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บทคัดย=อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค* 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจ

เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจ

เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามป{จจัยสyวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาป{จจัยดBานสyวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุyมตัวอยyางในงานวิจัยครั้งน้ี คือ กลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดย

ใชBแบบสอบถามเป~นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขBอมูล สถิติที ่ใชBในการวิเคราะห* เชิงพรรณนาไดBแกy 

คyาความถ่ี คyารBอยละ คyาเฉล่ีย และคyาสyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดBวยสถิติการทดสอบแบบ t-

test, สถิติการวิเคราะห*ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตyางจะนำไป

เปรียบเทียบเป~นรายคูy โดยใชBวิธี LSD และใชBสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวyา กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ  สถานภาพ

ครอบครัว และระดับการศึกษา ตyางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* ตyางกัน และกลุyมเจ

เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาชีพ และรายไดBเฉลี่ยตyอเดือน ตyางกันทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* ไมyตyางกัน สyวนป{จจัยสyวนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* ดBานราคา ดBาน

สyงเสริมการตลาด มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร และสyวนป{จจัยสyวนประสมทางการตลาดดBานชyองทางการจัดจำหนyายไมyมีผลตyอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจซ้ือ; รถยนต*อีโคคาร*
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ABSTRACT 

The objective of this study were 1) to study the Ecocar Buying Decision Process of 

the Generation Y in Bangkok.  2) to study the Ecocar Buying Decision Process of the 

Generation Y, classified by Personal factors 3). To study the marketing mix, that involves the 

buying Decision process of the Generation Y in Bangkok. 

 The number of sampling group in this Research is 400 people of Generation Y, living 

in Bangkok.  The questionnaire was used as a tool to collect the data.  The data collected 

were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 

hypotheses were tested by T-Test, and One–way ANOVA.  In case of the difference Statistical 

data, a testing pair of variables by LSD method was used to test the hypothesis of each pair, 

and Multiple Regression method. 

 The result revealed that the Generation Y in Bangkok with the difference Age, Family 

status, and Education level, has the difference Buying Decision Process for the Ecocar. 

However, the difference of Sex, Occupation, and monthly income, does not cause the 

difference in the Ecocar Buying Decision Process of the Generation Y in Bangkok. The 

marketing mix: Product, Price, and Promotion, does affected on the Ecocar Buying Decision 

of the Generation Y.  Whereas, Place does not have any effect on the Ecocar Buying Decision 

of the Generation Y in Bangkok. 

Keyword: Purchasing Decision; Ecocar 

บทนำ 

การเพ่ิมขึ้นของราคาน้ำมันยังไดBสรBางผลกระทบตyอพฤติกรรมของผูBบริโภคในการเลือกใชBซื้อรถยนต* 

ซึ่งเห็นไดBจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชBน้ำมันสำหรับการขับขี่รถยนต*อยyางคุBมคyา การพิจารณเลือก

ซื้อรถยนต* มีแนวโนBมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ“รถอีโคคาร*”เพราะเป~นรถยนต*ที่มีขนาดเล็กที่คลyองตัว มีความ

เหมาะสมสำหรับการใชBชีวิตของคนกลุyมเมือง ประหยัดพลังงานและน้ำมัน 

 พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวายคือผูBบริโภคยุคใหมyท่ีอายุระหวyาง22-39ป� นักการตลาดยุคนี้ตBองรูBวyา

ทรัพย*สินท่ีเจเนอเรชั่นวายจะตัดสินใจซื้อกyอนคือ “รถ” ซึ่งเป~นคyานิยมของเจเนอเรชั่นวายที่ โดยมีเหตุผล

ที ่วyา เมื ่อเรียนจบมีงานทำก็อยากมีรถสักคันที ่ตอบโจทย*ความสะดวกสบาย และยังเป~นการอัพเกรด

ภาพลักษณ*ตัวเอง จึงเป~นทรัพย*สินท่ีกลุyมเจเนอเรชั่นวายสามารถเอื้อมถึงไดBงyาย และรถอีโคคาร*ที่มีอยูyใน

ตลาดก็สามารถตอบโจทย*คนกลุyมนี้ไดB ทำใหBนักการตลาดจำเป~นตBองหาวิธีที่จะดึงดูดผูBบริโภคเนื่องจากเป~น

กลุyมท่ีมีอำนาจในการตัดสินใจซ้ือ มีศักยภาพทางการตลาด และมีปริมาณการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ดังนั้นผูBวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรช่ันวาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขBอมูลที่ไดBหลังจากการศึกษาคBนควBาวิจัยจะเป~นโอกาส เพื่อใหBผูBที่เกี่ยวขBองไดB
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นำเอาขBอมูลงานวิจัยไปใชBตyอยอดทางเชิงธุรกิจใหBประสบความสำเร็จ เพื่อใหBองค*กรสามารถตอบสนองความ

ตBองการของผูBบริโภคไดBตรงจุดมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของประชากรกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขต

กรุงเทพมหานครจำแนกตามป{จจัยสyวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาป{จจัยดBานสyวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*

ของกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย=าง กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อรถยนต*อีโคคาร* ซึ่งไมy

สามารถรูBจำนวนประชากรที่แนyนอน โดยใชBวิธีการสุyมตัวอยyางแบบสะดวก ผูBวิจัยจึงไดBใชBวิธีเป�ดตารางหา

ขนาดกลุyมตัวอยyางของ Yamane (1973) ผลท่ีไดBขนาดของกลุyมตัวอยyางจำนวน 400 คน  

 2. ด]านเนื้อหา คือ เป~นการศึกษากระบวนการตัดสินใจรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่ยวาย 

โดยมุyงวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ดBาน ไดBแกy ดBานการรับรูBป{ญหาและความตBองการ ดBานการแสวงหา

ขBอมูล ดBานการประเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจซ้ือ และดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ตัวแปรท่ีใช]ในหารศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดBแกy ป{จจัยดBานบุคคล ประกอบดBวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดBเฉล่ียตyอเดือน และป{จจัยดBานสyวนประสมทางการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ไดBแกy กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน5ท่ีคาดว=าจะได]นรับ 

1. เพ่ือใหBทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyม เจเนอเรช่ันวายในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือใหBทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyม เจเนอเรช่ันวายในเขต

กรุงเทพมหานครจำแนกตามป{จจัยสyวนบุคคล 

 3. เพื่อใหBทราบถึงป{จจัยดBานสyวนประสมทางการตลาดที่มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อี

โคคาร*ของกลุyม เจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขBอง ผูBวิจัยไดBแยกกระบวนการตัดสินใจซ้ือเป~น 5 ดBาน ดังน้ี  

 

 

 



  
 

4 
 

ด]านการรับรู]ปdญหาและความต]องการ 

 แครียา ภูพัฒน* (2550) กลyาววyา จุดเริ ่มตBนของป{ญหาเกิดขึ้นเมื ่อบุคคลรูBสึกถึงความแตกตyาง

ระหวyางสภาพที่เป~นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขารูBสึกวyาดีตyอตนเอง และเป~นสภาพที่ปรารถนากับสภาพ

ท่ีเป~นอยูyจริง ( Reality) ของส่ิงตyางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงกyอใหBเกิดความตBองการท่ี 

 ธีรพงศ* เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2558) ท่ีกลyาววyา กระบวนการตัดสินใจซื ้อสินคBาและบริการ 

ผูBบริโภคจะรับรูBถึงป{ญหาหรือความจำเป~นที่ตBองใชBสินคBาและบริการที่ไดBรับการกระตุBนจากสิ่งกระตุBนภายใน

และภายนอก ส่ิงกระตุBนภายใน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับกระบวนตัดสินใจซื้อดBานการรับรูBป{ญหาและความตBองการหมายถึง เม่ือ

ผูBซื้อรับรูBถึงขBอมูลของสินคBาตระหนักถึงป{ญหาหรือ ความตBองการซึ่งความตBองการอาจถูกกระตุBนโดยสิ่งเรBา

จากภายในจิตใจหรือภายนอกจากบุคคลรอบขBาง โดยท่ีมีความตBองการทางรyางกายและจิตใจ  

ด]านการแสวงหาความรู] 

 ราช ศิริวัฒน* (2560) ที่กลyาววyา โดยหาขBอมูลเพิ่มเติมเพื่อชyวยในการตัดสินใจ ผูBบริโภคบางคนก็ใชB

ความพยายามมาก แตyบางคนก็นBอย ขBอมูลท่ีมีอยูyเดิม ความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

 กฤษณะ กสิบุตร (2554) ท่ีกลyาววyา การแสวงหาขBอมูล คือ การเสาะแสวงหาขBอมูลขyาวสารมาเก็บ

ไวBในความทรงจำ ซ่ึงคือการแสวงหาภายในความคิดหรือการหาขBอมูลขyาวสารท่ีเก่ียวขBองกับการตัดสินใจจาก

ส่ิงแวดลBอมตyางๆ น้ันคือการแสวงหาจากแหลyงภายนอก เพ่ือมาเป~นขBอมูลในการนำมาตัดสินใจ 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับกระบวนตัดสินใจซื้อดBานการแสวงหาขBอมูลหมายถึง การแสวงหาขBอมูล

เพิ่มเติมเป~นขั้นตyอไปซึ่งหาไดBจากการหาขBอมูลเพิ่มเติม เชyน อินเทอร*เน็ต ขyาวสาร สื่อตyาง ๆ และการ

สอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว และตัวแทนขายโดยตรงเพ่ือประเมินขBอมูลท่ีไดBมาตyอไป 

ด]านการประเมินทางเลือก 

 กฤษณะ กสิบุตร (2554) ที่กลyาวyา การปฏิบัติของผูBบริโภคที่ทำการประเมินคyาคุณประโยชน*ของ

ทางเลือกท่ีคาดหมายไวBและทำใหBการดำเนินการเลือกทางเลือกใหBแคบลงจนไดBทางเลือกท่ีชอบมากท่ีสุด 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) ที่กลyาวyา โดยกำหนดเกณฑ*หรือคุณสมบัติที่จะใชBในการประเมิน พรBอม

กับพิจารณาความสำคัญและประโยชน*ที่จะไดBรับกyอนการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยเกณฑ*หรือคุณสมบัติที่จะใชB

ในการประเมินทางเลือก ย่ีหBอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับกระบวนตัดสินใจซื้อดBานการประเมินทางเลือกหมายถึง กำหนดเกณฑ*

ตyาง ๆข้ึน เพ่ือใชBวัดและเปรียบเทียบถึงขBอดี ขBอเสีย การประเมินในเร่ืองคุณสมบัติของสินคBา  

ด]านการตัดสินใจซ้ือ 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) ที่กลyาวyา โดยมีป{จจัยที่เกิดขึ้นระหวyางความตั้งใจซื้อ นำไปสูyการตัดสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงตBองมีการตัดสินใจในหลายดBาน ตราย่ีหBอท่ีซ้ือ รBานคBาท่ีซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือ วิธีการในการชำระเงิน 

 จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ* (2560) กลyาวไวBวyา ผูBบริโภคเลือกทางเลือกที่คิดวyาดีที่สุด จากการแกBไขป{ญหา

มักจะมีการใชBประสบการณ*ในอดีตเป~นหลักเกณฑ*ในการตัดสินใจ ท้ังของตนเองและของผูBอ่ืน 
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 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับกระบวนตัดสินใจซื้อดBานการตัดสินใจซื้อหมายถึง ตัดสินใจซื้อแตyละคร้ัง

จะมีความแตกตyางกันในเร่ืองความจำเป~นท่ีตBองซ้ือสินคBาน้ันหรือไมy จะตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีชอบมากท่ีสุด 

ด]านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ที่กลyาวyา ผูBบริโภคจะตัดสินวyาคุณภาพของสินคBาหรือบริการที่ไดBใชB

น้ัน มีความสอดคลBองกับความคาดหวังของผูBบริโภคหรือไมy ส่ิงทำใหBผูBบริโภครูBสึกพอใจ หรือไมyพอใจ 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) ท่ีกลyาวyา ความพึงพอใจของผูBบริโภคน้ันจะทำการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึน

จริง กับส่ิงท่ีคาดหวัง ถBาตรงกับท่ีคาดหวัง ผูBบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ เกิดการซ้ือซ้ำ หรือการบอกตyอ 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับกระบวนตัดสินใจซื้อดBานพฤติกรรมหลังการซื้อหมายถึง จะทำการ

เปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ผูBบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ เกิดการซ้ือซ้ำ หรือการบอกตyอ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปdจจัยส=วนบุคคล 

ด]านเพศ 

ณัฏฐ*สุดา นิลดา (2560) กลyาววyา เพศ เป~นตัวแปรที่สyงผลตyอการสื่อสารที่แตกตyางกัน โดยเพศท่ี

แตกตyางกันทำใหBผูBบริโภคมีพฤติกรรมที่แตกตyางกัน นักการตลาดตBองศึกษาขBอมูล ดBานเพศเพราะตัวแปรน้ี

สyงผลตyอพฤติกรรมการซ้ือ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน*และคณะ (2539,อBางถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กลyาววyา ผูBบริโภคผูBหญิงกับ

ผูBชายมีแนวโนBมท่ีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตyางกัน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับป{จจัยสyวนบุคคลดBานเพศหมายถึง เพศ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

พฤติกรรมการบริโภคมากข้ึน ผูBบริโภคเพศหญิงกับเพศชายมีคyานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแตกตyางกัน 

ด]านอายุ 

 อรุณโรจน* เอกพณิชย* (2558) กลyาววyาอายุที ่ตyางกัน การดำเนินชีวิตที ่ตyางกัน สyงผลใหBเกิด

พฤติกรรมและ ความตBองการที่ตyางกัน จึงควรใชBประโยชน*จากอายุ เป~นตัวแปรดBานประชากรศาสตร*ท่ี

แตกตyางของการแบyงสyวนตลาด 

 ณัฏฐ*สุดา นิลดา (2560) กลyาววyา อายุ (Age) อายุเป~นป{จจัยที่ทำใหBผูBบริโภคมีความแตกตyางทาง

ความคิด และพฤติกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ*แตyละประเภท แตyละชนิดจะตอบสนองความตBองการของผูBบริโภคที่มี

อายุแตกตyางกัน นักการตลาดใชBตัวแปรทางดBานอายุเป~นตัวแบyงสyวนตลาด 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับป{จจัยสyวนบุคคลดBานอายุหมายถึง อายุที่ตyางกัน การดำเนินชีวิตท่ี

ตyางกัน วัย ใชBประโยชน*จากอายุท่ีแตกตyางกันมาแบyงสyวนตลาด เนBนกลุyมเป¦าหมาย เนBนท่ีตลาดอายุสyวนน้ัน 

ด]านสถานภาพ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน*และคณะ (2539,อBางถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กลyาววyา ลักษณะครอบครัว

เป~นเป¦าหมายท่ีสำคัญทางการตลาด นักการตลาดจะสนใจจำนวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชB

สินคBาใดสินคBาหน่ึง เพ่ือชyวยในการพัฒนากลยุทธ*การตลาดใหBเหมาะสม  

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาววyา สำคัญเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ซ่ึงสถานภาพการ
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สมรสมีสyวนสำคัญตyอการตัดสินใจของสyวนบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดและการตัดสินใจมากกวyาคน

ท่ีสมรสหรือมีครอบครัวแลBว 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวขBองกับป{จจัยสyวนบุคคลดBานสถานภาพครอบครัว หมายถึง สถานภาพ โสด การ

สมรส และหยyารBาง มีสyวนสำคัญตyอการตัดสินใจของสyวนบุคคล เชyน อิสระทางความคิด การตัดสินใจ เพ่ือ

ชyวยในการพัฒนากลยุทธ*การตลาดใหBเหมาะสม 

ด]านระดับการศึกษา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน*และคณะ (2539,อBางถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กลyาววyา ผูBที่มีการศึกษาสูงมี

แนวโนBมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ*ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวyา และมีราคาสูงกวyาผูBท่ีมีการศึกษาต่ำ  

จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาววyา มีอิทธิพลตyอผูBรับสาร ระดับการศึกษาที่ตyางกัน รูปแบบตyางกัน 

ณ เวลาท่ีตyางกัน จะสyงผลใหBมี แนวความคิด และความตBองการท่ีตyางกันไป  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับป{จจัยสyวนบุคคลดBานระดับการศึกษาหมายถึง ระดับการศึกษาที่ตyางกัน 

จะพิจารณาคุณสมบัติของสินคBา ใหBไดBเหมาะสมและสอดคลBองกับความตBองการตyางกัน 

ด]านอาชีพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน*และคณะ (2539,อBางถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กลyาววyา แตyละอาชีพมีความ

จำเป~นและความตBองการในสินคBาและบริการท่ีตyางกัน สนองความตBองการแตyละอาชีพไดBอยyางเหมาะสม  

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาววyา อาชีพและตำแหนyงหนBาที่ในการำงานที่แตกตyางกันนั้น จะสyงผล

ใหBการดำเนินชีวิตน้ันตyางกัน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับป{จจัยสyวนบุคคลดBานอาชีพหมายถึง อาชีพและตำแหนyงหนBาที่ในการำ

งานท่ีแตกตyางกัน จะมีความจำเป~นและความตBองการในสินคBาและบริการท่ีตyางกัน 

ด]านรายได]เฉล่ียต=อเดือน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน*และคณะ (2539,อBางถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กลyาววyา เป~นตัวแปรท่ีสำคัญ

ของความสามารถในการซ้ือและทำใหBทราบพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยนักการตลาดจะใชBตัวแปรน้ีในการ

แบyงสyวนตลาดใหBมีความชัดเจนข้ึน 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาววyา เป~นตัวท่ีสามารถบyงบอกความสามารถในการจyายและผyอน ชำระ

สินคBา และบริการ ซ่ึงควบคูyไปกับรูปแบบการดำเนินชีวิต เพ่ือใหBสามารถกาหนดเป¦าหมายไดBแคบลง  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับป{จจัยสyวนบุคคลดBานรายไดBเฉลี่ยตyอเดือนหมายถึง เป~นตัวที่สามารถบyง

บอกความสามารถในการจyายและผyอน ชำระสินคBา และบริการ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส=วนประสมทางการตลาด 

ด]านผลิตภัณฑ5 

 ฐิตาภา  พรหมสวาสดิ์ (2555) กลyาวไวBวyา สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตBองการของ

ลูกคBาใหBลูกคBาพึงพอใจ ผลิตภัณฑ* ท่ีเสนอขาย อาจมีตัวตนหรือไมyมีตัวตนก็ไดB ผลิตภัณฑ*ประกอบดBวย สินคBา

บริการ ความคิด สถานท่ี องค*กร หรือบุคคล  
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 ณัฏฐ*สุดา นิลดำ (2560) กลyาวไวBวyา การออกแบบตัวผลิตภัณฑ* สินคBา บริการ รูปแบบ รสชาติ ตรา

สินคBา สี ขนาด ปริมาณที่เหมาะสมบรรจุภัณฑ* การแปะ ฉลากสินคBา การใหBขBอมูลบนตัวสินคBา การมี

มาตรฐานรับรองสินคBา 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับสyวนประสมทางการตลาดดBานผลิตภัณฑ*หมายถึง ออกแบบผลิตภัณฑ*ใหB

มีตอบโจทย*ความตBองการของลูกคBาในกลุyมน้ันๆหรือหลายกลุyมเป¦าหมาย จะชyวยใหBลูกคBาใชBงานไดBสะดวกข้ึน 

ตราสินคBาตBองเป~นที่นyาเชื่อถือ และมีชื่อเสียงในทางที่ดีมีการรับประกันของตัวสินคBาและรายละเอียดการใชB

เพ่ือใหBผูBบริโภคไดBพิจารณาขBอมูลไดBอยyางถูกตBองและครบถBวน 

ด]านราคา 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาวไวBวyา การกำหนดราคาตBองมีความชัดเจนในดBานวัตถุประสงค* ไมyต้ัง

ราคาตyางเกินไป หรือสูงเกินไป ตBองทำใหBลูกคBาสามารถยอมรับไดB แมBวyาจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นใน

อนาคต  

 ณัฏฐ*สุดา นิลดำ (2560) กลyาวไวBวyา การกำหนดราคาสินคBาโดยใชBตัวเงินเป~นตัววัด ซึ่งผูBบริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือสินคBาจากความคุBมคyาท่ีไดBรับ เพ่ือสนองความตBองการของตน การต้ังราคาสินคBาท่ีขายเหมาะสม 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับสyวนประสมทางการตลาดดBานราคาหมายถึง การกำหนดราคาสินคBาโดย

ใชBตัวเงินเป~นตัววัด มีความจูงใจทำใหBลูกคBาสามารถยอมรับไดB และมีความเหมาสม 

ด]านช=องทางการจัดจำหน=าย 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาวไวBวyา โกดังการกระจายสินคBา ครอบคลุมไปถึงการนำเขBาสินคBาจาก

ผูBผลิตถึงผูBบริโภค โดยพิจารณาในดBานของท่ีต้ังรBานคBาและชyองทางการนำเสนอสินคBาและบริการ 

 ณัฏฐ*สุดา นิลดำ (2560) กลyาวไวBวyา นำเอาสินคBาหรือบริการไปถึงมือผูBบริโภค เพื่อใหBผูBบริโภคเลือก

ซื้อสินคBาไดBสะดวกรวดเร็ว การเลือกทำเลที่ตั้งตBองมีความเหมาะสม ตำแหนyงการวางสินคBา การกระจาย

สินคBาท่ัวทุกแหลyง การกำหนดจำนวนรBานคBาใหBเพียงพอท่ีจะขายสินคBา 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวขBองกับสyวนประสมทางการตลาดดBานชyองทางการจัดจำหนyายหมายถึง นำสินคBา

หรือบริการไปถึงมือผูBบริโภค เพ่ือใหBผูBบริโภคเลือกซ้ือสินคBาไดBสะดวกรวดเร็ว การเลือกทำเลท่ีต้ังเหมาสม 

ด]านการส=งเสริมการตลาด 

 จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาวไวBวyา มีวัตถุประสงค*เพื่อกระตุBนยอดขาย และแนะนำสินคBาและ

บริการใหBลูกคBา ไดBรับรู B เพื ่อใหBลูกคBาเกิดความตBองการ และสรBางความพึงพอใจตyอสินคBาและบริการ 

นอกจากน้ียัง สามารถสรBางเครือขyายและทาใหBลูกคBาเกิดการซ้ือซ้ำอยyางตyอเน่ือง 

 ณัฏฐ*สุดา นิลดำ (2560) กลyาวไวBวyา เป~นเครื่องมือในการสื่อสารขBอมูลเกี่ยวกับสินคBาและบริการไป

ยังผูBบริโภคกลุyมเป¦าหมาย การสรBางความสัมพันธ* และจูงใจใหBผูBบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคBา 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวขBองกับสyวนประสมทางการตลาดดBานการสyงเสริมทางการตลาดหมายถึง การ

สรBางความสัมพันธ*ระหวyางคนขายและผูBบริโภคใหBเกิดการรับรูB และจูงใจใหBผูBบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคBา  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

 ศริญญา ศิริปูน (2548) ป{จจัยที่มีอิทธิพลตyอการตัดสินใจซื้อรถยนต*ใหมyของผูBบริโภคในจังหวัด

สระบุรีพบวyา การวิคราะห*ป{จจัยที่มีอิทธิพลตyอการตัดสินใจซื้อรถยนต*ใหมyพบวyาผูBบริโภคที่เป~นกลุyมตัวอยyาง

ในการศึกษานั้นเป~นผูBชายวัยอายุ 30-40 ป�สถานภาพสมรสระดับปริญญาตรีอาชีพรับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจรายไดB10,000-20,000บาทจำนวนสมาชิกในครอบครัว4-6คนใชBรถยนต*ยี่หBอโตโยตBาเป~นเวลา1-2

ป�ซื้อระบบเงินผyอนวัตถุประสงค*ในการซื้อเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางสื่อทางโทรทัศน*มีอิทธิพลตyอ

การตัดสินใจซ้ือของผูBบริโภคในการซ้ือรถยนต*คันใหมyย่ีหBอโตโยตBา ผูBบริโภคเป~นผูBตัดสินใจเองโดยอิทธิพลของ

ป{จจัยทางการตลาดท้ัง4ป{จจัยอยูyในระดับมากและป{จจัยดBานผลิตภัณฑ*เก่ียวกับสมรรถนะของรถยนต*ในเร่ือง

ความปลอดภัยในการขับข่ีและการประหยัดน้ำมันมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

 ภคพร บรรจงจัด (2550) บุคลิกภาพกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*นั่งสyวนบุคคลของพนักงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวyาระดับการตัดสินใจซื้อรถยนต*นั่งสyวนบุคคลมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต*ในภาพรวมและรายขBออยูyในระดับมากทุกขBอโดยป{จจัยที่มี

คyาเฉลี่ยสูงสุดคือขBอมูลราคาจำหนyายที่เหมาะสมทำใหBตัดสินใจซื้อรถยนต*รองลงมาคือเลือกซื้อรถยนต*เพราะ

มีความจำเป~นตBองใชBและอุปกรณ*อำนวยความสะดวกและอุปกรณ*มาตรฐานความปลอดภัยทำใหBตัดสินใจซ้ือ

รถยนต*ย่ีหBอน้ันๆป{จจัยท่ีมีคyาเฉล่ียต่ำสุดคือจะเลือกซ้ือรถยนต*จากตราย่ีหBอเป~นท่ีนิยมของคนท่ัวไป 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป~นการวิจัยแบบไมyทดลอง และเก็บรวบรวมขBอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ใชB

เคร่ืองมือการวิจัยเป~นแบบสอบถาม แลBวทำการวิเคราะห*ขBอมูลวิธีทางสถิติประชากรท่ีใชBในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ประชากรวัยทำงานท่ีอาศัยอยูyในเขตกรุงเทพมหานครกลุyมตัวอยyาง จำนวน 400 คน โดยการใชBการคำนวณ

สูตรของ Yamane (1967) โดยการสุyมตัวอยyางแบบสะดวก 

 เคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัย ประกอบดBวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเป�ดและปลายป�ด โดยมีรายละเอียดประกอบดBวย 

1.1 ขBอมูลสyวนบุคคล เป~นคำถามที่ประกอบดBวย 6 ดBาน ดBานเพศ ดBานอายุ ดBานสถานภาพ

ครอบครัว ดBานระดับการศึกษา ดBานอาชีพ และดBานรายไดBเฉล่ียตyอเดือน มีจำนวนขBอคำถามท้ังหมด 6 ขBอ 

1.2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับป{จจัยดBานสyวนประสมทางการตลาดรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอ

เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเป~นคำถามที่กอบดBวย ดBานผลิตภัณฑ* ดBานราคา ดBานชyองทางการจัด

จำหนyาย และดBานชyองทางการสyงเสริมการตลาด มีจำนวนขBอคำถามทั้งหมด 21 ขBอ กำหนดใหB 5 = ระดับ

ความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = คะแนนระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = คะแนน

ระดับความสำคัญนBอย, 1 = คะแนนระดับความสำคัญนBอยท่ีสุด 

1.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป~นคำถามที่ประกอบดBวย ดBานการรับรูBป{ญหาและความตBองการ ดBานการแสวงหาขBอมูล ดBานการประเมิน

ทางเลือก ดBานการตัดสินใจซื้อ และดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจำนวนขBอคำถามทั้งหมด 26 ขBอ กำหนดใหB 
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5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = คะแนนระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = 

คะแนนระดับความสำคัญนBอย, 1 = คะแนนระดับความสำคัญนBอยท่ีสุด 

1.4 ขBอมูลท่ีเก่ียวขBองกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*

ของกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป~นขBอคำถามปลายเป�ด มีจำนวนขBอคำถาม 1 ขBอ 

1.5 ชyวงเกณฑ*คะแนนเฉล่ียการประเมินความสำคัญ กำหนดใหB 4.21-5.00 = ระดับความสำคัญ

มากที่สุด, 3.41-4.20 = ระดับความสำคัญมาก, 2.61-3.40 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 1.81-2.60 = 

ระดับความสำคัญนBอย, 1.00-1.80 = ระดับความสำคัญนBอยท่ีสุด 

การวิเคราะห5ข]อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชBในการวิเคราะห*ขBอมูลดังน้ี  

   1.1 ใชBคyารBอยละ (Percentage) และคyาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุyม 

ไดBแกy ป{จจัยสyวนบุคคลท่ีประกอบดBวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดBเฉล่ียตyอเดือน 

และอาชีพ 

 1.2 ใชBคyาเฉลี่ย (Mean) และสyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดBแกy ป{จจัยดBานสyวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดBวย ดBานผลิตภัณฑ* ดBานราคา ดBาน

ชyองทางการจัดจำหนyาย ดBานสyงเสริมการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอ

เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผูBวิจัยไดBกำหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชBในการวิเคราะห*ขBอมูลดังตyอไปน้ี  

 2.1 เพื ่อศ ึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต*อ ีโคคาร*ของกลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศตyางกัน จะใชBสถิติ t-test ในการวิเคราะห*ขBอมูล 

 2.2 เพื ่อศ ึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต*อ ีโคคาร*ของกลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานครที่มี อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดBรายไดBเฉลี่ยตyอเดือน และอาชีพ

ตyางกัน วิเคราะห*ขBอมูลดBวยสถิติความแปรปรวนณทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตyางจะ

นำไปเปรียบเทียบเป~นรายคูyโดยวิธีของ LSD 

 2.3 เพื่อศึกษาป{จจัยดBานสyวนประสมทางการตลาดที่มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโค

คาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครใชBการวิเคราะห*ขBอมูลดBวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression  

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห*ขBอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจ

เนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดBดังตyอไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห*กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความสำคัญอยูyในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับไดBแกy ดBานการ

ตัดสินใจซื้อ ดBานการประเมินทางเลือก ดBานการรับรูBป{ญหาและความตBองการ ดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

และดBานการแสวงหาขBอมูล 
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2. ผลการเปรียบเทียบ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดBเฉลี่ยตyอ และอาชีพ 

สามรถสรุปการวิจัยไดBดังน้ี 

    2.1 กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาชีพ และรายไดBเฉลี่ยตyอเดือน

ตyางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ไมyตyางกัน 

    2.2 กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ สถานภาพครอบครัว ตyางกัน 

และระดับการศึกษาตyางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ตyางกัน 

3. ผลการวิเคราะห*สyวนประสมทางการตลาดที่มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของ

กลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยไดBดังน้ี 

    3.1 สyวนประสมทางดBานการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* ดBานราคา และดBานการสyงเสริม

การตลาด มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3.2 สyวนประสมทางดBานการตลาด ดBานชyองทางการจัดจำหนyาย ไมyมีผลตyอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต5อีโคคาร5ของกลุ =มเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู=ระดับมาก 

      1.1 ดBานการรับรูBป{ญหาและความตBองการ ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครอยูyใน

ระดับมากโดยสyวนใหญy มีความตBองการซื้อรถยนต*อีโคคาร* พื่อความจำเป~นเป~นในการใชBงานซึ่งสอดคลBองกับ

แนวคิดของ อดุลย*. จตุรคกุล (2543) ท่ีกลyาววyากระบวนการตัดสินใจจะเกิดข้ึนก็ตyอ เม่ือผูBบริโภคตระหนักถึง

ป{ญหา และความตBองการของตนเอง และสอดคลBองกับชนิดาภา วรณาภรณ* (2555) อBางถึงใน สิริกาญจน* 

กมลป�ยะพัฒน* (2556) กลyาววyา การรับรูBถึงความตBองการหรือรับรูBถึงป{ญหา คือ การที่บุคคลรับรูBความ

ตBองการภายในของบุคคล อาจเกิดข้ึนเองหรืออาจเกิดจากส่ิงกระตุBนท้ังภายในและภายนอก 

 1.2 ดBานการแสวงหาขBอมูล ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครอยูyในระดับมาก โดย

สyวนใหญy แสวงหาขBอมูลโดยคBนหาขBอมูลของรถยนต*อีโคคาร*จาก สื่ออินเทอร*เน็ต สื่อสิงพิมพ* โฆษณา ซ่ึง

สอดคลBองกับแนวคิดของ ธนาภรณ* ยศไพบูลย* (2559) กลyาววyา การหาขBอมูลโดยแหลyงขBอมูล เชyน การ

สอบถามจากเพื่อนครอบครัว คนรูBจักที่มีประสบการณ*ในการใชBสินคBา ขBอมูลจากโฆษณาตาม สื่อตyาง ๆ 

สอดคลBองกับ ณัฏฐ*สุดา นิลดา (2560) กลyาววyา ความตBองการท่ีถูกกระตุBน โดยแหลyงของขBอมูลมีหลากหลาย

แหลyง เชyน บุคคล เพ่ือน ครอบครัว จากประสบการณ* จากส่ือชyองทางตyาง ๆ การโฆษณาอินเตอร*เน็ต  

1.3 ดBานการประเมินทางเลือก ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครอยูyในระดับมาก 

โดยสyวนใหญyกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทียบชyองทางการ

จำหนyายที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคลBองกับแนวคิดของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) กลyาววyา การประเมิน

ทางเลือก คือ การปฏิบัติของผูBบริโภคที่ทำการประเมินคyาคุณประโยชน*ของทางเลือกที่คาดหมายไวB จนไดB

ทางเลือกที่ชอบมากที่สุด สอดคลBองกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) กลyาววyา เป~นการนำขBอมูลที่ไดBรับมา
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พิจารณา จุดเดyน หรือขBอดีของสินคBาวyาดีกวyาในแงyใด ถBาหากจุดเดyนของสินคBา ไมyตรงกับ มาตรฐานในการ

ตัดสินในสินคBาน้ัน ๆก็จะขายไมyไดB 

1.4 ดBานการตัดสินใจซื้อ ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครอยูyในระดับมากที่สุด โดย

สyวนใหญyกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*จากคุณสมบัติที่ครบถBวน

ตามความตBองการ ซึ่งสอดคลBองกับณัฏฐ*สุดา นิลดา (2560) พบวyา การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีราคา 

คุณสมบัติ มากที่สุดจากทางเลือกที่มีอยูyหลายทางที่ โดยเป~นผลมาจากการพิจารณาประเมินทางเลือก ทำใหB

เกิดความตั้งใจในการซื้อ และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด สอดคลBองกับ ชนิดาภา วรณาภรณ* (2555) อBางถึง

ใน สิริกาญจน* กมลป�ยะพัฒน* (2556) กลyาววyา การตัดสินใจซื้อ คือ หลังจากประเมินทางเลือกตyาง ๆ 

ผูBบริโภคจะมีระดับของ ความพอใจในตัวสินคBาหรือผลิตภัณฑ*นั้น ๆ และผูBบริโภคจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ชอบ

มากท่ีสุด 

 1.5 ดBานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครอยูyในระดับมาก 

โดยสyวนใหญyกลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมหลังการซ้ือรถยนต*อีโคคาร* โดยมีความ

พึงพอใจตามที่คาดหวังไวBจากการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลBอง จารุพันธ* ยาชมภู (2559) กลyาววyา หลังจากท่ี 

ตัดสินใจซื้อสินคBาหรือบริการไปแลBว จะเกิดความพึงพอใจภายหลังการซื้อโดยเปรียบเทียบ กับสิ่งที่คาดหวัง 

จะสyงผลใหBเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ำ หรือการบอกตyอ สอดคลBองกับ จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ* (2560) กลyาวไวBวyา

หลังจากไดBใชBสินคBา ผูBซื้อจะเรียนรูBวyา สินคBาที่ตนเองซื้อมานั้น สรBางความพึงพอใจไดBมากนBอยเพียงใด ถBา

ไดBรับความพอใจผลท่ีตามมา คือ มีความภักดีตyอตราสินคBา ซ้ือสินคBาซ้ำอีก 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต5อีโคคาร5ของกลุ =มเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปdจจัยส=วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได]ดังน้ี 

    2.1 กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตyางกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* โดยรวมไมyตyางกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นวyาทั้งเพศชายและเพศหญิง ตyางมีความ

ตBองการซื้อรถยนต*อีโคคาร*ที่ตBองการชyองทางการจัดจำหนyายที่สะดวกและรวดเร็ว และไดBศึกษาขBอมูลและ

คุณสมบัติท่ีครบถBวนตามตBองการ ซ่ึงสอดคลBองกับ แครียา ภูyพัฒน* (2551) ไดBศึกษาเร่ือง ป{จจัยท่ีมีอทธิพลใน

การตัดสินใจซื้อรถยนต* โตโยตBา นิว วิออส ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวyา ผูBบริโภคที่มีเพศ

ตyางกัน มีพฤติกรรมการซื้อในดBานระยะเวลาที่ใชBในการตัดสินใจซื้อไมyตyางกัน และสอดคลBองกับ ศริญญา ศิริ

ปูน (2548) ไดBศึกษาเรื่อง ป{จจัยที่มีอิทธิพลตyอการตัดสินใจซื้อรถยนต*ใหมyของผูBบริโภคในจังหวัดสระบุรี 

พบวyา เพศตyางกันมีการใหBความสำคัญกับป{จจัยทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* ดBานราคา ดBานชyองทางการจัด

จำหนyาย ดBานสyงเสริมการตลาดไมyแตกตyางกัน 

   2.2 กลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตyางกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* โดยรวมตyางกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นวyาทุกชyวงอายุของกลุyมเจนเนอเรชั่นวายมี

ความตBองการที่ตyางกัน ซึ่งอายุตyาง (2548) ไดBศึกษาเรื่องกันจะเป~นตัวกำหนดวyาพฤติกรรมการเลือกซื้อท่ี

ตyางกัน ซึ่งสอดคลBองกับ ศริญญา ศิริปูน ป{จจัยที่มีอิทธิพลตyอการตัดสินใจซื้อรถยนต*ใหมyของผูBบริโภคใน

จังหวัดสระบุรี พบวyา อายุที่แตกตyางกันการใหBความสำคัญกับมีป{จจัยทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* แตกตyาง
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กัน และสอดคลBองกับ กิตติยา หนูมี (2557) ไดBศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูBบริโภคที่มีตyอรถยนต*อีโคคาร*ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวyา อายุแตกตyางกันมีการใหBความสำคัญกับทัศนคติทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* ดBาน

ราคา ดBานชyองทางการจัดจำหนyาย ดBานสyงเสริมการตลาด ดBานกายภาพ ของรถยนต*อีโคคาร*แตกตyางกัน 

   2.3 กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพครอบครัวตyางกัน ทำใหB

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* โดยรวมตyางกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นวyาสถานภาพครอบครัวตyางกัน

ทำใหBการตัดสินใจรถยนต*อีโคคาร*ตyางกัน ในเรื่องความพึงพอใจ ดBานความคุBมคyาในการใชBงาน ซึ่งสอดคลBอง

กับ กิตติยา หนูมี (2557) ไดBศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูBบริโภคที่มีตyอรถยนต*อีโคคาร*ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวyา สถานภาพแตกตyางกัน มีความพึงพอใจหลังการซื ้อ ดBานความปลอดภัยในการใชBงาน ดBาน

ความสามารถในการประหยัดน้ำมัน ดBานความคุBมคyาในการใชBงาน แตกตyางกัน ซึ่งไมyสอดคลBองกับ ศริญญา 

ศิริปูน (2548) ป{จจัย ท่ีมีอิทธิพลตyอการตัดสินใจซ้ือรถยนต*ใหมyของผูBบริโภค ในจังหวัดสระบุรี พบวyา จำนวน

สมาชิกในครอบครัวแตกตyางกัน มีการใหBความสำคัญ กับป{จจัยทางการตลาดดBานผลิตภัณฑ* ดBานราคา ดBาน

การจัดจำหนyาย ดBานการสyงเสริมการตลาด ไมyแตกตyางกัน  

   2.4 กลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีระดับการศึกษาตyางกัน ทำใหB

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* โดยรวมตyางกัน ผูBวิจัยมีความเห็นวyาระดับการศึกษาตyางกัน ในผูBท่ี

ระดับการศึกษาสูงกวyาจะพิจารณาถึงความคุBมคyาการใชBงานและความเหมาะสมมากกวyา ซึ่งสอดคลBองกับ 

กิตติยา หนูมี (2557) ไดBศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูBบริโภคที่มีตyอรถยนต*อีโคคาร*ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวyา ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตyางกัน มีการใหBความสำคัญ กับสyวนประสมทางการตลาดตลาด ดBาน

ผลิตภัณฑ* ดBานราคา ดBานารตัดสินใจซ้ือ แตกตyางกัน และสอดคลBองกับงานวิจัย ของ ศริญญา ศิริปูน (2548) 

ไดBศึกษาเรื่องป{จจัยที่มีอิทธิพลตyอการตัดสินใจซื้ออรถยนต*ใหมyของผูBบริโภคในจังหวัด สระบุรี พบวyา ระดับ

การศึกษาแตกตyางกัน มีการใหBความสำคัญ กับป{จจัยสyวนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* แตกตyางกัน 

    2.5 กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตyางกัน ทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* โดยรวมไมyตyางกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นวyาไมyวyาอาชีพไหน ก็มีความจำเป~นที่ตBอง

ใชBงานรถยนต* เพราะเพิ่มความสะดวกและยกระดับคุณภาพของชีวิตในยุคป{จจุบันซึ่งสอดคลBองกับ นันธิญา 

ทองบุญสyง (2555) ไดBศึกษาเรื่อง ป{จจัยสyวนประสมการตลาดที่มีผลตyอการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร* ของ

ผู Bบริโภคในเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร พบวyา ราคาอะไหลy และคyาบริการดูแลรถยนต*ที ่ต่ำ ซึ ่งไมyมี

ความสัมพันธ*กับป{จจัยดBานประชากรศาสตร*ดBานอาชีพ ซึ่งไมyสอดคลBองกับ นิตาดิษฐ* บุญเชิญ (2553) ไดB

ศึกษาป{จจัยที่มีความสัมพันธ*ในการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของผูBบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวyา 

อาชีพมีความสัมพันธ*กับ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร*ในการตัดสินใจซ้ือ ดBานราคา  

  2.6 กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดBเฉลี่ยตyอเดือนตyางกัน ทำใหB

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร* โดยรวมไมyตyางกัน ซึ่งผูBวิจัยมีความเห็นวyา ป{จจุบันราคารถยนต*อีโค

คาร*อยูyในเกณฑ*ที่ผูBมีรายไดBหลากหลายระดับสามารถตอบสนองความตBองการและจับตBองไดB ซึ่งสอดคลBอง

กับ ศิริวรรณ ปทุมสูต (2561) ไดBศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต*นั ่งสyวนบุคคลขนาดเล็กในเขตจังหวัด

สุพรรณบุรี พบวyาผูBบริโภคที่ รายไดBตyอเดือนตyางกัน ใหBความสำคัญกับ สyวนประสมการตลาดในการซ้ือ
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รถยนต*นั่งสyวนบุคคลขนาดเล็กไมyแตกตyางกัน และสอดคลBองกับ ธนาภรณ* ยศไพบูลย* (2559) ไดBศึกษา 

ป{จจัยสyวนประสมทางการตลาดที่มีผลตyอการตัดสินใจซื้อ รถยนต* ยี่หBอโตโยตBา รุyนโคโรลyา อัลติส ของผูBท่ี

อาศัยใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลyาววyา รายไดBเฉลี่ยตyอเดือนที่แตกตyางกัน ไมyสyงผลตyอระดับ

การตัดสินใจซ้ือรถยนต*โตโยตBา  

3. ผลการศึกษาผลการวิเคราะห5ส=วนประสมทางการตลาดที่มีผลต=อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

รถยนต5อีโคคาร5ของกลุ=มเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยได]ดังน้ี 

  3.1 สyวนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ* มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อี

โคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความเห็นวyา กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหBความสำคัญกับเร่ือง ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของธีร

ยุทธ จึงธีรพานิช (2556) ใหBความสำคัญวyา ป{จจัยผลิตภัณฑ*กับดBานภาพลักษณ*ช่ือเสียง สมรรถนะ และอัตรา

การสิ้นเปลืองน้ำมันป{จจัยสำคัญ และสอดคลBองกับ ศริญญา ศิริปูน (2548) พบวyาป{จจัยอยูyในระดับมากและ

ป{จจัยดBานผลิตภัณฑ*เกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนต*ในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และการประหยัดน้ำมัน

มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

    3.2  สyวนประสมทางการตลาด ดBานราคามีผลตyอ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโค

คาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูBวิจัยมีความเห็นวyา กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหBความสำคัญกับเรื่องการเลือกซื้อรถยนต*อีโคคาร*จากงบประมาณที่มีอยูyเป~นเกณฑ* ซ่ึง

สอดคลBองกับ อํานาจ พนาคุณากร (2555) ใหBความสำคัญวyาการตัดสินใจซื้อพิจารณาจากราคา เมื่อพบวyา

คุณลักษณะของรถยนต*เหมาะสมกับราคาท่ีทyานสามารถจัดสรรงบประมาณใน การซ้ือไดB สอดคลBองกับ ณัฏฐ*

สุดา นิลดา (2560) กลyาวไวBวyา การกำหนดราคาสินคBาโดยใชBตัวเงินเป~นตัววัด ซึ่งผูBบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ

สินคBาจากความคุBมคyาท่ีไดBรับ เพ่ือสนองความตBองการของตน  

    3.3  สyวนประสมทางการตลาด ดBานชyองทางการจัดจำหนyายไมyมีผลตyอ กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูBวิจัยมีความเห็นวyา สถานท่ี

จัดจำหนyายที่มีความสะดวกรวดเร็วในการใหBความชyวยเหลือและใหBบริการลูกคBากลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมyมีความจำเป~นและไมyมีผลตyอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต*อีโคคาร* ซ่ึงไมyสอดคลBองกับ 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย* (2541) ใหBความสำคัญวyาท่ีต้ังของผูBใหBบริการและความยากงyายในการเขBาถึงเป~นอีก

ป{จจัยที่สำคัญของการตลาดดังนั้น ประเภทของชyองทางการจัด จำหนyายและความครอบคลุมและเป~นป{จจัย 

สำคัญ ตyอตัดสินใจซ้ือสินคBา และไมyสอดคลBองกับ อํานาจ พนาคุณากร (2555) ใหBความสำคัญวyาการตัดสินใจ

ซื้อพิจารณาจากชyองทางการจำหนyาย มากที่สุดเมื่อพบวyารถยนต* Eco-Car มีศูนย*จำหนyายและศูนย*บริการท่ี

ทำใหBเกิดความ สะดวกในเวลาท่ีรถมีป{ญหา 

    3.4 สyวนประสมทางการตลาด ดBานการสyงเสริมการตลาด มีผลตyอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อรถยนต*อีโคคาร*ของกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูBวิจัยมีความเห็นวyากลุyมเจเนอเรช่ัน

วายในเขตกรุงเทพมหานคร ใหBความสำคัญในเร่ือง พนักงานมีความรูBและความเช่ียวชาญในการใหBขBอมูลและ

พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี ซึ่งสอดคลBองกับ ศิริวรรณ ปทุมสูต (2561) ใหBความสำคัญดBานสyงเสริมการตลาด คือ
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การโฆษณาตามส่ือทีวีและวิทยุ จัดโปรโมช่ัน ใหBเหมาะสมกับกลุyมลูกคBา สอดคลBองกับ ฐิตาภา  พรหมสวาสด์ิ 

(2555) ใหBความสำคัญ ดBานการสyงเสริมการตลาดเป~นการติดตyอสื่อสารเกี่ยวขBองกับผูBขายและผูBซื้อ เพื่อสรBาง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสำคัญคือ การโฆษณา การขายโดยใชBพนักงาน กระตุBนผูBบริโภคใหBเกิดความ

สนใจ อยากทดลองใชBหรือเกิดการซ้ือ  

ข]อเสนอแนะ 

ข]อเสนอแนะการนำไปใช] 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขBอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชBใหBเป~นประโยชน*และเป~น แนวทางสำหรับ

ผูBประกอบการรถยนต*อีโคคาร*ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุyมเจเนอเรชั่นวายที่สนใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ใน

เขตกรุงเทพมหานครดังน้ี  

ปdจจัยส=วนบุคคล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหBเห็นวyา กลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีป{จจัยดBาน 

เพศ อาชีพ รายไดBเฉลี่ยตyอเดือนโดยรวมไมyตyางกัน ดังนั้นนักการตลาด บริษัทองค*กรผูBผลิต ผูBประกอบการ

รBานคBา จึงไมyควรเนBน เพราะไมyสyงผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ในของกลุyมเจเนอเรชั่นวาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สyวนกลุyมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ สถานภาพครอบครัวระดับการศึกษา 

โดยรวมตyางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต*อ ีโคคาร *ของกลุ yมเจเนอเรชั ่นวายในเขต

กรุงเทพมหานครตyางกัน ดังน้ันนักการตลาดจึงควรใหBความสำคัญเป~นอยyางย่ิง เพราะผูBท่ีมีระดับการศึกษาสูง

กวyาจะ พิจารณาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ*ที่สามารถตอบสนองความตBองการในการใชBงานดBานตyาง ๆ และ

มีความจำเป~นในการใชBงานเทคโนโลยีท่ี  

ปdจจัยด]านส=วนประสมทางการตลาด 

 1. ดBานผลิตภัณฑ* ผูBประกอบการควรใหBความสำคัญในดBาน คุณภาพที่ไดBมาตรฐาน มีการรับรอง

รับประกัน เพ่ิมฟ{งก*ชันการใชBงานท่ีหลากหลาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมyอยyางตyอเน่ืองใหBแตกตyาง 

 2. ดBานราคา ผูBประกอบการควรใหBความสำคัญในดBาน การตั้งราคาใหBมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

มีคyาใชBจyายในการบำรุงรักษาและคyาบริการเหมาะสม ราคาควรคุBมคyาเม่ือเปรียบเทียบกับคูyแขyง 

 3. ดBานสyงเสริมการตลาด ผูBประกอบการควรใหBความสำคัญในดBาน การใหBบริการของพนักงานแกyผูB

มาใชBบริการ มีอัธยาศัยที่ดีมีความรูBและความเชี่ยวชาญ การมีผลิตภัณฑ*ใหBไดBทดลองขับเพื่อดูฟ{งก*ชั่นการใชB

งาน รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ*ผyานส่ือตyางๆ 

ข]อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต=อไป 

1. การศึกษาตัวแปรในป{จจัยอื่น ๆ ที่อาจสyงผลตyอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ในของ

กลุyมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การศึกษาครั้งนี้เป~นการศึกษาเฉพาะกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต*อีโคคาร*ในของกลุyมเจเนอ

เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเทyานั้น ดังนั้นในการวิจัยในครั้งตyอไป ควรมีการขยายกลุyมผูBบริโภค ขยาย

ขอบเขตในการศึกษาใหBกวBาง และครอบคลุมย่ิงข้ึน  
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 3. ควรใหBมีการนำสถิติอื่นมาใชBในการวิเคราะห*ที่นอกเหนือจากที่ใชBวิเคราะห* ผลในครั้งนี้ เพื่อใหB

ไดBผลการวิเคราะห*ท่ีมีความแตกตyาง หลากหลาย กyอใหBเกิดความนyาสนใจและสามารถนำไปใชBประโยชน*ไดB  
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ผู]บริโภคในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกริก 


