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้วได้รับ
ประสบการณ์ในการบริโภค ถ้าผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจก็จะรับรู้ถึงข้อดีของสินค้าทําให้เกิด 
การซื้อซ้ําและอาจแนะนําให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจก็อาจเลิกซื้อสินค้าใน 
ครั้งต่อไปและอาจบอกต่อถึงผลเสียต่อสินคา้ทําให้ลูกค้าซือ้สินค้าน้อยลง 
 
ภาพที่ 1.5: กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stage of the Buying Decision Process) 
 

 
  
 
ที่มา: Kotler, P.  (2003).  Marketing management (11th ed.).  Upper Saddle River, NJ: 
       Prentice–Hall. 
 
 จากทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อที่กล่าวมานี้สรปุได้ว่า กระบวนการการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซือ้และพฤติกรรมหลังการซื้อ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทาง
กําหนดโครงสร้างคําถามในแบบสอบถามในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car  
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (แครียา ภู่พัฒน์, 2551) 

 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และคณะ (2561) ได้ศกึษาปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุต่ํากว่า 25 ปี และ  
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26–30 ปี มีจํานวนเท่ากัน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และ 
มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้รถยนต์ทุกวัน ส่วนใหญ่
ใช้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า ระยะเวลาในการใช้รถยนต์มากกว่า 5 ปี ราคารถยนต์ 500,000–900,000 
บาท สาเหตุในการตัดสินใจซือ้รถยนต์คือ มสีีสัน รูปทรงสวยงาม บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้
คือ ตนเอง ประเภทของรถยนต์ที่ซื้อคือ มือหน่ึง และส่วนใหญซ่ื้อผ่อน จากการวิเคราะห์พบว่า  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 8 ด้าน คือ สมรรถนะ (Mean 
= 3.80, SD. = 0.55) ลักษณะเฉพาะพิเศษ (Mean = 3.87, SD. = 0.52) ความเช่ือถือได้ (Mean = 
3.84, SD. = 0.52) ความสอดคล้องตามข้อที่กําหนด (Mean = 3.86, SD. = 0.53) ความทนทาน 
(Mean = 4.14, SD. = 0.59) ความสามารถในการให้บรกิาร (Mean = 3.92, SD. = 0.61) 
ความสวยงาม (Mean = 3.83, SD. = 0.58) และการรับรูคุ้ณภาพหรือช่ือเสียง (Mean = 3.85,  
SD. = 0.61) การตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.94, SD. = 
0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แบรนด์รถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่นสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพได้ (Mean = 4.12, SD. = 0.58) แบรนด์รถยนต์สัญชาติ
ญี่ปุ่นเพราะมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ (Mean = 3.92, SD. = 0.61) และแบรนด์รถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่นมคีุณภาพที่ดี (Mean = 3.79, SD. = 0.69) ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค จากทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเช่ือถือ
ได้ ความสอดคล้องตามข้อที่กําหนด ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม  
และการรับรู้คณุภาพหรือช่ือเสียงที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คุณภาพของส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน คือ ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเช่ือถือ
ได้ ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือช่ือเสียง 
และปัจจัยคุณภาพที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมีอยู่ 2 ด้าน คือ สมรรถนะและความสอดคล้องตาม
ข้อที่กําหนด 
 จันทร พันธ์ภักดีวงษ์ (2557) ได้ศึกษาการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการทาํกิจกรรมทาง
สังคมเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21–30 ปี 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ย 15,001–25,000 บาท/ เดือน
ข้อดีของรถยนต์อีโคคาร์ คือ ประหยัดนํ้ามัน ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนิสสัน มาร์ช
เป็นรถยนต์อีโคคาร์ย่ีห้อแรกที่นึกถึง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การทํากิจกรรมทางสังคมเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมทุรปราการอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 
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 สุชาดา พาลีตา (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ในการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อ
รถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 27–35 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงานเอกชน/ ลูกจ้าง ให้ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคท่ีมอีายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และการเลือกซื้อย่ีห้อรถยนต์อีโคคาร์ที่ต่างกันให้ระดับความสําคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 อัญชลี พละสาร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีโคคาร์ของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้อีโคคาร์ย่ีห้อที่แตกต่างกัน  
 ณัฐฌาน นาวีวงค์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการตลาด การรับรู้ และทัศนคติที่มผีลต่อ
การตัดสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญม่ีอายุ  26–35 ปี เป็นเพศหญิงเท่ากับเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 20,000–
30,000 บาท/ เดือน เป็นพนักงานบริษัท โดยให้ความสําคัญต่อปัจจัยการตลาดด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและกระบวนการบริการในระดับมาก มีการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์และรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
โทรทัศน์มากทีสุ่ด มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์อีโคคาร์ภายในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า เหตุผลใน 
การตัดสินใจซือ้คือ ความสะดวกในการเดินทาง ราคาที่เหมาะสมต่ํากว่า 400,000 บาท สนใจซื้อย่ีห้อ 
Honda มากทีสุ่ด และชําระค่ารถยนต์ด้วยเงินสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สําหรับปัจจยั
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์และราคาทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจและ
ความรู้สึกชอบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สุมล ศุภนิมิตกุล (2556) ได้ศกึษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู้ข้อมลูส่วนประสมทางการตลาด
และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมี
ต่อรถยนต์อีโคคาร์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าไม่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด ค่า KMO และค่า Bartlett’s Test ซึ่งแสดงความเหมาะสมของข้อมูลน้ันมีค่าตามที่กําหนด 
อีกทั้งยังพบว่าสมการเชิงโครงสร้างตามสมมติฐานที่ได้น้ันมีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
จึงนําสมการทีไ่ด้น้ันมาอธิบายลักษณะอิทธิพลของตัวแปร โดยปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อ 
รถยนต์อีโคคาร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรูข้้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การรับรู้ข้อมูลด้าน 
ช่องทางการจัดจําหน่าย และการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ข้อมลูด้านผลิตภัณฑ์ 



16 
 

การรับรู้ข้อมูลด้านราคา และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ โดยที่ปัจจัยทั้งหมดสามารถทํานาย
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 55 
 สิริกร แสนชัยนาท (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21–30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้ตํ่ากว่า 15,001 บาท มีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
4–6 คน  จากการศึกษาพฤติกรรมในการซือ้รถยนต์อีโคคาร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อเพราะ
ประหยัดนํ้ามันมากที่สุด รวมถึงผู้ประกอบการมีข้อเสนอกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อมากขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื้อด้วยวิธีผ่อนชําระ และตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง จากการศึกษาวิจัย
ทําให้ทราบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านการตลาดทุกด้านมีความสําคัญต่อพฤติกรรมใน 
การซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 อํานาจ พนาคุณากร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแวดล้อมในการดํารงชีวิตที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31–35 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย 15,000–25,000 บาท/ เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 
ต่อปัจจัยแวดล้อมในการดํารงชีวิตด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม จติวิทยา และบุคลิกภาพ 
ความเป็นตัวปัจเจกชน และการตัดสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยแวดล้อมในการ
ดํารงชีวิต ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม จิตวิทยาและบุคลิกภาพและความเป็นตัวปัจเจกชน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพและความเป็นปัจเจกชนส่งผลมากที่สุด 
 นิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
อีโคคาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  
26–35 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี พนักงานเอกชน/ ลูกจ้าง และมรีายได้ 20,001–30,000 บาท 
ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศและส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านพนักงานผู้ให้บริการ ไมม่คีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ 
2) อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ด้านราคา ด้านระยะเวลา 3) ระดับ 
การศึกษาสูงสดุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ในด้านเหตุผล ด้านชนิด  
ด้านราคา ด้านวิธีการชําระเงิน 4) อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ด้าน
ชนิด ด้านราคา ด้านวิธีการชําระเงิน 5) รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
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รถอีโคคาร์ด้านเหตุผล ด้านชนิด ด้านราคา ด้านวิธีการชําระเงิน 6) ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ด้านเหตุผล ด้านชนิด ด้านราคา และ
ด้านระยะเวลาในการซื้อ 7) สว่นประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกาพภาพไม่มีความสัมพันธ์ 
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้รถอีโคคาร์ ด้านเหตุผล ด้านชนิด ด้านราคา และด้านวิธีการชําระเงิน  
 เมวดี บุตรวงศ์นรา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อรถยนต์ 
อีโคคาร์ในสถานการณ์นํ้ามันแพงของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ 21–30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ โรงงาน รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาท/ เดือน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี/ เทียบเท่า สถานภาพโสดและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4–6 คน 
ตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ นิสสัน มาร์ช ชําระเงินด้วยวิธีการเช่าซื้อ 
ในราคา 300,001–400,000 บาท ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศและจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ในสถานการณ์นํ้ามันแพงที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
2.4 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที ่2 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดนํ้ามันส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที ่3 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที ่4 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัยช้ันนําส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที ่5 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความเหมาะสมส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 การศึกษาเรื่อง คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดดังน้ี 
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ภาพที่ 2.6: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
   ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจซือ้ 
ของประชากร 

ในกรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco 
Car ด้านความประหยัดน้ํามัน 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco 
Car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco 
Car ด้านความเหมาะสมต่อ 

การใช้งาน 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco 
Car ด้านความปลอดภัยช้ันนํา 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” จัดเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามข้ันตอนดังนี้ 

 
3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกเพศ ที่มีอายุ 18–50 ปี  
ซึ่งมีจ านวนประชากรประมาณ 2,712,356 คน (กรมการปกครอง, 2561) ที่ได้รับใบอนุญาตในการ 
ขับข่ีรถยนต์  
 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรทุกเพศท่ีมีอายุ 18–50 ปี ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อหรือก าลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ใช้หลักการค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.4 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างสูตรของ 
Cohen และผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน (Faul, Erdfelder, Buchner 

& Lang, 2009 และ นงลักษณ ์วิรัชชัย, 2555) ในการค านวณก าหนดค่าเพาเวอร์ (1–β) เท่ากับ 

0.95 ค่าแอลฟา (α) เท่ากับ 0.05 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.0850694 
ซึ่งจ านวนตัวแปรเท่ากับ 4 ผลที่ได้คือ 0.08506944 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้มี
จ านวน 224 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ิมเป็นจ านวน 230 ชุด 
 กำรวำงแผนกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 การเลือกตัวอย่างผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non–probability 
Sampling) โดยมีขั้นตอน คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
(ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2557) ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้จ านวนตามต้องการ ผู้วิจัยจะ 
ท าการแจกแบบสอบถาม Online สมาชิกบน Online Community จาก Facebookpage: Eco Car 
Racing Thailand มีจ านวนสมาชิกประมาณ 18,000 คน และแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง ทั้งที่
เคยซื้อหรือก าลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม จ านวน 230 ชุด
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน Facebook Page นี้มีความสนใจ ชื่นชอบ และมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์  
Eco Car ตรงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะท าให้สามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องแม่นย าและ 
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ชัดเจน มีข่าวสารอัพเดทเก่ียวกับรถยนต์ Eco Car รุ่นต่าง ๆ มีกลุ่มชมรมรักรถยนต์ Eco Car และ 
มี Community ในการถามตอบของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ส่งผลให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ Eco Car รุ่นต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังท าให้สามารถติดตามข่าวสาร
ที่เก่ียวข้องกับรถยนต์ Eco Car ในประเทศไทย อาทิ เช่น งานจัดแสดงรถยนต์ กิจกรรมภายในงาน 
เป็นต้น ซึ่งได้ท าการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างใน Page สมาชิกท่ีมีผู้สนใจ หรือ
ผู้ใช้งานรถยนต์ Eco Car ที่มีชื่อว่า Eco Car Racing Thailand โดยแนบลิงค์แบบสอบถามออนไลน์
ให้สมาชิกเข้ามาท าแบบสอบถาม และข้อมูลของการขับข่ีแบบประหยัดน้ ามันและรองรับการใช้งาน
กับรถยนต์ที่มีมลพิษต่ า ได้แก่ รถยนต์ Eco Car เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพให้กับผู้บริโภค 
(บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด, 2557) 
 
3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษา
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว มีลักษณะแบบสอบถามปลายปิดแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) จ านวน 
7 ข้อ เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) จ านวน 10 ข้อ
เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ คุณสมบัติพิเศษด้านการประหยัดน้ ามัน คุณสมบัติพิเศษด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม คุณสมบัติพิเศษด้านความปลอดภัยชั้นน าตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป และ
คุณสมบัติพิเศษด้านความคล่องตัวสูง โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
จ านวน 14 ข้อ เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
 ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในส่วนของ
พฤติกรรมและคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่าโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ได้แก่ 
   1 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
   2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
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   3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   5 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยแบบสเกลการวัดความพอใจและความคิดเห็นในความส าเร็จ 
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2545) คือ 
   ค่าเฉลี่ย 1.00–2.33 จัดอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 2.34–3.67 จัดอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 3.68–5.00 จัดอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ เป็นค าถามแบบ 
ให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการสร้าง
ตามล าดับดังนี้ 
 1) ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ขอค าแนะน าในการ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวิจัย 
 3) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
ประชากรที่ต้องการศึกษา จ านวน 40 คน เพ่ือศึกษาความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่านอ่ืน 
 4) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
 5) ปรับปรุงรูปแบบแบบสอบถามอีกครั้งและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และเพ่ือแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ 
 6) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดผ่านการ
สอบถามจากผู้ใช้รถยนต์ Eco Car ใน Facebookpage: Eco Car Racing Thailand โดยการเข้าถึง
สมาชิก ได้ท าการแชร์แบบสอบถามลงใน Page ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ติดตาม Page นี้ ร่วมท า
แบบสอบถามจากช่องทางออนไลน์ จ านวน 230 ชุด 
 ควำมเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 
ดังนี้ 
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 1) ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording)  
 2) ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปท าการทดสอบ (Pre–test) จ านวน 40 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับประชากรที่ต้องการศึกษา จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้มาทดสอบ 
ความเชื่อมั่นตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s 

Alpha) ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยนี้ ความเชื่อม่ันอยู่ในระหว่างค่า 0.714– 
0.928 ตามเกณฑ์ท่ียอมรับได้โดยการส ารวจ (Survey Research) จึงจะสรุปได้ว่า แบบสอบถาม 
มีความน่าเชื่อถือสูง (วิชิต อู่อ้น, 2550, หน้า 137) ซึ่งจากการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)  
ของชุดค าถามแต่ละส่วนได้ผลดังแสดงดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1: แสดงความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือ (Reliability) ในส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car และการตัดสินใจซื้อของประชากรใน 
   กรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนของค าถาม จ านวนข้อ 
ค่าความเชื่อมั่น 

40 ชุด 230 ชุด 

1) คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 14 0.902 0.822 

   1.1) คุณสมบัติด้านความประหยัดน้ ามันของรถยนต์ Eco Car 4 0.857 0.829 
   1.2) คุณสมบัติด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ Eco Car 3 0.853 0.740 

   1.3) คุณสมบัติด้านความปลอดภัยชั้นน าของรถยนต์ Eco Car 4 0.928 0.718 

   1.4) คุณสมบัติด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานของรถยนต์  
         Eco Car 

3 0.923 0.714 

2) การตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 8 0.786 0.850 
รวม  22 0.909 0.877 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ 
ดังนี้ 
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   3.1.1 หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
   3.1.2 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

   3.1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง 
 3.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถาม Online เก็บข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย 230 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
   3.2.1 ผู้วิจัยท าการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 230 
ชุด ให้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกบน Facebookpage: Eco Car Racing Thailand โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานและข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับหัวข้อการวิจัย (วรฤทัย สุภัทรเกียรติ, 2552) รถยนต์ Eco 
Car แต่ละยีห่้อ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะให้สมาชิกบน
Facebookpage: Eco Car Racing Thailand ท าแบบสอบถามออนไลน์ที่มีข้อมูลทั้ง 5 ส่วน 
ตาม URL Address ที่ได้น าไป Post ไว้ 
   3.2.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2562 ถึงธันวาคม2562 
   3.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม จ านวน 230 ชุด และน า
แบบสอบถามมาลงรหัส เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
3.4 กำรจัดท ำข้อมูลและวิเครำะห์ผล 
 หลังการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามดังกล่าวมาด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.4.1 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามจ านวนที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูล 
(Editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หาผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไม่สมบูรณ์ให้ท าการคัดแยกออก 
 3.4.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น ามาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้แล้ว 
 3.4.3 การประมวลผลข้อมูลด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาลงรหัส  
และบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป (Statistic  
Package for Social Science หรือ SPSS) 
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3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพ่ือทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นจะใช้การวิเคราะห์ 
ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ได้แก่ คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car และ  
การตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร ส่วนการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) ได้แก่ คุณสมบัติด้านความประหยัดน้ ามัน คุณสมบัติด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม คุณสมบัติด้านความปลอดภัยชั้นน า และคุณสมบัติด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร” ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 230 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การใช้รถยนต์ Eco Car 
 4.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน เพ่ือความเข้าใจในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงน าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 N   =  จ านวน 
 Mean  =  ค่าเฉลี่ย 
 S.D.  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t   =  ค่าสถิติ 
          Sig.  = ค่า p–value  
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้
รถยนต์ Eco Car 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่4.1: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 82 35.7 
หญิง 148 64.3 

รวม 230 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
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ตารางที ่4.2: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 3 1.3 
21–30 ปี 83 36.1 

31–40 ปี 80 34.8 

41–50 ปี 48 20.9 
51–60 ปี 16 7.0 

รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21–30 ปี เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาอันดับที่สองมีอายุ 31–40 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 
อันดับที่สามมีอายุ 41–50 ปีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 อันดับที่สี่มีอายุ 51–60 ปี จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอันดับสุดท้ายคือผู้มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.3: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม 
   สถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 127 55.2 

สมรส 97 42.2 
หม้าย/ หย่าร้าง 6 2.6 

รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.2 มีสถานภาพสมรส จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 และมีสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.4: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับ 
  การศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 2 0.9 

ปริญญาตรี 124 53.9 
ปริญญาโท 78 33.9 

ปริญญาเอก 6 2.6 

อ่ืน ๆ  20 8.7 
รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอันดับที่ 
1 จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมาอันดับที่สองระดับปริญญาโท จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.9 อันดับที่สามระดับอ่ืน ๆ ได้แก่ ปวช./ ปวส. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7
อันดับที่สี่ระดับปริญญาเอกจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และอันดับสุดท้ายคือระดับมัธยมศึกษา
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ 

 

ตารางที ่4.5: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/ นักศึกษา 10 4.3. 
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 25 10.9 

รับจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน 129 56.1 

ธุรกิจส่วนตัว 41 17.8 
ค้าขาย 20 8.7 

อ่ืน ๆ  5 2.2 
รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน 
เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมาอันดับที่สองธุรกิจส่วนตัว จ านวน  
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41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 อันดับที่สามข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  
อันดับที่สี่มีอาชีพค้าขาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 อันดับที่ห้านักเรียน/ นักศึกษา จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอันดับสุดท้ายคืออาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ได้แก่ 
อาชีพแม่บ้าน สถาปนิก และรับจ้างงานอิสระ ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.6: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม 
  รายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 15 6.5 
25,001–30,000 บาท 44 19.1 

30,001–40,000 บาท 61 26.5 
40,001–50,000 บาท 52 22.6 

50,001–60,000 บาท 24 10.4 

60,001 บาทขึ้นไป 34 14.8 
รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001–40,000 บาท/ เดือน 
เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาอันดับที่สองมีรายได้ 40,001–50,000 
บาท/ เดือน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 อันดับที่สามมีรายได้ 25,001–30,000 บาท/ เดือน
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 อันดับที่สี่รายได้ 60,001บาทข้ึนไป/ เดือน จ านวน 34 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.8 อันดับที่ห้ารายได้ 50,001–60,000 บาท/ เดือน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.4 และอันดับสุดท้ายคือมีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท/ เดือน จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.7: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1–3 คน 100 43.5 

4–6 คน 110 47.8 
7–9 คน 15 6.5 

มากกว่า 10 คนข้ึนไป 5 2.2 

รวม 230 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4–6 คน 
เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาอันดับที่สอง 1–3 คน จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 อันดับที่สาม 7–9 คน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และอันดับสุดท้ายคือ
มากกว่า 10 คนข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 
 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
 
ตารางที ่4.8: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
  จ าแนกตามค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
 

ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1,001–2,000 บาท 14 6.1 

2,001–3,000 บาท 79 34.3 

3,001–4,000 บาท 88 38.3 
4,001–5,000 บาท 38 16.5 

มากกว่า 5,000 บาท 11 4.8 
รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 3,001–
4,000 บาท/ เดือน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาอันดับสองใช้ค่าน้ ามันรถยนต์ 
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ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 2,001–3,000 บาท/ เดือน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 อันดับที่สาม 
ใช้ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 4,001–5,000 บาท/ เดือน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
อันดับที่สี่ใช้ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 1,001–2,000 บาท/ เดือน จ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.1 และอันดับสุดท้ายคือใช้ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ยมากกว่า 5,000 บาท/ เดือน 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4.9: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
  จ าแนกตามราคาของรถยนต์ Eco Car ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

ราคาของรถยนต์ Eco Car ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400,000 บาท 2 0.9 
400,001–450,000 บาท 22 9.6 

450,001–500,000 บาท 63 27.4 

มากกว่า 500,000 บาท 143 62.2 
รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ราคามากกว่า 500,000 บาท 
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาอันดับสองราคา 450,001–500,000 บาท จ านวน  
63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 อันดับที่สามราคา 400,001–450,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.6 และอันดับสุดท้ายราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 400,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.9 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4.10: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตนเอง 116 50.4 

บุคคลในครอบครัว 76 33.0 

เพ่ือน/ คนรู้จัก 34 14.8 
บุคคลที่มีชื่อเสียง 4 1.7 

รวม 230 100.0 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
Eco Car เป็นอันดับที่ 1จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาอันดับที่สองบุคคลใน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 อันดับ 
ที่สามเพ่ือน/ คนรู้จักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.8 และอันดับสุดท้ายบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.11: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามรูปแบบการช าระเงินส าหรับการซื้อรถยนต์ Eco Car 
 

รูปแบบการช าระเงินส าหรับการซื้อรถยนต์ Eco Car จ านวน (คน) ร้อยละ 
เงินสด 58 25.2 

ผ่อนจ่าย 172 74.8 

รวม 230 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผ่อนช าระเงินส าหรับการซื้อรถยนต์ Eco 
Car เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาอันดับที่สองช าระเป็นเงินสด 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 
 
ตารางที ่4.12: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามระยะเวลาใช้รถยนต์ Eco Car 
 

ระยะเวลาใช้รถยนต์ Eco Car จ านวน (คน) ร้อยละ 

1–3 ปี 93 40.4 

4–6  100 43.5 
7–9 ปี 24 10.4 

10 ปีขึ้นไป 13 5.7 
รวม 230 100.0 
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ Eco Car 4–6 ปี เป็นอันดับที่ 1 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาอันดับที่สองใช้รถยนต์ Eco Car 1–3 ปี จ านวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 อันดับที่สามใช้รถยนต์ Eco Car 7–9 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  
10.4 และอันดับสุดท้ายใช้รถยนต์ Eco Car 10 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.13: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามรถยนต์ Eco Car คันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับเป็นคันที่เท่าไหร่ 
 

รถยนต์ Eco Car คันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับเป็นคันที่เท่าไหร่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 151 65.7 

2 60 26.1 
3 15 6.5 

4 4 1.7 

รวม 230 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รถยนต์ Eco Car คันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
นับเป็นคันที่ 1 เป็นอันดับที่ 1 จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาอันดับที่สองเป็นคันที่ 
2 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 อันดับที่สามเป็นคันที่ 3 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
และอันดับสุดท้ายเป็นคันที่ 4 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.14: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามเหตุผลที่ซื้อรถยนต์ Eco Car 
 

เหตุผลที่ซื้อรถยนต์ Eco Car จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับภาระค่าน้ ามันในปัจจุบันไม่ไหว 84 36.5 

ต้องการลดมลพิษท่ีเกิดขึ้นทางอากาศ 15 6.5 
ขับข่ีง่ายคล่องตัว เพราะมีขนาดเล็ก 117 50.9 

บุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณาว่าใช้ดี 14 6.1 

รวม 230 100.0 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อรถยนต์ Eco Car เพราะขับขี่ง่าย
คล่องตัว เพราะมีขนาดเล็กจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาซื้อเพราะรับภาระค่าน้ ามัน
ในปัจจุบันไม่ไหว จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 อันดับที่สามซื้อเพราะต้องการลดมลพิษท่ี
เกิดข้ึนทางอากาศ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และซื้อเพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณาว่าใช้ดี
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.15: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามประโยชน์ใช้สอยหลักท่ีใช้รถยนต์ Eco Car 
 

ประโยชน์ใช้สอยหลักท่ีใช้รถยนต์ Eco Car จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วยประหยัดค่าน้ ามัน 193 83.9 

ค่าบ ารุงรักษาต่ ากว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน 16 7.0 
ช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17 7.4 

ลดค่าเสียภาษีรถยนต์ประจ าปี 4 1.7 

รวม 230 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ Eco Car เพราะช่วยประหยัด 
ค่าน้ ามัน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 รองลงมาใช้รถยนต์ Eco Car เพราะช่วยลดการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 อันดับที่สามค่าบ ารุงรักษาต่ ากว่ารถยนต์
ประเภทอ่ืน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และลดค่าเสียภาษีรถยนต์ประจ าปี จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.16: การแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามยี่ห้อรถยนต์ Eco Car ที่ใช้อยู ่
 

ยี่ห้อรถยนต์ Eco Car ที่ใช้อยู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
Toyota 60 26.1 

Honda 42 18.3 
Nissan 46 20.0 

Mitsubishi 25 10.9 

Suzuki 27 11.7 
อ่ืน ๆ 30 13.0 

รวม 230 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ Eco Car ยี่ห้อ Toyota เป็น
อันดับที่ 1 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาอันดับที่สองใช้ยี่ห้อ Nissan จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 อันดับที่สามใช้ยี่ห้อ Honda จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อันดับที่สี่อ่ืน ๆ 
ได้แก่ โอเปิ้ล เชฟโรเลต ฮุนได เกีย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 อันดับที่ห้า Suzuki จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และอันดับสุดท้าย Mitsubishi จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 
 
ตารางที่ 4.17: การแสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car 
   จ าแนกตามสาเหตุที่ท่านซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวตามค าตอบในตารางที่ 4.16 
 

สาเหตุที่ท่านซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นยี่ห้อเจ้าตลาด มีความน่าเชื่อถือสูง 60 26.1 

ประหยัดน้ ามันมากกว่ายี่ห้ออ่ืน 54 23.5 
ขับข่ีใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 60 26.1 

ชอบการออกแบบรูปทรงของรถยนต์ 47 20.4 

อ่ืน ๆ 9 3.9 
Total 230 100.0 
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 จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเพราะเป็นยี่ห้อเจ้าตลาด มีความ
น่าเชื่อถือสูง และขับขี่ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอันดับที่ 1 เท่ากันที่จ านวน 60 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.1 รองลงมาอันดับที่สองประหยัดน้ ามันมากกว่ายี่ห้ออ่ืน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.5 อันดับที่สามชอบการออกแบบรูปทรงของรถยนต์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และ
สาเหตุอ่ืน ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 
 4.1.3 ระดับความคิดเห็นคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
 
ตารางที ่4.18: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
   ด้านการประหยัดน้ ามัน 
 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

1) คุณสมบัติพิเศษด้านการประหยัดน้ ามัน 
    1.1) อัตราการการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไม่เกิน 5 
ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ท าให้ท่านสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 

3.97 0.735 มาก 

    1.2) เครื่องยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลิตร 
และดีเซลมีความจุไม่เกิน 1.4 ลิตร ด้วยเครื่องยนต์ 
ที่มีขนาดเล็ก ท าให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

3.96 0.723 มาก 

    1.3) รถยนต์ Eco Car ใชว้ัสดุในการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีน้ าหนักเบาแต่แข็งแรง ท าให้ท่าน
สามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากกว่ารถยนต์
ประเภทอ่ืน ๆ 

4.13 0.765 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
       ด้านการประหยัดน้ ามัน 
 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

    1.4) รถยนต์ Eco Car ที่ใช้น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ และน้ ามันดีเซล จะต้องเติมน้ ามันที่ได้
มาตรฐานตามท่ีคู่มือรถยนต์ก าหนดไว้ โดยเติมผ่าน
ปั๊มน้ ามันชั้นน าของประเทศไทย จึงท าให้ท่านมั่นใจ
ถึงประสิทธิภาพของน้ ามันที่เลือกใช้ 

3.85 0.768 มาก 

รวม 3.98 0.608 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 
การประหยัดน้ ามัน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D = 0.608) เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย 
ด้านคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดน้ ามันของการตัดสินใจซื้อของประชากร
ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระดับมาก คือ รถยนต์ Eco Car ใช้วัสดุในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
มีน้ าหนักเบาแต่แข็งแรง ท าให้ท่านสามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (S.D = 0.765) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ อัตราการการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไม่เกิน 
5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ท าให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
(S.D = 0.735) เครื่องยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลิตร และดีเซลมีความจุไม่เกิน 1.4 ลิตร ด้วย
เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็ก ท าให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D = 0.723) และรถยนต์ Eco Car ที่ใช้น้ ามันเบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ และ
น้ ามันดีเซล จะต้องเติมน้ ามันที่ได้มาตรฐานตามที่คู่มือรถยนต์ก าหนดไว้ โดยเติมผ่านปั๊มน้ ามันชั้นน า
ของประเทศไทย จึงท าให้ท่านมั่นใจถึงประสิทธิภาพของน้ ามันที่เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  
(S.D = 0.768) 
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ตารางที ่4.19: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
    ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

2) คุณสมบัติพิเศษด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

    2.1) รถยนต์ Eco Car เปน็รถยนต์ที่ก่อให้เกิด
มลพิษต่ า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE 
หรือ Euro4 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้ท่าน
สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทางอ้อม 

4.13 0.681 มาก 

    2.2) รถยนต์ Eco Car จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 
1 กิโลเมตร ท าให้ท่านสามารถลดมลพิษในอากาศได้
มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ 

4.00 0.859 มาก 

    2.3) รถยนต์ Eco Car มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ท่านรู้สึกว่าสามารถลด 
การใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น 

4.00 0.727 มาก 

รวม 4.04 0.616 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 
การรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D = 0.616) เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระดับมาก  
คือ รถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรือ 
Euro4 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้ท่านสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทางอ้อมค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 (S.D = 0.681) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ รถยนต์ Eco Car จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ท าให้ท่านสามารถลดมลพิษใน
อากาศได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00(S.D = 0.859) และรถยนต์ Eco Car  
มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ท่านรู้สึกว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D = 0.727) 
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ตารางที ่4.20: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
   ด้านความปลอดภัยชั้นน าตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป 
 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

3) คุณสมบัติพิเศษด้านความปลอดภัยชั้นน าตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป 

    3.1) รถยนต์ Eco Car จะต้องผ่านมาตรฐาน 
UNECE 94, 95 คือ ความปลอดภัยของยานยนต์ใน
เรื่องการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าและ
ด้านข้าง ท าให้ท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึน 

4.13 0.657 มาก 

    3.2) รถยนต์ Eco Car ต้องมีคุณสมบัติด้าน
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุให้กับ 
ผู้ขับขี่ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อแบบ
ป้องกันการล็อก และติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ท่านรู้สึกไว้วางใจกับระบบ
ความปลอดภัยนี้ของรถยนต์ Eco Car 

4.32 0.673 มาก 

    3.3) วัสดุในการประกอบและโครงสร้างของ
รถยนต์ Eco Car ได้มาตรฐานของยุโรป ท าให้ท่าน
รู้สึกมีความมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ Eco Car 

4.15 0.729 มาก 

    3.4) รถยนต์ Eco Car มีความทันสมัยและเน้น
ความปลอดภัยมากข้ึน ท าให้ท่านมีภาพลักษณ์ที่ดูดี
และได้รับความปลอดภัยในการขับขี่ 

3.90 0.888 มาก 

รวม 4.13 0.546 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 
ความปลอดภัยชั้นน าตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
(S.D = 0.546) เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านความปลอดภัยชั้นน าตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
ยุโรปของการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระดับมาก คือรถยนต์ Eco Car 
ต้องมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ โดยอย่างน้อยต้องมี
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ระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก และติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ท่าน
รู้สึกไว้วางใจกับระบบความปลอดภัยนี้ของรถยนต์ Eco Car ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D = 0.673) 
รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ วัสดุในการประกอบและโครงสร้างของรถยนต์ Eco Car ได้มาตรฐาน 
ของยุโรป ท าให้ท่านรู้สึกมีความมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ Eco Car ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
(S.D = 0.729) รถยนต์ Eco Car จะต้องผ่านมาตรฐาน UNECE 94, 95 คือ ความปลอดภัยของ 
ยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง ท าให้ท่านรู้สึกถึงความ
ปลอดภัยมากขึ้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (S.D = 0.657) และรถยนต์ Eco Car มีความทันสมัยและ 
เน้นความปลอดภัยมากข้ึน ท าให้ท่านมีภาพลักษณ์ท่ีดูดีและได้รับความปลอดภัยในการขับขี่ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (S.D = 0.888) 
 
ตารางที ่4.21: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
   ด้านความคล่องตัวสูง 
 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

4) คุณสมบัติพิเศษด้านความคล่องตัวสูง 
    4.1) รถยนต์ Eco Car เปน็รถยนต์ที่มีตัวถัง
ขนาดเล็ก ท าให้ขับข่ีได้ง่าย เหมาะสมกับการใช้งาน
ภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 

3.83 0.690 มาก 

    4.2) ด้วยขนาดตัวถังท่ีเล็กของรถยนต์ Eco Car 
ท าให้สามารถขับข่ีไปตามซอยแคบ และง่ายต่อ 
การเปลี่ยนช่องทางการขับข่ี จึงสะดวกต่อการใช้งาน
ในชีวิตประจ าวันของท่าน 

4.13 0.648 มาก 

    4.3) ด้วยขนาดตัวถังท่ีเล็กของรถยนต์ Eco Car 
ท าให้สามารถจอดรถในพ้ืนที่ทีจ่ ากัด จึงส่งผลให้
ท่านใช้จอดรถได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการ
เบียดเสียดกับรถยนต์คันอ่ืนที่จอดอยู่ 

4.15 0.677 มาก 

รวม 4.03 0.536 มาก 
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 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 
ความคล่องตัวสูงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (S.D = 0.536) เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย 
ด้านความคล่องตัวสูงของการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระดับมาก คือ 
ด้วยขนาดตัวถังท่ีเล็กของรถยนต์ Eco Car ท าให้สามารถจอดรถในพ้ืนที่ทีจ่ ากัด จึงส่งผลให้ท่านใช้
จอดรถได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คันอ่ืนที่จอดอยู่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
(S.D = 0.677) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้วยขนาดตัวถังที่เล็กของรถยนต์ Eco Car ท าให้สามารถ
ขับข่ีไปตามซอยแคบและง่ายต่อการเปลี่ยนช่องทางการขับขี่ จึงสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน
ของท่านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (S.D = 0.648) และรถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่มีตัวถังขนาดเล็ก 
ท าให้ขับขี่ได้ง่าย เหมาะสมกับการใช้งานภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
(S.D = 0.690) 
 
 4.1.4 ระดับความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
 
ตารางที ่4.22: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
 

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

1) ก่อนการซื้อรถยนต์ Eco Car ท่านจะท าการ
เปรียบเทียบรถยนต์ Eco Car ของแต่ละยี่ห้อ  
เพ่ือจะท าให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car  
ที่เหมาะสมกับท่านมากท่ีสุด 

4.03 0.640 มาก 

2) ด้วยงบประมาณทางการเงินที่จ ากัดท าให้ท่าน
เลือกรถยนต์ Eco Car เป็นอันดับแรก 

4.00 0.739 มาก 

3) ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวขนาดเล็กจึง
เหมาะสมกับรถยนต์ Eco Car 

4.10 0.856 มาก 

4) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของบุคคลใน
ในครอบครัว ท่านจึงต้องการซื้อรถยนต์ Eco Car 
เพ่ิมเติม 

3.98 0.762 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
 

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปรค่า 

5) เมื่อท่านได้อ่านหรือดูความคิดเห็นของนักวิจารณ์
ที่มีชื่อเสียงทางด้านรถยนต์ผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้ท่าน
มั่นใจที่จะเลือกใช้รถยนต์ Eco Car 

4.00 0.696 มาก 

6) จากประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ Eco Car  
ที่ผ่านมาของผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ท าให้ท่านมั่นใจ
เลือกใช้รถยนต์ Eco Car 

4.23 0.761 มาก 

7) เมื่อท่านได้ทดสอบขับรถยนต์ Eco Car ที่สนาม
ทดสอบหรือโชว์รูมรถยนต์ ท าให้ท่านมั่นใจเลือกใช้
รถยนต์ Eco Car 

4.21 0.674 มาก 

8) เมื่อท่านได้ทราบผลลัพธ์จากประสบการณ์การใช้
งานจริงของรถยนต์ Eco Car ของบุคคลทั่วไปจะท า
ให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่เลือกซ้ือ
รถยนต์ Eco Car 

4.30 0.670 มาก 

รวม 4.11 0.509 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (S.D = 0.509) เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยการตัดสินใจซื้อของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระดับมาก คือ เมื่อท่านได้ทราบผลลัพธ์จากประสบการณ์การใช้
งานจริงของรถยนต์ Eco Car ของบุคคลทั่วไป จะท าให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือ
รถยนต์ Eco Car ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (S.D = 0.670) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ จากประสบการณ์
การใช้งานรถยนต์ Eco Car ที่ผ่านมาของผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ท าให้ท่านมั่นใจเลือกใช้รถยนต์ Eco Car
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (S.D = 0.761) เมื่อท่านได้ทดสอบขับรถยนต์ Eco Var ที่สนามทดสอบหรือ 
โชว์รูมรถยนต์ ท าให้ท่านมั่นใจเลือกใช้รถยนต์ Eco Car ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D = 0.674) 
ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวขนาดเล็กจึงเหมาะสมกับรถยนต์ Eco Car ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
(S.D = 0.856) ก่อนการซื้อรถยนต์ Eco Car ท่านจะท าการเปรียบเทียบรถยนต์ Eco Car ของแต่ละ 
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ยี่ห้อ เพื่อจะท าให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ที่เหมาะสมกับท่านมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 (S.D = 0.640) ด้วยงบประมาณทางการเงินที่จ ากัดท าให้ท่านเลือกรถยนต์ Eco Car เป็นอันดับ
แรก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D = 0.739) เมื่อท่านได้อ่านหรือดูความคิดเห็นของนักวิจารณ์ท่ีมี
ชื่อเสียงทางด้านรถยนต์ผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้ท่านมั่นใจที่จะเลือกใช้รถยนต์ Eco Car ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 (S.D = 0.696) และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของบุคคลในในครอบครัวท่านจึงต้องการ
ซื้อรถยนต์ Eco Car เพ่ิมเติม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D = 0.762) 
 
4.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในแต่ละสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วย Simple Regression Analysis  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Simple Regression Analysis)  
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 Sig.   หมายถึง ระดับนัยส าคัญ 
 B    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูป
คะแนนดิบ 
 Beta (ß)   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 t   หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการแต่ละ
ค่าท่ีอยู่ในสมการ 
 สมมติฐานที่ 1 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.23: แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยค่าคงที่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่าง 
   คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรใน 
   กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 

B Std. Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) .362 .156  2.323 .021 

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car .925 .038 .848 24.185 .000 
R= 0.848, R2 = 0.720, SEE = 0.2699, F= 584.934, Sig. = 0.000 
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 จากตารางที่ 4.23 พบว่า สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2 = 0.720) หมายถึง อิทธิพลของ 
ตัวแปรอิสระคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 72.0 ที่เหลือร้อยละ 28.0 เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอ่ืน 
 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car มีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (H1) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า คุณสมบัติพิเศษของ
รถยนต์ Eco Car ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 และค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
มีค่าเท่ากับ (Beta = .848) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
หมายความว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car มีผลมากขึ้น 1 หน่วย 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้น 0.848 
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วย Multiple Regression Analysis  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Multiple Regression Analysis)  
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 Sig.   หมายถึง ระดับนัยส าคัญ 
 B    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูป
คะแนนดิบ 
 Beta (ß) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 t   หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการแต่ละ
ค่าท่ีอยู่ในสมการ 
 สมมติฐานที่ 2 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดน้ ามันที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัยชั้นน าที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 5 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความเหมาะสมส่งต่อการใช้งาน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 มีผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.24: แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
   ระหว่างคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากร 
   ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 

B Std. Beta T Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) .230 .155  1.477 .141 

ด้านการประหยัดน้ ามัน .250 .042 .299 5.897 .000 

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม .121 .042 .147 2.877 .004 
ด้านความปลอดภัยชั้นน า .212 .041 .228 5.187 .000 

ด้านความเหมาะสม .376 .039 .396 9.703 .000 
R= 0.862, R2 = 0.742, SEE = 0.261, F= 161.939, Sig. = 0.000 
 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า สัมประสิทธิ์การก าหนดของด้านการประหยัดน้ ามัน (R2 = 0.742) 
หมายถึง อิทธิพลของตัวแปรอิสระด้านการประหยัดน้ ามันมีต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 74.2 ที่เหลือร้อยละ 25.8 เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอ่ืน  
 สมมติฐานที่ 2 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดน้ ามันที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ด้านการประหยัดน้ ามันมีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (H1) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  
ด้านการประหยัดน้ ามันมีต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.299 
หมายความว่า ด้านการประหยัดน้ ามันมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ด้านการประหยัดน้ ามันมีผลมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของประชากรในกรุงเทพมหานครเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน 0.299 
 สมมติฐานที่ 3 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีค่า Sig. = .004 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (H1) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.147 
หมายความว่า ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน 0.147 
 สมมติฐานที่ 4 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัยชั้นน าที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ด้านความปลอดภัยชั้นน ามีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (H1) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
ด้านความปลอดภัยชั้นน ามีต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.228 
หมายความว่า ด้านความปลอดภัยชั้นน ามีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ด้านความปลอดภัยชั้นน ามีผลมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน 0.228 
 สมมติฐานที่ 5 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความเหมาะสมส่งต่อการใช้งาน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานมีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (H1) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานมีต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.396 
หมายความว่า ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของประชากร 
ในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งานมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน 0.396 
 
 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
ตารางที่ 4.25: ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานที่ 1 

(ตารางมีต่อ) 



46 
 

ตารางที่ 4.25 (ต่อ): ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car  
ด้านการประหยัดน้ ามันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่ 3 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car  
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 4 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car  
ด้านความปลอดภัยชั้นน าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 5 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car  
ด้านความเหมาะสมส่งต่อการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มวัีตถุประสงค์ดังน้ี  
 1) เพ่ือศึกษาเรื่องคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
Eco Car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2) เพ่ือศึกษาถงึความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณสมบัติพิเศษของ
รถยนต์ Eco Car 
 3) เพ่ือศึกษาถงึการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากร 
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มีอายุ 18–50 ปี จํานวน 230 คน  
มีบทสรุปทีส่ามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 
5.1 สรปุผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์  
Eco Car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21–30 ปี มสีถานภาพโสดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 30,001–40,000 บาท/ เดือน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว  
4–6 คนเป็นสว่นใหญ ่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชร้ถยนต์ Eco Car 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้รถยนต์ Eco Car ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่านํ้ามันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 3,001–4,000 บาท/ เดือน มากที่สุด 
โดยมีการใช้รถยนต์ราคามากกว่า 500,000 บาท ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
และสําหรับการซื้อรถยนต์ Eco Car ด้วยการผ่อนชําระเงินใช้รถยนต์ Eco Car เป็นระยะเวลา 4–6 ปี
โดยผู้ตอบแบบสอบถามใช้รถยนต์ Eco Car คันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับเป็นคันที่ 1 มากที่สุด ขับข่ีง่าย
คล่องตัว เพราะมีขนาดเล็กช่วยประหยัดค่านํ้ามันใช้รถยนต์ Eco Car ย่ีห้อ Toyota มากท่ีสุด เพราะ
เป็นย่ีห้อเจ้าตลาด มีความน่าเช่ือถือสูง และขับขี่ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 
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ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเหน็คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car มีภาพรวมในระดับมาก  

ซึ่งความคิดเห็นคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco carด้านความปลอดภัยช้ันนําตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของยุโรปมากที่สุด รองลงมาเป็นส่วนคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car  
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมคณุสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความคล่องตัวสูง และลําดับ
สุดท้ายเป็นส่วนคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดนํ้ามัน โดยมีรายละเอียด 
แต่ละด้านดังน้ี 

ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดน้ํามัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 

การประหยัดนํ้ามันโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคือ รถยนต์ Eco Car  
ใช้วัสดุในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีนํ้าหนักเบาแต่แข็งแรง ทําให้ท่านสามารถลดการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราการการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ไม่เกิน 5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ทําใหท้่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เคร่ืองยนต์
เบนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลติรและดีเซลมคีวามจุไม่เกิน 1.4 ลิตร ด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็ก ทําให้
ท่านรู้สึกเป็นสว่นหน่ึงในการช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรถยนต์ Eco Car ที่ใช้นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันแก๊สโซฮอล ์และน้ํามันดีเซล จะต้องเติมนํ้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่คู่มือรถยนต์กําหนด
ไว้ โดยเติมผ่านป๊ัมนํ้ามันช้ันนําของประเทศไทย จึงทําใหท้่านมั่นใจถึงประสิทธิภาพของนํ้ามันที่
เลือกใช้ ตามลําดับ 

ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 

การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ Eco Car  
เป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษตํ่า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรือ Euro 4 ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม ทาํให้ท่านสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทางอ้อมมากที่สุด รองลงมาคือ 
รถยนต์ Eco Car จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กโิลเมตร  
ทําให้ท่านสามารถลดมลพิษในอากาศได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ และรถยนต์ Eco Car  
มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทําให้ท่านรูส้กึว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้ดีย่ิงขึ้น 
ตามลําดับ 

ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัยชั้นนํา 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 
ความปลอดภัยช้ันนําตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก  
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ Eco Car ต้องมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
อุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก และติดต้ังระบบควบคุม
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ท่านรูส้ึกไว้วางใจกับระบบความปลอดภัยน้ีของรถยนต์ Eco Car
มากที่สุด รองลงมาคือ วัสดุในการประกอบและโครงสร้างของรถยนต์ Eco Car ได้มาตรฐานของยุโรป 
ทําให้ท่านรู้สึกมีความมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ Eco Car รถยนต์ Eco Car จะต้องผ่านมาตรฐาน 
UNECE 94, 95 คือ ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า
และด้านข้าง ทําให้ท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นและรถยนต์ Eco Car มีความทันสมัยและเน้น
ความปลอดภัยมากขึ้น ทําใหท้่านมีภาพลักษณ์ที่ดูดีและได้รับความปลอดภัยในการขับข่ี ตามลําดับ 

ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความคล่องตัวสูง 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 

ความคล่องตัวสูงโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้วยขนาดตัวถังที่เล็ก 
ของรถยนต์ Eco Car ทําใหส้ามารถจอดรถในพ้ืนที่ที่จํากัดจึงส่งผลให้ทา่นใช้จอดรถได้ง่ายและลด 
ความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คันอ่ืนที่จอดอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ ได้แก่ ขนาดตัวถังที่เล็ก
ของรถยนต์ Eco Car ทําใหส้ามารถขับขี่ไปตามซอยแคบและง่ายต่อการเปลี่ยนช่องทางการขับขี่จึง
สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันของท่าน และรถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่มตัีวถังขนาดเล็ก 
ทําให้ขับขี่ได้ง่าย เหมาะสมกับการใช้งานภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเหน็กับการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ Eco Car 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car มีภาพรวมในระดับมาก พบว่า 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car เมื่อท่านได้ทราบผลลัพธ์จากประสบการณ์
การใช้งานจริงของรถยนต์ Eco Car ของบุคคลทั่วไป จะทําให้ท่านสามารถตัดสินใจเลอืกซื้อหรือไม่
เลือกซื้อรถยนต์ Eco Car รองลงมาตามลําดับ ได้แก่ จากประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ Eco Car  
ที่ผ่านมาของผูใ้ช้งานคนอ่ืน ๆ ทําให้ท่านมัน่ใจเลือกใช้รถยนต์ Eco Car เมื่อท่านได้ทดสอบขับรถยนต์ 
Eco Car ทีส่นามทดสอบหรือโชว์รูมรถยนต์ทําให้ท่านมั่นใจเลือกใช้รถยนต์ Eco Car ครอบครัวของ
ท่านเป็นครอบครัวขนาดเล็กจึงเหมาะสมกับรถยนต์ Eco Car ก่อนการซือ้รถยนต์ Eco Car ท่านจะ
ทําการเปรียบเทียบรถยนต์ Eco Car ของแต่ละย่ีห้อ เพ่ือจะทําให้ท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car  
ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดด้วยงบประมาณทางการเงินที่จํากัด ทําใหท้่านเลือกรถยนต์ Eco Car 
เป็นอันดับแรก เมื่อท่านได้อ่านหรือดูความคิดเห็นของนักวิจารณ์ที่มีช่ือเสยีงทางด้านรถยนต์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ทําใหท้า่นมั่นใจที่จะเลือกใช้รถยนต์ Eco Car และเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของ
บุคคลในในครอบครัวท่านจึงต้องการซื้อรถยนต์ Eco Car เพ่ิมเติม ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานท่ี 2 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดนํ้ามันที่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดนํ้ามัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
สมมติฐานท่ี 3 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษา

สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานท่ี 4 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัยช้ันนําที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัย 
ช้ันนําส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานท่ี 5 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความเหมาะสมส่งต่อการใช้งาน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความเหมาะสม 
ต่อการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

 
5.2 การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาทีส่รุปว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้าน 
ความปลอดภัยช้ันนําตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ได้แก่ การป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ขับขี่ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก และมีการติดต้ังระบบควบคุม
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้รู้สึกไว้วางใจกับระบบความปลอดภัยน้ีของรถยนต์ Eco Car 
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ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษตํ่า โดยผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรอื Euro 4 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทําให้สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โลกได้ในทางอ้อมด้านความคล่องตัวสูง ได้แก่ ขนาดตัวถังที่เล็กของรถยนต์ Eco Car ทําให้สามารถ 
จอดรถในพ้ืนทีท่ี่จํากัด จึงส่งผลให้จอดรถได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คันอ่ืน 
ที่จอดและด้านการประหยัดนํ้ามัน ได้แก่ การใช้วัสดุในการผลิตที่มีประสทิธิภาพ มีนํ้าหนักเบาแต่
แข็งแรง ทําให้สามารถลดการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการทํากิจกรรมทางสังคมเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ (Eco Car) ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ของ จันทร พันธ์ภักดีวงษ์ (2557) พบว่า การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรับรู้
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม การรับรูผ้ลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อเศรษฐกิจ การรับรู้
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจ และการทํากิจกรรมทางสังคมเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมทางสังคม การเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกบัสังคมด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการอย่างมีนัยสําคัญที ่0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุวดี 
สมบูรณท์วี และคณะ (2561) ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ได้แก่ สมรรถนะลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเช่ือถือได้ ความสอดคล้องตามข้อที่กําหนด ความทนทาน 
ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม และการรับรูคุ้ณภาพหรือช่ือเสียงที่ส่งผลต่อการยอมรับ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 คุณภาพของส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน 
คือ ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเช่ือถือได้ ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม 
และการรับรู้คณุภาพหรือช่ือเสียง 

ผลการศึกษาทีส่รุปว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการประหยัดนํ้ามันส่งผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการใช้วัสดุในการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีนํ้าหนักเบาแต่แข็งแรง ทําให้สามารถลดการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงได้มากกว่ารถยนต์
ประเภทอ่ืน ๆ อัตราการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ทําใหส้ามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เคร่ืองยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลิตร และดีเซลมีความจุไม่เกิน  
1.4 ลิตร ด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กทําใหท้่านรู้สึกเป็นสว่นหน่ึงในการช่วยลดการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และรถยนต์ Eco Car ที่ใช้นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ และนํ้ามันดีเซล  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีโคคาร์ของประชากรใน 
เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ของ อัญชลี พลสาร (2558) ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัย 
ส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีโคคาร์ย่ีห้อที่แตกต่างกันของประชากร 



52 
 

เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แต่ค่าเฉลี่ยของปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการซื้ออีโคคาร์คือ  
ความประหยัดนํ้ามัน การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อการใช้งาน  
ค่าบํารุงรักษาตํ่า ต้นทุนความเป็นเจ้าของตํ่าและความคลอ่งตัวสูง จะมีค่าเฉลี่ยที่มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจซือ้อีโคคาร์แต่ละย่ีห้อไม่แตกต่างกันมากนัก 

ผลการศึกษาทีส่รุปว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสง่ผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งน้ีเป็นเพราะว่ารถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่
ก่อให้เกิดมลพิษตํ่า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรือ Euro4 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทําให้
สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทางอ้อม โดยรถยนต์ Eco Car จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ทําให้สามารถลดมลพิษในอากาศ 
ได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยการตลาด การรับรู้ และทศันคติที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐฌาน นาวีวงค์ (2558) 
พบว่า ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์
และราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และทศันคติด้านความรู้ ความเข้าใจและความรู้สกึ
ชอบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาทีส่รุปว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความปลอดภัยช้ันนําส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะว่ารถยนต์ Eco Car มีคุณสมบัติ
ด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อแบบ
ป้องกันการล็อก และติดต้ังระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส ์ทําให้รูส้ึกไว้วางใจกับระบบ
ความปลอดภัยน้ีการใช้วัสดุในการประกอบโครงสร้างของรถยนต์ Eco Car ได้มาตรฐานของยุโรป  
ทําให้มีความมัน่ใจในคณุภาพของรถยนต์ Eco Car รถยนต์ Eco Car คอื ผ่านมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง (UNECE 94, 
95) และรถยนต์ Eco Car มคีวามทันสมัยและเน้นความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สุมล ศุภนิมิตกุล (2556) เพราะการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การรับรู้ข้อมูลด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อ
รถยนต์อีโคคาร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การรับรู้ขอ้มูลด้านราคา 
และทัศนคติทีม่ีต่อรถยนต์อีโคคาร์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ปัจจัยทั้งหมดสามารถทํานายแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
กลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 55 

ผลการศึกษาทีส่รุปว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความเหมาะสมส่งต่อ 
การใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งน้ีเป็นเพราะว่าขนาดตัวถังที่เล็ก
ของรถยนต์ Eco Car ทําใหส้ามารถจอดรถในพ้ืนที่ที่จํากัด ทําให้จอดรถได้ง่ายและลดความเสี่ยงใน
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การเบียดเสียดกับรถยนต์คันอ่ืนที่จอดอยู่ และสามารถขับข่ีไปตามซอยแคบ ง่ายต่อการเปลี่ยน
ช่องทางการขับขี่ จึงสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน เหมาะสมกับการใช้งานภายในตัวเมือง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวความคิดของ สิริกร แสนชัยนาท (2556) เพราะผู้บริโภคเลือก
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์เพราะประหยัดนํ้ามันมากที่สุด ประกอบกับผู้ประกอบการในปัจจุบันมีข้อเสนอ 
ต่าง ๆ ที่กระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อมากข้ึน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื้อด้วยวิธีผ่อนชําระและ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง จากการศึกษาวิจัยทําให้ทราบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้าน
การตลาดทุกด้านมีความสําคัญต่อพฤติกรรมในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลไปใช ้

ธุรกิจ/ หน่วยงาน/ องค์กร/ นักการตลาด ที่ดําเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ 
Eco Car ทีส่่งต่อการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถนํา 
ผลการศึกษาไปใช้ได้ดังน้ี 

5.3.1 ผลการศกึษาจากสมมุติฐานของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นักการตลาดควรนําเสนอให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ทราบถึงคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ทั้งด้านระบบความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การได้รับมาตรฐานช้ันนําระดับโลก การประหยัดนํ้ามันแลว้ ควรนําเสนอด้านรูปลักษณ์ภายนอกและ
ภายในที่มีความสวยงามเพ่ือเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจเลอืกซื้อรถยนต์ Eco Car ได้อีกด้านหน่ึง 

5.3.2 ผลการศกึษาจากสมมุติฐานของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการ
ประหยัดนํ้ามัน การให้ข้อมลูเกี่ยวกับรถยนต์ Eco Car มีอัตราการประหยัดนํ้ามันสูง เน่ืองจาก
แนวโน้มราคาน้ํามันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แล้วผู้บริโภคให้ความสนใจกับรถยนต์ Eco Car มากข้ึน  
ทําให้บริษัททีผ่ลิตรถยนต์ได้มีการนําเทคโนโลยีใหมม่าพัฒนาให้รถยนต์ให้ประหยัดนํ้ามันที่มากข้ึน
หรือทดแทนนํ้ามันบางส่วน เพ่ือให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าในอนาคต  

5.3.3 ผลการศกึษาจากสมมุติฐานของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม ผูป้ระกอบการควรนําเสนอคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น เน่ืองจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสําคญัทางด้านสิ่งแวดล้อมทําให้รูส้ึกเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และหากผู้ประกอบการใดที่ทําให้ผู้บริโภคเห็นว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแบรนด์ที่มีคณุค่า และกลายมาเป็น “ตัวเลือก” ของผู้บริโภค   

5.3.4 ผลการศกึษาจากสมมุติฐานของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความ
ปลอดภัยช้ันนํา ผู้ประกอบการนําเสนอได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลกของรถยนต์  
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Eco Car มคีุณสมบัติด้านความปลอดภัยช้ันนํา ทําให้ผู้บริโภคม่ันใจในการใช้รถยนต์ Eco Car 
5.3.5 ผลการศกึษาจากสมมุติฐานของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ด้านความ

เหมาะสม พบว่า ผู้ประกอบการนําเสนอรูปลักษณ์ของรถยนต์ Eco Car รวมถึงขนาดและสะดวก 
ต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน และครอบครัวของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทีม่ีขนาดครอบครัวขนาดเล็ก 
รวมถึงเหมาะสมกับการใช้งานภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานครที่มีพ้ืนทีจ่ํากัด 

 
5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทําวิจัยครัง้ต่อไป 

เพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถขยายไปในทัศนะท่ีกว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
บริบทหรือปัญหาทางด้านคุณสมบัติของรถยนต์อีโคคาร์ รวมถึงปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

5.4.1 แนะนําให้ทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืน ๆ เพราะงานวิจัยน้ีการสํารวจเฉพาะ
กลุ่มผูใ้ช้รถยนต์ Eco Car เทา่น้ัน ในการวิจัยสํารวจคร้ังต่อไปจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

5.4.2 แนะนําให้ทําการศึกษาในสถานทีแ่ตกต่างกัน เพราะในงานวิจัยคร้ังนี้ศึกษาแต่ใน
กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ในการวิจัยสํารวจคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในจงัหวัดอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
นนทบุรี สมุทรปราการ เป็นต้น เพ่ือให้มีความครอบคลุมของข้อมูล 

5.4.3 แนะนําให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมด้วย เพราะในงานวิจัยน้ีศึกษาเพียงเชิงปริมาณ
หากทําการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการสํารวจความคิดเห็นเชิงคุณภาพ เพ่ือสอบถามข้อมูลเชิงลึกที่
แบบสอบถามทั่วไปไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

5.4.4 แนะนําให้มีการศึกษาตัวแปรต้นอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามและปัจจัยอ่ืน ๆ  
ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ เช่น สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด 
เพ่ือให้ข้อมูลทีเ่พ่ิมมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

คุณสมบัติพเิศษของรถยนต์ Eco Car ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากร 
ในกรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………….. 
 

 การจัดทําแบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
การวิจัย ซึ่งนําไปใช้ประกอบกับการค้นคว้าอิสระในเรื่อง คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car  
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยที่ได้จะช่วยให้
ผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลเสียงตอบรับของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณสมบัติพิเศษ 
ของรถยนต์ Eco Car รวมถงึทําให้บริษัทผลิตรถยนต์แต่ละรายสามารถนําไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านในการทําแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงที่สุด เพ่ือทําให้การค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีเกิด
ประสิทธิผลและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ทางผู้จัดทําขอขอบพระคุณผู้ทําแบบสอบถาม 
ทุกท่านมา ณ ที่น้ี 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมลูพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 3 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco Car 
 ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หรอืเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1) เพศ 
  ชาย       หญิง 
2) อายุ 
  ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี   21–30 ปี 
  31–40 ปี      41–50 ปี 
  51–60 ปี 
3) สถานภาพ 
  โสด       สมรส 
  หม้าย/ หย่าร้าง     อ่ืน ๆ .................................................. 
4) ระดับการศกึษา 
  มัธยมศึกษา     ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ ........................................... 
5) อาชีพ 
  นักเรียน/ นักศึกษา   ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
  รับจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว 
  ค้าขาย       อ่ืน ๆ .................................................. 
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  20,001–30,000 บาท 
  30,001–40,000 บาท    40,001–50,000 บาท 
  50,001–60,000 บาท   60,001 บาทขึ้นไป 
7) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  1–3 คน      4-6 คน 
  7–9 คน      10 คนขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมที่ท่านคิดเห็นว่า 
เป็นจริงที่สุดเพียงข้อเดียว 
1) ค่านํ้ามันรถยนต์ส่วนตัวของท่านโดยเฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่เท่าใด 
  1,001–2,000       2,001–3,000 
  3,001–4,000       4,001–5,000 
  มากกว่า 5,000 
2) ราคาของรถยนต์ Eco Car ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400,000    400,001–450,000 
  450,001–500,000      มากกว่า 500,000 
3) บุคคลใดทีม่อิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  ตนเอง         บุคคลในครอบครัว 
  เพ่ือน/ คนรู้จัก       บุคคลทีม่ีช่ือเสียง 
  อ่ืน ๆ .................................................. 
4) ท่านชําระเงินสําหรับการซือ้รถยนต์ Eco Car ด้วยรูปแบบใด ซื้อ 
  เงินสด         ผ่อนจ่าย 
  อ่ืน ๆ .................................................. 
5) ท่านใช้รถยนต์ Eco Car ในปัจจุบันมาแล้วก่ีปี 
  1–3ปี         4–6 ปี 
  7–9 ปี         10 ปีขึ้นไป 
6) รถยนต์ Eco Car คันทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันนับเป็นคันที่เท่าไหร่ 
  1          2 
  3          4 
  อ่ืน ๆ ................................................. 
7) เหตุผลทีซ่ื้อรถยนต์ Eco Car 
  รับภาระค่านํ้ามันในปัจจุบันไม่ไหว    ต้องการลดมลพิษที่เกดิขึ้นทางอากาศ 
  ขับขี่ง่าย คล่องตัว เพราะมีขนาดเล็ก    บุคคลทีม่ีช่ือเสียงโฆษณาว่าใช้ดี 
8) ประโยชน์ใช้สอยหลักที่ใช้รถยนต์ Eco Car 
  ช่วยประหยัดค่านํ้ามัน      ค่าบํารุงรักษาตํ่ากว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน 
  ช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ลดค่าเสียภาษีรถยนต์ประจําปี 
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9) ย่ีห้อรถยนต์ Eco Car ทีใ่ช้อยู่ 
  Toyota        Honda 
  Nissan         Mitsubishi 
  Suzuki         อ่ืน ๆ ............................................... 
10) สาเหตุที่ทา่นซื้อรถยนต์ย่ีห้อดังกล่าวตามคําตอบในข้อ 9 
  เป็นย่ีห้อเจ้าตลาด มีความน่าเช่ือถือสูง    ประหยัดนํ้ามันมากกว่าย่ีห้ออ่ืน 
 บขี่ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว     ชอบการออกแบบรูปทรงของรถยนต์ 
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ส่วนที่ 3 คุณสมบัติพเิศษของรถยนต์ Eco Car 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ 
Eco Car ทีท่่านคิดเห็นว่าเป็นจริงที่สุด 
 

 
 

คุณสมบัติพเิศษของรถยนต์ Eco Car 
 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

คุณสมบัติพเิศษด้านการประหยัดน้ํามัน 

1) อัตราการการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 
ลิตรต่อ 100 กโิลเมตร ทําใหท้่านสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 

     

2) เคร่ืองยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลติร
และดีเซลมีความจุไม่เกิน 1.4 ลิตร ด้วย
เคร่ืองยนต์ที่มีขนาดเล็ก ทําให้ท่านรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงในการช่วยลดการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

     

3) รถยนต์ Eco Car ใช้วัสดุในการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีนํ้าหนักเบาแต่แข็งแรง ทําให้
ท่านสามารถลดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงได้
มากกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืนๆ 

     

4) รถยนต์ Eco Car ทีใ่ช้นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
แก๊สโซฮอล ์และน้ํามันดีเซล จะต้องเติมนํ้ามัน
ที่ได้มาตรฐานตามที่คู่มือรถยนต์กําหนดไว้  
โดยเติมผ่านป๊ัมนํ้ามันช้ันนําของประเทศไทย 
จึงทําให้ท่านมัน่ใจถึงประสิทธิภาพของนํ้ามัน 
ที่เลือกใช้ 

     

 



64 
 

 
 
 

คุณสมบัติพเิศษของรถยนต์ Eco Car 
 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

คุณสมบัติพเิศษด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

5) รถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิด
มลพิษตํ่า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
UNECE หรือ Euro 4 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
ทําให้ท่านสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โลกได้ในทางอ้อม 

     

6) รถยนต์ Eco Car จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อ
ระยะทาง 1 กโิลเมตร ทําใหท้่านสามารถลด
มลพิษในอากาศได้มากกว่ารถยนต์ประเภท 
อ่ืน ๆ 

     

7) รถยนต์ Eco Car มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทําให้ท่านรู้สึกว่าสามารถ
ลดการใช้พลังงานได้ดีย่ิงขึ้น 
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คุณสมบัติพเิศษของรถยนต์ Eco Car 
 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

คุณสมบัติพเิศษด้านความปลอดภัยชั้นนําตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป 

8) รถยนต์ Eco Car จะต้องผ่านมาตรฐาน 
UNECE 94, 95 คือ ความปลอดภัยของ 
ยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้โดยสารจาก 
การชนด้านหน้าและด้านข้าง ทําให้ท่านรู้สึกถึง
ความปลอดภัยมากขึ้น 

     

9) รถยนต์ Eco Car ต้องมีคณุสมบัติด้าน 
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ให้กับผู้ขับขี ่โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อ
แบบป้องกันการล็อก และตดิต้ังระบบควบคุม
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ท่านรูส้ึก
ไว้วางใจกับระบบความปลอดภัยน้ีของรถยนต์ 
Eco Car 

     

10) วัสดุในการประกอบและโครงสร้างของ
รถยนต์ Eco Car ได้มาตรฐานของยุโรป ทําให้
ท่านรู้สึกมีความมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ 
Eco Car 

     

11) รถยนต์ Eco Car มีความทันสมัยและเน้น
ความปลอดภัยมากขึ้น ทําใหท้่านมีภาพลักษณ์
ที่ดูดีและได้รับความปลอดภัยในการขับข่ี 
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คุณสมบัติพเิศษของรถยนต์ Eco Car 
 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

คุณสมบัติพเิศษด้านความคล่องตัวสงู 

12) รถยนต์ Eco Car เป็นรถยนต์ที่มีตัวถังขนาด
เล็ก ทําใหข้ับขีไ่ด้ง่าย เหมาะสมกับ 
การใช้งานภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 

     

13) ด้วยขนาดตัวถังที่เล็กของรถยนต์ Eco Car 
ทําให้สามารถขับขี่ไปตามซอยแคบ และง่ายต่อ
การเปลี่ยนช่องทางการขับขี่ จึงสะดวกต่อการใช้
งานในชีวิตประจําวันของท่าน 

     

14) ด้วยขนาดตัวถังที่เล็กของรถยนต์ Eco Car 
ทําให้สามารถจอดรถในพ้ืนทีท่ี่จํากัด  
จึงส่งผลใหท้่านใช้จอดรถได้ง่ายและลด 
ความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คันอ่ืน 
ที่จอดอยู่ 
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อทีท่่านคิดเห็นว่า
เป็นจริงที่สุด 
 

 
 

การตัดสนิใจซือ้รถยนต์ Eco Car 
 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1) ก่อนการซื้อรถยนต์ Eco Car ท่านจะ 
ทําการเปรียบเทียบรถยนต์ Eco Car ของ 
แต่ละย่ีห้อ เพ่ือจะทําให้ท่านตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ Eco Car ที่เหมาะสมกับท่านมากทีสุ่ด

     

2) ด้วยงบประมาณทางการเงินที่จํากัด ทําให้
ท่านเลือกรถยนต์ Eco Car เป็นอันดับแรก 

     

3) ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวขนาดเล็ก 
จึงเหมาะสมกับรถยนต์ Eco Car 

     

4) เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของ
บุคคลในในครอบครัว ท่านจึงต้องการซื้อ
รถยนต์ Eco Car เพ่ิมเติม 

     

5) เมื่อท่านได้อ่านหรือดูความคิดเห็นของ 
นักวิจารณ์ที่มช่ืีอเสียงทางด้านรถยนต์ผ่าน 
สื่อต่าง ๆ ทําให้ท่านมั่นใจที่จะเลือกใช้รถยนต์ 
Eco Car 

     

6) จากประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ Eco 
Car ที่ผ่านมาของผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ทําให้ท่าน
มั่นใจเลือกใช้รถยนต์ Eco Car 
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การตัดสนิใจซือ้รถยนต์ Eco Car 
 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

7) เมื่อท่านได้ทดสอบขับรถยนต์ Eco Car ที่
สนามทดสอบหรือโชว์รูมรถยนต์ ทําให้ท่าน
มั่นใจเลือกใช้รถยนต์ Eco Car 

     

8) เมื่อท่านได้ทราบผลลัพธ์จากประสบการณ์
การใช้งานจริงของรถยนต์ Eco Car ของ
บุคคลทั่วไป จะทําให้ท่านสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อรถยนต์ Eco Car 

     

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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