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ทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Attitude and Intention of Consumers in Buying Economic 
Cars in Bangkok Area 

 
        เบญจวรรณ บวรกลุภา 1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังานของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 400 คน คือ ผู้ ซือ้หรือ ผู้ ก าลังตัดสินใจซือ้
รถยนต์ประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เก็บข้อมลูระหวา่งเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2555   

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท 
ความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน คือ ด้านอตัราการประหยดัน า้มนั ขนาดของเคร่ืองยนต์ มาตรฐาน
ความปลอดภัย และการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ตามล าดบั ด้านคณุสมบตัิเสริมรถยนต์ 5 ล าดบั
แรกคือ เกียร์อตัโนมตัิ ระบบน าทาง GPS กระจกมองข้างพบัแบบอตัโนมตัิ ระบบปอ้งกนัขโมยรถยนต์ และ
ระบบเบรกแบบ ABS ตามล าดับ ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ตามล าดบัความส าคญั คือ ผลิตภณัฑ์ การสง่เสริมการตลาด ราคา และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  

 
ค ำส ำคัญ:  ทศันคติ, ความตัง้ใจซ้ือ, รถยนต์ประหยดัพลงังาน 

 
 
 
                                                 
1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 
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Abstract 
The objective of this research was to study consumer’s attitude and Intention to buy eco 

cars of working-age consumers in Bangkok. The samples were 400 respondents who purchased 
or planed to buy eco cars. Questionnaires were used as tools to collect data. The statistics used 
for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation. The 
field survey ran between July and August 2012. 

The research findings illustrated that:  
Most respondents were male, had age between 21 and 30 years old, had bachelor’s 

degree educational background, had single status, and worked for corporate. They had average 
monthly around 10,001 to 20,000 baht. 

Intention to buy eco cars was fuel efficiency, size of engine, safety standards, and 
control of carbon dioxide emission, respectively. Per accessories of eco cars, respondents 
considered automatic transmission, global positioning system (GPS), power folding side mirrors, 
theft-prevention system, anti lock braking system, respectively. Attitudes on marketing mix that 
affected the decision to buy were product, promotion, price, and place, respectively. 

 
Keywords:  attitude, intention to buy, eco cars 
 

บทน า 

สังคมยุคปัจจุบันมีความเร่งรีบและมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูงขึน้ โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสังคมเมืองและเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายด้าน รถยนต์จึงกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะในยุคราคาน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีสูงขึน้ และปัญหาด้านมลภาวะบนท้องถนน  ซึ่งส่งผลต่อ
สภาวะโลกร้อน ท าให้รถยนต์ประหยดัพลงังานหรือรถยนต์ท่ีสามารถใช้พลงังานทางเลือก  มีความส าคญั
มากยิ่งขึน้เร่ือยๆ   

นอกจากนีท้างภาครัฐยงัได้มีการปรับเปล่ียนเชิงนโยบาย เพ่ือส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์ท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้เชือ้เพลิงของรถยนต์ รวมถึงรถยนต์ท่ีใช้เชือ้เพลิงทางเลือก เพ่ือช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ตามนโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงาน หรือ Eco Car เม่ือวันท่ี              
5 พฤษภาคม 2550 เพ่ือส่งเสริมรถยนต์ประหยดัพลงังาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
การผลิต (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2555) และสามารถสร้างการยอมรับได้ในระดับสากล โดยเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคในการเลือกซือ้รถยนต์ท่ีมีความเหมาะสมกับลกัษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบนั

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlobal_Positioning_System&ei=nrxyUdH8NIaLrQe92IHIAg&usg=AFQjCNGrf5XrBYp--JY37hZQqJE1_JlGEA&sig2=ra28KTN-FUQdH4VnYQajrw&bvm=bv.45512109,d.bmk
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โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  รถยนต์ประหยดัพลงังาน เป็นรถขนาดกะทดัรัด และถกูประกอบขึน้ภายใต้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือความประหยดัพลงังานเชือ้เพลิง การรักษาสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ ยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UNECE) ได้ด าเนินโครงการรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ( Eco Car) จ านวน 6 ราย มีก าลงัการผลิตรวม 685,000 คนั ดงัตารางท่ี 1  
 

    ตารางท่ี 1  แสดงข้อมลูผู้ประกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน 

 
  ที่มา: อีโคคาร์, 2555.  
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า สดัส่วนการส่งออกและจ าหน่ายในประเทศมีจ านวนใกล้เคียงกันในแบรนด์
ฮอนด้า และทาทา โดยมีสดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและตา่งประเทศเท่ากบัร้อยละ 50 ส่วนแบรนด์อ่ืน
ยังคงมีปริมาณจ าหน่ายภายในประเทศน้อยเม่ือเทียบกับสัดส่วนการส่งออก ทัง้นีห้ากผู้ ประกอบการ
สามารถขยายโอกาสและพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับค วามต้องการตลาด
ภายในประเทศมากขึน้จะส่งผลดีตอ่ ยอดการจ าหน่ายของผู้ประกอบการอีกทัง้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคท่ีดี
ตอ่ไปในอนาคต 
 และจากความต้องการซือ้รถยนต์โดยเฉพาะรถประหยดัพลงังานมีจ านวนมากขึน้ อนัเป็นผลจาก
โครงการ “รถคนัแรก” ในปี 2555 ท าให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศเปล่ียนไป โดยก่อนเกิดโครงการนี ้
รถยนต์นัง่ขนาดเล็กต ่ากว่า 1,500 ซีซี มีสดัส่วน 1 ใน 4 ของยอดขายรวมทัง้หมด แตข่ณะนีร้ถเก๋งขนาดเล็ก
ขยบัขึน้เป็น 1 ใน 3 และจะเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองแม้จะสิน้สดุโครงการไปแล้วก็ตาม  
 อย่างไรก็ตาม รถยนต์ประหยดัพลงังานมีความคล่องตวัสูงในการขบัข่ีเน่ืองจากเป็นรถยนต์ขนาด
เล็กกระทดัรัด อีกทัง้ในหลายแบรนด์ได้พยายามพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัผู้ ใช้งานเพ่ือตอบสนองตอ่
ความต้องการผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ ทัง้เพ่ือผลิตจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกโดยเฉพาะในยคุการตลาดสี
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เขียว (Green Marketing) การใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือลดการท าลาย
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลงังานน า้มนัเชือ้เพลิง ซึง่นบัวนัจะมีปริมาณลดลง   

จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติและความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยัดพลังงานของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ทัง้การขยายตลาดในประเทศ การส่งออก และการ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ประหยดัพลงังานท่ีดีตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์ประหยัด
พลงังานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศกึษาความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

ทศันคต ิ(Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไม่พงึพอใจของบคุคลความรู้สึกด้าน
อารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบตัท่ีิมีผลตอ่ความคดิหรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ (Kotler and Armstrong, 2001) 

แนวคิดเก่ียวกับทศันคติของ Rogers (1978) กล่าวว่า ทศันคติ เป็นดชันีชีว้่าบคุคลนัน้คิด และรู้สึก
อย่างไรกับคนรอบข้าง วตัถุ หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ตา่ง ๆ โดยทศันคตินัน้มีรากฐานมาจาก
ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจงึเป็นมิตขิองการประเมิน เพ่ือแสดงวา่ชอบ หรือไม่
ชอบตอ่ประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคลท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อ
พฤตกิรรมตอ่ไป 

ความตัง้ใจซือ้ Kim and Pysarchik (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ช่วงท่ีผู้บริโภคพร้อมท่ีจะเลือก
ทางใดก็ตามท่ีดีท่ีสดุสอดคล้องกบัความต้องการ โดยการซือ้สินค้าของผู้บริโภค อาจไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัตวัสินค้า
เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการซือ้ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากสินค้าท่ีตรงความต้องการท่ีเกิดขึน้ ความตัง้ใจ
ซือ้เป็นเพียงโอกาสท่ีจะน าไปสู่การซือ้จริง ส่วน Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990) กล่าวว่า 
ความตัง้ใจซือ้เป็นการแสดงถึงการเลือกใช้บริการนัน้ ๆเป็นตวัเลือกแรกและกล่าวได้ว่าความตัง้ใจซือ้เป็น
มิตหินึง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีของลกูค้า  

ส่วนประสมทางการตลาด  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์
ทางการตลาดในตลาดกลุ่มเปา้หมาย ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด และส่วนประสมทางการตลาดจัดเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือใช้
บริการของผู้บริโภคในตลาด (Kotler and Armstrong, 2001) 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ประกอบการในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย ใช้เป็นแนวทาง

วิเคราะห์ วางแผน และตดัสินใจทางการตลาด ในกลุม่ประเภทรถยนต์ประหยดัพลงังานเพ่ือการขยายตลาด
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีดี  

2. เป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองแก่ผู้ บริโภคและเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ บริโภคในการ        
ใช้รถยนต์ประเภทนีเ้พ่ือชว่ยลดมลภาวะในอากาศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เป็นแนวทางการวิจัยตลาดรถยนต์ประหยัดพลังงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลในการวิจัย        
ครัง้ตอ่ไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและตวัอยา่ง 
 ประชากร หมายถึง ผู้ ซือ้ หรือผู้ ท่ีก าลังตัดสินใจซือ้รถยนต์ประหยัดพลังงานท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
โดยก าหนดให้มีความผิดพลาดไมเ่กิน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   
 

                                                   
 

ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 385 คน โดยผู้วิจยัได้รวบรวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มอย่างง่าย จากเขตพืน้ท่ีการปกครองของกรุงเทพมหานคร            
จากทัง้หมด 50 เขต เลือกสุ่มโควต้า 8 เขต ได้แก่ เขตคลองสาน เขตบางพลดั เขตบางขุนเทียน เขตหนอง
แขม เขตราชเทวี เขตดอนเมือง เขตพระนคร และเขตลาดกระบงั เขตละ 50 ชุด และเลือกสุ่มตามความ
สะดวกกบัศนูย์โชว์รูมท่ีจ าหน่ายรถยนต์ประเภทประหยดัพลงังานตามเขตท่ีก าหนดจนครบจ านวน 400 ชดุ 
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2555   
เคร่ืองมือวิจยั 

เคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นีคื้อแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีลกัษณะ

เป็นแบบสอบถามปลายปิดค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices)  
ตอนท่ี 2 ข้อมลูความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน มีลกัษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบหลาย

ตวัเลือก (Multiple Choices)  
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์
ประหยดัพลงังาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
ทางการตลาด เป็นค าถามให้คะแนนน า้หนกั (Rating Scale Questions) 5 ระดบั 
  5 คะแนน หมายถึง ส าคญัมากท่ีสดุ 
  4 คะแนน หมายถึง ส าคญัมาก 
  3 คะแนน หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง ส าคญัน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง ส าคญัน้อยท่ีสดุ 
การทดสอบเคร่ืองมือวิจยั 
 ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามจ านวน 30 ชดุ เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient of Alpha) ได้เทา่กบั 0.843 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล  สว่นความตัง้ใจซือ้ และทศันคตด้ิานสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้รถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้บริโภครถยนต์ประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
55.8 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 44.8 โดยมีอายสุ่วนมากระหว่าง อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 และ
อายุ 40 ปีขึน้ไปมีจ านวนร้อยละ 22.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 60.3 โดยมี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.5 และสมรสคิดเป็นร้อยละ 43.8 อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อย
ละ 34.8 และธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้ส่วนใหญ่ เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 
บาท คดิเป็นร้อยละ 36 และ 20,001 ถึง 30,000บาท คดิเป็นร้อยละ 26.3   

ความตัง้ใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน 4 ล าดบัแรก คืออตัราการใช้น า้มนั ขนาดของเคร่ืองยนต์ 
มาตรฐานความปลอดภยั และการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ตามล าดบั ส่วนคณุสมบตัเิสริมรถยนต์ 
มากท่ีสุดตามล าดับ พบว่า เกียร์อัตโนมัติ ระบบน าทาง GPS กระจกมองข้างพับแบบอัตโนมัติ ระบบ
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ป้องกันโจรกรรม ระบบเบรกแบบ ABS ถุงลมนิรภัย ระบบความบันเทิง พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ห้อง
โดยสารตกแตง่ด้วยเบาะหนงั พวงมาลยัปรับได้ 4 ทิศทาง ตามล าดบั 
 ทศันคติด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลังงาน 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ในแตล่ะด้าน ดงันี ้
 

ตารางที่  2  แสดงทศันคติด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ประหยดั
พลงังาน ด้านผลิตภณัฑ์ 

  
 

จากตารางท่ี 2  พบวา่ด้านผลิตภณัฑ์ อตัราการใช้น า้มนัไม่เกิน 5 ลิตรตอ่ 100 กิโลเมตร ( x = 4.25 
,SD = 0.72) มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด รองลงมาทุกรายการมีความส าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบวา่ มาตรฐานความปลอดภยั ( x = 4.17, SD = 0.72) ขนาดของเคร่ืองยนต์: 
เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดไม่เกิน 1,300 ซีซี  ( x  = 4.15, SD = 0.74)  มีสีหรือรุ่นให้เลือกตรงกับความ
ต้องการ ( x = 4.13, SD = 0.75) รูปทรงของรถยนต์ภายนอก ( x = 4.11, SD = 0.80) การออกแบบ
ตกแตง่ภายในห้องโดยสารและขนาดความกว้าง ( x  = 4.09, SD = 0.74) และการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์ไมเ่กิน 1.0 กรัมตอ่ 1 กิโลเมตร ( x = 4.00, SD = 0.76) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 3  ทศันคติด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ด้านราคา 

   
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ด้านราคา มีความส าคญัในระดบัมากทุกรายการ โดยล าดบัจากมากไปหา
น้อย พบว่า ราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับรถยนต์นั่งอ่ืนในขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีใกล้เคียงกัน ( x = 3.96, SD = 
0.75) ราคามีความเหมาะสมกบัสมรรถนะของรถยนต์ ( x = 3.94, SD = 0.68) ราคามีความเป็นมาตรฐาน 
( x  =3.92, SD = 0.75) ตามล าดบั   
 
ตารางที่ 4  ทศันคติด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ทุกรายการมีความส าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า จ านวนสาขาของโชว์รูมและศนูย์บริการมีหลากหลายสาขา ( x  = 3.98, 
SD = 0.81) สถานท่ีตัง้ของโชว์รูมและศนูย์บริการอยู่ในท าเลท่ีสะดวกสามารถเดินทางได้ง่าย ( x  = 3.97,      
SD = 0.75) ขนาดของโชว์รูมและศนูย์บริการมีขนาดใหญ่ ( x  = 3.85, SD = 0.76) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 5  ทศันคติด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ด้านการสง่เสริมการตลาด 

  
 
จากตารางท่ี 5 พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดทุกรายการ มีความส าคัญในระดับมาก           

โดยผู้บริโภคให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองจัดประกันรถยนต์ชัน้ 1 จากบริษัทประกันภัยชัน้น า ( x = 4.13, 
SD = 0.72) รองลงมา มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระให้กบัลกูค้าในอตัราท่ี
ต ่าหรือสมเหตุสมผล ( x = 4.09, SD = 0.76)  มีการให้ของแถมหรืออุปกรณ์ตกแต่งครบชุด ( x  = 4.07, 
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SD = 0.79)  โฆษณาผ่านส่ือตา่งๆ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ( x  = 4.06, SD 
= 0.75) ทัง้นีอี้ก 3 รายการคือ การจดัแสดงมอเตอร์โชว์ หรือตามห้างสรรพสินค้า ( x = 4.05, SD = 0.74)   
การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ีเหมาะสม ( x = 4.05, SD = 0.75) การให้บริการบ ารุงรักษา
รถยนต์ฟรีภายในระยะทางหรือระยะเวลาท่ีก าหนด ( x  = 4.05, SD = 0.74) มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค ให้ความส าคัญด้านประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอัตราการ
ประหยดัน า้มนั ขนาดของเคร่ืองยนต์ ซึ่งเป็นคณุลักษณะท่ีโดดเด่นของรถยนต์ประเภทนี ้นอกจากนีย้ังมี
มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์      
ซึง่ผู้ประกอบการควรให้ความใสใ่จกบัเง่ือนไขดงักล่าว ตามสิ่งท่ีลกูค้าตัง้ใจเพื่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ 
ทัง้นี  ้เป็นมิติหนึ่งท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีของลูกค้า (Zeithaml, Berry, and Parasuraman,1990) 
นอกจากนี ้ด้านคณุสมบตัิเสริมของรถยนต์ ยงัคงให้ความส าคญักับความสะดวกสบายพืน้ฐานภายในรถ 
และความสะดวกในการขับข่ี เช่น กระจกมองข้างพับแบบอัตโนมัติ  พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า โดยยัง
ค านึงถึงความปลอดภยั ทัง้ในตวัรถเพ่ือปอ้งกนัการโจรกรรม  ความปลอดภยัจากการขบัข่ี เช่น ระบบเบรก
แบบ ABS ถงุลมนิรภยั เป็นต้น  

2. การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผู้ ประกอบการประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล     
จากทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้  ผู้บริโภคยงัค านึงถึงตวัผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองอตัราการประหยดัพลงังานเน่ืองจากผู้ ท่ีสนใจรถประเภทนี ้เน้นความประหยดัในการ
ขบัข่ี โดยผู้บริโภคจะตดัสินใจจากอตัราการใช้น า้มนัก่อน จึงเป็นไปตามลกัษณะเดน่ของรถยนต์ประเภทนี ้
ซึ่งจะมีอัตราใช้น า้มันไม่เกิน 5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร หรือน้อยกว่า นอกจากนี ้ควรให้ความส าคญัเร่ือง
มาตรฐานความปลอดภัย  และสีรถยนต์หรือรุ่นท่ีสามารถให้ผู้บริโภคเลือกได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ บริโภค คือกลุ่มท่ีรายได้ตัง้แต่  ระหว่าง 10,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ ผลิตสามารถเพิ่มเติม
อปุกรณ์เสริมต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการตดัสินใจจ่ายเพิ่ม ตามความต้องการของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 
เช่น การออกแบบตกแตง่ภายในห้องโดยสาร ระบบเสริมความปลอดภยั ท่ีสอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเช่ือถือ
ได้ ให้กบัผู้บริโภคเป็นต้น  

นอกจากนีล้ักษณะของกลุ่มผู้ บริโภคมีสัดส่วนของสถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน            
หากสามารถพฒันาขนาดรถให้สอดคล้องกับการใช้งาน ทัง้คนโสด ซึ่งอาจต้องการความคล่องตวั และใน
ลักษณะกลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในสังคมเมืองปัจจุบันเช่นกรุงเทพมหานคร          
จะเหมาะสมกบัความต้องการตามลกัษณะของผู้บริโภคมากย่ิงขึน้ นอกจากนีย้งัมีกลุม่ผู้บริโภคท่ียงัต้องการ
ขับข่ีรถยนต์ขนาดกลางท่ีมีขนาดเท่ากับ หรือมากกว่า 1500 ซีซี ซึ่งเดิมเป็นรถยนต์ขนาดกลาง-ใหญ่ 
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ผู้ประกอบการควรพิจารณาตวัถังรถยนต์ท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าว เพ่ือไม่ให้มีความแตกต่าง
มากนัก ซึ่งจะมีผลต่อการขยายตลาดเป้าหมายมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   

ด้านราคา เน่ืองจากเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงาน  ซึ่งเน้นความประหยัด การตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคจงึให้ความส าคญักบัการเปรียบเทียบรถยนต์ประเภทเดียวกนัแตเ่น้นความประหยดัและการใช้งาน
ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพโดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านราคากับสมรรถนะรถยนต์ และมาตรฐาน
รถยนต์ และความประหยัดพลังงานในการขับข่ี ทัง้นีผู้้ บริโภคคือกลุ่มผู้ มีรายได้เร่ิมต้นการท างานจนถึง
ผู้บริโภควยัท างาน หรือรายได้ระดบัปานกลางส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้รถยนต์ประเภทนี ้ดงันัน้ผู้ประกอบการจึง
ควรค านึงถึงราคาเป็นประกอบส าคญักับความคุ้มค่าท่ีได้รับในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ทัง้นีจ้ากการทดสอบสมมติฐานด้านลกัษณะประชากรพบวา่  ราคามีความสมัพนัธ์กบั การศกึษา และระดบั
รายได้ ซึ่งสอดคล้องกบั ลกัษณะของรถยนต์ประเภทนีท่ี้เน้นประหยดั และคุ้มคา่ รวมถึงผู้ มีการศกึษามกัให้
ความส าคญักบัการชว่ยกนัรักษาสิ่งแวดล้อม หรือลดมลภาวะในอากาศ 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผู้ บริโภคตัดสินใจเลือกซือ้โดยค านึงถึงความสะดวกด้านท าเลในการ
เข้าถึง และจ านวนสาขาของโชว์รูม ซึ่งมีผลต่อการใช้บริการในโชว์รูม ทัง้นีศู้นย์บริการควรมีมาตรฐาน
เพียงพอ และสะดวกในการเข้าใช้บริการหลงัการขาย อีกทัง้ต้องรองรับการให้บริการหลงัการขายท่ีดี เพ่ือให้
ความคลอ่งตวั และความสะดวกทัง้ในด้านการเดนิทางและการใช้บริการ โชว์รูมจงึควรสร้างมัน่ใจและความ
น่าเช่ือถือในการบริการหลงัการขายและค ามัน่สญัญาในระหว่างการเสนอขายในเร่ืองบริการหลงัการขาย 
ซึ่งแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกนั แม้จะแบรนด์เดียวกนั ทัง้นีบ้้างแบรนด์มีการตัง้ตวัแทนจ าหน่าย ซึ่งมี
การบริหารจดัการเอง ท าให้มีบริการแตกตา่งกนั 

ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ บริโภคยังค านึงถึงกิจกรรม ลด แลก แจก แถมเป็นส าคัญ ดังนัน้
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคญักับการส่งเสริมการขาย (sales promotion) เพ่ือกระตุ้นการขายและ   
จูงใจในช่วงเวลาต่างๆ  เช่น แถมประกันรถยนต์ชัน้ 1 จากบริษัทประกันภัยชัน้น า ซึ่งท าให้ผู้ บริโภค             
ลดคา่ใช้จ่ายในการซือ้ลง รวมถึงให้ความส าคญักบั การจดัข้อเสนอเงินดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อน
ช าระ นอกจากนีผู้้ประกอบการในอตุสาหกรรมควรจดัท าโฆษณาผ่านส่ือตา่งๆ ท่ีส าคญัในงานแสดงสินค้า
ตามสถานท่ีตา่งๆ เพ่ือเพิ่มแรงจงูใจและการทดลองการขบัข่ี รวมถึงการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสมรรถนะ
ของเคร่ืองยนต์และคณุสมบตัิท่ีโดดเดน่เพ่ือส่ือสารด้านการประหยดัพลงังานในการขบัข่ี เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีดี
ในการตดัสินใจของผู้บริโภคโดยเฉพาะจุดเด่นท่ีผู้บริโภคใส่ใจด้านคุณลกัษณะเด่นของรถยนต์ประเภทนี ้
และจดุเดน่ท่ีแตกตา่งของรถยนต์ประเภทนีก้บัผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาด 
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