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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึง
ปจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของ ผูบริโภค
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) รวม
ทั้งสิ้น 300 ราย ไดผลการศึกษาดังน้ี

4.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวย เพศ

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของตนเองและครอบครัว จํานวน
สมาชิกในครอบครัว โดยปรากฏผลการศึกษาดังน้ี

1) เพศ พบวากลุมตัวอยางผูบริโภคเปนเพศชายจํานวน 131 ราย คิดเปนรอยละ 43.7 และ
เพศหญิงจํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 56.3

ตารางท่ี 4.1 เพศของกลุมตัวอยาง
เพศ จํานวน (ราย) รอยละ
ชาย 131 43.7
หญิง 169 56.3
รวม 300 100.0

ที่มา : จากการสํารวจ
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2) อายุ ของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ
ชวง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 24.0 ชวง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 7.3 และชวงตํ่ากวาหรือเทากับ 20
ป คิดเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.2 อายุของกลุมตัวอยาง
อายุ จํานวน (ราย) รอยละ

ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 19 6.3
21 - 30 ป 180 60.0
31 - 40 ป 72 24.0
41 – 50 ป 22 7.3
51 – 60 ป 5 1.7

60 ปขึ้นไป 2 0.7
รวม 300 100.0

ที่มา : จากการสํารวจ

3) สถานภาพ ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรสหรือมีคูครอง คิดเปนรอยละ 25 และสถานภาพหยารางหรือแยกทาง คิดเปนรอยละ
1.7

ตารางท่ี 4.3 สถานภาพของกลุมตัวอยาง
สถานภาพ จํานวน (ราย) รอยละ

โสด 220 73.3
สมรส/มีคูครอง 75 25.0
หยาราง/แยกทาง 5 1.7

รวม 300 100.0
ที่มา : จากการสํารวจ
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4) ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุด ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.3 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.7 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.4 ระดับการศึกษาที่จบสูงสุดของกลุมตัวอยาง
ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 1 0.3
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 22 7.3
ปวส.หรืออนุปริญญา 16 5.3
ปริญญาตรี 199 66.4
สูงกวาปริญญาตรี 62 20.7

รวม 300 100.0
ที่มา : จากการสํารวจ

5) อาชีพ ของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาคืออาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 26.3 และเกษตรกรหรือรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 4.3
ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.5 อาชีพของกลุมตัวอยาง
อาชีพ จํานวน (ราย) รอยละ

เกษตรกร/รับจางทั่วไป 13 4.3
รับราชการ/พนักงานราชการ 58 19.4
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 12 4.0
พนักงานบริษัทเอกชน 79 26.3
เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว 37 12.3
นักเรียน/นักศึกษา 84 28.0
อ่ืนๆ 17 5.7

รวม 300 100.0
ที่มา : จากการสํารวจ

6) รายได ของกลุมตัวอยางในที่น้ีไดแบงเปน 2 สวน คือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของตัวผูตอบ
แบบสอบถามเอง กับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว

โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือนของตัวผูตอบแบบสอบถามเอง กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท คือ คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาคือชวง
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 34 และชวงมากกวา 40,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอย
ละ 10.3 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) จํานวน (ราย) รอยละ
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 111 37.0

10,001 – 20,000 102 34.0
20,001 – 30,000 38 12.7
30,001 – 40,000 18 6.0

มากกวา 40,000 ขึ้นไป 31 10.3
รวม 300 100.0

ที่มา : จากการสํารวจ
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สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว สวนใหญจะมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 10,001 –
50,000 บาท คิดเปนรอยละ 65.2 รองลงมาคือชวง 50,001 – 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.6 ชวง
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.4 และชวง
รายไดมากกวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.6(1) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวกลุมตัวอยาง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) จํานวน (ราย) รอยละ
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 25 10.4

10,001 – 50,000 157 65.2
50,001 – 100,000 45 18.6
มากกวา 100,000 14 5.8

รวม 241 100.0
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ มีผูที่ไมตอบแบบสอบถามจํานวน 59 ราย

7) จํานวนสมาชิกในครอบครัว ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4
คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเปนรอยละ 26.0 มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 9 คน คิด
เปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยาง

จํานวนสมาชิกในครอบครัว (คน) จํานวน
ราย รอยละ

0 9 3.0
1 13 4.3
2 34 11.3
3 78 26.0
4 106 35.3
5 33 11.0
6 21 7.0
7 4 1.3
9 2 0.7

รวม 300 100.0
ที่มา : จากการสํารวจ

8) การครอบครองรถยนต / ใชรถยนต จากกลุมตัวอยาง ผูที่มีรถยนตในครอบครองหรือใช
รถยนตในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 68.3 โดยในจํานวนน้ีมีผูใชรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลอยูแลวในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 4.9 ของผูมีรถยนตในครอบครองหรือใชรถยนต
ในปจจุบัน สวนผูที่ไมมีรถยนตในครอบครองหรือไมไดใชรถยนตในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 31.7
โดยกลุมตัวอยางที่ครอบครองรถยนตหรือมีรถยนตใชงานสวนใหญจะมีรถยนตในครอบครอง 1
คัน คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมาคือมีรถยนตในครอบครอง 2 คัน คิดเปนรอยละ 15.0 และมี
รถยนตในครอบครอง 11 คัน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.8 การมีรถยนตในครอบครองของกลุมตัวอยาง

การครอบครองรถยนต/ใชรถยนต

การใชรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล รวม

(รอยละ)ไมไดใช
(รอยละ)

ใช
(รอยละ)

ไมมี/ไมไดใช
(รอยละ)

95
(31.7)

0
(0)

95
(31.7)

มี/ใช
(รอยละ)

195
(65.0)

10
(3.3)

205
(68.3)

รวม
(รอยละ)

290
(96.7)

10
(3.3)

300
(100.0)

ที่มา : จากการสํารวจ จํานวน : ราย

ตารางท่ี 4.8(1) จํานวนรถยนตที่มีในครอบครองของกลุมตัวอยาง

จํานวนรถยนตท่ีมีในครอบครอง (คัน) จํานวน
ราย รอยละ

ไมมี 95 31.7
1 134 44.7
2 45 15.0
3 20 6.7
4 1 0.3
5 2 0.7
6 1 0.3
7 1 0.3

11 1 0.3
รวม 300 100.0

ที่มา : จากการสํารวจ
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4.2 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวย วัตถุประสงคของการใชงาน บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อ ลักษณะการชําระเงิน นโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาล และความสนใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน โดยปรากฏผลการศึกษาดังน้ี

1) วัตถุประสงคของการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวา อันดับที่ 1 มีวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตเพื่อใชเดินทางไป

ทํางาน หรือโรงเรียน อันดับที่ 2 มีวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตเพื่อใชเดินทางทองเที่ยวหรือเดิน
ทางไกล อันดับที่ 3 มีวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตเพื่อใชประกอบอาชีพ เชน การบรรทุกของ
รับจาง ใหเชา และรับสงคน และอันดับที่ 6 มีวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตอ่ืนๆ เชน ใชใน
ชีวิตประจําวันทั่วไป และธุระสวนตัว เปนตน

ตารางท่ี 4.9 วัตถุประสงคของการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง
อันดับท่ี วัตถุประสงคของการเลือกซื้อรถยนต ถูกเลือก รอยละ

1 ซื้อเพื่อใชเดินทางไปทํางาน หรือโรงเรียน 239 79.67
2 ซื้อเพื่อประกอบอาชีพ 203 67.67
3 ซื้อเพื่อเดินทางทองเที่ยว หรือเดินทางไกล 133 44.33
4 ซื้อเพื่อทําธุระประจําวันเล็กๆ นอยๆ 80 26.67
5 ซื้อเพื่อเพื่อแสดงถึงฐานะและการไดรับการยอมรับจากสังคม 20 6.67
6 อ่ืนๆ 5 1.67

ที่มา : จากการสํารวจ จํานวน : ราย
หมายเหตุ ผูตอบสามารถเลือกวัตถุประสงคของการเลือกซื้อรถยนตไดหลายคําตอบ



46

2) บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต ไดแก อันดับที่ 1

คือ ตนเอง อันดับที่ 2 คือ บุคคลในครอบครัวหรือญาติ อันดับที่ 3 คือ คนรัก สามีหรือภรรยา อันดับ
ที่ 4 คือ ลูก อันดับที่ 5 เพื่อนฝูง และอันดับสุดทาย คือ อ่ืนๆ เชน ผูทดสอบรถยนตในเว็บไซต เปน
ตน
ตารางท่ี 4.10 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง

อันดับท่ี บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ถูกเลือก รอยละ
1 ตนเอง 191 63.67
2 บุคคลในครอบครัวหรือญาติ 92 30.67
3 คนรัก/สามี ภรรยา 38 12.67
4 ลูก 9 3.00
5 เพื่อนฝูง 6 2.00
6 อ่ืนๆ 5 1.67

ที่มา : จากการสํารวจ จํานวน : ราย
หมายเหตุ ผูตอบสามารถเลือกไดหลายคําตอบ

3) วิธีการชําระเงินในการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวา สวนใหญนิยมที่จะเลือกรูปแบบการชําระเงินเปนลักษณะซื้อผอน

มากกวาซื้อดวยเงินสด โดยมีผูเลือกซื้อแบบผอนชําระ คิดเปนรอยละ 74.3 และมีผูเลือกซื้อแบบ
ชําระเงินสด คิดเปนรอยละ 25.7

ตารางท่ี 4.11 วิธีการชําระเงินในการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง
วิธีการชําระเงิน จํานวน (ราย) รอยละ
ชําระดวยเงินสด 77 25.7

ผอนชําระรายงวด 223 74.3
รวม 300 100.0

ที่มา : จากการสํารวจ
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4) โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาโครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 68 และเห็นวา
โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 32

ตารางท่ี 4.12 โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง

โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาล จํานวน (ราย) รอยละ
มีผล 204 68.0

ไมมีผล 96 32.0
รวม 300 100.0

ที่มา : จากการสํารวจ

5) ความสนใจท่ีจะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีความสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล มีจํานวน 247 ราย คิดเปนรอยละ 82.3 และกลุมตัวอยางที่ไมมีความสนใจที่จะเลือก
ซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล มีจํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 17.7 โดยในกลุม
ตัวอยางที่มีความสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล น้ัน ไดเรียงลําดับ
ผลิตภัณฑรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่จําหนายอยูในปจจุบันตามความสนใจจากมาก
ที่สุดจนถึงสนใจนอยที่สุด ซึ่งมีทั้งหมด 6 รุน 5 ยี่หอ ปรากฏผลดังน้ี กลุมตัวอยางใหความสนใจ
มากที่สุดเปนอันดับที่ 1 คือ นิสสัน มารช (Nissan March) คะแนนเฉลี่ย 4.453 อันดับที่ 2 คือ นิสสัน
อัลเมรา (Nissan Almera) คะแนนเฉลี่ย 3.980 อันดับที่ 3 คือ ซูซูกิ สวิฟท (Suzuki swift) คะแนน
เฉลี่ย 3.822 อันดับที่ 4 คือ ฮอนดา บริโอ (Honda Brio) คะแนนเฉลี่ย 3.817 อันดับที่ 5 คือ มิตซูบิชิ
มิราจ (Mitsubishi Mirage) คะแนนเฉลี่ย 3.223 และอันดับที่กลุมตัวอยางใหความสนใจนอยที่สุด
อันดับที่ 6 คือ เกีย ปแคนโต (Kia Picanto) คะแนนเฉลี่ย 1.704
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ตารางท่ี 4.13 ความสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง
อันดับ

ท่ี ย่ีหอ
อันดับการใหความสนใจ คะแนน

เฉลี่ย
ความ
หมาย1 2 3 4 5 6

1 นิสสัน มารช (Nissan March) 59 86 49 29 9 15 4.453 มาก
2 นิสสัน อัลเมรา (Nissan Almera) 46 47 65 46 31 12 3.980 มาก
3 ซูซูกิ สวิฟท (Suzuki swift) 65 31 41 32 61 17 3.822 มาก
4 ฮอนดา บริโอ (Honda Brio) 55 37 49 45 36 25 3.817 มาก

5
มิตซูบิชิ มิราจ

(Mitsubishi Mirage)
18 35 33 74 72 15 3.223

ปาน
กลาง

6 เกีย ปแคนโต (Kia Picanto) 4 11 10 21 38 163 1.704 นอย
ที่มา : จากการสํารวจ จํานวน : ราย
หมายเหตุ มีผูที่ไมตอบแบบสอบถามจํานวน 53 ราย

4.3 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวย ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการของธุรกิจบริการ (7P’s Marketing mix) ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคลากร (People or Employee) ปจจัยดานรูปแบบการ
ใหบริการ (Physical Evidence and Presentation) และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process)
โดยแตละปจจัยปรากฏผลการศึกษาดังน้ี

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือ การรับประกันคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.64 ความแข็งแรง
ทนทานของโครงสรางตัวรถ คะแนนเฉลี่ย 4.49 อุปกรณความปลอดภัย เชน เบรก ABS ถุงลมนิรภัย
Airbag คะแนนเฉลี่ย 4.47 และสามารถติดต้ังแกส LPG หรือกาซ NGV หรือ CNG ไดสะดวกใน
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อนาคต คะแนนเฉลี่ย 3.77 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.14 ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
ของกลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด
1 การประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง 209 80 10 1 0 4.66 มากที่สุด
2 การรับประกันคุณภาพ 204 84 12 0 0 4.64 มากที่สุด

3 ความแข็งแรงทนทานของ
โครงสรางรถ 175 99 24 2 0 4.49 มาก

4 อุปกรณความปลอดภัย 179 87 30 4 0 4.47 มาก

5 ความสวยงามในการออกแบบ
ภายนอก 129 152 19 0 0 4.37 มาก

6 ระบบสงกําลัง ระบบกันสะเทือน
เบรก 141 123 35 1 0 4.35 มาก

7 ความกวางขวางภายในหอง
โดยสาร 115 153 31 1 0 4.27 มาก

8 มีระบบกรองไอเสีย คายมลพิษต่ํา 131 123 39 3 4 4.25 มาก

9 ความสวยงามในการออกแบบ
ภายใน 103 160 37 0 0 4.22 มาก

10 กําลังเครื่องยนต อัตราเรง 118 123 56 3 0 4.19 มาก
11 มิติ และขนาดของตัวรถภายนอก 93 166 39 2 0 4.17 มาก
12 อุปกรณอํานวยความสะดวก 101 151 44 4 0 4.16 มาก

13 สามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล อี 20
ได 131 103 48 8 10 4.12 มาก

14 ตราย่ีหอ 94 148 53 4 1 4.10 มาก
15 มีสีหรือรุนใหเลือกหลากหลาย 78 134 85 1 2 3.95 มาก
16 ติดตั้งแกส LPG หรือกาซ NGVได 95 101 67 15 22 3.77 มาก

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย
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2) ปจจัยดานราคา (Price)
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพตัวรถ

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือ คาบริการซอมและบํารุงรักษา คะแนนเฉลี่ย 4.42 ราคา
อะไหล คะแนนเฉลี่ย 4.37 และราคาขายตอตลาดรถยนตมือสอง คะแนนเฉลี่ย 3.80 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.15 ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของ
กลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด
1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพตัวรถ 210 78 11 1 0 4.66 มากที่สุด
2 คาบริการซอมและบํารุงรักษา 155 118 25 2 0 4.42 มาก
3 ราคาอะไหล 143 128 26 2 1 4.37 มาก
4 อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ 129 108 42 9 12 4.11 มาก
5 จํานวนเงินที่ผอนชําระแตละงวด 108 101 68 13 10 3.95 มาก

6 ระยะเวลาการผอนชําระ (จํานวน
งวด) 110 95 72 13 10 3.94 มาก

7 จํานวนเงินดาวน 98 105 74 13 10 3.89 มาก
8 ราคาขายตอตลาดรถยนตมือสอง 87 114 66 17 16 3.80 มาก

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย

3) ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย (Place)
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองจํานวนสาขาและศูนยบริการมีมาก

หลากหลายมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ โชวรูมและศูนยบริการอยูในทําเลที่เดินทาง
ไปไดสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.06 มีรถจัดแสดงหลากหลายรุน คะแนนเฉลี่ย 3.93 และการตกแตงที่
สวยงามสะอาดของโชวรูมและศูนยบริการ คะแนนเฉลี่ย 3.66 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.16 ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด
1 จํานวนสาขาและศูนยบริการมีมาก 500 616 123 10 0 4.16 มาก

2 โชวรูมและศูนยบริการไปได
สะดวก 450 580 171 16 0 4.06 มาก

3 มีรถจัดแสดงหลากหลายรุน 395 552 207 24 2 3.93 มาก
4 มีที่จอดรถสะดวกสบาย 365 584 204 22 2 3.92 มาก
5 ขนาดของโชวรูมและศูนยบริการ 255 500 309 30 6 3.67 มาก

6 การตกแตงของโชวรูมและ
ศูนยบริการ 245 532 276 42 5 3.66 มาก

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองการใหของแถม เชน ประกันภัย

ชั้นหน่ึง บัตรกํานัล และอุปกรณตกแตงพิเศษมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ สวนลดเงิน
สด หรือเงินดาวน คะแนนเฉลี่ย 4.24 การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร
อินเตอรเน็ต รถประชาสัมพันธ โบรชัวรและอ่ืนๆ คะแนนเฉลี่ย 3.92 จัดงานแสดงสินคาตาม
สถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา คะแนนเฉลี่ย 3.67 และการชิงโชค ชิงรางวัล คะแนนเฉลี่ย 3.35
ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.17 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด
1 การใหของแถม 150 111 30 8 1 4.34 มาก
2 สวนลดเงินสด หรือเงินดาวน 142 105 41 7 5 4.24 มาก
3 การโฆษณาผานส่ือตางๆ 77 134 79 8 2 3.92 มาก

4 จัดงานแสดงสินคาตามสถานที่
ตางๆ 53 119 108 15 5 3.67 มาก

5 การชิงโชค ชิงรางวัล 48 75 128 32 17 3.35 ปานกลาง
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย

5) ปจจัยดานบุคลากร (People or Employee)
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองการติดตอพนักงานไดสะดวกมาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือ พนักงานบริการไดอยางรวดเร็ว คะแนนเฉลี่ย 4.34 การให
คําแนะนําและความรูเกี่ยวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของพนักงานขาย คะแนน
เฉลี่ย 4.22 และพนักงานขายมีบุคลิกภาพ หนาตาและมีมนุษยสัมพันธที่ดี คะแนนเฉลี่ย 3.85
ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.18 ปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของ
กลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด
1 ติดตอพนักงานไดสะดวก 150 117 32 1 0 4.39 มาก
2 พนักงานบริการไดอยางรวดเร็ว 137 129 32 2 0 4.34 มาก

3 การใหคําแนะนําและความรูของ
พนักงานขาย 111 148 36 5 0 4.22 มาก

4 พนักงานขายมีบุคลิกภาพ หนาตา
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 71 133 82 9 5 3.85 มาก

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย

6) ปจจัยดานรูปแบบการใหบริการ (Physical Evidence and Presentation)
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองโชวรูมและศูนยบริการของแตละ

สาขามีระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการที่เปนแบบแผนเดียวกัน คะแนนเฉลี่ย 4.23

ตารางท่ี 4.19 ปจจัยดานรูปแบบการใหบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด

1
โชวรูมและศูนยบริการของแตละสาขา
มีระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการ
เปนแบบแผนเดียวกัน

119 134 44 3 0 4.23 มาก

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย
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7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process)
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการ

ดําเนินการซื้อ - ขาย มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือ
ลําดับงานได คะแนนเฉลี่ย 4.10 และวัน เวลาเปด - ปดทําการของโชวรูมและศูนยบริการ คะแนน
เฉลี่ย 3.95 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.20 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของกลุมตัวอยาง

อันดับ
ท่ี ปจจัย

ระดับความสําคัญ คะแนน
เฉลี่ย ความหมายมาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด

1
ความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการซื้อ-ขาย

116 143 38 3 0 4.24 มาก

2
สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
หรือลําดับงานได

96 144 56 3 1 4.10 มาก

3
วันและเวลาเปด-ปดทําการ
ของโชวรูม และศูนยบริการ

89 121 80 6 4 3.95 มาก

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ จํานวน : ราย

4.4 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เปนการหาความสัมพันธระหวางเพศ อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ของกลุมตัวอยางกับปจจัยตางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ดวยสถิติ Chi – Square กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิเคราะหพบวา
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1) ความสัมพันธระหวางเพศกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
H1 : เพศมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อ
รถยนต โดยเพศชายเลือกวิธีการชําระเงินเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 13.3 และเลือกวิธีการชําระเงิน
แบบผอนชําระ คิดเปนรอยละ 30.3 สวนเพศหญิงเลือกวิธีการชําระเงินเปนเงินสด คิดเปนรอยละ
12.3 และเลือกวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ คิดเปนรอยละ 44.0 จากการศึกษาสรุปไดวา เมื่อ
พิจารณา Chi – Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 = 2.888 มีคา Significance (2 - sided) เทากับ
0.089 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา เพศไมมีผลตอวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

ตารางท่ี 4.21 ความสัมพันธระหวางเพศกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

เพศ
วิธีการชําระเงิน รวม

(รอยละ)เงินสด
(รอยละ)

ผอนชําระ
(รอยละ)

ชาย
40

(13.3)
91

(30.3)
131

(43.7)

หญิง
37

(12.3)
132

(44.0)
169

(56.3)

รวม
77

(25.7)
223

(74.3)
300

(100.0)
คา 2 = 2.888; df. = 1; Significance (2 - sided) = 0.089 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ
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2) ความสัมพันธระหวางเพศกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: เพศไมมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
H1: เพศมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ พบวา เพศมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลด
รถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล โดย
เพศชายเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 26.3 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรก
ของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ
17.3 สวนเพศหญิงเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 41.7 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคัน
แรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปน
รอยละ14.7 จากการศึกษาสรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 =
6.327 มีคา Significance (2 - sided) เทากับ 0.012 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา เพศมีผลตอผลจาก
นโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล
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ตารางท่ี 4.22 ความสัมพันธระหวางเพศกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

เพศ
นโยบายรถยนตคันแรก

รวม
(รอยละ)มีผล

(รอยละ)
ไมมีผล
(รอยละ)

ชาย
79

(26.3)
52

(17.3)
131

(43.7)

หญิง
125

(41.7)
44

(14.7)
169

(56.3)

รวม
204

(68.0)
96

(32.0)
300

(100.0)
คา 2 = 6.327; df. = 1; Significance (2 - sided) = 0.012 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ

3) ความสัมพันธระหวางเพศกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน

กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: เพศไมมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล
H1: เพศมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล โดยเพศชายสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 36.0 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
คิดเปนรอยละ 7.7 สวนเพศหญิงสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอย
ละ 46.3 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 10.0 จาก
การศึกษาสรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 = 0.002 มีคา
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Significance (2 - sided) เทากับ 0.965 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา เพศไมมีผลตอความสนใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

ตารางท่ี 4.23 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน

เพศ

ความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน รวม

(รอยละ)สนใจ
(รอยละ)

ไมสนใจ
(รอยละ)

ชาย
108

(36.0)
23

(7.7)
131

(43.7)

หญิง
139

(46.3)
30

(10.0)
169

(56.3)

รวม
247

(82.3)
53

(17.7)
300

(100.0)
คา 2 = 0.002; df. = 1; Significance (2 - sided) = 0.965 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ
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4) ความสัมพันธระหวางอาชีพกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: อาชีพไมมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
H1: อาชีพมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามอาชีพ พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อ
ซื้อรถยนต โดยอาชีพเกษตรกรหรือรับจางทั่วไปมีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด จํานวน 5 ราย คิดเปน
รอยละ 1.7 และมีวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 2.7 อาชีพรับราชการ
หรือพนักงานราชการมีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 5.3 และมีวิธีการ
ชําระเงินแบบผอนชําระ จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 14.0 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจาง
รัฐวิสาหกิจมีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.3 และมีวิธีการชําระเงิน
แบบผอนชําระ จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 3.7 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีวิธีการชําระเงิน
เปนเงินสด จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 และมีวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ จํานวน 69 ราย
คิดเปนรอยละ 23.0 อาชีพเจาของกิจการหรือประกอบธุรกิจสวนตัวมีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด
จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 และมีวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ จํานวน 22 ราย คิดเปนรอย
ละ 7.3 นักเรียนหรือนักศึกษามีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 และมี
วิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 19.7 และอาชีพอ่ืนๆเชน แพทย เภสัช
กร เปนตน มีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 และมีวิธีการชําระเงิน
แบบผอนชําระ จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 4.0 จากการศึกษาสรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi –
Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 = 15.278 มีคา Significance (2 - sided) เทากับ 0.018 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงวา อาชีพมีผลตอวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
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ตารางท่ี 4.24 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

อาชีพ
วิธีการชําระเงิน รวม

(รอยละ)เงินสด
(รอยละ)

ผอนชําระ
(รอยละ)

เกษตรกร /
รับจางทั่วไป

5
(1.7)

8
(2.7)

13
(4.3)

รับราชการ/พนักงาน
ราชการ

16
(5.3)

42
(14.0)

58
(19.3)

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ

1
(0.3)

11
(3.7)

12
(4.0)

พนักงานบริษัทเอกชน
10

(3.3)
69

(23.0)
79

(26.3)
เจาของกิจการ/

ประกอบธุรกิจสวนตัว
15

(5.0)
22

(7.3)
37

(12.3)

นักเรียน/นักศึกษา
25

(8.3)
59

(19.7)
84

(28.0)

อ่ืนๆ
5

(1.7)
12

(4.0)
17

(5.7)

รวม
77

(25.7)
223

(74.3)
300

(100.0)
คา 2 = 15.278; df. = 6; Significance (2 - sided) = 0.018 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ
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5) ความสัมพันธระหวางอาชีพกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: อาชีพไมมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
H1: อาชีพมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามอาชีพ พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับผลจากนโยบาย
สวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
โดยอาชีพเกษตรกรหรือรับจางทั่วไปเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 2.7 และเห็นวานโยบาย
สวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 1.7 อาชีพรับราชการหรือพนักงานราชการเห็นวานโยบายสวนลด
รถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
คิดเปนรอยละ 13.3 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 6.0 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือลูกจางรัฐวิสาหกิจเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 2.3 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนต
คันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปน
รอยละ 1.7 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 19.0 และเห็นวา
นโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 7.3 อาชีพเจาของกิจการหรือประกอบธุรกิจสวนตัวเห็นวา
นโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 6.7 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 5.7 นักเรียนหรือ
นักศึกษาเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 21.0 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรก
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ของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ
7.0 และอาชีพอ่ืนๆเชน แพทย เภสัชกร เปนตน เห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 3.0 และเห็นวา
นโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถย นตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 2.7 จากการศึกษาสรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square
พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 = 8.386 มีคา Significance (2 - sided) เทากับ 0.211 ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 แสดงวา อาชีพไมมีผลตอผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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ตารางท่ี 4.25 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

อาชีพ
นโยบายรถยนตคันแรก รวม

(รอยละ)มีผล
(รอยละ)

ไมมีผล
(รอยละ)

เกษตรกร /
รับจางทั่วไป

8
(2.7)

5
(1.7)

13
(4.3)

รับราชการ/พนักงาน
ราชการ

40
(13.3)

18
(6.0)

58
(19.3)

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ

7
(2.3)

5
(1.7)

12
(4.0)

พนักงานบริษัทเอกชน
57

(19.0)
22

(7.3)
79

(26.3)
เจาของกิจการ/

ประกอบธุรกิจสวนตัว
20

(6.7)
17

(5.7)
37

(12.3)

นักเรียน/นักศึกษา
63

(21.0)
21

(7.0)
84

(28.0)

อ่ืนๆ
9

(3.0)
8

(2.7)
17

(5.7)

รวม
204

(68.0)
96

(32.0)
300

(100.0)
คา 2 = 8.386; df. = 6; Significance (2 - sided) = 0.211 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ
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6) ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน

กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: อาชีพไมมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากลมาใชงาน
H1: อาชีพมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากลมาใชงาน

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามอาชีพ พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับความสนใจเลือก
ซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงานโดยอาชีพเกษตรกรหรือรับจางทั่วไปสนใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 3.7 และไมสนใจเลือกซื้อ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 0.7 อาชีพรับราชการหรือ
พนักงานราชการสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ
16.7 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 2.7
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 3.0 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 1.0 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนสนใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 21.7 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 4.7 อาชีพเจาของกิจการหรือประกอบ
ธุรกิจสวนตัวสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 9.7
และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 2.7
นักเรียนหรือนักศึกษาสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอย
ละ 24.7 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 3.7
และอาชีพอ่ืนๆเชน แพทย เภสัชกร เปนตน สนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
มาใชงาน คิดเปนรอยละ 3.3 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใช
งาน คิดเปนรอยละ 2.3 จากการศึกษาสรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ
2 = 9.153 มีคา Significance (2 - sided) เทากับ 0.165 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา อาชีพไมมี
ผลตอความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน
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ตารางท่ี 4.26 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน

เพศ

ความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน รวม

(รอยละ)สนใจ
(รอยละ)

ไมสนใจ
(รอยละ)

เกษตรกร /
รับจางทั่วไป

11
(3.7)

2
(0.7)

13
(4.3)

รับราชการ/พนักงาน
ราชการ

50
(16.7)

8
(2.7)

58
(19.3)

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ

9
(3.0)

3
(1.0)

12
(4.0)

พนักงานบริษัทเอกชน
65

(21.7)
14

(4.7)
79

(26.3)
เจาของกิจการ/

ประกอบธุรกิจสวนตัว
29

(9.7)
8

(2.7)
37

(12.3)

นักเรียน/นักศึกษา
73

(24.3)
11

(3.7)
84

(28.0)

อ่ืนๆ
10

(3.3)
7

(2.3)
17

(5.7)

รวม
247

(82.3)
53

(17.7)
300

(100.0)
คา 2 = 9.153; df. = 6; Significance (2 - sided) = 0.165 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ
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7) ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมี
ความสัมพันธกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต โดยชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ
10,000 บาท มีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 9.7 และมีวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ
คิดเปนรอยละ 27.3 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด คิด
เปนรอยละ 8.3 และมีวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ คิดเปนรอยละ 25.7 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน
20,001 – 30,000 บาท มีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 1.7 และมีวิธีการชําระเงินแบบ
ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 11.0 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีวิธีการชําระเงินเปน
เงินสด คิดเปนรอยละ 1.3 และมีวิธีการชําระเงินแบบผอนชําระ คิดเปนรอยละ 4.7 และชวงรายได
เฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีวิธีการชําระเงินเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 4.7 และมีวิธีการชําระ
เงินแบบผอนชําระ คิดเปนรอยละ 5.7 จากการศึกษาสรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square พบวา
คาที่คํานวณไดคือ 2 = 9.487 มีคา Significance (2 - sided) เทากับ 0.050 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
แสดงวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต
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ตารางท่ี 4.27 ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
วิธีการชําระเงิน รวม

(รอยละ)เงินสด
(รอยละ)

ผอนชําระ
(รอยละ)

นอยกวาหรือเทากับ
10,000 บาท

29
(9.7)

82
(27.3)

111
(37.0)

10,001 – 20,000 บาท
25

(8.3)
77

(25.7)
102

(34.0)

20,001 – 30,000 บาท
5

(1.7)
33

(11.0)
38

(12.7)

30,001 – 40,000 บาท
4

(1.3)
14

(4.7)
18

(6.0)

40,001 บาทขึ้นไป
14

(4.7)
17

(5.7)
31

(10.3)
รวม

(รอยละ)
77

(25.7)
223

(74.3)
300

(100.0)
คา 2 = 9.487; df. = 4; Significance (2 - sided) = 0.050 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ

8) ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรก
ของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรก

ของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของ

รัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล โดยชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
เห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 26.7 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาล
ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 8.3 ชวง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 25.3 และเห็นวา
นโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 8.7 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท เห็นวา
นโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 8.0 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 4.7 ชวงรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท เห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 3.3 และเห็นวานโยบาย
สวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 2.7 และชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป เห็นวานโยบาย
สวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 4.7 และเห็นวานโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลไมมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 4.7 จากการศึกษา
สรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 = 11.954 มีคา Significance (2 -
sided) เทากับ 0.018 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอผลจากนโยบาย
สวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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ตารางท่ี 4.28 ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรก
ของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นโยบายรถยนตคันแรก รวม

(รอยละ)มีผล
(รอยละ)

ไมมีผล
(รอยละ)

นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
80

(26.7)
31

(8.3)
111

(37.0)

10,001 – 20,000 บาท
76

(25.3)
26

(8.7)
102

(34.0)

20,001 – 30,000 บาท
24

(8.0)
14

(4.7)
38

(12.7)

30,001 – 40,000 บาท
10

(3.3)
8

(2.7)
18

(6.0)

40,001 บาทขึ้นไป
14

(4.7)
17

(5.7)
31

(10.3)
รวม

(รอยละ)
204

(68.0)
96

(32.0)
300

(100.0)
คา 2 = 11.954; df. = 4; Significance (2 - sided) = 0.018 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ
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9) ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน

กําหนดสมมติฐานดังน้ี
H0: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน
H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน

เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมี
ความสัมพันธกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน โดยชวง
รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท สนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 30.7 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 6.3 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท สนใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 28.3 และไมสนใจเลือก
ซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 5.7 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน
20,001 – 30,000 บาท สนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน จํานวน 30
ราย คิดเปนรอยละ 10.0 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน
คิดเปนรอยละ 2.7 ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท สนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 5.3 และไมสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 0.7 และชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้น
ไป สนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 8.0 และไม
สนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน คิดเปนรอยละ 2.3 จากการศึกษา
สรุปไดวา เมื่อพิจารณา Chi – Square พบวา คาที่คํานวณไดคือ 2 = 1.439 มีคา Significance (2 -
sided) เทากับ 0.837 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอความสนใจ
เลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน
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ตารางท่ี 4.29 ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน

เพศ

ความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน รวม

(รอยละ)สนใจ
(รอยละ)

ไมสนใจ
(รอยละ)

นอยกวาหรือเทากับ
10,000 บาท

92
(30.7)

19
(6.3)

111
(37.0)

10,001 – 20,000 บาท
85

(28.3)
17

(5.7)
102

(34.0)

20,001 – 30,000 บาท
30

(10.0)
8

(2.7)
38

(12.7)

30,001 – 40,000 บาท
16

(5.3)
2

(0.7)
18

(6.0)

40,001 บาทขึ้นไป
24

(8.0)
7

(2.3)
31

(10.3)
รวม

(รอยละ)
247

(68.0)
53

(32.0)
300

(100.0)
คา 2 = 1.439; df. = 4; Significance (2 - sided) = 0.837 จํานวน : ราย
ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ


