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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน 
(Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อรถเล็กประหยัด
พลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ 
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อรถเล็กประหยัด
พลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า ที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) โดยภาพรวมต่างกัน 
 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) To study the satisfaction of purchasing 
Toyota small size energy-saving vehicles (Eco-car) in Bangkok, in terms of servicing pricing, 
and image. 2) To study the satisfaction of purchasing Toyota small size energy-saving 
vehicles (Eco-car) in Bangkok Classified by population factors. 
 The population in this study is the general public. In Bangkok that bought a small 
eco-car, Toyota, 400 people, using questionnaires as a tool for data collection The 
statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. 
Test hypotheses by t-test, One-Way ANOVA. If differences are found, they will be 
compared. In pairs Using LSD method. 
 The hypothesis test found that the general public in Bangkok who bought a small 
energy-saving car (Eco-car) Toyota brand, whose education levels and monthly incomes, 
resulting in the satisfaction of buying a small, energy-efficient car (Eco-car) as a whole 
abroad. 
 
Keyword : satisfaction of the purchase of small size energy-saving vehicles (Eco-car) 
 
บทน า 
 
 การบริโภคนับเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์เพราะพฤติกรรมการบริโภคเป็นการแสดงออก
ของผู้บริโภคแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการรวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจ  
ที่มีผลต่อการแสดงออกส าหรับการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการบริโภคอย่างยั่งยืนนั้น จะเป็น
การบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นการบริโภคอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยถูกท าลายและเกิดความเสื่อม
โทรมเป็นอย่างมาก เกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตทิางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะอุทกภัย
และภัยแล้ง โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเมือง และกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันของประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่ยั่งยืน
และการผลิตที่ยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาแนวทางหนึ่งคือ 
การสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมยานยนต์ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เพราะตั้งแต่การผลิต การใช้งาน จนถึงการขจัดท าลายเมื่อ
หมดอายุ ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตรถยนต์ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ประกอบกับความไม่มั่นคงของพลังงาน 
ราคาน้ ามันโลกที่มีความผนัผวนและนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้ผลิตรถยนต์รวมทั้งผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจ
รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเทรนด์การใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น รถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) เป็นรถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและลด
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การที่มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา นอกจากจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและปล่อยไอเสีย
น้อยลง 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อ 
โตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อ 
โตโยต้าของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัด
พลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกันหรือไม่ และปัจจัย
ด้านใดบ้างที่ส่งผลให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
ยี่ห้อโตโยต้า โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจะได้เป็นโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลต่อยอด  
ในการศึกษาและตัดสินใจทางด้านการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทรถยนต์และผู้ที่ต้องการศึกษา สามารถน า
ผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการสามารถด ารงอยู่ได้ รวมถึงหาแนวทาง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-
car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานวิจัย ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตของประชากร ท าการศึกษาประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อรถ
เล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า ที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิด
ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิดตารางที่ระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยต่างๆ 
รวมถึงเพื่อศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อ 
โตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านบริการ ด้านภาพลักษณ์ ด้านรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-
car) 
 5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
  1. น าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ  
ในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. ได้แนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อ
โตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาความพึงพอใจในการ
ซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
   
ทบทวนวรรณกรรม 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-
car) ยี่ห้อโตโยต้า ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านบริการ 
  พนิดา เพชรรัตน์ (2561) กล่าวไว้ว่า การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระท าของฝ่าย
หนึ่งน าเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ สามารถ 
จับต้องได้ หรือไม่สามารถจับต้องได้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ จนน าไปสู่ความ
พึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวัง หรือมากกว่าความคาดหวัง 
 อุไร ดวงระหว้า  (2554) กล่าวไว้ว่า การให้บริการ หมายถึง การที่ผู้ให้บริการเสนอบริการแก่
ผู้รับบริการ หรือเสนอการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ โดยมีลักษณะที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
 ธรรมพฤฒ แสงประเสริฐ (2558) กล่าวไว้ว่า  การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค เป็นปัจจัย 
ที่ส าคัญในการที่จะท าให้ธุรกิจด้านการให้บริการประสบความส าเร็จ การให้บริการที่มีคุณภาพอาจท าให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ดังนั้น ธุรกิจด้านการให้บริการจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจมีความแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
โดยผู้บริโภคจะพิจารณาถึงคุณภาพบริการที่ต้องการ โดยพิจารณาจากความคาดหวังในการได้รับบริการ  
ขั้นพื้นฐานจากธุรกิจ การให้บริการที่มีคุณภาพดีกว่าคู่แข่งขัน ภาพลักษณ์ของธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ 
อันจะท าให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคต 
 

2. ด้านภาพลักษณ์ 
  ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น  
ในระดับมากกับภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านคุณสมบัติและคุณค่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
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ของค่ายญี่ปุ่นส่วนในด้านคุณประโยชน์ และบุคลิกภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และระดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คุณภาพคุ้มราคา , การท างานของ
เครื่องยนต์ และ อะไหล่หาง่ายราคาถูก ตามล าดับ 
  นัฐกาน ทองสุข (2559) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถยนต์ในด้านคุณค่ามากที่สุด ฉะนั้นทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ควรมีการพัฒนา
อุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากข้ึน เพื่อเป็นการลดค่าบ ารุงรักษารถยนต์ ซึ่ งจะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีระดับ 
การตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น และปัจจัยด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ของรถยนต์น้อยที่สุด คือ ด้านคุณประโยชน์ ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ควรพัฒนาระบบเครื่องยนต์และ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้รถยนต์ใช้พลังงานน้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มระดับการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ให้แก่
ผู้บริโภค 
  อธิคม พรสัมฤทธิ์ (2558) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากต่อการรับรู้ตราสินค้าต่อมาคือ
ความเชื่อมโยงตราสินค้า และความภักดีการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่จะท าให้เกิดความ
แตกต่างภายในจิตใจของผู้บริโภค และผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อตราสินค้าเพื่อถ่ายทอดสัญลักษณ์
คุณลักษณะคุณประโยชน์ความเชื่อถือและคุณค่าของแบรนด์รถยนต์สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้ามีการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความยึดเหนี่ยวกับคุณค่าผู้บริโภคจะเกิดความประทับใจและเกิดการ
พูดปากต่อปาก ท าให้ตราสินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 

3. ด้านรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
  มณธิรดา ฒิยารัตน์ และคณะ (2556) กล่าวไว้ว่า ลักษณะรถยนต์อีโคคาร์ที่ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต้องการมี 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ บริการและศักยภาพรถยนต์ ด้านรูปลักษณ์
ภายในและภายนอกรถยนต์ ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานและดูแลรักษารถยนต์ และด้านประโยชน์
หลักและโครงสร้างรถยนต์ ซึ่งจ าแนกกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
เน้นปัจจัยด้านประโยชน์หลักและโครงสร้างรถยนต์ เรียกว่า “กลุ่มเน้นประสิทธิภาพ” กลุ่มที่ 2 เน้นปัจจัย
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานและดูแลรักษารถยนต์ เรียกว่า “กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย” กลุ่มที่ 3 
เน้นปัจจัยด้านรูปลักษณ์ภายในและภายนอกรถยนต์ เรียกว่า “กลุ่มเน้นรูปลักษณ์และการออกแบบ”  
   สิริกร แสนชัยนาท (2556) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
เร่ืองการประหยัดน้ ามันของรถยนต์ ท าให้รถยนต์อีโคคาร์สามารถสนองต่อความต้องการในด้านการประหยัด
น้ ามันได้มากที่สุด ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ด้วยตนเอง สมรรถนะ
เครื่องยนต์ของรถยนต์อีโคคาร์สามารถสนองต่อความต้องการผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุดด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันรถยนต์อีโคคาร์ยังมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม การตกแต่ง 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในรถ และอะไหล่ยังหาง่าย 
 
การออกแบบการวิจัย 
 
  เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้ง
เดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อจะน าเอาข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ 
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ 
และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าหนด โดยการตั้งข้อคาถามในแบบสอบถามต้อง
เป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถาม
ทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วย
ค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริการ ด้านภาพลักษณ์ และด้านรถ
เล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 23 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมิน
ค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ การให้คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 ท่านอยากให้ยี่ห้อโตโยต้าปรับปรุงรถยนต์อีโคคาร์อย่างไรบ้าง เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 ผู้วิจัยแบ่งช่วงของระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-
car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตร
การหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
  ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุดจ านวนระดับชั้น 
        
  จ านวนระดับชั้น 
  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ = 0.80 

 โดยแบ่งความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าในส่วนที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
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 ค่าเฉลี่ย ความหมาย   
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้ว จึงได้น าข้อมูลนั้นมาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ด้านบริการ ด้านภาพลักษณ์ ด้านรถเล็กประหยัด
พลังงาน (Eco-car) 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
  2.2 ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน 
(Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยด้านบริการ และด้านภาพลักษณ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และด้านด้านรถ
เล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
  2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อ
รถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
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  2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าโดยภาพรวมต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  1.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
ยี่ห้อโตโยต้าด้านบริการอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า เนื่องจากศูนย์บริการที่มี
หลายสาขา กระจายในหลายพื้นที่ สามารถติดต่อได้สะดวก มีท าเลที่ตั้งเข้าถึงสะดวก มีป้ายบอกที่ตั้งศูนย์  
ที่ชัดเจน ระยะเวลาในการเข้ารับบริการมีความเหมาะสม มีความรวดเร็วในการสั่งจองรถยนต์ มีความ
รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบริการลูกค้า พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาด้านรถยนต์ 
พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการหลังการขาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิมรั้ง ลาดเลา (2560) 
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร
และด้านลักษณะกายภาพภายนอก ระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 
1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคจะพิจารณาจาก
สถานที่ตั้งโชว์รูมและศูนย์บริการที่เพียงพอ มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจ าหน่าย จ านวนสาขา
ของโชว์รูมและศูนย์บริการ และการตกแต่งโชว์รูมและความเหมาะสมในการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า 
ด้านกระบวนการผู้บริโภคจะพิจารณาจาก การสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ เวลาเปิด-ปิด ความสะดวกในการ
เข้ามาใช้บริการ กระบวนการตรวจเช็ครถยนต์เป็นไปตามขั้นตอน ความรวดเร็วในขั้นตอนการด า เนินงาน
และการจัดระบบความปลอดภัยที่ดี ด้านบุคลากร ผู้บริโภคพิจารณาจากพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาดี พนักงานให้ความช่วยเหลือเวลาที่มาติดต่อ พนักงานสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และพนักงานแต่งกายเหมาะสมสุภาพ 
ด้านลักษณะกายภาพภายนอก ผู้บริโภคพิจารณาจากมีห้องรับรองและห้องน้ าส าหรับลูกค้า มีที่จอดรถ
ส าหรับลูกค้าเครื่องปรับอากาศท างานดีและแสงสว่างเพียงพอ และสถานที่ศูนย์บริการมีความสะอาดและ
สวยงาม และสอดคล้องกับแนวคิดของภรรคพล อุตระทอง (2552) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังและความ 
พึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของศูนย์บริการของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านพนักงาน ด้านสถานที่
ประกอบการ ด้านความสะดวกและรวดเร็ว ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ด้านราคาค่าใช้จ่าย 
ด้านคุณภาพการบริการและด้านการประสานงานการบริการ ซึ่งทั้ง 7 ด้านนี้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการของศูนย์บริการของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 
  1.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
ยี่ห้อโตโยต้าด้านภาพลักษณ์อยู่ ในระดับมากที่สุด ซึ่ งผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า เนื่องจากบริษัท 
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เป็นบริษัทรถยนต์ชั้นน าของประเทศไทย เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ 
มีการบริหารจัดการบริษัทที่โปร่งใส รถยนต์มีมาตราฐานระดับประเทศ มีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย มีขนาด
และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเหมาะสม มีระบบความปลอดภัยในการขับขี่ มีสมรรถนะของ
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รถยนต์ที่ดี อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ภายในเหมาะสม มีสินค้าพร้อมส าหรับจ าหน่ายเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุภาวี เผือกเชาไวย์ (2559) กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถยนต์ประหยัดพลังงาน (อีโค
คาร์) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โดยรวมของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
ค านึงถึงความนิยมในตราสินค้าและยี่ห้อของตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า คุณภาพชื่อเสียง 
และการยอมรับจากสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดของสุรีย์ เนียมสกุล (2556) กล่าวไว้ว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้ารถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริโภคมองว่าโต
โยต้า ไฮบริด มีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มความสบายและผ่อนคลายตลอดการเดินทาง รวมถึงการตกแต่งภายในห้องโดยสาร
ที่ให้ความรู้สึกสะดวก สบาย หรูหรา กว้างขวาง  
  1.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 
ยี่ห้อโตโยต้าด้านรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า โดยส่วน
ใหญ่ผู้บริโภคมีความต้องการใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
แนวคิดของมณธิรดา ฒิยารัตน์ และคณะ (2556) กล่าวไว้ว่า โดยลักษณะของรถยนต์อีโคคาร์ที่เป็น  
ที่ต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
ลดมลพิษและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากท่อไอเสีย โครงสร้างรถยนต์แข็งแรง ทนทาน 
และ ความปลอดภัยในการขับขี่ และสอดคล้องกับแนวคิดของสิริกร แสนชัยนาท (2556) กล่าวไว้ว่า 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องการประหยัดน้ ามันของรถยนต์ ท าให้รถยนต์อีโค 
คาร์สามารถสนองต่อความต้องการในด้านการประหยัดน้ ามันได้มากที่สุด  
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิงในปัจจุบัน มีความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน 
(Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าเหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันตามสภาพสังคมในปัจจุบันที่รถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า ถูกออกแบบมาเพื่อคนทุกเพศ ไม่มีการแบ่งแยกกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของนุชจรี  มุ่งหาทรัพย์ (2557) กล่าวไว้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้ านเพศแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในการตัดสินใจซื้อรถกระบะ
ในแต่ละเพศนั้น จะมีปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบกัน ดังนั้น ปัจจัยด้านเพศจึงไม่เป็นปัจจัยส าคัญต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถกระบะของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน สันหกรณ์ 
(2557) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการ
ตลาด ที่มีผลต่อการซื้ออะไหล่ประดับยนต์ในสินค้าประเภทหลอดไฟหน้ารถยนต์ พบว่า เพศชายจะให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าเพศหญิง ซึ่งสินค้าประดับยนต์ประเภทหลอดไฟหน้ารถยนต์นั้น 
เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มความสนใจของเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาที่เป็นเพศ
ชายจะมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าและ
วัสดุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาที่เป็นเพศหญิง ในขณะที่บางกลุ่มอาจจะมองถึงความคุ้มค่าของ
สินค้าด้วย 
  2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ประชาชนในเขต
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กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อ 
โตโยต้าเหมือนกันและคล้ายคลึงกัน โดยอายุต่างกันไม่สามารถบ่งชี้ถึงการถึงความพึงพอใจในการซื้อรถเล็ก
ประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าอาจไม่สามารถบอกได้ว่า ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัด
พลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าต่างกันอย่างไร เพราะอายุที่แตกต่างกันแต่ความคิด ประสบการณ์ 
ความสนใจ และความชอบต่อผลิตภัณฑ์เหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน ซึ่งผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จารุพันธ์ ยาชมภู (2559) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาด 
ไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่า อายุเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการ และความสนใจในผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป มักผัน
แปรตามอายุของผู้บริโภค โดยสินค้าในกลุ่มชนิดเดียวกันอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม และอาจมีความแตกต่างในด้านความพึงพอใจ นอกจากนี้อายุยังเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมี
ความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม พร้อมทั้งยังเป็นสิ่งก าหนดเรื่องความยากง่ายในการชัก
จูงใจอีกด้วย เนื่องจากคนเราโดยทั่วไปเมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้นประสบการณ์สูงขึ้น ความรอบคอบเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้กระบวนการและวิธีการคิดและสิ่งที่สนใจมีการเปลี่ยนแปลง และมีความแตกต่างกันไปด้วย และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของศรินทิพย์ ธีรธนิตนันท (2555) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล  
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชจรี  มุ่งหาทรัพย์ (2557) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เลือกซื้อรถกระบะประเภทตอนครึ่ง 
เป็นช่วงอายุที่ก าลังต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต หน้าที่การงาน และสร้างครอบครัว จึงต้องการหา  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับครอบครัวของตนเองมากยิ่งขึ้น 
  2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันท าให้ 
ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า 
โดยระดับการศึกษาที่ต่างกันสามารถบ่งชี้ถึง ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังง าน (Eco-car) 
ยี่ห้อโตโยต้า ที่ต่างกัน อาจเนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ต่างกัน มีวิธีแนวทางในการปฏิบัติตัวต่างกัน แนวคิด
ต่างกัน เลือกสิ่งที่สร้างความพึงพอใจได้ตามระดับการศึกษาที่ได้เรียนรู้ผ่านมา รู้ว่าสิ่งไหนที่จะสร้างความพึง
พอใจได้ สิ่งไหนไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนุชจรี มุ่งหาทรัพย์ (2557) 
กล่าวไว้ว่า การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกัน ผู้ที่มี
การศึกษาระดับที่ต่ ากว่าปริญญาตรี การเลือกซื้อรถกระบะจึงจ าเป็นต้องเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอย ไม่เน้น
ความหรูหรา และไม่นิยมรถกระบะที่มีราคาสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุพันธ์ ยาชมภู (2559) 
กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รูปแบบต่างกัน ณ เวลาที่ต่างกัน จะส่งผลให้มีแนวความคิด และความ
ต้องการที่ต่างกันไป โดยในบางคนมีลักษณะที่บ่งบอกถึงพื้นฐานการศึกษาที่ได้ ศึกษาเล่าเรียนมา และ
ครูผู้สอน กับสถาบันการศึกษาถือเป็นบุคคลและสถานที่ที่กล่อมเกลาให้มีความคิด และบุคลิกภาพที่แตกต่าง
กัน จากการสอดแทรกความรู้ และแนวคิดให้แก่ผู้เรียน 
  2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้ความพึงพอใจ  
ในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ารายได้
ครอบครัวต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน ( Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชจรี  มุ่งหาทรัพย์ (2557) กล่าวไว้ว่า รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกัน ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท การเลือกซื้อรถกระบะจึงมี
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ความต้องการใช้งานเพื่อการประกอบกิจการในการสร้างรายได้ของตนเองเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่มีรายได้สูงก็มีความ
ต้องการเลือกซื้อรถกระบะที่มีราคาสูงตามรายได้ไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรินทิพย์ ธีรธนิต
นันท (2555) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งบประมาณโดยเฉลี่ยที่ยอมรับได้  
ในการซื้อรถยนต์โตโยต้าอยู่ระหว่าง 301,000-500,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชจรี  มุ่งหา
ทรัพย์ (2557) กล่าวไว้ว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 20 ,000 บาท 
การเลือกซื้อรถกระบะจึงมีความต้องการใช้งานเพื่อการประกอบกิจการในการสร้างรายได้ของตนเองเป็น
หลัก ซึ่งผู้ที่มีรายได้สูงก็มีความต้องการเลือกซื้อรถกระบะที่มีราคาสูงตามรายได้ไปด้วย  
  
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ
เร่ืองปัจจัยด้านเพศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชาย
และเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจคล้ายคลึงกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องปัจจัยด้านอายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันอายุทุกช่วงวัยต่าง
แสวงหาในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้า ความพึงพอใจคล้ายคลึงกัน 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-
car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเน้น
ประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยด้านระดับการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะอาจ
เนื่องด้วยปัจจุบันทุกระดับการศึกษา ได้รับสารไม่เหมือนกัน มีความรู้กว้างขวางเข้าใจสารได้ไม่เหมือนกัน 
มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติ มีความต้องการที่แตกต่างกัน 
 4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน 
(Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควร
เน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันการด ารงชีวิต มีความแตกต่างกันตามแต่ละช่วงเงินเดือน การตัดสินใจในการซื้อ
รถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจึงต้องรอบคอบมาก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และ
พัฒนาการบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งก่อนและหลังการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อการบอกต่อของลูกค้า และเกิดการซื้อซ้ าในอนาคต 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและกว้างมายิ่งขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้  
ในการศึกษา เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจ ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติ ของประชาชน 
ที่ท าการศึกษา 
 3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน 
(Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
 4. ควรศึกษาวิจัยในหลายมิติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-
car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
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