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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

ผูเขียน นายปารมี คําชมภู

ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ผศ.ดร. นิสิต พันธมิตร อาจารยที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ อาจารยที่ปรึกษารวม

บทคัดยอ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแกบุคคลทั่วไปที่ -อายุต้ังแต 18 ปขึ้นไปในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 300 ราย ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา หาคาความถี่ รอยละ และจัดลําดับความสําคัญโดยอาศัยมาตรวัดแบบประเมินคา
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Scale)

ผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 21 - 30 ป และมีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ
10,000 บาท มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 10,000 – 50,000 บาท มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน และมีรถยนตในครอบครองจํานวน 1 คัน เปนสวนใหญ
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ผลการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต มีวัตถุประสงคของการเลือกซื้อ
รถยนตคือ ซื้อเพื่อใชเดินทางไปทํางาน หรือโรงเรียน โดยมีตนเองเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อมากที่สุด วิธีการชําระเงินในการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยางนิยมแบบผอนชําระราย
งวด สวนใหญเห็นดวยวา โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
และสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน โดยยี่หอและรุนของ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่กลุมตัวอยางสนใจมากที่สุดคือ นิสสัน มารช (Nissan
March)

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางให
ความสําคัญเร่ืองการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากที่สุด ปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
เร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพตัวรถมากที่สุด ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย กลุมตัวอยางให
ความสําคัญเร่ืองจํานวนสาขาและศูนยบริการมีจํานวนมากมากที่สุด ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย
กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองจํานวนสาขาและศูนยบริการมีจํานวนมากมากที่สุด ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองการใหของแถมมากที่สุด ปจจัยดานบุคลากร
กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองติดตอพนักงานไดสะดวกมากที่สุดปจจัยดานรูปแบบการใหบริการ
กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองโชวรูมและศูนยบริการของแตละสาขามีระเบียบและขั้นตอนใน
การใหบริการเปนแบบแผนเดียวกัน และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ กลุมตัวอยางให
ความสําคัญเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ - ขายมากที่สุด
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ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the Marketing Mix 7P’s factors affecting
consumer’s choice when purchasing on Eco – cars in Chiang Mai Municipality

The data used in this study was primary data collected using a questionnaire from 300
people, were over 18 years old, based on an accidental sampling method. The data were using
descriptive statistics and Likert’s rating scale method.

The preliminary results found that the majority of respondents were female, with an 21 to
30 years old, single or undergraduates with average income in the range less or equal than 10,000
Bath per month, and residents average income in the range 10,000 – 50,000 Bath per month,
Maximum inhabitants in the houses was 4 and the number of cars per household was 1

The study on cars use and buying behavior showed that most purpose of buying a car
was to commute to work or school by themselves as influencing the decision to buy. Most agree
with paying for the purchase by installments. The first time car buyers, off the government's
decision to buy a car, were interested in the purchasing power standards that were used. Eco - cars
that people were most interested in was the Nissan (Nissan March).
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The study into the Marketing mix 7P’s factors effecting the buying decision found that
product and service affected the decision to buy on Eco – cars. The group most focused on the
level of fuel economy. In the price factor, value for the money was focused on. In the place factor,
the group focused on the number of branches and service centers. Factors in promoting the market
focused on the premium and for human or personal factors. The convenience of contact forms are
a factor of the services. The group most focused on in each of the showrooms and service centers
were the rules and procedures that provide the same pattern. The last factor was service and the
group focused most on the convenience of buying and selling.
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